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Algirdas Grigaravičius

Trys Jono Basanavičiaus
kelionės į Lietuvą

P

rezidentas A. Smetona 1919 m. spalio 23 d. laišku
kvietė daktarą švęsti Kalėdų į Kauną: „Seniai esame besimatę, daug kas nauja, daug vilčių ir abejojimų, nemaža sielvarto ir vargo. Manau, kad Tamstai
būtų irgi įdomu pamatyti, kaip vystosi Lietuvos nepriklausomybės idėja.“ Dėstė, jog padėtis sunki, bet spirsis, kol gyvi ir ragino: „Nenusiminkite ir jūs ten Vilniuje
spaudžiami.“1 J. Basanavičiui iš Vilniaus pavyko ištrūkti
po gero pusmečio, susirinkus Steigiamajam seimui, nors,
gavęs lenkų valdžios leidimą, ketino dalyvauti 1920 m.
sausio 3 d. prasidėsiančiame Lietuvių mokslo draugijos
(LMD) Kauno skyriaus steigiamajame susirinkime, tačiau
atvykęs iš Kauno automobilis paėmė tris amerikiečius iš
karinės misijos ir daktarui vietos neliko2. Ne lengviau
sekdavosi kaizerinės okupacijos metu. 1915 m. gruodžio
pradžioje daktarui pasiprašius iš Vilniaus nuvykti į tėviškę išleido tik kaip gydytoją pas sergančius gimines3.

1920-ieji – pirmoji

1920 m. pavasarį vienatvę praskaidrindavo pasivaikščiojimai su brolio Vinco dukra Tekle prie geležinkelio stoties
ar Lukiškių apylinkėse. Kai kada vaikštynės trukdavo
kelias valandas. 1920 m. balandžio 5 d. knygelėje įrašė,
kad pirmą kartą girdėjo vieversių čirenimą. Miegas būdavo neramus, keldavosi penktą ryto. Kovą ir balandį
kankino LMD būsto paieškos, balandžio 7 d. Laikinasis
Vilniaus lietuvių komitetas netgi nutarė dėti skelbimus
į lenkų laikraščius. 9 d. apžiūrėjo daktaro Andriaus Domaševičiaus namus, o 12 d. J. Basanavičius pradėjo krauti
į maišus LMD bibliotekos knygas, tai darė 14 ir 15 d., o
20 d. lenkų valdžios duotu automobiliu suvežė į naują
būstą. Aštuonias dienas užėmė jas sudėlioti spintose ir
lentynose. 28 d. lankėsi, kaip įrašė, „pas lenkus“ gauti
leidimą vykti į Kauną, kurį rankose turėjo po savaitės,
gegužės 5 d.4
Taigi, pirmą kartą į nepriklausomą Lietuvą atvyko
dalyvauti Steigiamojo seimo atidarymo iškilmėse. Kelionės priešistorė kelia šypseną, nes sunku įsivaizduoti
J. Basanavičiui derant konspiraciją. M. Biržiška rašė, kad
balandį Vilniuje prasidėjus visuotiniam spaustuvininkų streikui, sustojo visi laikraščiai. Lenkų pusė pasiūlė
kariškoje spaustuvėlėje leisti bendrą leidinį ir teko nustebti – lietuviai sutiko. Taip pasirodė Gazeta Wspólna.
Lietuvių atstovas bendroje redakcijoje galėjo braukyti
Lietuvai netinkančias vietas. Steigiamojo seimo rinkimų nušvietimas neteko juodinimo atspalvių. Kambaryje, kur buvo pasirašytas Vasario 16-osios aktas, susirinkę

lietuvių inteligentai ir provincijos atstovai slapta tarėsi,
kaip reaguoti. Vilniškių nusistatymui Steigiamojo seimo atžvilgiu pareikšti balandžio 14 d. nutarta į Kauną
pasiųsti delegaciją. Išrinko J. Basanavičių, M. Biržišką,
kunigą Kristupą Čibirą ir Teofilį Juodvalkį. Leidimu išvykti kiekvienas rūpinosi atskirai. Jokios rezoliucijos ar
kito bendrai parengto dokumento dėl asmeninių kratų
pasienyje nesivežė5. Gegužės 13 d. traukiniu išvyko į
Vievį, iš ten keturiese pėsčiomis nuėjo į Auseniškių dvarą, kur stovėjo Lietuvos dalinys. M. Biržiška prisiminė,
kaip daktarui buvo sunku aiškinti, kad vaistus vežasi
sau, o ne parduoti: „Drebančios susijaudinusio daktaro lūpos ir paniekos kibirkštys jo akyse rodė, kiek gavo
jis tuo metu pakelti!“ Lenkų kareiviai ir karininkas prie
leidimų neprikibo, asmens kratos baigėsi be įvykių, atėmė tik lenkiškus laikraščius, nes lietuviams jų skaityti
nebūtina. Beeinant į lietuvių pusę, linksmomis kalbomis
bendrakeleiviams raminant daktarą, pasigirdo šūviai ir
garsus juokas lenkų pusėje, tada suprato, kad apšaudo
lietuviai, nes nurodė eiti lietuvių draudžiama kryptimi6.
Už 600 markių nusisamdę vežimą aštuntą vakaro per
Žiežmarius ir Rumšiškes iškeliavo į Laikinąją sostinę. Po
bemiegės nakties šeštą ryto ją pasiekė. Daktaras apsistojo
pas seną pažįstamą kunigą Povilą Dogelį. Gegužės 18 d.
išvažiavo į tėviškę, daugiausia vaikščiojo po laukus ir
lankė tėvų kapus, pabuvo ant savo numylėto Kušliakalnio. 27 d. su sūnėnu Jonu išvažiavo į Kauną, o jau vakare
dalyvavo Tautos pažangos partijos susirinkime J. Tumo
bute. Viešnagės metu stengėsi tvarkyti Vilijos bendrovės
reikalus, keletą kartų susirinko jos valdybos nariai. 30 d.
užkopė ant Vytauto kalno, kitą dieną Krašto apsaugos
ministerijoje teiravosi dėl kelionės automobiliu atgal į
Vilnių. Dvi dienas stebėjo Steigiamojo seimo posėdžius,
vedamas J. Tumo, apžiūrėjo Vytauto bažnyčią, lankėsi
Valstybės archeologijos komisijos posėdyje, birželio 2 d.
spėjo aplankyti E. Volterį ir jo vadovaujamą Valstybės
knygyną. 3 d. praleido LMD Kauno skyriaus posėdyje,
4 d. automobiliu grįžo į Vilnių, o 6 d. Teklei už 1200 markių pirko batus („čeverykus“).
Kauno spaudoje apie Vilnijos lietuvių atstovus
stengtasi nieko nerašyti, bet per „neapsižiūrėjimą“ gegužės 19 d. Lietuvoje paskelbta 14 d. Eltos telegrama, kad
į iškilmes atvyko garsus istorikas M. Biržiška ir „tautinio
atgimimo tėvas“ (1920, Nr. 108, p. 2). Ir Aušros kūrėjas
neiškentė neatsiliepęs į Martyno Jankaus nekrologą Martynui Šerniui Tautoje7. Užgavo, kad laikraščio pradžiai
tedėjęs 10 markių ir antrą kartą spaudoje pakartojo, kad
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siuntė iš Prahos 100 frankų arba tuometiniu kursu 80
markių8.
Kelionė autobiografijoje aprašyta J. Basanavičiui būdingu sausoku stiliumi, pateikiant, autoriaus galva, vertus minėti dalykus ir faktus: „Gegužės 5 d. gavęs iš lenkų
(wydział służby bezpieczeństwa) leidimą Kaunan važiuoti,
kad būti steigiamojo Lietuvos seimo atidaryme, 13 d.
drauge su M. Biržiška, kun. K. Čibiru ir Juodvalkiu, kaipo Vilniaus lietuvių delegacija, išvažiavome lenkų traukiniu Vievin, kur, lenkų stovykloje mūsų bagažo kratą
padarius, pėkšti nuėjom į Auseniškių dvarą, kur stovėjo
Lietuvos kareiviai; iš čion, nusisamdę už 600 auksinų vežimą, 8 val. vakare išvažiavome Kaunan per Žiežmarius
ir Rumšiškį ir, visą naktį nemiegoję, atvykome Kaunan
apie 6 val. ryto gegužės 14 d. labai nuvargę. Apsistojau
tuo tarpu pas kun. Dogelį. Priešpiet – užsienio reikalų
ministerijoj pas A. Voldemarą dėlei rengiamos seimui
Vilniaus lietuvių vardu deklaracijos, paskui – Dailės paro
doje; vakare Rotušės salėje Vydūno paskaitoje padaryta
man didelė ovacija. Sekančią dieną kun. Dogelio bute
iš ryto surašyta tapo deklaracija; paskui – pamaldose
katedroje, viešajam placiuj karuomenės parodoje, iš čion
lyjant nuvažiavom ant kalno IX forte žiūrėt, kaip aržuolai
sodinta. Po pietų 6 val. miesto teatre – steigiamojo seimo
atidaryme, o vakare „Metropolio“ salėse – vakarienė su
šokiais Steigiamajam seimui pagerbti. Užsimiršau paminėti, kad, Vilniaus lietuvių delegacijos deklaraciją seime
perskaičius, kilo didelė ovacija. 16 d. vakare buvau anglų
misijos surengtoje vakarienėje „Metropolio“ salėse. 17 d.
pietų pas prezidentą A. Smetoną pavalgius, pavakare pas
mane susirinko „Vilijos Bendrovės“ nariai: Jesaitis, Smilgevičius ir Budzeika dėlei pasitarimo Bendrovės reikalais; vakare Gustaičio cukrainėje mačiausi su Balučiu ir
adv. Bračuliu iš Chicago. Sekančią dieną apie 10 v. rytą
išvažiavau Vilkaviškin; iš čia, radęs Šilbalių Savukaitį, su
juomi į Ožkabalius nuvykau, kur, 8 dienas prabuvęs ir
šiek tiek pasilsėjęs, 27 d. grįžau Kaunan. Čia tą pat dieną
vakare kun. Tumo bute buvau „Pažangos“ partijos su-

sirinkime. Kitą dieną apsilankiau Miškų departamente
pas direktorių P. Matulionį dėlei medžių pirkimo brolio
sūnui Jonui gryčiai statyti ir krašto apsaugos ministerijoj,
kad gavus leidimą Vilniun važiuoti. Dabar prasidėjo rūpesnis dėlei važiavimo būdo: pakol suradau automobilį, kursai Krašto apsaugos ministerijos buvo siunčiamas
Vilniun, praėjo kelios dienos, taip kad aš vos birželio 4 d.
galėjau Vilniun išvažiuoti. Tuo tarpu Kaune liekant, 29 d.
vakare teko dalyvauti pilnųjų „Vilijos Bendrovės“ narių
(aš, A. Petraitis, J. Smilgevičius, J. Jesaitis) susirinkime.
31 d. antrą kartą – Steigiamojo seimo posėdyje, birželio
1 ir 3 d. – Švietimo ministerijoj archaiologų komisijos ir
Kauno Mokslo Draugijos skyriaus posėdžiuose; apžiūrėjau restauruojamąją Vytauto bažnyčią, naujai taisomą
Seimo posėdžių salę, viešąją biblioteką.“9
Su užsienio reikalų ministru Augustinu Voldemaru
suderintame Vilniaus miesto ir apskričių delegatų sveikinime Steigiamajam Lietuvos seimui apgailestaujama, kad jie
negalėjo dalyvauti rinkimuose, išreikšta valia ir ryžtas
priklausyti tik Lietuvos valstybei ir tikėjimas, kad vienas pirmųjų ir svarbiausių Steigiamojo seimo darbų bus
atgauti senąją sostinę, sujungiant visus lietuvių kraštus
į vieną valstybę. Tai buvo sutikta ovacijomis, bet jokios
pritariančios rezoliucijos ar deklaracijos nesulaukė.

1922-ieji – an troji

Pavasarį daktarui teko dešimtį valandų pastovėti eilėje
lenkiškam pasui gauti, nutirpo kojos. Per Daugpilį ketino
vykti į Kauną, iš čia važiuoti į Berlyną specialioje sanatorijoje gydytis „nervų ligą“10.
Į Kauną atvyko liepos 8 d. Laikas bėgo lankant pažįstamus, Karo muziejų, susitinkant su inteligentija, skaitant laikraščius ir pan. Įspūdis toks, kad J. Basanavičius
buvo paliktas pats sau. Dažnas įrašas jo užrašų knygelėje, kad nerado asmens, kurio ėjo lankyti. Sakysim, 13 d.
„Gerb. Kanonykui“ J. Tumui į Birštoną nurašo, kad gailisi nepasimatęs, Tėvynės balso redakcijoje paliko kelis
Petro Kriaučiūno raštus, kuriuos prašė perduoti knygą
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apie jį rašiusiam Motiejui Gustaičiui. Laišką pabaigė
„Spaudžiu delną.“11
Liepos 15 d. J. Basanavičius aplankė Karo muziejų
ir garbės svečių knygoje įrašė: „Su nusistebėjimu apžiūrėjau Karo Muzejų ir labai patenkintas išstatytų daiktų
pavyzdinga tvarka, tariu: „Lai gyvuoja Muzejus, lai šviečia ateisiančioms kartoms įkvėpdamas jaunuomenei patriotizmo jausmą ir Tėvynės meilę.“12 Matyt, ekspozicija
padarė didelį įspūdį ir suteikė džiaugsmo tautinio judėjimo veteranui. Tą dieną muziejaus sodelyje įvyko pirmasis simfoninis koncertas, pasirodžius daktarui skambėjo Laisvės varpas ir publika sukėlė ovacijas, o karo
invalidas Jonas Karutis (1900–1943) pasakė jausmingą
kalbą13. Lietuvoje aprašytas vienas apsilankymo muziejuje epizodas, kai daktaras susidūrė su pirmuoju kovų
už laisvę karo invalidu Ketvirtojo kunigaikščio Mindaugo pėstininkų pulko viršila Antanu Sereika. Valandėlę
vienas į kitą žiūrėjo, tylomis paspaudė rankas, patriarchas nusiėmė akinius, juos pašluostė nosine, perbraukė
ja akis ir pusbalsiu paklausė: „Tamsta sužeistas į koją?“
Viršila atsakė: „Ne, aš visai be kojos.“ Ir vėl abu tylėjo14.
Apsistojusį viešbutyje jį aplankė pažįstamas iš Vilniaus
laikų, pasirašęs straipsnį Trimite kriptonimu „K. S.“, matyt, kunigas Adolfas Sabaliauskas (1873–1950), tautosakininkas, Kalevalos vertėjas, poetas, pasirašinėjęs Žalios
Rūtos slapyvardžiu. Rado besiilsintį lovoje, nors buvo
nesimatę dešimt metų, tuoj pažino ir be mažiausios
puikybės pasisveikino. Per pusvalandį įsišnekėjo, pagyvenęs ir gerokai susenęs, 1905 m. grįžęs iš Bulgarijos
buvo vikrus tiesus vyras, toks visur greitas ir kalbus, o
dabar skundėsi nutirpusiomis kojomis, kurios neatlaikė
dešimt valandų pastovėjus pas lenkų valdininkus eilėje
leidimui išvažiuoti gauti, važiuojąs į Vokietiją pas gerus
gydytojus sveikatos ieškoti. Susitikimo įspūdis baigiamas graudžiai: tautos ir valdžios pareiga kuo ilgiausiai jo

4

gyvenimą pratęsti15. 16 d. nuvažiuoja į Garliavą pas seną
draugą K. Aglinską, vakare – vaišėse, iškeltose Meno kūrėjų draugijos. Kitą rytą vizituoja E. Volterį, o vidurdienį kartu su dailininku A. Varnu šios draugijos reikalais
priima premjeras Ernestas Galvanauskas ir švietimo ministras Petras Juodakis (1872–1940). Vienintelis valdžios
dėmesio ženklas – pietūs su M. Biržiška pas prezidentą
Aleksandrą Stulginskį. 19 d. atvyko į Berlyną, kitą dieną
parašė laiškus K. Stašiui ir A. Jelenskiui dėl LMD būsto
reikalų. Miegoti eidavo 10 valandą vakaro, bet keldavosi
ketvirtą ryto. Iki 26 d. tvarkė straipsnį apie Vilniaus paminėjimus liaudies dainose. Perskaitė 1921 m. vokiečių
kalba išleistą knygą apie bolševikus, paskutinę liepos
dieną apsilankė Lietuvos atstovybėje Berlyne ir išklausė
Vaclovo Sidzikausko pasakojimą apie Vokietijos ir Lietuvos santykius. Nusivylęs gydymusi sanatorijoje, 27 d.
raštinėje pareiškė, kad išvyks, nes jokios naudos iš nervų
gydymo nemato. Kiekvieną dieną vaikštynės, mineralinis vanduo, procedūros, laikraščių skaitymas sanatorijos
sode. Knygelėje 24 d. užfiksavo, kad vietinis vaistininkas, Pirmojo pasaulinio karo metais lankęsis Lietuvoje,
lietuvius pavadino „simpatinga tauta“. Rugpjūčio 5 d.
M. Biržiškai pasiuntė Ką lietuvių dainos žino iš geografijos
ypačiai Vilnių ir parašė, kad sveikata geryn neina, siunčia
savo straipsnį apie Vilniaus minėjimą liaudies dainose,
gailestavo, kad liko nesunaudoti LMD rinkiniai16. 11 d.
apžiūrėjo Berlyno zoologijos sodą. 13 d. paliko sanatoriją, o kitą dieną jau Vilkaviškyje nakvojo pas daktarą
Stasį Matulaitį. Nuo rugpjūčio 15 d. Ožkabaliuose: apžiūrėjo trobas, javų laukus, skaitė Ivano Lapo veikalą
Lietuvos Didžioji kunigaikštystė, bet dažniausiai laiką leisdavo „ant kapinaičių“. Gulėsi dešimtą vakaro, miegodavo iki šeštos ryto, tėviškėje miegas tapo ramesnis. 20 d.
iš Kauno atvyko Teklė, su ja aplankė kapinaites, po kelių dienų kartu nuėjo ant numylėto Kušliakalnio. 24 d.
sūnėnas Jonas parnešė iš Bartninkų pasą. 26 d. pasižymėjo: „Visą dieną lyjant – namie sėdėjau“. 28 d. padėjo
šeimynai grėbti dobilus, kitą dieną – šieną, priiminėjo
atėjusius ligonius, kuriems buvo nuostabu, kad daktaras dirba laukuose. 31 d. namiškiai išsivažinėjo: svainė
Ona ir Teklė – į Kauną, jaunesni brolio Vinco vaikai – į
gimnaziją tęsti mokslų. Onai davė 2 000 auksinų, o dar
keturiems – po 100. Tą dieną saulėtekį ir saulėlydį pasitiko kapinaitėse. Pirma rugsėjo savaitė prabėgo skaitant
Lietuvą ir Ch. Dickensą, 2 ir 4 d. priiminėjo ligonius, gavo
250 auksinų, 3 d. su Jonu nuvažiavo į Bartninkus. 8 d.
palydėtas sūnėno į Vilkaviškį, geležinkeliu išvyko į Kauną. Knygelėje, kaip dažnai darė, užfiksavo bilieto kainą
(123 auksinai), o už kelią nuo stoties iki Daukanto g. 12
pas Nagevičių vežikui sumokėjo 150 auksinų. Kitą dieną
kartu su J. Smilgevičiumi Vilijos reikalais aplankė J. Jesaitį, pabuvo Lietuvos redakcijoje, pietavo Rūtos valgykloje,
susitiko su Tekle, ėjo pas M. Biržišką, P. Klimą. Vakarą
praleido Karo muziejuje, ten kalbėjosi su skulptoriumi
J. Zikaru ir „piešėju“ Apolinaru Šimkūnu (1894–1935),
Vytauto Didžiojo paminklo Veliuonoje (1930) autoriumi. 10 d., sekmadienį, visą dieną pozavo menininkams
(„lipino mano biustą ir piešė paveikslą“), po to dalyvavo
Žemės ūkio ir pramonės parodos atidaryme. 13 d. biustui pozuoti baigė, o A. Šimkūnas paišė dar keletą dienų.
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Norėjo pasimatyti su A. Voldemaru, bet nerado namie.
15 d. dalyvavo universiteto studentų imatrikuliacijoje,
nepamiršdamas pasižymėti, kad buvo sutiktas „ovacija“. Šį žodį dažniausiai vartojo vienaskaita, tik keliais
atvejais įrašė „ovacijos“. 6 d., šeštadienį, svečiavosi pas
Aleksandrą Dambrauską-Jakštą, dirbo viešojoje bibliotekoje, po pietų nuėjo į Žemės ūkio ministeriją dėl medžių
trobesiams Ožkabaliuose statyti. Sekmadienį praleido
Vytauto bažnyčioje, Žemės ūkio ir pramonės parodoje
ir Karo muziejuje. 18 d. fotografavosi su tautinio judėjimo veteranais A. Dambrausku, J. Jablonskiu, J. Bulota,
Vincu Palukaičiu, Povilu Matulioniu, nuotrauka atsiėjo
286 auksinus. Po pietų lankėsi Gamtos bandymų stotyje,
vizitavo Feliciją Bortkevičienę, vakare dalyvavo Lietuvių
klube surengtose vaišėse Prūsijos lietuviams pagerbti.
19 d. V. Nagevičius aprodė Karo ligoninę ir Karo sanitarijos skyrių, vėliau lankėsi Žemės ūkio ministerijoje
„dėl medžių iš Vygrelių girios gavimo“, dieną baigė kunigų seminarijos bibliotekoje. 22 d. Švietimo ministerijoje buvo pasiteirauti dėl savo pensijos reikalų. Paskutinė
rugsėjo savaitė Kaune prabėgo susitinkant su Tekle, lankantis Garliavoje pas K. Aglinską, rytais pasivaikščiojant
Žaliakalnyje ar ant Vytauto kalno, susipažįstant su Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansambliu. 23 d. išklausė
simfoninį koncertą Karo muziejaus sodelyje, vakare su
V. Nagevičiumi Švietimo ministerijoje pas viceministrą
Praną Mašiotą šnekėjosi apie LMD Kauno skyriaus atgaivinimą. Daktaras svajojo, kad LMD skyriai būtų visoje
Lietuvoje, ne tik Kaune, kurio steigiamasis susirinkimas
įvyko 1920 m. sausio 3–5 d., nes Vilniuje po 1922 m.
pavasario labai sumažėjo lietuvių inteligentų. 1922 m.
gruodžio 27 d. visuotiniame LMD narių susirinkime jis
kalbėjo: „Apie mokslo draugijos Kauno skyrių visiškai
trūksta žinių: kiek sulig šiol teko susekti, pasirodo, kad
tenai apgailėtinu būdu nieko neveikiama, trūkstant skyriaus valdyboje veiklių ir rūpestingų narių.“17 Malonų
įspūdį jam padarė Telšių inteligentų užsidegimas kurti
vietinį skyrių18. Apie tai su apskrities pradžios mokyklų
inspektoriumi Jonu Laurinaičiu kalbėjosi trečiąkart viešėdamas Lietuvoje 1924 m. liepos 24 d.19
Rugsėjo 26 d. Krašto apsaugos ministerijos Karo
sanitarijos skyrius surengė draugišką vakarienę J. Basanavičiui, kaip seniausiam gydytojui ir Lietuvos veikėjui,
pagerbti. Kupina prisiminimų ir geros ateities Lietuvai
linkėjimų, ji tęsėsi penkias valandas. Į visus sveikinimus
ir palinkėjimus daktaras atsakė kalba, kurioje apžvelgė
lietuvių gydytojų atsiradimą, Maskvos universitete mediciną studijavusius lietuvius ir jų gyvenimo vingius.
Pirmuoju įvardijo Vasario 16-osios akto signataro Alfonso Petrulio ir finansų ministro Vytauto Petrulio dėdę
Petrulevičių. Pasakojo apie kai kurių kolegų nutautėjimą
ir likimus. Karo ligoninę pavadino modernia – jam paliko įspūdį karinių gydymo įstaigų tvarka, pavyzdinga
farmacijos dalis. Kalbėtojo nuomone, karo medikai, sudarę Fraternitas Lituanica korporaciją, atsikratė buvusios
kartos kolegų ydų ir šiukšlių, dorai ir pasiaukojamai tarnauja Lietuvai20. 29 d. Karo muziejuje švęstos 600-osios
Vilniaus įkūrimo metinės. Varpais buvo atliktas tautinis
himnas. Daktaras pasakojo klausytojams apie Vilnių
liaudies dainose21.
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Geležinkelio stotis

Rugsėjo 30 d. į Kauno geležinkelio stotį išlydėti
daktaro į Vilnių atėjo vyriausiasis kariuomenės vadas
generolas leitenantas Juozas Stanaitis (1865–1925), Karo
sanitarijos skyriaus viršininkas V. Nagevičius, profesorius Jonas Yčas (1880–1931), Lietuvos karo invalidų draugijos pirmininkas J. Karutis. Kartu su istoriku Jonu Yču
išvažiavo į Panevėžį, ten apsilankė gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje, dalyvavo pamokose ir užsiėmimuose,
bendravo su daktaru A. Domaševičiumi. Apsistojo pas
J. Zikarą, jo studijoje tris dienas po kelias valandas pozavo baigiant biustą. Spalio 4 d. Panevėžio inteligentų
palydėtas išvyko į Daugpilį, ten lyjant vakare apžiūrėjo iš
Sovietų Rusijos gautus vagonus, o kitą rytą Lietuvai apie
juos parašė straipsnį. Popiet arkliais pasiekė Kalkūnų
stotį ir geležinkeliu atvyko į Vilnių22.
Viešnagės metu parašė keletą straipsnių. Rugsėjo 19 d. savus akcentus sudėstantį apie Aušros gimimo
aplinkybes (jos 40-mečio pasirodymo proga paskelbtas
Lietuvoje 1923 m. kovo 1 d.). 14 d. iš J. Burdulio paėmė
Zigmanto Vazos „diplomą“ (matyt, Lenkijos karaliaus ir
LDK didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos raštą, kuriuo
jis patvirtina 1595 m. spalio 5 d. popiežiaus Klemenso
VIII legato Aleksandro Komulėjaus leidimą Vilniaus
batsiuvių cechui priklausančiame Šv. Onos altoriuje,
esančiame Vilniaus Šv. Jono bažnyčioje, demonstruoti
Švč. Sakramentą Šv. Onos bei šventųjų Krispino ir Krispiniano dienomis ir tomis dienomis rengti cecho narių
procesijas) ir jį kopijavo. 20 d. J. Tumo redaguotai Mūsų
senovei pabaigė straipsnį Iš Aleksandro Komulėjaus veikimo
Lietuvoje. Kadangi leidinio Švietimo ministerija toliau nefinansavo, tekstas pateko į Augustino Janulaičio rankas
ir išliko jo fonde23.
J. Basanavičius mėgino siūlyti valdžiai palengvinimus keliaujantiesiems. Liepos 10 d. daktaras geležinkelio
stotyje nusipirko III klasės bilietą iki Kauno, nes II klasės
vagonų traukinyje nebuvo. Panevėžyje teko išlipti svarbiu reikalu ir kelionę į Laikinąją sostinę parai pertraukti.
Čia kreipėsi į geležinkelio stoties viršininką, kad pratęstų
bilieto galiojimo terminą, bet šis labai nustebęs pareiškė,
kad tokios teisės neturi. Europoje prieš karą tokia tvar-
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ka egzistavo. J. Basanavičius oficioze siūlė Geležinkelių valdybai išleisti stočių viršininkams instrukciją dėl
galimybės keleiviui parai pertraukti kelionę, nes tai, jo
nuomone, neturėtų jokių neigiamų pasekmių geležinkeliams24. Spalio 5 d. užsienio reikalų ministrui parašė, kad
Daugpilyje pravažiuojantiems lietuviams vizoms išduoti reikalingas vicekonsulas, nes vykti tuo tikslu į Rygą
nepatogu ir per brangu, pasiūlė Stasio Pronskiečio, nuo
1920 m. čia dirbusio įgaliotiniu prie tremtinių grąžinimo
punkto, kandidatūrą25.
J. Zikaro sukurtas biustas, pasak Biržų žiniose skelbto entuziastingo viešnagės Panevėžyje aprašymo, turėjo
būti tuoj pastatytas Kaune, Laisvės alėjoje26. Tai įvyko vėliau ir kitoje vietoje. 1923 m. lapkričio 23 d. buvo
švenčiama Lietuvos kariuomenės diena. Karo muziejaus
sodelyje atidengtas skulptoriaus J. Zikaro ir architekto
Vlado Dubeneckio sukurtas daktaro biustas. Paminklui
pastatyti visuomenė suaukojo 5619 litų. Jis buvo aptvertas stora grandine, laikoma artilerijos sviedinių kevalų.
Skambant Laisvės varpui, paminklą atidengė prezidentas A. Stulginskis, pašventino J. Mačiulis-Maironis.
Per Lietuvoje praleistas dienas pagarbos ženklų ir
dėmesio nebūta per daug. Kas antrą trečią dieną įrašyta, kad visą dieną sėdėjo namie, bet grįžus po kelionės
į Vilnių, spalio 6 d. ir vėliau fiksuodavo, kad visą dieną
pradirbo namie ar šiaip skaitė. Senojoje sostinėje senyvo
žmogaus laukė daug mažiau įvykių ir susitikimų, ir tie
dažniausiai vykdavo su tais pačiais asmenimis.

1924-ieji – trečioji

Tai ilgiausia J. Basanavičiaus viešnagė Lietuvoje, trukusi
keturis mėnesius. Kai reikėdavo pavažiuoti toliau, naudojosi tarnybiniu generolo V. Nagevičiaus automobiliu.
Tad galėjo aplankyti Garliavoje K. Aglinską ar Kauno
apylinkes. Iš Vilniaus išvyko liepos 6 d. Vėl apsistojo
pas daktarą V. Nagevičių. 10 d. Karo muziejaus sodelyje
devintą valandą vakaro J. Basanavičiui besišnekučiuojant su V. Nagevičiumi, jam pagerbti po repeticijos Gabijos draugijos choras, vadovaujamas kompozitoriaus ir
chorvedžio Jono Dambrausko, sudainavo dvylika dainų.
Atsidėkodamas daktaras visoms dainininkėms įteikė po
rožę. Publika, entuziastingai sveikinusi daktarą, sugiedojus tautinį himną, praretėjo27. Nepamiršo Vilijos bendrovės reikalų. 11 d. su Lietuvos banko valdytoju Vladu
Jurgučiu kalbėjosi dėl galimybės gauti 5000 litų paskolą.
13 d., sekmadienį, Vytauto bažnyčioje klausėsi J. Tumo
pamokslo, svečiavosi Aleksote pas skulptorių V. Aleksandravičių, po pietų klausėsi koncerto Karo muziejuje,
stebėjo žirgų lenktynes, vakare aštuntą valandą sodelyje
stebėjo vėliavos nuleidimo ceremoniją. Kitą dieną susitikęs su krašto apsaugos ministru Teodoru Daukantu,
išvažiavo į Palangą ilsėtis kariškių sanatorijoje. Gavo Užpalių valsčiaus savivaldybės prašymą, kad sutiktų vieną
gatvę pavadinti savo vardu. Kurorte kasryt priiminėjo
jūros vandens vonias, vaikščiojo jūros tiltu, ėjo į Birutės
kalną, Tiškevičiaus parką. 19 d. aplankė Klaipėdos uostą, susitiko su Pranu Mašiotu, Jokūbu Stiklioriumi. Po
savaitės nuvažiavo susipažinti su Šventąja, o 27 d. pozavo Kajetono Sklėriaus (1876–1932) tapomam portretui ir
papietavo su prezidentu A. Stulginskiu. Rugsėjį pablo-
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gėjus sveikatai, tas pareiškė užuojautą28. 29 d. priėmė
Klaipėdos lietuvių delegaciją su Jurgiu Šauliu priešakyje, pasižymėdamas knygelėje: „puikus bukietas“, vakarą
praleido klausydamasis orkestro prie jūros tilto.
Ir rugpjūtį poilsis prie jūros prabėgo su gausybe
susitikimų ir kelionių. 1 d. Stonkuvienės vilos kieme
fotografavosi su sutuoktiniais Galvanauskais ir Sidzikauskais bei kitais, vakare susitiko su Vydūnu ir kompozitoriumi Stasiu Šimkumi. Kitą rytą kartu su Maironiu
automobiliu važiavo į Kretingoje vykusius Parcinkulio
(tai vietovės, susijusios su Pranciškaus Asyžiečio, kaip
šventojo, veiklos pradžia, pavadinimas) atlaidus, aplankė pranciškonų vienuolyno mūrus, po to užsuko į Klaipėdą, ten uosto kapitonas Liudvikas Stulpinas plukdė
laivu ir rodė prieplaukas, vakare Muzikos mokykloje
klausėsi čekų mokytojų koncerto. 3 d., sekmadienį, dalyvavo sportininkų šventėje. Kitą dieną apsilankė A. Smetona ir Izidorius Tamošaitis, Vydūnas iš Tilžės. 10 d. buvo
pirmojo lietuviško spektaklio 25-ųjų metinių iškilmėse,
žiūrėjo S. Čiurlionienės Aušros sūnus. Knygelėje įsirašė:
„Apvaikščiojimas d-ro Vaineikio gatvės, senosios sienos
tarp Vokietijos ir Rusijos, tos vietos, kur seniau prie marių tilto stovėta daržinės, kurioje prieš 25 metus vaidinta „Amerika pirtyje“ ir Basanavičiaus prospekto pulko
kapelijai žaidžiant, raketas leidžiant, fakelus žibinant.
Ovacijos.“ Grįžo į sanatoriją pusę dviejų nakties. Kitą
dieną su V. Nagevičiumi nuvyko į Klaipėdą pas 7-ojo
Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pėstininkų pulko
karininkus, grįžus į Palangą, pasitiko Panevėžio šaulių
choras, „kėlė ovacijas su prakalbomis ir dainomis“. Karininkams ir jų žmonoms per laikraštį padėkojo už surengtas vaišes ir sukeltas ovacijas: „...man buvo be galo
malonu girdėti ovacijoje mane pagerbiant kaipo vieną
pirmųjų Lietuvos aušros įkūrėją: sujaudintas ir sugraudintas praėjusių laikų atsiminimais, aš vos galėjau per
ašaras tarti kelis žodžius, kad išreiškus visus mano dėkingumo jausmus už pripažinimą nors ir menkų mano
nuopelnų, pradedant lietuvių tautą budinti iš amžiais
dūravusio ir ją slegiančio sundulio (sic! – A. G.).“ Ir palinkėjo pulkui kuo geriausios kloties atstovauti ir ginti
tautos reikalus apvokietintame Lietuvos pakraštyje29.
12 d. klausėsi A. Janulaičio paskaitos apie bolševikus, po
to šaulių choro koncerto, vaišėse pas Liudą Vaineikį fotografavosi su Valstybės teatro aktoriais ir kitais svečiais,
įspūdį paliko pianinu S. Čiurlionio „gražiai žaidžiamos“
L. Beethoveno sonatos. Žurnalistui iš Panevėžio U. Kacelenbogenui įteikė raštelį dėl žydų kalbos vartojimo iškabose: „Sužinojęs iš p. Kacelenbogeno, kad tūli apskričių
viršininkai draudžią viešai vartoti žydų kalbą iškabose,
tuomi pat įžeisdami tiesos ir teisingumo jausmus žydiškai kalbančių Lietuvos piliečių, aš norėčiau, nors tai
būtų vox clamantis in deserto – užtarti jųjų kalbos teises
lygybės žvilgsniu ir patarti valdžios organams liautis
mažmožiais persekiojus lojalių gyventojų kalbą ir juos
erzinus prieš Lietuvos valstybę.“30 14 d. dvi valandas
pušyne pragulėjo ant suoliuko, pasižymėjo, kad nuo
pusės aštuonių vakare daugiau nei valandą buvo pilnas Mėnulio užtemimas. Lankėsi Plungėje pas kleboną
kanauninką J. Senkų, gėrėjosi gražiomis Minijos apylinkėmis, senoviškomis koplytėlėmis ir kryžiais pakelėse,
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Valstybės teatras

Oginskių parku ir rūmais, valstybiniu žirgynu, apžiūrėjo
senąją ir statomą bažnyčią. 18 d. viešėjo pas Hugo Šojų
Šilutėje apžiūrėti etnografinių ir archeologinių rinkinių.
20 d. pirko gintarus, fotografavosi su karininkais, išleistuvėse iš Palangos – vakarienė su vynu ir tortais. Kaune
apsistojo pas V. Nagevičių. Susitiko su daugybe valstybės ir visuomenės veikėjų, dalyvavo Dainų dienoje su 80
chorų, kur buvo įamžintas kino juostoje Žemės ūkio ir
pramonės parodos atidaryme. 24 d. važiavo į Garliavą
pas sunkiai sergantį K. Aglinską, iš Rygos atvyko profesorius J. Gerulis, aplankė M. Petrauskas, J. A. Herbačiauskas. 26 d. vakare daktaras išvažiavo pasigydyti į
Berlyną. 17 d. grįžo į Kauną, kaip įprasta, apsistojo pas
V. Nagevičių. Šlapintis teko per kateterį, uždėjus ant pilvo butelį su karštu vandeniu, pagerėjo. Kitą dieną svečiavosi D. Malinauskas, Teklė, daktaras K. Brundza, 19 d.
priėmė kanauninką K. Prapuolenį, P. Vileišį, buvusį vidaus reikalų ministrą ir būsimą Klaipėdos krašto gubernatorių Karolį Žalkauską (1892–1961), o popiet apsilankė
A. Žmuidzinavičius ir P. Rimša, kuris po keturių dienų
baigė lipdyti daktaro biusto „profilį“. Jonas Kudžma iš
Marijampolės atvežė 2 300 litų už parduotus Petro Kriaučiūno namus, jo testamentu paskirtus LMD. Su V. Nagevičiumi važiavo pas skulptorių Antaną Aleksandravičių. Profesoriaus Kazimiero Buinevičiaus (1872–1951)
receptūros vaistai nuramino šlapimo pūslės skausmus.
Rugsėjo 23 d. Karo ligoninėje rentgenu tyrėsi stuburą.
Karo chirurgas Juozas Žemgulys (1890–1941) „neva tai
atrado kulipką tik aukščiau tos vietos, kuri skaudama“.
Vakare iš Kazlų Rūdos apsilankė sūnėnas Jonas, Justinas Staugaitis. Kitą dieną priėmė D. Malinauską, inžinierių Juozapą Skripkų, generolą Jurgį Kubilių, daktarą
L. Vaineikį. 28 d., sekmadienį, pavakare klausėsi karo
invalidų kanklininkų koncerto ir stebėjo vėliavos nuleidimo Karo muziejuje ceremoniją. Pirmadienį išvažiavo
į Vilkaviškį, kur pasitiko ulonų pulkininkas Jankevičius
ir karininkai, pulko fajetonu nuvežė į tėviškę. Prieš kelionę stipriai jaudinosi – atsibudo antrą nakties ir neuž-

migo. Per savaitę Ožkabaliuose rašė straipsnį apie Karo
muziejų, skaitė A. Čechovą, vaikščiojo „ant kapinaičių“
ar toliau laukuose. Spalio 7 d. išvyko į Kauną, apsistojo
pas V. Nagevičių, vakare susitiko su Vydūnu. Kitą dieną kartu su Andriumi Vosyliumi Kredito banke keitė
vokiškas markes, lankėsi Prekybos ir pramonės banke,
susitiko su Domu Šidlausku, J. A. Herbačiausku, Tomu
Naruševičiumi. Daktarų konsiliume dėl sveikatos būklės
„nieko nauja nepatyrė“. 10 d. apžiūrėjo sutrešusias Karo
muziejaus salių grindis, užėjo į Karių kooperatyvo krautuvę „dėl laikrodėlio“. Vakare svečiavosi M. Petrauskas
ir kolegos daktarai Ingelevičius, Blažys, Nasvytis, Jurgelionis. 11 d. dalyvavo metiniame korporacijos Fraternitas
Lituanica susirinkime, nusifotografavo su dalyviais prie
savo biusto Karo muziejaus sodelyje. Vakare karininkų
Ramovėje Jano Žiškos 500-ųjų metinių minėjime klausėsi
Čekoslovakijos konsulo Jaroslavo Galios paskaitos ir iki
vidurnakčio užsibuvo korporacijos surengtoje vakarienėje. 12 d. straipsnį Iš Karo muziejaus istorijos įteikė iškart
trims redakcijoms – majorui Vytautui Steponaičiui, redagavusiam Mūsų žinyną, krikščionių demokratų Rytui ir
oficiozinei Lietuvai. Geležinkelių valdyboje teiravosi dėl
grįžimo į Vilnių, nuėjo į Aušros gimnaziją, o pavakare
Karo ligoninėje laukė vonios ir masažas. Nuo 14 d. praleido joje dvi savaites. Čia 20 d. kunigas A. Sabaliauskas
atnešė savo verstą Kalevalą, konsulas – pluoštą čekiškų
leidinių. Vakare atėjo universiteto rektorius Pranciškus
Būčys su daktaru Alfredu Sennu su „universiteto linkėjimais greičiau pasveikti“, kalbėjosi apie Lietuvos mokslų
akademijos steigimą. Skaitė E. Benešo Naujos Europos problemas ir Čekoslovakijos užsienio politiką (Praha, 1924). Ona
Vileišienė vizitavo su dviem dukrom ir žentais. Aplankė
J. Šlapelis su Laimute, M. Gustaitis, Teklė, Mečislovas
Reinys, II seimo pirmininkas Justinas Staugaitis (spalio
30 d.). Zigmas Žemaitis daktarui išreiškė pageidavimą,
kad viena chrizantemų rūšis, išvesta profesoriaus Konstantino Regelio Botanikos sode, būtų pavadinta jo vardu. Po keturių metų Kauno miesto daigyno sodininkas
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Karmelitų bažnyčia

Pranas Martinaitis vieną išvestą jurginų atmainą tarp
kitų nusipelniusių Lietuvai žadėjo pavadinti ir Basanavičiaus vardu31.
Per Vėlines aplankė Karmelitų bažnyčią ir kapines.
Viešėdamas Kaune, gulėsi devintą vakaro, keldavosi
šeštą ryto. Tada eidavo į Karo ligoninę masažo, į faradizacijos seansą, kai gydymui buvo naudojama žemos
įtampos indukcinė elektros srovė, vakare – vandens vonios. Lapkričio 9 d. pasveikino neolituanai, vaikščiojo po
knygynus, su J. Tumu norėjo dalyvauti Seimo posėdyje,
bet jis neįvyko, kartu su V. Nagevičiumi aptarė Fraternitas Lituanica korporacijos kepurės formą. 16 d. lydimas
daktaro K. Brundzos apsilankė universitete V. Kudirkos
25-ųjų mirties metinių minėjime, studentai pasitiko ovacijomis. Rašytojas Juozas Paukštelis prisiminė daktaro
apsilankymą: „O jis – aš visą laiką jį stebėjau – sėdėjo toks
sumenkęs, pailsęs, abejingas, toks, lyg visos tos kalbos ne
jam būtų sakomos.“ Dėkodamas už pareikštą pagarbą,
atsakė nesijaučiąs turįs tiek daug nuopelnų32. Kitą dieną ėjo į Užsienio reikalų ministeriją pas Igną Jonyną dėl
500 litų Lietuvių tautai spausdinti. 20 d. jau buvo pasiryžęs palikti Kauną, tačiau atėję A. Varnas ir Jonas Šileika
užsispyrę prašė dar pabūti ir pozuoti portretui. Daktaras sutiko ir kitą rytą Meno mokykloje jį įamžinti buvo
pasirengę Justinas Vienožinskis, A. Varnas, J. Šlapelis,
Vladas Didžiokas, J. Šileika, Adomas Galdikas, Jonas Janulis ir skulptorius K. Sklėrius (daktaras knygelėje rašė
Šklėrys). Po kelių dienų prisidėjo ir skulptorius Vincas
Grybas, o kiek vėliau ir tapytojas Petras Kalpokas. 22 d.
rytą pažadino garsus sprogimas už Nemuno, Fredoje,
V. Nagevičius automobiliu išvyko į įvykio vietą, todėl
negalėjo pozuoti. Su menininkais užtruko devynias dienas. 24 d. ėjo „invalidų krautuvėje palto užsakyti“. 28
d. korporacija Neo-Lithuania išrinko garbės nariu. Stotyje už 35 litus pirko antros klasės geležinkelio bilietą iki
Rygos. 30 d. išvažiavo. Kauno geležinkelio stotyje prie
jo „darbavosi“ fotografas Juozas Marčiukaitis, palydas,
kaip įprasta, aprašė trumpai: „Minios žmonių ovacijomis lydimas išvažiavau Rygon; pakeliui 8 val. Dotnuvos
stotyje buvo kelta Žemės ūkio akademijos ir technikumo

studentų ir mokinių ovacijos.“ Pasitiko profesoriai ir studentai. P. Ruokio vedamas choras giedojo Ilgiausių metų,
daktarui pasirodžius vagono duryse, užtraukė Amžius po
amžių, Kur namas mūs, Geležinio Vilko maršą ir kitas dainas. Traukinys stovėjo ilgokai, kai konduktorius paskelbė: „Važiuojam“, nuaidėjo galingas palydinčiųjų „Valio!“,
vėl uždainavo Ilgiausių metų. Korespondenciją autorius
baigė patetiškai: „Karšta pagarba ir nuoširdus dėkingumas ir meilė tėvynės sūnų ir dukrų telydi jį visuomet ir
suteikia pastiprinimo jo žilai galvai, keliančiai Gedimino
ainių dvasią.“33 Kelionėje dėl ratų bildesio negalėjo užmigti, lenkų konsulate Rygoje vizos teko palaukti puspenktos valandos. Vilnių pasiekė gruodžio 2 d.
Palydų oficiozinėje Lietuvoje aprašymo autorius minioje pastebėjo studentų, gydytojų, valdininkų, karių,
keletą menininkų ir žurnalistų, „visi nuliūdę, susirūpinę
kažkokiu nepaprastai sunkiu įspūdžiu“, nematyti aukštų
valstybės ir tautos asmenų, kuriuos reikėjo čia pamatyti.
Visą vasarą daktaras praleido Lietuvoje, karo invalidai nupirko ir pasiuvo jam „eilę drabužių“, Karininkų Ramovė
išlaikė ir gydė savo Palangos sanatorijoje, karo medikų
korporacija Fraternitas Lituanica porą mėnesių rūpinosi paguldytu Kauno karo ligoninėje, menininkai nupirko kailinius...34 Lietuvių tautininkų sąjungos leidinyje Lietuvis pasirodė pamfletas Padavimas apie tautos Patriarchą, kaltinęs
valdančius krikščionis demokratus daktaro ignoravimu ir
dėmesio jam stoka. Viešnagės pradžioje „skambino jam
kanklėmis, trimitavo trimitais“, bet pasibaigus iškilmėms
paliko patį sau. Laimė, kariai suteikė pastogę ir pasidalino maistu, o šalies „vyčiai invalidai pasiuvo jam šiokį
tokį apsiaustą, pilką kaip ir jų pačių gyvenimas, o kariai
medikai gydė Patriarchui jo senas žaizdas, įgytas kovoj už
savo tautos laisvę ir laimę, ir jis tų negalingų ir mažyčių
tarpe pasiilsėjo ir ėmė vėl ilgėtis savo šventos kovos – kas
gi ten priešų pagrobtoje sostinėje be jo stovės sargyboj –
bet, nelaimei, jau žiema, o čia jis neturi šiltesnio apdaro...“
Valdžios žmonės išlydėti nesiteikė, pasilikę savo šiltose ir
ramiose vietose, slapta jau svajojo, kad tautos patriarchas
pas juos daugiau negrįš35. Tokiomis liūdnomis gaidomis
baigėsi trečioji daktaro kelionė į Lietuvą.
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Lietuva sekė daktaro viešnagę. Spalio 13 d. apsilankęs redakcijoje, pareiškė, kad dviem savaitėms dėl
susilpnėjusių kojų gulsis į Karo ligoninę. Po gydymosi
per laikraštį padėkojo: „Ačius! Nuo spalių 13 d. iki šios
Karo ligoninėje pasigydžius ir mano nervams žymiai
sustiprėjus, ligoninės Direkcijai gerbiamojo pulk[ininko]
d-ro Oželio asmenyje ir d-rui Brundzai tariu širdingą
ačių už suteiktąją pagalbą.“36
Liepos 22 d. iš Palangos parašė laišką Pirmajam
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino pėstininkų
pulkui. Aušros laikais tik sapne galėjo tikėtis Lietuvos
laisvės, bet atsirado jaunų pasiryžėlių, pasirengusių dėti
galvas už Tėvynę. Jam kaip LVT nariui 1918 m. pabaigoje buvo baugu stebėti kariuomenės pirmagimį, koviniai
pulko nuopelnai ateinančioms kartoms bus įkvėpimo
šaltinis, kaip reikia ginti tautos teises37.
Spalio 11 d. metiniame korporacijos Fraternitas Lituanica susirinkime J. Basanavičius širdingai padėkojo už
išrinkimą garbės nariu ir pabrėžė jos įstatų punktą, kokio
nėra panašių organizacijų dokumentuose, kad kovos su
inteligentų nutautimu, moralinėmis baudžiavos liekanomis visuomenėje ir už narių šeimų lietuviškumą38. Negalėdamas dalyvauti Kauno universiteto pirmosios laidos
iškilmėse lapkričio 30 d., rektoriui profesoriui P. Būčiui
raštu išdėstė priesakus pirmos universiteto laidos diplomuotiems tautos darbininkams: dirbti valstybės ir tėvynės naudai vadovaujantis sąžinės nurodymais, visuomenės darbuose, taip pat esant ir partijose, būti doriems,
veikti tiktai tautos naudai ir visomis išgalėmis kelti savo
krašto žmonių gerovę, kad ši pirmoji laida tikrai sulauktų iš jos laukiamos garbės, išreiškė įsitikinimą, kad gyvenimo kelyje kilsiančius pavojus sąžinei jaunieji įveiks39.
Suprantama, J. Basanavičius daugiausia simpatijų
rodė tautininkams. Lapkričio 19 d. apsilankė Lietuvių
tautininkų sąjungos organo Lietuvis redakcijoje, laikraštį
redagavo rašytojas Petras Vaičiūnas. Savo sveikinime tokios krypties leidinį laikė būtinu, nes reikia suvienyti po
Lietuvą išsisklaidžiusius tėvynės mylėtojus idealistus,
turinčius omenyje pirmoje vietoje jos gerovę. Prisiminęs
1906 m. pabaigoje leistą leidinį tuo pačiu pavadinimu,
kuris, neradęs skaitytojų pritarimo, po kelių numerių
žlugo, kaip buvęs redaktorius palinkėjo „užgimusiam
draugui“ geresnės kloties, kad sėkmingai varytų sumanytąjį pagirtiną darbą40. Kai 9 d. jo pasveikinti atėjo trys
Neo-Lithuania korporacijos senjorai medikai, priėmė maloniai, draugiškai kalbėjosi apie studentų reikalus ir jų
organizacijas. Vienam pareiškus, jog studentai tautininkai išaugo iš daktaro pasėtosios sėklos, šis pasakė: „Jūsų
korporacija man yra labai simpatinga, ir Jūs man esate
artimiausi.“41
Trečios viešnagės metu daugiausia dėmesio sulaukė
būdamas Palangoje, šiaip dažniausiai bendravo su kolegomis gydytojais ir senais pažįstamais.
Turėtume pripažinti J. Basanavičiaus asmenį „nepatogiu“ valdžioje buvusiems krikščionims demokratams,
o pačiam daktarui kelionės teikė džiaugsmo ir nusiraminimo, kaip ir susitikimai bei bendravimas su senais
pažįstamais, akivaizdžiai matant įsikūnijusias nepriklausomos Lietuvos realijas, tačiau teko pajusti ir partijų
ideologinę priešpriešą.
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Jonas Mekas –
kūrybinė asmenybė,
esanti čia ir visur

I

A n d r i a u s N a u j o k a i či o nuotrauka

šeivystė – sunki žmogaus našta, neapleidžianti iki
paskutinio jo žingsnio kelyje už gimtinės horizonto.
Tai pėdsakas arba net gili vaga, išryškėjanti kūrybingo asmens darbuose. Prisitaikyti prie naujo gyvenimo
būdo ir kitos kultūros išeiviams sekasi įvairiai. Šiaip ar
taip, asmens susidvejinimo fenomenas, kylantis iš dviejų
tikrovės patirčių – buvusios ir naujos – sandūros, kliudo
daugelį. Ir semiotikas Algirdas J. Greimas, ir archeologė
Marija Gimbutienė, ir poetė Lidija Šimkutė, ir literatūrologas Rimvydas Šilbajoris, ir daugybė kitų kultūrai nusipelniusių asmenybių patyrė kūrybą skatinantį poveikį,
kylantį iš patirties dvilypumo.
Išeivystė gali apsunkinti gyvenimą, žlugdyti siekius,
bet taip pat ji gali veikti kaip originalios kūrybos žadintoja. Gyvenimo gimtinėje patirtis, nors ir negausi, negrįžtamai įsispaudusi į Jono Meko pasąmonę, atgimsta jo
darbuose kaip esminio virsmo priežastis, kaip kokybiškai naujo atsivėrimas. Naujas – tai Meko kūryba, kurios
kinematografinė forma jau tapo pasauline kultūros vertybe. Mums svarbu tai, kad Lietuvos kultūros paveldu
jau galime vadinti Meko literatūrinius ir kino kūrinius.

S U S I T I K IM A S

Mano bendravimas su Jonu Meku, išskyrus vieną vienintelį susitikimą, neįprastas – virtualus ir vienpusis.
Tai tarsi kalbėjimas su Meku, apmąstant jo rašytinius
bei vizualius kūrinius, kurie, jei esi pasiruošęs įminti jų
kodą, atskleidžia veik viską apie teksto autorių. Be to,
man regis, jo tekstai yra autoriaus pokalbiai su pačiu
savimi – paprasti, atviri, o kartais ir vaikiškai naivūs.
Įsiterpti į jo kalbėjimą tyliai, jam nežinant, – tikras intelektinis malonumas.
Pradėsiu nuo to „vienintelio“. O buvo taip. Vytauto
Didžiojo universiteto Senatas, įvertinęs Jono Meko nuopelnus pasaulio ir Lietuvos kultūrai, nutarė jam suteikti
Garbės menų daktaro vardą (1997. 12. 18). Prieš iškilmingą ceremoniją vyko Meko garbei skirta konferencija. Joje
tik trumpai pasėdėjęs, nulėkiau tvarkyti keleto akademinių reikalų. Jie man buvo svarbesni nei renginio pradžia
salėje, į kurią susirinkę dalyviai išgirdo mįslingai Egidijaus Aleksandravičiaus atliekamą konferencijos preliudiją. Mat kalbėtojo nuolat kartojama save sureikšminanti

žodžių ekvilibristika – eklektiškai suręstas monologas –
buvo visiems jį pažįstantiems jau pabodusi. Tad klausytis nebuvo reikalo, juo labiau, kad pats renginio kaltininkas dar tik skriejo plentu iš Vilniaus.
Po ceremonialo, nutaikęs tinkamą momentą, pasveikinau naują Universiteto garbės daktarą ir tuoj pat užkalbinau jį, žinoma, prieš tai paaiškinęs, kad esu ne atsitiktinis jam skirtos šventės stebėtojas, o VDU atkuriamojo
Senato narys, dalyvaujantis ceremoniale1.
– Aa, tamsta ne žurnalistas. Aa, tai labai gerai – jie
net nesugeba teisingai ištarti mano gimtojo sodžiaus vardo „Semeniškiai“, o tai mane labai žeidžia.
– Semeniškių – šio jūsų poetizuoto Rojaus nepamirš
tie, kurie skaitė jūsų eiles, – sakau, skubėdamas parodyti
savo žinias apie mūsų garbųjį kino ir žodžio Meistrą.
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Kol Mekas iš po juodos, gerokai padėvėtos skrybėlės
žvelgia į mane ne įtariai, o veikiau žaismingai, mėginu
tęsti pokalbį:
– Pastebėjau, kad Jūs pabrėžtinai save vadinate „filmininku“. Mums tai neįprastas terminas, reikalaujantis
papildomo aiškinimo. Tai lyg ištara, kuri dabar mus
orientuoja į vienintelį asmenį, atpažįstamą pagal šią sąvoką ir pagal kino juostas, metančias iššūkį tradicijai.
– Aa, taip save pavadindamas, – aiškina Mekas, –
norėčiau pareikšti, kad aš tik fiksuoju tikras, nesurežisuotas akimirkas, kurios prieš mane skleidžiasi. Aa, tai
mane žavi, džiugina ir skatina veikti. Aš neturiu nei scenarijaus, nei būrio padėjėjų, kaip tai būna kino studijose,
kurios „kuria“ filmus.
– Dažnai jie ne „kuria“, o „daro“ filmus, nes tai pelninga, – įsiterpiu.
Pritariamai pakraipęs galvą, filmininkas tęsia savo
mintis:
– Aa, mat sumanyto plano neturiu; man to nereikia –
aš laisvas žmogus. Manęs niekas nefinansuoja. Todėl aš
veikiu, kaip man patinka. Aš nepriklausomas asmuo,
visuomet esantis pogrindyje. Aš filmuoju, rašau eiles, aš
laimingas. Gyvenimas dinamiškas, apie tai byloja mano
juostos. Visa praeitis kalba dabartimi, o aš ją fiksuoju.
Aš negaliu nefilmuoti, nerašyti; aš tarsi apsėstas, mane
veikia nežinoma jėga, kuriai negaliu pasipriešinti. Nepajėgiu priešintis siekiui skverbtis prie esmės. Filmuoju
kasdien ir viską.
– Pastebėjau, kad jus erzina žodis „menininkas“, –
tariu lyg teigdamas, lyg klausdamas.
– Aš vengiu jį vartoti, tačiau mano bičiulis Jurgis
Mačiūnas tiesiog niršdavo, kai koks nors asmuo pareikšdavo esąs menininkas. Jis nekęsdavo tokio tipo žmonių.
Aa, labai gi aiškus reikalas: namas yra statomas pagal
inžinieriaus sumanymą, o už jo dizainą yra atsakingas
architektas. Abu jie yra profesionalai, gerai išmanantys
savo amatą ir todėl daro gerus statinius. Tapytojas tapo
paveikslus, muzikantas groja, avalynės meistras siuva
batus – visi jie daro gerus, reikalingus ir jiems malonius
darbus.
Tyliai mąstau: „Kalbant apie tai derėtų pirma aptarti sąvokos kūryba turinį.“ Mekas, tarsi atspėjęs mano
mintį, sako:
– Aš nekuriu, tik nuolat stebiu gyvenimą ir fiksuoju
jį vaizdu, žodžiu. Aš darau, ką noriu. Aš darau be prievartos. Asmens, darančio tikrus, autentiškus dalykus,
arba, kaip įprasta tokį vadinti, „kuriančios“ personos,
profesiniai įgūdžiai nevaržo. Jis pakyla virš jų, kad galėtų sukurti esmingai naują veiklos turinį, kurio iškart
nesupranta aplinka; tik vėliau atsiveria nauji horizontai,
įvyksta praregėjimas. Kaip tai vyksta, nežinau. Profesionalumas čia menkai ką gali daryti. Aa, manau, čia lemia
sužadinta intuicija, jos spontaniškas proveržis.
Norėjosi leptelėti: „Mūsų garsusis filmininkas nesilaiko aiškių ribų, dėliodamas profesijos, amato, meno bei
kūrybos sąvokas, ypač kai kalba pasisuka prie jo paties
veiklos vertinimo. Meko pareiškimuose, aptinkamuose spaudoje, deja, daug prieštaravimų.“ Susilaikiau ir,
pasukęs akis į šurmuliuojantį renginio dalyvių būrelį,
patylėjau. Atrodo, šį kartą avangardinis kino Maestro

11

nenuspėjo mano minties; o gal tik mandagiai nutylėjo.
Taip galėjo būti, nes ypač jautri niuansams Meko intuicija geba skverbtis giliai.

P OE Z IJ A

Aptikęs Meko poeziją, pradėjau plačiau domėtis autoriumi, apie kurį sovietmečiu buvo kalbama uždarose
kūrybinės inteligentijos būreliuose. Atsivertęs jo poezijos
rinkinį Pavieniai žodžiai (1967), išgirstu tarsi man pasiųstą žinią – kvietimą leistis į talento paslapties labirintus.
Rinkinio eilės byloja: į tylą įsiklausiusiam poetui veriasi
daiktų gelmė (Miške). Intymus ir paprastas jo poetinis
žodis, tarsi atskridęs iš daiktų pradmens, išlikusio Lietuvos sodybų pelenuose, skverbiasi kaip praeities aidas
į nustebusio skaitytojo sąmonę.
Mane užklumpa įkyrus klausimas – kas gi šis Dievo
apdovanotas žmogus? Lendu į žinynus. Aptinku daug
formaliai skambančių faktų. Jie netenkina mano smalsumo, nes neatskleidžia, kas glūdi Jono Meko literatūriniuose ir vizualiuose kino tekstuose; deja, jie nekalba
apie kūrybines versmes, maitinančias jo intelektą. Tad
lieka vienintelis kelias: susipažinti su intriguojančiais
išeivio kūriniais. Samprotavimus apie juos pradėsiu nuo
rašytinės kūrybos, bet iš pradžių – bendresnio pobūdžio
pamąstymai.
Jono Meko tekstai paliudijo svarbų jo įsitikinimų
motyvą: visa pasaulio kūrinija privalo susilieti univer
salioje visuotinybėje. Todėl būti poetu ir „filmininku“
vienoje asmenybėje, galinčioje visus pakviesti pokalbiui
apie esmes, jam tampa etiniu įsipareigojimu. Mąstyda
mas apie tai dieną ir naktį, jis ieško tikrų ir nesužalotų,
visus vienijančių gabalėlių, kurie dar slypi mumyse, kaip
ir gimtieji Semeniškiai, tvinksintys jo širdyje ir ilgesingai
aimanuojantys pasąmonėje. Ištikimai žarstydamas kas
dienybės gabalėlius ir išgrynindamas civilizacijos su
bjaurotą tikrovę, jis aptinka subyrėjusio Rojaus dalely
tes ir dovanoja mums, neregintiems tikrumos stebuklo.
Ištikimybės sąvoka Meko mąstysenoje – ryški ypatybė. Šiame etikos imperatyve pinasi ir įvairios patirties
vingiai, ir skaudi asmens dvilypumo kolizija. Įžymusis
mūsų išeivis A. J. Greimas sakė: „Gyvenimo kelias, kai
jį bandai peržvelgti, ir atrodo kaip nuolatinis bandymas
suderinti ištikimybę su nuolat kintančiais pasaulio vaiz
dais.“2 Čia ištikimybės sąvoka įsiterpia tarp „mano pra
eities“ ir „mano dabarties“. Sąvoka virsta lieptu, sujun
giančiu atsiskyrusias susidvejinusio egzilio puses.
Deja, ištikimybė, kaip ir įsipareigojimas idėjai, slepia pavojus, iškylančius, kai „nustojame tikėję į keitimą
si“3: kai įsikibę laikomės nekintančių tikėjimų. Tuomet
mes krintame į pykčio ir neapykantos duobę. Tai poeto
ir filosofo, krypuojančio egzilio greitkeliais, perspėjimas
mums, atsidūrusiems vidinėje išeivystėje, gal net pavojingesnėje nei išorinė. Atidžiai įsiklausydamas ir įdėmiai
stebėdamas spontaniškai kylančius įvykius, jis kuria
savo emociškai motyvuotą laisvės filosofiją. Joje netikėtų
akimirkų stebuklas, įprasmindamas laiko slinktį, priartina mus prie daiktų esmės. Poetas ne tik mus perspėja,
bet ir įžvelgia tai, ką byloja istorinių išbandymų patirtis.
Globalinė civilizacija įsodino Joną Meką į alinantį ir
nuasmeninantį urbanizuotų monstrų pasaulį. Tą būseną
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vizualiai išreiškia Karinis kalėjimas (The Brig) – jo kino
juosta, dramatiškai nuskambėjusi ekrane. Fizinis įkalinimas išeivystės erdvėje suteikė „filmininkui“ stiprių
impulsų kurti laisvą, dogmas laužantį savąjį intelektinį
pasaulį. Įstumtas į dirbtinių daiktų pasaulį, jis gyvena
nuolatos ieškodamas ir atrasdamas gamtos sukurtų,
nesužalotų kampelių, bylojančių apie dar esantį darnų
ir saugų pasaulį. Tipendamas jūros pakrante, sugrįždamas į gimtąjį sodžių ar myluodamas širmio galvą, valgydamas ožkos sūrį ar bardamas savo mieląjį katiną,
jis kalba su savimi ir su visais. Tai nuolatos kuriamas
Laiškų iš Niekur tekstas, galbūt nesibaigsiantis su paskutine paukštelio, išskridusio iš gimtojo lizdo, giesme.
Neabejoju, tekstuose giesmė išliks kaip kultūros lobyno
sandas.
Tikros gamtos ir nepažeistos žmogaus prigimties
idealas poeto sieloje išsiskleidė kaip ištikimybė kasdie
nybės stebuklui, kilusiam iš etninės kultūros paslapties
žavesio. Apie tai byloja visa jo kūryba; o knygoje Laiškai iš
Niekur poetas aiškiai formuluoja jam svarbius teiginius,
plaukiančius iš filosofinio pobūdžio pamąstymų.
Laiškuose Jonas Mekas sako: „Mūsų kalba neišski
riamai susirišusi su mūsų visa giliausia genties atmin
tim, mūsų kraštovaizdžiu, oru, mūsų daukantišku būdu.
Kalba yra stebuklas.“ (p. 18–19) Ir vis dėlto kalba – ši
stipriausia gija su savastimi – Mekui taip pat nelengva
problema. Štai 1997 m. jis Vytauto Didžiojo universiteto
salėje prisimena karo metus, kai buvo nublokštas nuo tė
vynės. Svetimoje šalyje jam teko susidurti su įvairiomis
kalbomis kalbančiaisiais. Ir kiekvienam iš jų atrodė, kad
jo kalba geriausia. Mekui nieko kito neliko, kaip pasi
nerti į kino meno pasaulį, turintį universalią, visiems su
prantamą kalbą. Bet ir „filmininkams“ sunku susikalbėti,
nes, pasirodo, čia taip pat tarpsta įvairios tarmės. Mekas
nusprendžia sukti kino juostas tik sau ir artimiems bi
čiuliams. Ir jam pradeda aiškėti, kad skirtinga žmonių
istorinė, socialinė ir kultūrinė patirtis išugdo skirtingas
tarmes, sintaksės bei gramatikos įvairovę. „Noras suves
ti visas kalbas ir tarmes į vieną formą reiškia gyvenimo,
kalbos nuskurdimą, gyvenimo apvogimą...“ Mekas daro
išvadą, kad tikrovėje „vienas plius vienas niekada nėra
du“4. Iš pasakytos proginės kalbos tęsinio aiškėja teiginys, kad, pažinę dvi kalbas, dvi kultūras, mes įgyjame
šį tą daugiau nei dvi kalbos, nei dvi kultūros. Mes pri
siliečiame prie archetipinės universalijos – Pasaulio Me
džio, nuo kurio kamieno atsišakoja amžinai žaliuojantis
kalbų ir kultūrų vainikas. Prisilietę prie kamieno, tam
pame šio universumo dalimi, neatskiriamai susijusia su
neaprėpiama aibe kitų – mažų ar didelių, bet skirtingų.

K IN A S

Jono Meko kino kamera ieško paprastų, bet amžinas
vertybes telkiančių daiktų. Ištikimai jam tarnauja prie
negandų pripratęs Bolex aparatas, kuriam nereikia technikos įmantrybių. Vaizdai juostoje trūkčioja, šokinėja,
pernelyg greit išnykdami – kaip ir mūsų nepakartojamos
akimirkos, palikdamos nuostabą ir didį netekties skausmą. Nepalaužiamas „filmininkas“, mikliai išsisukantis
iš visuotinės kino industrijos prievartos, puikiai jaučia
urbanistinės, gamtą sunaikinusios chimeros, pulsą, at-
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pažįsta esminius šio pasmerkto pasaulio bruožus. Prisimenu epizodą, fiksuojantį cirko areną, kuriame veiksmo
fragmentai pinasi į sparčiai besisukančią spalvų ir judesių klounadą. Jos ritmu plaka plastmasinė pasmerktos
civilizacijos širdis. Kitoje juostoje, atsitiktinai sovietmečiu matytoje nelegalioje peržiūroje, lemtingai skambėjo
aritmiška kino kadrų slinktis; jos nerišliuose vaizduose
atpažinau Johno Lennono ir Yoko Ono siluetus.
Karinis kalėjimas (The Brig5) – pirmoji Meko kino juosta, kurią pavyko pamatyti didžiajame ekrane. Stebėjau
paniręs į vykstančią žmogaus orumo pažeminimo dramą. Prieš mano akis – siūbuojanti nurašyto karo laivo
kajutė, grotos, teroro iškankintas veidas, nužmogintos
figūros, tarsi judančių lėlių siluetai. Kino kameros objektyvas, besisukiojantis į visas puses, žvelgia tai žemyn, tai
aukštyn. Veiksmo įtampa kyla. Judančio vaizdo autorius
įsuka veiksmo dalyvius ir žiūrovus į dramą, įsiplieskiančią laive-vaiduoklyje. Netinkamas plaukioti laivas paruoštas įkalinti nusižengusiems kariškiams ir bausti juos
ypatingu būdu: tyčiojantis ir galop sutrypiant žmogaus
savastį. Kino juostoje juodos ir baltos alternatyvos žaismėje atsiveria reikšmių takai, vedantys žmogaus sielos
paslapčių link. Kino kamera rankose juda, vairuojama
baso žmogaus, paryčiais bridusio per rasotą pievą ten
toli – Semeniškių Rojaus lankose. Dabar jis, žingsniuodamas plieniniame civilizacijos narve, apimtas nevilties,
ištaria savo garsiąją frazę: „Prarasta, prarasta, prarasta“
(Lost, Lost, Lost – prarasta sau ir kitiems).
Vėliau įvairiomis progomis mačiau skirtingo pobūdžio, dažnai prieštaringas Meko kino juostas bei videotemas. Prisimenu epizodą, skirtą Salvadorui Dalí – ekscentriškai dailės įžymybei. Juostos tema nuskambėjo lyg
pokštas, lyg absurdiškas groteskas, keliantis klausimą
„Ar genialumas dera su absurdu?“ Klausimas iš tiesų
taikliai charakterizuojantis epizodo autorių. Apibendrinus tai, ką pavyko pamatyti, galiu tarti: Meko kūrybiniame lobyne apstu juostų, kuriose groteskas, laviruojantis tarp absurdo ir liūdno komizmo, išryškėja poetiškai
ir emocionaliai. Jo eklektika pasižymi vidiniu ritmu ir
kontrapunktinėmis intonacijomis, liudijančiomis įgimtą
autoriaus muzikalumą. Reikia pripažinti, Mekas sugeba gėrėtis savimi, savo klounada. Gal tai – žaidimas dėl
žaidimo? Esu linkęs teigti, kad čia filmininkas tyčiojasi iš
pertekliaus visuomenės sotumo. Analogiškų tikslų siekė
ir jo bičiulis Jurgis Mačiūnas, konstruodamas „fliuksines“ išmones.
Šia proga priminsiu kelias Meko frazes apie savo
išeivystės bendrakeleivį ir bendramintį: „Tam tikra pras
me Jurgio pozicija – visiškai iliuzijų nebeturinčio žmogaus pozicija, žmogaus, kuris yra visiškai susitaikęs su
tuo, kad Žemėje jis jau nebeturės tvirto pagrindo po kojomis – nei fizine, nei geografinės lokalizacijos prasmėmis. Jo šalis buvo paaukota ant Jaltos altoriaus. Jo kūnas
gyvas tik kortizono6 dėka: dabar jau tapęs tik svyruojančia žmogaus figūra, palaikoma vien valios pastangomis.
Visa, kas jam liko, – juokas. Mat jis tapo karaliumi savo
paties karalystėje. Dvaro juokdariu, vadovaujančiu gyvenimo žaidimams, pokštams, nereikšmingiems niekeliams – lengvumui ir subtilumui. Sunkiasvorę svarbą jis
palieka likusiam pasauliui.“7 Akivaizdu, kad tokia Jurgio
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Jonas Mekas susitinka su meno bei kultūros sričių atstovais Menininkų rūmuose (dabar – Prezidentūra), 1975. R i m a n t o D i c h av i či a u s nuotrauka

Mačiūno charakteristika, žvelgiant per istorinių įvykių
prizmę, artima ir pačiam Mekui.
Neseniai (2011) atidžiai stebėjau Meko trumpų filmukų seriją Bemiegių naktų istorijos. Įstrigo fragmentas
Marie Menken. Nieko negirdėjęs apie Meką žmogus,
atidžiai stebėjęs šią istorijėlę, manau, aptiks svarbių žinių, charakterizuojančių mūsų kino Meistrą. Čia regime Meko lūpas, ragaujančias raudonąjį vyną, ir rankas,
subtiliu judesiu atkemšančias butelį. Jo veido išraiška
per visą kadrą ir išraiškinga rankų plastika, byloja ne
tik apie vyno pomėgį, atsispindintį tik paviršiuje, bet ir
apie jo – tikro gurmano – ragavimo patirtį. Abstrakčioje
Meko kalbėjimo formoje, veido mimikos kalboje glūdi
visos filmininko ir poeto patirties turinys, išminties versmė, teikianti vaizdui gaivumo ir nepakartojamų filmuoto
fragmento autorinių bruožų, autentikos, kylančios iš nenykstančių gimtųjų klonių. Tai – kasdienybės trupiniai,
kurių giluma byloja apie amžinąsias vertybes. Meko
žodžiai įspaudžia juostoje poetikos žymę, nuaidinčią
filosofinės intonacijos virpesiais, suteikiančiais vaizdų
eklektikai gilumo įspūdį.
Kitas serijos epizodas Istorija apie Artaud – jau kitaip
filmuotas vaizdų siužetas. Bet ir čia žiūrovas tuoj pat
atpažįsta kūrinio autorių. Kamera, kreipianti objektyvą
į veikiančius kasdienybės herojus, tarsi paklūsta pokalbio turiniui, kai keliamas klausimas „Kas yra kūnas, kas
siela?“ Kai pamėginama aiškintis kas yra dvasia, siužeto
pašnekovai tuoj pat pasiklysta sąvokų prasmių maišatyje. Prieštaros „atsitiktinis/neatsitiktinis“ elementų akibrokšto dialektika, sukėlusi juostos veikėjų sumišimą,
teikia epizodui žavų nesuvaidintos tikrovės įspūdį, sureikšminantį atsitiktinumo veiksnį. Kaip ir kitose kino
miniatiūrose, čia daug žaismės, absurdo elementų, akcentuojančių žmogaus egzistencijos beprasmybę. „Aa,
tai mano esatis“, – manau, taip pasakytų pats Mekas.

Panašiai galima kalbėti apie epizodą Gauja ir kitus.
Įstringa vienas iš finalinių epizodų, fiksuojantis gamtą, augmeniją, žalumą, į kurią įsipina autoriaus veidas
ir vaikučių figūros, pabrėžiantys niekad nerimstančią
pasaulio kaitą. Šį epizodą lydį Meko poetinis žodis, eiliuotos mintys, aukštai, lyg vieversiai, pakylančios virš
sudaigintos ir artojo prakaito sulaistytos dirvos. Įspūdis, tarsi kamera filmuotų gamtą sinchroniškai ištariant
eiliuotus žodžius – taip artimai čia suaustas žodžio ir
vaizdo audinys.
Bemiegių naktų istorijos pažadina mūsų pasąmonę; iš
jos iškyla praeities siluetai, pranykusios tikrovės trupinėliai, dar judantys mūsų širdies kertelėse. Meko išklotos istorijėlės – „Aa, tai tarsi sapnas. Aa, aš gi laimingas,
todėl gyvenu“, – pasakytų Semeniškių išeivis, gudriai
mirktelėjęs iš po nunešiotos juodos skrybėlės. Ją įdėmiai
stebėdamas, darau išvadą, kurią juokaudamas formuluočiau taip: neatsiejama Maestro galvos danga – jį charakterizuojanti puošmena, tikriausiai yra priklijuota, kad
praeivius intriguotų, kad pajūrio vėjas jos nenupūstų į
lūžtančių bangų siautulį.

Į S I PA REI G OJIM A S

Urbanizuotame sarkofage Mekas suranda sau egzistencijos nišą; joje tarsi viskas sujaukta. Tačiau nesunku
pastebėti tam tikrą, bohemai būdingą tvarką, kuri demonstruoja Fluxus srovės ideologiją, erzinančią ištikimus tradicijų saugotojus; jie nenori čia atpažinti sarkazmo, nukreipto į amerikoniškos kultūros kritiką. Nišoje
regime prie stalo sėdintį filmininką; jis neskubėdamas
dideliu virtuviniu peiliu pjausto svogūną. Gabaliukas
duonos, sūrio ir obuolio – jo maistas ir nuolatinis ryšys
su Gamta, dar virpančia tarp betono luitų. Jis, tarsi vyturėlis, suradęs čia slaptą landą, tikisi pasprukti į saulėtą
padangę. Čirena mūsų filmininkas-giesmininkas sukda-
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mas vaizdų juostas, virstančias Laiškų lapais. Naivus ir
patiklus Meko žvilgsnis – anaiptol ne kūdikio palaima,
o brandos, išminties ir ypač jautrios intuicijos dovana.
Aplink jį atsiranda neišvaizdžių, bet tikrų dalykų, kurie,
didėjant laiko brėžiamam nuotoliui, darosi svarbūs ir
reikšmingi. Optinėmis aparatūros linzėmis sustiprintas
Meko žvilgsnis išgrynina sujauktą ir subjaurotą tikrovę.
Ekrane vizualiai atsiskleidžiantis pasaulis įrodo, kad
Mekas nenori trikdyti įvykių tėkmės. Čia laiko strėlės
kryptis aiški ir vienaprasmė. Nepriklausomo filmininko gyvenimą varžo vienintelis dalykas – neišvengiamas
reiškinių priežastingumas. Bet tai – tik paviršutiniškas
įspūdis, teigiantis absoliučios būtinybės tironiją. Meniška juostų autoriaus prigimtis jaučia, kad visur viešpatauja paslaptingasis lemtį valdantis Atsitiktinumas. Štai
kodėl nenuilstantis kino kameros objektyvas, valdomas
Poeto, ieško mažų ir didelių netikėtumų. Prieš mus atsiveria tarsi nereikšmingi, bet jaudinantys kino juostos
momentai: vėjo gūsis bloškia juodą skrybėlę tiesiai į mus,
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Mekas šoka imituodamas Teodorakį, sparčiai krypuoja
pokario dipukų figūros... Ir šimtai kitų akimirkų – lyg
beprasmių, bet vėl atgijusių, kad jaudintų ir lemtų mūsų
minčių kryptis.
Pagal Meko intuiciją sudėliota vaizdų tvarka gimsta
iš gaivališko nelauktų dalykų bruzdesio, iš esaties versmių. Neįveikiama Nuoseklumo ir Atsitiktinumo akistata
įprasminama „amžinojo filmininko“ juostose kaip dvi
neišvengiamos mūsų būties ypatybės, be kurių viską uždengtų pirmapradė negimusio pasaulio tamsa.
Savąją gyvenimo sampratą Jonas Mekas išsakė
iškilmingą valandą, kai jam buvo suteiktas Vytauto
Didžiojo universiteto Garbės menų daktaro vardas.
Prisimenu vertą dėmesio jo kalbos mintį: žmonėms,
praradusiems gebėjimą susikalbėti, negali padėti net ir
universalioji kino kalba, siejanti judesį, vaizdą ir garsą.
Kiekviena žmonių grupelė turi jiems būdingą žargoną,
suprantamą tik saviesiems. Atpasakosiu savais žodžiais
dar kelis Meko samprotavimus, atspindinčius kūrybingo išeivio patirtį.
Šiandien žmonija jau nebegali susikalbėti Babelio
bokšto griuvėsiuose. Tad verta kalbėti, t. y. sukti juostas,
tik sau ir savo bičiuliams. Ir iš to laisvo žmogaus kalbėjimo, iš to nuoširdaus čiulbėjimo, naikinančio įvaizdžių
kaitos ir poezijos ribas, gimsta nauja kalba, kurios diskursas persmelkia visą žmonijos išminties lobyną. Jis,
kaip nepriklausomas filmininkas, negali būti absoliučiai
laisvas. Mąstydamas apie civilizacijos bėdas, apie pavienių asmenų likimus, jis įsipareigoja būti poetu. Jis žino,
kad visa mūsų socialinė istorija – kaip ir meno istorija –
stovi ant viską lemiančio Atsitiktinumo kolonos, nes vien
nelaukti įvykiai ar netikėti dalykai gelbsti vertybes, kai
siaučia karai ir katastrofos.
Mekas, kaip ir Antikos išminčiai, žino, kad kūrybos
lašelyje – poetiniame žodyje ir fotojuostos fragmente –
glūdi visas pasaulis: totus in uno. Jame snūduriuoja visa
praeitis ir visos potencinės ateities galimybės. Jis žino:
subyrėjusio Rojaus gabalėliai yra pasklidę visur. Poetas
klausia savęs ir auditorijos: gal dar kur nors yra reali
Rojaus salelė, vadinama Semeniškiais? Jis – šis Semeniškiuose išsiritęs giesmininkas – yra ta krištolinė ašarėlė,
kurioje telpa viskas: ir sodžius, ir megapoliai.
Kai prisimenu Joną Meką, man prieš akis atsiveria
miražas: stovi filmininkas ir poetas šėlstančiame pasaulyje ir šypsosi; iš mažų, paprastų meno formų jis kuria
tikrą – nors ir ignoruojamą istorinę tiesą.
1

2
3
4

5

6
7

Pokalbis nepažodinis. Jis atkurtas pagal mano išlikusius tos dienos
susitikimų užrašus.
A. J. Greimas. Semiotika. – Vilnius, 1989, p. 5.
J. Mekas. Laiškai iš Niekur. – Vilnius, 1997, p. 141.
Čia citatos iš J. Meko kalbos teksto, kurį išspausdino Kauno dienos
priedas Santaka Nr. 165, 1997. 12. 20.
The Brig (angl.): šiuo atveju – senas, nurašytas laivas, pritaikytas
prasikaltusiems kariškiams įkalinti.
Vaisto pavadinimas.
Cituota iš knygos: Emmett Williams ir Ann Noël. Mr. FLUXUS.
Kolektyvinis Jurgio Mačiūno (1931–1978) portretas. – Baltos lankos,
Vilnius, 2009, p. 264–265.
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Jonas Aničas

Medicinos generolas –
lietuvybės žadintojas

Į

ėjęs pro centrinius Vilniaus Rasų kapinių vartus, už
keliolikos žingsnių pamatai juodo granito obeliską
su iškaltu užrašu:

Nedaug kas žino, kad šioje vietoje palaidotas lietuvis, carinės Rusijos kariuomenėje pasiekęs aukštą karo
medicinos tarnybos generolo laipsnį. Išėjęs į dimisiją
(1906) iki gyvenimo pabaigos jis buvo vienas aktyviausių Vilniaus lietuvių visuomeninio tautinio sąjūdžio
veikėjų.
Augustinas Paškevičius gimė 1843 m. gruodžio 29 d.
(kituose šaltiniuose – gruodžio 30 d.) Kauno apskrities
Grinkiškio valsčiaus Kairūnėlių kaimo ūkininkų šeimoje. 1860 m. septyniolikmetis jaunuolis įstojo į Kėdainių
gimnaziją, o ją po 1863 m. sukilimo rusų valdžiai uždarius, mokslą tęsė Šiaulių berniukų gimnazijoje, ją baigė 1867 m. Tais pat metais įstojo į Maskvos universiteto Medicinos fakultetą. Duomenų apie A. Paškevičiaus
studijas šio straipsnio autorius neturi (studento asmens
byla galbūt saugoma Centrinio Maskvos miesto istorijos
archyvo 418-ame fonde). Studijas A. Paškevičius baigė ir
Hipokrato priesaiką davė 1873 metais.
Tačiau studijų Maskvos universitete laikotarpis
A. Paškevičiaus biografijoje nelieka be atgarsio. 1910 m.
lietuvių moksleivių žurnalas Aušrinė išspausdino pluoštelį jo atsiminimų Iš Maskvos lietuvių studentų gyvenimo.
Ten yra unikalių duomenų apie nelegaliai veikusią Maskvos lietuvių studentų draugiją, kurios vienas steigėjų
buvo ir pats A. Paškevičius.

Jis atsimena, kad Maskvos lietuviai studentai į nelegalią draugiją pradėję burtis apie 1869 m. Iki tų metų
Maskvoje nebuvę studentų draugijos, kurioje būtų šnekama lietuviškai. Jam antrina Kazys Grinius1, Maskvos
universitete mediciną studijavęs 1887–1892 m. ir 1891–
1892 m. ėjęs Maskvos lietuvių studentų draugijos pirmininko pareigas.
Paškevičius nurodo ir svarbiausias priežastis, lėmusias draugijos atsiradimą. Pirmoji – lietuviškos spaudos
draudimas. „Mums pasidarė aišku, – rašė jis, – kad valdžios tikslas yra surusinti ir sustačiatikinti visus lietuvius. Mums gi išrodė, kad būtinai reikia dėlei gyvybės
išlaikymo tokiems valdžios sumanymams pasipriešinti
ir atsispirti.“ Kurį laiką Maskvos lietuviai studentai veikė viename būrelyje su lenkais, „kurie darbavosi savo
lenkystei, ir mes negalėjome eiti išvien, nes mūsų keliai
buvo skirtingi“. Taigi antroji priežastis – reikėjo atsiskirti nuo lenkų ir sudaryti savarankišką draugiją. Pirmieji,
žengę šį drąsų žingsnį, buvo matematikas Pranciškus
Šimkevičius, filologai Petras Markūnas, Miklašauskas
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ir Batyrius, medikai Gabrielius Petrulis (Petrulevičius)
ir Augustinas Paškevičius. Iš pradžių veikimas buvęs
menkas. „Bet sėkla buvo laiku pasėta ir krito į gerą dirvą“2, – reziumavo A. Paškevičius.
Nežinia kas lėmė jaunojo eskulapo apsisprendimą
pasirinkti karo gydytojo statusą. Vos baigęs studijas stoja į kariuomenę. Pirmoji tarnyba Orenburge, vėliau Aktiubinske, Pauralėje. Prisimindamas šį pirmąjį tarnybos
tarpsnį Rusijos imperijos toliuose lakoniškai konstatavo:
„Per 6 metus nieko negirdėjau lietuviškai kalbant ir su
niekuo nesusirašinėjau.“3
1879 m. karo gydytojo A. Paškevičiaus gyvenime –
pirmoji netikėta ir džiugi permaina: jis perkeliamas į
Lietuvą, į Kauno tvirtovėje dislokuotą 19-ąjį rezervo batalioną. Susipratęs lietuvis, dar studijų metais pasiryžęs
kovoti už lietuviškos spaudos laisvę, ieško sąlyčio su
rusinamos tautos žadintojais ir kėlėjais. Apie tai galima
spręsti iš atsiminimuose paminėto epizodo, kai Kaune
jį aplankė buvęs bendramokslis Kėdainių gimnazijoje
Mečislovas Davainis-Silvestraitis ir padarė staigmeną,
atnešdamas pirmuosius keturis Aušros numerius ir į
lietuvių kalbą išverstą lenkų rašytojo ir istoriko Józefo Ignacy Kraszewskio (1812–1887) poemą Vitolio rauda
(1881–1882 m. išvertė Andrius Višteliauskas).
Kaune gydytojas A. Paškevičius gauna pirmąjį tarnybinį paaukštinimą: už ištarnautą laiką pakeliamas į
rūmų patarėjo rangą (carinėje Rusijoje valstybinės tarnybos rangai buvo skiriami pagal 1722 m. Petro I įvestą
rangų tabelį. Nuo rango priklausė valstybės tarnautojo
teisės ir privilegijos).
Veržlios asmenybės netenkino kasdienio darbo rutina. Per rusų–turkų karą (1877–1878) kariuomenėje labai
paplitus sifiliui, gydytojas A. Paškevičius įvedė naujovių
į šios ligos gydymo praktiką. Savo patyrimą apibendrino
studijėlėje, kuri buvo išspausdinta kariuomenės medicinos žurnale. Tai atkreipė vadovybės dėmesį ir A. Paškevičius buvo išsiųstas į Peterburgo karo medicinos
akademiją, kur 1884–1886 m. gilino kvalifikaciją ir gavo
kariuomenės chirurgo teises.

Grįžęs iš Peterburgo, A. Paškevičius tęsė karo gydytojo tarnybą Kaune. Vėliau buvo perkeltas į 112-ąjį Uralo
pulką, dislokuotą Suvalkų apskrities Kalvarijos miestelyje. Čia taip pat išryškėjo jo veržlumas ir kūrybiškumas:
naudodamasis tarnybine padėtimi apie 1891–1892 m.
sausame pušyne netoli Kazlų Rūdos įkūrė sanatoriją sergantiesiems plaučių ligomis.
1902 m. karo gydytojas A. Paškevičius iš Kalvarijos perkeliamas į 29-ąją diviziją, dislokuotą Rygoje. Už
ištarnautą laiką pakeliamas į valstybės patarėjo rangą.
Rygoje divizijos gydytojui A. Paškevičiui buvo suteiktas
karo medicinos generolo laipsnis. Apie 1906 m. jis išeina
į dimisiją ir apsigyvena Vilniuje. Prieš tai buvo pakeltas
į tikrojo valstybės patarėjo rangą.
Istorinėje Lietuvos sostinėje A. Paškevičius rado
įsibėgėjusią lietuvių veiklą polonizacijos ir rusifikacijos
nuslopintai lietuvybei atgaivinti. Sąjūdis prasidėjo apie
1895 m. įkūrus slaptą Dvylikos Vilniaus apaštalų draugiją, kurios branduolį sudarė kun. Juozas Ambraziejus,
Donatas Malinauskas, Valentinas Urbonavičius, Povilas
Matulionis, Jonas Bortkevičius, nuo 1898 m. – ir broliai
Vileišiai (Petras, Antanas ir Jonas). Ledai buvo pralaužti 1901 m. iškovojus lietuviškas pamaldas Vilniaus Šv.
Mikalojaus bažnyčioje. 1904 m. „apaštalai“ savo veiklą
legalizavo, įkurdami Vilniaus lietuvių savišalpos draugiją,
kuri tapo organizaciniu lietuvių sąjūdžio centru, materialine bei moraline atrama. Ypatingą vaidmenį vaidino
geležinkelių ir tiltų inžinierius Petras Vileišis, savo lėšomis rėmęs lietuvybės gaivinimo darbus: jo įkurtoje geležies dirbinių gamykloje telkėsi lietuviai inžinieriai ir
darbininkai, įkūrė pirmąją lietuvišką spaustuvę, pirmąjį
lietuvišką knygyną, 1904 m. gruodžio 10 d. pradėjo leisti
pirmąjį lietuvišką dienraštį Vilniaus žinios. Petrui talkino
broliai – gydytojas Antanas Vileišis, vadovavęs Vilniaus
lietuvių savišalpos draugijai, ir teisininkas (advokatas)
Jonas Vileišis, tvarkęs teisinius lietuviškų organizacijų
kūrimosi bei veiklos reikalus. Petro Vileišio pastangomis
ir rūpesčiu į Vilnių lietuviškam darbui persikėlė nemažas būrys to meto lietuvių šviesuomenės: aušrininkas Jonas Basanavičius (grįžo is Bulgarijos), Povilas Višinskis,
Jonas Jablonskis, kun. Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Smetona, Jonas Kriaučiūnas, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Julija Žymantienė-Žemaitė ir kiti, tarp jų, kaip minėta, ir Augustinas
Paškevičius.
Vilniuje A. Paškevičius iš karto nerte pasinėrė į lietuvišką veiklą. Tada su juo susipažinęs ir bendravęs Liudas
Gira taip rašė apie šio tautiečio visuomeninio aktyvumo
motyvus: „Šis žmogus didžiąją savo gražaus amželio
dalį buvo priverstas darbuotis kitiems, tačiau grįžęs į
savųjų tarpą... pasistengė vertai užpildyti tą savo gyvenimo spragą, gražiai pasižymėjęs savo darbais tautos
dirvonuose ir Lietuvos Tėvynės meile.“4 Pasak L. Giros,
„...bematant generolas pasidaro Vilniaus lietuvių tarpe
populiariausias žmogus, visi jį žino, visi gerbia ir – visi
visiems tikslams jo dosnumą išnaudoja“.
Nesibaigiantis lietuvių kalbos teisių uzurpavimas
Vilniaus krašto bažnyčiose paskatino lietuvius sukurti
specialią organizaciją, pavadintą Sąjunga lietuvių kalbos
teisėms grąžinti Lietuvos bažnyčiose. Ją 1906 m. liepos 7 d.
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įkūrė Jonas Basanavičius, kun. Juozas Ambraziejus, Juozas Kriaučiūnas, Mečislovas Davainis-Silvestraitis, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Petras Vileišis ir Augustinas Paškevičius. Šių asmenų pasirašyti įstatai taip
apibūdino Sąjungos veiklos gaires: „a) renka tikras žinias
apie lietuvių kalbos padėjimą R.-K. bažnyčiose; b) rūpinasi išlaikyti tos kalbos teises R.-K. bažnyčiose, kur jinai
iki šiol tebėra vartojama, ir taip pat sugrąžinti tenai, kur
ją jau yra išvarę lenkintojai kunigai; c) leidžia ir skleidžia
tarp žmonių tam tikras knygeles ir knygas, leistas vartoti visuomenėje, taip pat ir laikinus raštus; d) susižino su
valstybinėmis ir kitomis įstaigomis, taip pat Ministerija
vidaus dalykų ir Vatikanu.“5
Pirmuoju Sąjungos pirmininku buvo išrinktas Jonas
Kriaučiūnas, bet netrukus šias pareigas perėmė Augustinas Paškevičius ir jas ėjo iki savo gyvenimo pabaigos.
Bene žymiausia akcija buvo lietuvių memorandumas
popiežiui Pijui X ir kardinolams Apie lenkų kalbą Lietuvos
bažnyčiose, parengtas 1906 m. Visas dokumento pavadinimas yra toks: De lingua polonica in ecclesiis Lithuaniae.
Suplex libellus Suae Sanctitati Pio X. Papae omnibusque S. R.
Catholicae Ecclesiae Cardinalibus a Lithuanis Oblatus. Dokumentas buvo išspausdintas 74 puslapių knygele lietuvių
ir lotynų kalbomis6. Jo autoriai plačiai aprašė Lietuvos
lenkinimą per bažnyčias nuo pat krikščionybės įvedimo,
prašė popiežių padaryti Lietuvos Katalikų Bažnyčią nepriklausomą nuo Lenkijos Katalikų Bažnyčios ir panaikinti lenkinimo sistemą Lietuvos bažnyčiose. Prašė taip
pat, kad vyskupais būtų skiriami tik lietuviai, mokantys
savo kalbą ir mylintys savo kraštą. Deja, ši Vilniaus lietuvių akcija neturėjo apčiuopiamų rezultatų.
1908 m. vasario 22 d. A. Paškevičius įstojo į Vilniaus
lietuvių savišalpos draugiją, išrenkamas jos vicepirmininku ir tampa stipria pirmininko Antano Vileišio atrama tolydžio plečiantis draugijos kultūrinės veiklos barams. Antai 1909 m. sausio 11 d. buvo įkurta dar viena
kultūros draugija – Vilniaus lietuvių susivienijimas Rūta.
Pirmininku išrinktas A. Paškevičius. Valdybos nariai
buvo Jonas Vileišis, Andrius Domaševičius, Liudas Gira,
Mykolas Sleževičius, Jonas Strazdas, Zigmas Žemaitis.
Draugija rengė vaidinimus, koncertus, paskaitas, minėjimus. Jos renginiuose koncertuodavo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Mikas Petrauskas, Kipras Petrauskas,
Stasys Audėjus, Vladislava Polovinskaitė-Grigaitienė,
L. Skalskaitė-Šukevičienė ir kiti. Teatrologas Vytautas
Maknys pastebi, kad Rūtos draugijai buvo lemta tapti
lietuvių profesionalaus teatro pioniere. A. Paškevičiui
vadovaujant draugijos narių skaičius išaugo iki 200.
L. Gira rašo, kad ir pats A. Paškevičius turėjęs ryškių
aktorinių gabumų, vaidinęs spektakliuose, labai mėgęs
lietuvių poeziją, ypač Maironio, dažnai iš atminties deklamavęs ją lietuviškuose vakaruose.
Juozas Tumas-Vaižgantas pabrėžė, kad po Vilniaus
lietuvių visuomeninio tautinio sąjūdžio (iki Pirmojo pasaulinio karo) „Vilnius vėl buvo tapęs Lietuvos Atėnais“,
iš čia po visą kraštą sklido tautinio atgimimo dvasia ir
žadino naujo gyvenimo viltį, skatino nenuilstamai darbuotis „vardan tos Lietuvos“. To sąjūdžio istorijoje dera
minėti ir Augustiną Paškevičių – medicinos generolą,
taurų lietuvį patriotą.
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Žr.: K. Grinius. Atsiminimai ir mintys, t. 1. – Tiubingen, 1974, p. 56.
A. Paškevičius. Iš Maskvos lietuvių studentų gyvenimo // Aušrinė,
1910, Nr. 3, p. 3–6.
Ten pat.
[Liudas Gira]. A. a. d-ras A. Paškevičius // Viltis, 1914 m. gegužės 24
(birželio 6 ). Parašas: L. G.
Įstatai Sąjungos sugrąžinti lietuvių kalbos teisėms R. Katalikų
bažnyčioj Lietuvoj // Viltis, 1911, spalio 7 (20).
Apie lenkų kalbą Lietuvos bažnyčiose. Lietuvių raštas, paduotas Jo
Šventenybei Pijui X Popiežiui ir visiems S. R. Katalikų bažnyčios
Kardinolams. – Kaunas, 1906.
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Ju l ius Kelera s
Ukmergės trieiliai
Skalbinius džiausto.
Rugpjūčio žvaigždės
Lenda per vaikiškus marškinius.

Kalėdos arti –
O aš dar vis
Prie vaikystės Velykų margučio.

Pagalvė ant žemės.
Turbūt sapnavau serbentynus –
Sode Ukmergėj – raudonus, pritvinkusius.

Mėnulio prožektorius
Sekioja darže pasiklydusią pelę.
Spalis jau.

Kriaušė, kurią laikai,
Nepažįsta tvenkinio,
Kurio vandeniu buvo laistoma.

Atverstas Šventraštis.
Katės letenėlė
Brauko per mezginį.

Vaikystės sūpynės.
Blynai su obuoliais, pokaičio miegas.
Kokiam kambary visa tai?

Daiktai turi vardus.
Ar man reikia visus
Juos žinoti?

Atrakinu duris.
Tamsa sode.
Žiogas liko vasaroje.

Prabudau, o vis dar keliauju
Nakties klystkeliais
Kartu su sapnuota bename lape.
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Vilniaus trieiliai
Peršlapę, sunkūs rūbai.
Spalio lietus.
Gatvėje tuščias invalido vežimėlis.
Vandentiekio bokšto tiek metų nėra,
O aš iki šiol
Į jį tebežiūriu.
Bernardinų gobtuvai.
Sniegas, lietus ir vėjas.
Einu palei Vilnelę, prisimindamas brolį.
Vartai prasiveria.
Vaikas angelo veidu
Stumia nudaužytą triratį.
Narvely augintas balandis.
Laiptinėj augintas fikusas.
Virtuvėje auginta siela, mano.
Ligotas balandis
Neskrenda niekur –
Laukia, kol vėjas jam šūktels.
Rudens balos
Vasaros balos.
Vilnelė – tokia pati.
Priliesk – siena šalta.
Kolumbariume vasara
Matyt, negalioja.
Pledas Bernardinuos.
Pakrašty vorai du
Mezga bendrą gyvenimą.
Žuvies galva turguje –
Norėčiau šitaip žvelgt
Į pasaulį.
Sraigių kvapas Markučiuos.
Liepos įkarštis.
Kur visa tai?
Sliekai ant šaligatvio.
Metas keliauti
Į kitą rudenio pusę.
Lietus kliokia lietvamzdžiais.
Šv. Dvasios gatvė.
Aš jau beveik namie.
Migla Sereikiškėse.
Kaip ligonio kakta
Išprakaitavę suoliukai.

Užsuka Vokiečių gatvės fontaną.
Žmogus parišta ranka
Žiūri į spalio debesis.
Kas čia beldžias?
Skardinė palangė.
Balandžių kojelės praneša rudenį.
Skelbimas ant stulpo –
Prapuolė šunelis.
Vėjas rūšiuoja lapus.
Vilnelės vanduo
Į rytus neša atspindžius.
Kada susilies su dangum?
Paukštis ant Žaliojo tilto.
Iš tolo neprimatau –
Liūdnas? Išgėręs?
Žmogus vežimėly.
Ranka ištiesta.
Štiš, balandžiai – spalis jau.
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Nidos trieiliai

Vienuolika trieilių

Baltutė kriauklė pakrantėj.
Keista, kad debesys
Nekreipia dėmesio.

Varna kapoja slyvą.
Medkirtys Kinijoj
Geria arbatą.

Žvilgsniu palydžiu bangą.
Liturgija – atsisveikinant.
Keičia dangaus paklodes kažkas.

Cirpia cikados.
Ak, tai iš knygos
Senasis japonas čiulba.

Virvių hieroglifai uoste.
Nemoku žvejų kalbos,
Žvaigždynai.

Miegojau kaip užmuštas,
O kaimelio vienuoliai
Visą naktį šnekėjo apie pabėgusią ožką.

Keltininke prie marių,
Kuris krantas
Teisingas?

Vienuolis užmigo.
Ne, tai tik kupstas.
Einam tolyn per sningantį mišką.

Koks rūkas Nidoje!
Net užsimerkęs nematau
Savo mirusių artimųjų.

Švintant ryžių laukai
Nepaleidžia dar mėnesienos.
Žiurkė braido rūke.
Kaimo šventė.
Girtas vienuolis
Šakėmis gaudo žvaigždes.
Šventykla.
Šoniniai kambariai.
Pagaliau galiu pasikalbėt su vėju.
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Tuščias baseinas.
Bambuko žievę dugne
Varna lasioja.
Skalbinius džiausto mergaitė.
Alkanas tigras ją stebi.
Perverčiu puslapį.
Tvenkinys, bespalviai drugeliai paviršiuj.
Nebūties prefektūroje
Jie atgims ryškiai raudoni.
Ką tavo krūtys sapnuoja
Šiąnakt, nepažįstama
Geiša?

Trieiliai apie tave
Strazdana krenta.
Ak, tai tik žiedlapis
Vyšnios.
Kampuota stiklinė sandėliuke –
Tą vyną gėrėm
Prieš tūkstantį metų.
Erškėtrožės sunertais pirštais –
O mes viens kito
Net neprisimenam.
Nebylė mergaitė
Man primena dykumoj žydinčią
Vyšnią.
Gal esi ta,
Kurios net šešėlis
Man šiltas?
Vyšnių dubuo.
O sakei, kad beprasmiška
Viskas.
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Juozas Jurginis

Kaliningrade atkurtas
Karaliaučiaus universitetas,
o jo brangenybės
surastos Vilniuje
1945 m. Tarybinei armijai priartėjus prie Vokietijos (Prūsijos) sienos, Karaliaučiaus universitetas skubotai buvo
evakuotas į Getingeną ir ten veikė šalia vietinio universiteto. Karaliaučiaus universitetas stengėsi išsaugoti garbingą savo vardą, nenutylint ir jo nuopelnų lietuvių tautai ir jos istorijai. Šiuo metu Kenigsbergo (Karaliaučiaus)
universitetas iš Getingeno perkeltas į Berlyną.
Kaip buvo evakuojamas Valstybinis archyvas ir Universitetas, aprašė paskutinis to archyvo direktorius ir
universiteto profesorius Kurtas Forstreuteris. Jo ataskaitoje pasakyta, kad evakuojant iš Universiteto Kanto
seminarą (muziejų), buvo dvi dėžės su Valenrodų (Wallenrodt) knygomis. Tačiau traukiantis kariuomenei, jų
nespėta išvežti, ir jos kartu su Universiteto biblioteka
per bombardavimą žuvo ir liko palaidotos po griuvėsiais. Kita Valenrodo knygų rinkinio dalis buvusi pastate
prie Katedros, kuriame gyveno Kantas, ir išliko nesunaikinta. Ji kartu su archyvo dalimi per 1945–1946 m. lietuvių žiemos ekspediciją pateko į Lietuvą ir turėtų būti
Mokslų akademijos bibliotekoje. Tokią žinią jis gavo iš
prof. Konstantino Jablonskio, kuris informavo apie atgabentą kryžiuočių archyvo dalį, bet nieko neužsiminė apie
Valenrodo knygas, nes nieko apie jų likimą nežinojo. Atgabentą į Vilnių radinį, vokiečių bibliografijoj pavadintą
Valenrodiana, aš paslėpiau, supratęs, kad tai – mirusios
prūsų tautos kultūrinio palikimo brangenybė. Niekas tos
brangenybės nepasigedo ir į mane nesikreipė, kol mane
„atrado“ Osnabriuko universiteto profesorius Klausas
Garberas (Dr. Phil. Klaus Garber), to universiteto naujųjų laikų kultūros istorijos tarpdisciplininio instituto
direktorius. Penktadienio vakarą, jau gerokai po darbo
valandų, man paskambino Ona Bliūdžiūtė iš Mokslų
akademijos bibliotekos ir pasakė, kad profesorius iš Vokietijos nori su manimi susitikti ir pasikalbėti apie mano
dalyvavimą 1945 m. ekspedicijoje Karaliaučiuje (Kenigsberge). Ji esanti svečio vertėja. Paprašiau perduoti svečiui
telefono ragelį ir susitarėm su juo susitikti sekmadienį
(spalio 18 d.) mano namuose. Kai aš aiškinau, kur ir kaip
rasti mano namus, vertėja, matydama, kad mes laisvai
susikalbame, pasisiūlė svečią palydėti, kad jis, nepažindamas miesto, neklaidžiotų.

Sutartą dieną ir valandą atvyko ne du, o trys. Kas tas
trečias, vertėja nepristatė. Jis buvo nepanašus nei į profesoriaus asistentą, nei į studentą, labiau į augalotą ir stiprų
apsaugininką. Po įprastinių pasisveikinimo žodžių apie
miestą ir orą, pradėjus pokalbius apie užmirštą ekspediciją, trečiasis pasistatė ant stalo mikrofoną. Aš paprašiau jį išjungti, nes nieko naujo, juo labiau paslaptingo
nepasakysiu. Viskas, kas toj ekspedicijoj rasta, seniai
paskelbta spaudoje. Paminėjau straipsnį Pergalės žurnale (1978, Nr. 2). Pridūriau, kad daug ko nebeatsimenu ir
galiu tik pripainioti. Svečias atsiliepė, kad tas straipsnis
jam žinomas, nes išverstas į vokiečių kalbą, ir įteikė savo
straipsnio atspaudą iš žurnalo Neue Rundschau (1989, Nr.
2). Straipsnis pavadintas Bibliotekininko kelionė Tarybų Sąjungoje. Senoji vokiečių literatūra tarp Leningrado, Baltikumo
ir Lembergo (Lvovo). Atvertęs 33 puslapį, parodė citatą iš
mano straipsnio, kur aprašomas kelias iš Karaliaučiaus
į Pillau, prie Lochstädt pilies, ir baigiama sakiniu: „Šioje
patalpoje (Roum) randame ieškomą rankraštį – Kristijono Donelaičio Metus.“
Paaiškėjus, kad visą Pergalėje skelbtą straipsnį į vokiečių kalbą išvertė O. Bliūdžiūtė, kurią profesorius, pažeisdamas vokišką mandagumo etiketą, vengė minėti
pavarde ir vadino tik vertėja, paklausiau, dėl ko jis, turėdamas apie ekspedicijos dalyvius tikslių žinių, per trejus paieškų metus tris kartus lankęsis Vilniuje, tik prieš
porą dienų surado Karaliaučiaus valstybinio archyvo
dalį MA bibliotekoje. Vertėja ir pašnekovas atsakė, kad
jie neieškoję Akademijoje, nes pagal mano aprašymą ekspedicijoje ieškota lituanistikos, t. y. to, kas parašyta ar išspausdinta lietuviškai, rasta Lokštete ir atgabenta į Lietuvą. Apie kitas radimo vietas ir radinius neužsimenama.
Vertėja pridūrė, kad MA bibliotekoje esanti archyvo dalis
paslėpta po klaidinančiu rankraščių fondo pavadinimu.
Paaiškinau, kad tai pirmas ekspedicijos aprašymas,
padarytas ginant radinį nuo „karo grobio“ ieškotojų.
Vėliau paskelbti dar du aprašymai. Pirmas – Pabaltijo
medievistų konferencijos pranešimas, pavadinimu Karaliaučiaus valstybinio archyvo likimas (rusų kalba), kur
pasakyta, kokia to archyvo dalis pateko į Getingeną,
o kokia – į Vilnių. To pranešimo tekstą atidaviau prof.
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Karaliaučiaus katedra, 1844

Grimsted-Kennedy (JAV), kuri, panaudojusi jį savo kapitaliniame darbe (anglų kalba) apie Tarybų Sąjungos
archyvus, įrašydino į Šveicarijoje veikiantį tarptautinį
archyvistikos katalogą. Kitą kartą 1945 m. ekspedicija aprašyta mano knygoje Kelionių novelės (1988). Taigi,
nuo pirmosios publikacijos praėjus 10 metų, šiame rašinyje kalbama apie kitas dvi atradimo vietas ir pasakyta,
kokios vertybės tose vietose rastos. Vokiečiams, prūsų
palikuonims, vertėtų tą aprašymą išsiversti. Tada vertėja patikino, kad jo versti neverta, nes 1945 m. aprašymas
buvęs faktografinis, panašus į tarnybinę ataskaitą, o pas
kutinis – literatūrinis, paremtas įspūdžiais, ir ten tikrai
nieko naujo, juo labiau paslaptingo, nėra. Aš supratau,
kad vertėja mano kelionių istorinius etnografinius aprašymus, pavadintus novelėmis, tikrai yra skaičiusi. Jų
apibūdinimas kaip literatūrinio kūrinio yra teisingas.
Tai pasakiau ir svečiui, pridurdamas, kad 1978 m. aprašyme pasakojama apie faktus, o šiame – apie įvykius ir
žmones, apie ekspedicijos dalyvių trijulės (prof. Povilo
Pakarklio, 16-osios Lietuviškosios divizijos pulkininko
Bronislovo Gertaus ir mano, Mokslų akademijos bibliotekos direktoriaus) susitikimus su Tarybinės Armijos
generolais ir išlikusiais vietiniais gyventojais, daugiausia
moterimis, nes vyrai buvo internuoti. Tarp tų publikacijų – 10 metų skirtumas, ir vis dėlto kai kurias paslaptis
ir tuomet teko atskleisti per išgyvenimus ir jausmus.
Prisiminiau, kad iš tų dviejų publikacijų vienoje, tik
nebeprisiminiau kurioje, paskelbiau apie brangiausią
radinį – pergamentinę XI amžiaus knygą, ir nurodžiau
signatūrą. Apie tą retą ir brangų radinį Lokšteto pilyje
aš svečiui neužsiminiau, nes jis džiaugėsi surasta Karaliaučiaus valstybinio archyvo dalimi, ne tik išsaugota, bet
ir rūpestingai sutvarkyta, reiškė padėką mano kolegai
Rimantui Jasui, dabartiniam MA bibliotekos rankraščių
skyriaus vedėjui. Dr. K. Garberas buvo trečias užsienie-

tis, pasinaudojęs pono Jaso, kaip aukštos kvalifikacijos
archyvisto, paslaugomis. Pirmasis buvo švedas S. Ekdahlas, kuriam Jasas mano 1978 m. straipsnį žodžiu išvertė
į vokiečių kalbą. Šis švedų mokslininkas, naudodamasis
kryžiuočių kronikomis, parašė veikalą Jono Dlugošo „Prūsų vėliavos“ – Žalgirio mūšio šaltinis. Jis išverstas iš vokiečių kalbos į lietuvių ir atskira knyga pasirodė Vilniuje
1992 m. Antras užsienietis, ieškojęs archyvo rankraščių,
buvo ponia Nette Nordentoft iš Danijos. Ji naudojosi Jaso
paslauga, bet nesėkmingai. Gavusi kartoteką su aktų ir
metraščių aprašais lietuvių kalba, dokumentų tekstus –
lotynų ar vokiečių, o viso radinio pavadinimas Borussica
jai buvo nesuprantamas, ir ji nusprendė, kad radinys ne
iš Prūsijos ir ne iš Karaliaučiaus.
Išklausęs tokią, galima sakyti, egzotišką informaciją,
K. Garberas grįžo prie Lokšteto pilies ir klausė manęs,
kas iš užsieniečių prašė iš manęs žinių. Prisiminiau švedą
dr. Gunnarą Svanströmą, su kuriuo susipažinau 1965 m.,
dalyvaudamas Visbio simpoziume. Po metų ar dvejų jis
laišku paprašė aprašyti ir nufotografuoti Lokšteto pilį,
jam reikalingą gotiškų pilių tyrinėjimui. Aš parašiau,
kad nufotografuoti negaliu, nes pilis yra draudžiamoj
zonoj. Paaiškinau, kuri dalis sugriauta, kuri išlikusi,
ir pridūriau, kad, kaip pilis atrodė prieš karą, jis greičiausiai rastų Prūsijos pilių albume, kurį aš esu vertęs,
bet paties leidinio neturiu. Netrukus pas mane į Istorijos institutą, kuriame dirbau direktoriaus pavaduotoju,
atvyko iš Maskvos dimisijos pulkininkas. Paaiškinęs,
kad Tarybinei armijai užėmus Karaliaučių, jis ten ieškojęs meno vertybių. Manęs klausinėjo, ar Lokšteto pilies
griuvėsiuose neradom Gintaro kambario pėdsakų. Kalba
buvo trumpa, pasakiau, ką žinojau, neklausydamas fantastinių jo spėliojimų.
Kiek vėliau, kada Kaliningrade buvo steigiamas universitetas, mane aplankė žurnalistas Ivanovas, miesto ar
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srities laikraščio bendradarbis. Jam, kaip ir bevardžiam
dimisijos pulkininkui, glaustai papasakojau, ką lietuviškoj spaudoj buvau paskelbęs. Iš pokalbio prisimenu
tik vieną mane raminančią frazę: kas į Lietuvą pateko iš
kryžiuočių archyvo, Kaliningrado srities valdžia nebesisavins, nes Maskvos rusai su teutonų riteriais nekariavo.
Laikraštį, kuriame bus išspausdintas pasikalbėjimas, pažadėjo atsiųsti, tačiau aš jo negavau ir neskaičiau.
Užsiminus apie kryžiuočių kronikas ir Prūsijos hercogų aktus, surastus Vilniuje, dr. K. Garberas pakreipė
mudviejų kalbą apie reikalingumą juos paskelbti. Sutarėm taip: greta lietuviškų archyvinių vienetų aprašų dėti
vokiškus, patikrinus aprašų tikslumą, o kai kurių kronikų (MLP I – Hochmeisterchronik, III – Cronica der Preussen,
IV – Die jüngere Hochmeisterchronik, VI – Ordens-Chronik)
skelbti tekstus. Leidėjai – Lietuvos Mokslų akademijos
biblioteka, turinti leidybos teisę, ir Universität Osnabrück, Die Deutsche Forschungsgemeinschaft Bonoje.
Knygos būtų leidžiamos komerciniais pagrindais. Tartasi, kur geriau spausdinti – Lietuvoje, kur darbas pigesnis,
bet stinga popieriaus ir lėšų, ar Vokietijoje, kur to visko,
o svarbiausia – gerų norų ir pastangų užtenka. Leidybiniai reikalai bus išspręsti sudarant sutartį.
Išsiaiškinus, kad tos mokslinės antikvarinės brangenybės iš Karaliaučiaus yra Vilniuje, pokalbis pakrypo į
atkuriamą universitetą. Prieš porą metų dr. K. Garberas
lankėsi Vilniaus universitete ir teiravosi, kas iš filologų
ir istorikų galėtų parengti straipsnį ar platesnę studiją
apie reformacijos ir Karaliaučiaus universiteto reikšmę Lietuvai. Buvo atsakyta, kad tokio autoriaus, tikro
mokslininko Lietuvoje nėra. Paaiškėjus, kad toks autorius yra, pašnekesys pakrypo apie istoriografinius tyrinėjimo metodus, apie mokslo populiarinimą. Mokslinei
knygai tapus preke, atkrito storų knygų ir straipsnių
rinkinių skirtingomis temomis poreikis. Pokalbis apie
tokius profesinius reikalus užtruko apie porą valandų.
Vertėja, nebeįsiterpdama į mūsų pokalbį ir nekantraudama, lietuviškai man šūktelėjo: „Svečias ieško Valenrodo
bibliotekos, tai jam svarbiausia.“ Į tiriamą svečio žvilgsnį atsakiau: per ekspediciją atgabenau išgelbėtą biblioteką į Vilnių, ją paslėpiau. Kur ir kaip paslėpta, žinau
tik aš vienas, ir mano pašnekovas yra pirmas žmogus,
žinantis, kokios brangenybės ieško, ir žino paslaptingą
jos žymą – Valenrodo knygų ekslibrį. Ji paslėpta MA
bibliotekoje. Visos tos knygos suinventorintos, susistemintos, turi signatūras, sustatytos į saugyklų lentynas.
Tačiau jos tebėra paslėptos. Norint jas surasti, reikia žinoti knygų dydį, padėjimo vietą ir laiką. Papasakojau,
kaip ir kur jos buvo surastos, surinktos, sukrautos kartu
su rankraščiais į sunkvežimį ir atvežtos į Vilnių. Jų skaičiaus tiksliai nežinau. Gal šimtas, pusantro, o gal ir du,
tačiau kaip jas saugykloje surasti ir padėti skaitytojui
ant stalo, žinau tik aš vienas. Svečias turėjo prieškarinį
Valenrodo knygų katalogą su titulinių lapų antraštėmis.
Perskaitęs kelias antraštes, pasakiau, kad radinys autentiškas ir pasveikinau dr. Klausą Garberą kaip atradėją.
Po to sutarėm: radinys yra autonominės MA bibliotekos
turtas, jis negali būti kam nors atiduotas, dovanotas ar
parduotas. To turto saugotojas – bibliotekos direktorius
dr. Juozas Marcinkevičius. Paaiškinau, kodėl biblioteka
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autonominė. Ji buvo privati advokato Tado Vrublevskio
biblioteka. Prieš mirtį Vrublevskis biblioteką su gausiu
Vilnianos rinkiniu padovanojo miestui, testamente įrašydamas, kad ji visada turi likti Vilniuje. 1941 m. tarybų
valdžia ją nacionalizavo ir atidavė steigiamai Mokslų
akademijai. 1945 m. Valenrodo knygas atidaviau Vrub
levskio bibliotekai ir paslėpiau, kad jos nebūtų surinktos ir išvežtos iš Vilniaus. Dėl radinio likimo sutarėme
šitaip: kompiuteriais vokiečių padarytos kopijos pateks
į Karaliaučiaus universiteto Kanto muziejų. Susitarėme
rytojaus dieną (pirmadienį) susitikti bibliotekos direktoriaus kabinete ir aš parodysiu, kur ir kaip paslėptas
knygas galima surasti.
Svečiams išėjus, atidžiai perskaičiau padovanotą
straipsnį ir sužinojau, kas buvo VFR ir Tarybų Sąjungos
vyriausybių sutarta dėl Prūsijai priklausiusių mokslo ir
meno vertybių paieškų ir jų grąžinimo. Sužinojau, kaip
hercogo Albrechto valdymo laikais atsirado maršalo Valenrodo šeimos biblioteka ir kaip ji XVIII a. tapo brangenybe. Patikrinau savo Kelionių novelėse, ar tiesą sakė
vertėja, kad apybraižoje, pavadintoje Lakštutės pilis, nieko
naujo nepasakyta. Pačioje apybraižos pradžioje parašyta:
„Negalima sakyti, kad paieškos sugriautame Karaliaučiuje būtų buvusios nesėkmingos. Prie Katedros ir Immanuelio Kanto kapo radom žymią dalį Valenrodo bib
liotekos. Jos senų, daugiausia pergamentu įrištų knygų
prikrovėm visą vežimą. Tarp jų buvo keletas inkunabulų.
Buvusiame valstybiniame archyve tarp Prūsijos valdovų
įsakymų vokiečių kalba aptikom nemažai lig tol nežinomų, spausdintų lietuviškai. Jų tekstai – neišsenkantis
šaltinis lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos studijoms.
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje spausdinti lietuviški tekstai buvo religinio turinio, o čia rastieji – išimtinai
pasaulietinio. Juose gausu ūkinių, teisinių ir buitinių
sąvokų ir posakių.“ (p. 260) Kitoje tos pačios novelės
vietoje atskleista bene svarbiausia radinio paslaptis: „Iš
savo motinos žinojau, kad negalima gulinčio žmogaus
žargstyti, nenorėjau žengti ir per lavoną, tįsantį man ant
tako. Paėmiau aš jį už pečių, pasukau į šalį ir matau, kad
jam po galva vietoje pagalvės – knygos. Matyt, jis buvo
sužeistas ir mirė, galvą padėjęs aukščiau.
Po numirėlio galva rasta knyga pasirodė esanti rank
raštinė, rašyta labai ploname rusvame pergamente. Joje
gausu kelių spalvų tušu pieštų inicialų. Greitosiom pavartęs, supratau, jog čia X ar XI amžiaus lotynų kalba
aprašytas šventųjų gyvenimas. Knygos nugarėlėje užklijuota etiketė MSC 204, o viršelio vidinėje pusėje mėlynais dažais įspausta: „Staatsarchich Danzig, Abt. 410
Nr. 241.“ Regis, tikslesnės informacijos apie labai brangų
radinį ir negalėjo būti.“ (p. 263)
Patikrinęs, kas paskelbta tik prieš ketverius metus,
supratau, kodėl ten „nieko naujo apie ekspediciją nepasakyta“ ir niekas Lietuvoje tuo nesidomėjo. Nuo visuomenės buvo nuslėptas ne radinys, o pats knygos (30000
egz.) autorius, ekspedicijos dalyvis. Ir nuslėptas dėl materialistinių ir humanistinių įsitikinimų, ir dėl teigiamo
vertinimo Prūsijoje ir Lietuvoje vykusio reformacinio
judėjimo. Mano mokslinės ir visuomeninės pažiūros
svečiui paaiškėjo iš ilgai trukusio pašnekesio apie pažintis su vokiečių ir skandinavų (šiauriečių) istorikais
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ir publicistais. Svečias sakė, kad apie mūsų susitarimą
dėl Karaliaučiaus universiteto ir jam dovanojamų vertybių bus paskelbta Vokietijos spaudoje ir prašė manęs
per Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatus, mano
kolegas akademikus, informuoti vyriausybę. Pažadėjau
tai padaryti.
Sutartu laiku (pirmadienį) susitikome pas bibliotekos direktorių, ant jo stalo svečias rado vieną įspūdingą
ieškomos bibliotekos knygą. O kai nuėjome į saugyklą
pasižiūrėti, kur sudėti radiniai, svečias nustebo. Europoj
jis nematęs tokios turtingos ir taip rūpestingai saugomos
senų ir retų knygų kolekcijos. Susitarėm, kad bus sudaroma kartoteka pagal inventorinius ir signatūrinius numerius, o iš Vokietijos atvykę technikai darys mikrofišas.
Pavartyti Valenrodo knygų ir pamatyti, kur ir kaip
jos saugomos, profesorius atėjo lydimas vertėjos (kataloguotojos Onos Bliūdžiūtės), be paslaptingojo Trečiojo.
Saugykloje lankėmės penkiese: svečias, direktorius, vertėja, senų spaudinių skyriaus vedėja Daiva Narbutienė ir
aš. Supažindinti su ieškomų knygų sustatymo lentynose
tvarka ir susitarę, kaip dirbsime, patenkinti grįžome į direktoriaus kabinetą ir, pavaišinti kava su konjaku, išsiskyrėme, pasakę vieni kitiems „iki pasimatymo“.
Likau patenkintas abipusiu susitarimu, tačiau suabejojau, ar aš tesėsiu pasižadėjimą informuoti vyriausybę. Būdamas užmirštu ar gyvu palaidotu publicistu,
galiu būti palaikytas reklamos siekiančiu apsišaukėliu.
Reikalingas koks nors raštas, atstojantis dokumentą. Tai
viena abejonių priežastis. Kita buvo ta, kad tuo metu
vyko rinkimai į Seimą, į jį nebepateko mano kolegos akademikai, ir aš nežinojau, į ką kreiptis. Ryžtis tesėti duotą
žodį paskatino gruodžio 4 d. paštu atsiųsta prof. Klauso
Garbero kelionės po buvusią Tarybų Sąjungą Rytų Prūsijos kultūrinio palikimo ataskaita. Ji padaryta žodžiu,
užrašyta lapkričio 23 d. Pranešimas padarytas Vokietijos Tyrimų Bendrijos (akademijos) Mokslinių ryšių su
užsienio šalimis skyriuje. Pranešimas galėjo trukti ne
trumpiau kaip dvi valandas, nes jo spausdintas tekstas
užima net 24 didelio formato puslapius.
Perskaitęs gautą tekstą, supratau, kad bevardis Trečiasis vis dėlto padarė magnetofoninį įrašą apie visa tai,
ką kalbėjom mano namuose. Tekste minima ir vertėja,
perkėlusi mūsų susitikimą iš šeštadienio į sekmadienį,
nes išvakarėse evangelikų reformatų liuteronų bažnyčioje apsilankius Švedijos karaliui ir karalienei, toje pat
bažnyčioje svečias turėjo susitikti su iš Tauragės atvykusiu vyskupu Kalvanu jaunesniuoju. Matyt, be paieškų,
svečias Vilniuje turėjo ir kitų reikalų.
Savo antrosios išvykos ataskaitą profesorius Klausas
Garberas pavadino Expeditioner ins Königsberger Niemansland 1945 (Ekspedicijos į Karaliaučiaus niekieno žemę 1945).
Ten patvirtinama Lietuvos teisė į mokslinį ir kultūrinį
Rytų Prūsijos turtą, nes generolas pulkininkas Konstantinas Galickis padėjo jį surasti ir leido pasiimti. Kad dabartinė Vokietijos vyriausybė į tą turtą jokių nuosavybės
pretenzijų neturi, pašnekovas man kelis kartus priminė.
Man neaišku buvo, kodėl jis iš manęs išgavo pažadą,
kad aš per akademikus, Aukščiausiosios Tarybos deputatus informuosiu vyriausybę apie mūsų susitarimą dėl
Karaliaučiaus universiteto ir jo turto, esančio Vilniuje.
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Paskaičius jo aprašymą apie paieškas Kaliningrade ir ten
veikiančio universiteto pertvarkymą, jis turėjo įgaliojimą
tartis tik su filologijos ir filosofijos fakultetų dekanais, bet
ne su srities ar miesto valdžia. Užbaigus Kaliningrado
bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitų mokslo bei kultūros
institucijų aprašymą, užbaigė pasigėrėjimu, kaip jį visur
paslaugiai ir maloniai priėmė kaip aukšto rango svečią,
ir su Kaliningradu atsisveikino šitaip: „Spalio 15 išvykau
iš Raušeno (Rauschen) viešbučio Baltika, kur aš daugiau
kaip savaitę puikiausiai buvau priimtas, anksti rytą buvau nuvežtas į Kaliningradą, kad prasiveržčiau į Vilnių.“
Savo ataskaitą apie paieškas ir viešnagę Kaliningrade dr. Garberas užbaigė skyriumi, pavadintu Aktualūs
kultūr-politiniai (kulturpolitische) uždaviniai. Iš Vilniaus išvykęs į Sankt Peterburgą pasitikrinti, kas ir kaip iš mūsų
1945 m. ekspedicijos pateko į Rusijos nacionalinę biblio
teką. Tai atlikęs, parašė paskutinę ataskaitos dalį Atsi
sveikinimas su Peterburgu ir naujos perspektyvos.
Štai kas aiškinama šiuose baigiamuosiuose ataskaitos skyriuose. Svarbiausias pagal pavedimą vykdytos
kelionės tikslas buvo išsiaiškinti Karaliaučiaus archyvų
ir bibliotekų likimą. Tačiau kelionė klostėsi taip, kad tapo
tris kartus ilgesnė, nes teko aiškintis bibliotekų padėtį
Rusijoje ir Baltikume. Vokietijos Tyrimų Bendrijai uždavinių vykdymo sąlygos pakrypo į gerąją pusę, naudingą
Vokietijos politinėms ir kultūrinėms pastangoms Rytuose. Kaliningrade per pašnekesius su filosofu Leonardu
Kalnikovu ir filologu Ivanu Kopcevu sužinojo apie kultūrinę politinę padėtį. Karinis Kaliningrado uždarumas
nėra svarbiausia kliūtis TSRS (UdSSR) mokslo ir kultūros
poreikiams. Viena sava akademija nepajėgi jų patenkinti,
stinga atitinkamų institutų ir bibliotekų. Universitetas ir
universiteto biblioteka priklauso vadovaujamoms krašto
institucijoms. Reikia reikšmingos paramos, tačiau Rytų
Prūsijoje didėja konfrontacinis izoliacijos pavojus. Laukiama sienos iš Lietuvos pusės uždarymo. Lenkija linkusi palengvinti pasienio susisiekimą, nors Vokietija tuo
nėra suinteresuota, nes tranzitas į Lietuvą per Baltarusiją būtų laiko eikvojimas. Iš Rytprūsių kilę piliečiai rodė
norą aplankyti savo tėvynę arba į ją grįžti. Oro susisiekimo linija iš Hamburgo į Kaliningradą jų negali patenkinti. Universiteto tyrinėtojai norėtų savo darbais visų
pirma lenktyniauti su Pabaltijo kolegomis ir užmegzti
artimus ryšius. Universiteto rektorius stengiasi sudaryti Europos universitetą Kaliningrade ir laikyti jį atvirą
visų pirma Lietuvai, Lenkijai, Skandinavijai ir, žinoma,
Vokietijai. Betgi panašų planą turi Ryga, stengdamasi
užmegzti glaudžius ryšius su tyrimo institucijomis.
Toliau aiškinama, kokią reikšmę turi Kaliningradas
Vokietijos ir Rusijos, Vakarų ir Rytų Europos santykiuose. Susirinkusiems mokslo ir kultūros darbuotojams jis
priminė, kaip išlipus iš lėktuvo Kaliningrade jį pasveikino rusų kalbos vertėja: „Sveiki atvykę į 700 metų istoriją
turinčią vokiečių žemę.“ Prof. dr. Garberas priminė, kad
Kaliningrado ir jų universiteto partnerystės ryšiai turėtų
toliau plėtotis, o prezidentas stengtis, kad vokiečių kultūra rastų vietą Kaliningrade.
Baigdamas pranešimą, dr. Garberas priminė, kad
prieš porą metų (1990) drauge su Vokietijos Tyrimų
Bendrija (DFG) surengtame tarptautiniame kongrese Os-
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nabriuke Miestas ir literatūra dalyvavo ir keturi Vilniaus
bibliotekų darbuotojai (po du iš MA ir Universiteto bib
liotekų) bevaliutinio apsikeitimo su Mokslų akademija
tvarka. Kitas toks kongresas įvyks „sename ir puikiame
vokiečių kurorte Rauschen, Sambijoje“, tiesiog ant Baltijos jūros kranto, 40 kilometrų nuo Kaliningrado. Tai
ypač patogi vieta kongresams su posėdžių patalpomis
ir viešbučiu. Pranešėjas jau buvo nuvykęs apžiūrėti vietos ir sąlygų konferencijai, skirtai Karaliaučiaus XVII a.
literatūriniam gyvenimui ir bibliotekų radiniams įvertinti. Pritarimas gautas iš lietuvių ir rusų kolegų. Sambijos
(Samland) kelionių biuro vedėja ponia Schneider, turinti
organizacinį talentą, teiksianti visokeriopą pagalbą, nes
ten atraktyvi atostogavimo vieta vokiečiams. „Kartu su
Manfredu Komorovskiu tikiuosi nedidelę grupę vokiečių, rusų, lenkų ir Pabaltijo specialistų sukviesti 1994 m.
rudenį į Raušeną. Laikas bus suderintas su oficialiomis
450 metų Albertinos sukakties minėjimo iškilmėmis.“
Albertina – tai Karaliaučiaus universitetas, kurį 1544 m.
įsteigė hercogas Albertas (Albrechtas), o jo įsteigimą patvirtino ne popiežius ir ne Lenkijos seimas, o Lietuvos
didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas.
Grįžusio į Vokietiją dr. Garbero ataskaitos išklausyti
ir ateities planų aptarti, o kartu ir Vilniaus radiniu pasidžiaugti buvo susirinkę jo vadovaujamo instituto bibliotekų darbuotojai ir – tai mums ypač svarbu – Špringerio
leidyklos atstovai iš Heidelbergo. Vietinio profesoriaus
buvo paprašyta pasakyti keletą žodžių apie Peterburgo
partnerį Hamburgą, kurio 700 tūkstančių tomų biblioteka 1943 m. rugpjūtį per vieną antpuolį buvo subombarduota. Paskutinė viltis surasti ką nors iš to knygų
turto buvo Rusija. Vienas ryšulys rankraščių jau buvo

sugrįžęs. Stinga XVI–XVII a. vokiškų knygų, bet nestinga geros valios žmonių, kurie tas knygas brangino ir
gelbėjo. Kai jis naktiniu traukiniu iš Vilniaus atvyko į
Peterburgą, stotyje jį pasitiko Nacionalinės bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja ponia Elena Nebogatikova su
laikraščiu rankose ir parodė jos parašytą straipsnį apie
senąsias vokiškas knygas, saugomas Rusijos bibliotekose. Dėl tokių knygų paieškų buvo sutarta 1984 m. Osnabriuko konferencijoje. Žmonės, su kuriais jam teko
kalbėtis, suprato, kad ieškoma ne prarasto turto, norint
jį atgauti, o išsiaiškinti, kur jis yra, kad visų šalių knygų
istorijos tyrinėtojai galėtų jas rasti ir jomis pasinaudoti.
Jis žavėjosi paslaugumu leningradiečių, kurie muitą už
kultūrinį vokiečių turtą sumokėjo krauju. Nacionalinės ir
tarptautinės reikšmės uždavinių įvykdymui reikės daugelio institucijų pastangų bei lėšų, nes į privačias rankas
patekusias knygas reikės išpirkti ir už kvalifikuotai atliktą darbą deramai atlyginti. Bus ir kitokių kliūčių, tačiau
jos nėra neįveikiamos.
Žodinę Osnabriuko universiteto ir MA bibliotekos
sutartį mudu su dr. J. Marcinkevičiumi užtvirtinsime
parašais, bet tai negarantuoja, kad sutarties vykdymui
išnyks esamos kliūtys, neatsiras komercinių ir politinių
kliūčių, kurias pašalinti gali tik aukščiausioji valdžia.
Todėl, užuot kreipęsis į ketvirtąją valdžią – Respublikos
spaudą, kaip buvau manęs, dabar darau tai, ko buvau
prašytas ir pažadėjęs – šį savo informacinį pranešimą
įteikiu laikinai einančiam Respublikos Seimo pirmininko
pareigas deputatui Česlovui Juršėnui.
Vilnius, 1992 12 19
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Julius Jurginis

Tautos kultūros turtų
grįžimas į Lietuvą

K

arui pasibaigus, mokslininkai susirūpino, kad
gali būti sunaikinta ar kitaip išblaškyta Karaliaučiuje saugota archyvinė Lietuvos istorijos bei lituanistikos medžiaga. Teisės ir istorijos profesorius Povilas Pakarklis (1902–1955), karo metais dėstęs Alma-Atos
ir Maskvos teisės institutuose, grįžęs į Lietuvą tuoj pat
pradėjo rūpintis Lietuvos kultūriniu palikimu Rytprūsiuose. 1927 m. profesorius buvo baigęs studijas Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, 1930 metais vieną semestrą studijavęs Miuncheno universitete, o
1934 metais baigė teisės studijas Vytauto Didžiojo universitete. Dėstytojaudamas Tauragės ir Panevėžio mokytojų seminarijose skaitė Lietuvos istorijos, psichologijos
ir logikos paskaitas. 1927 metų vasarą praleido Karaliaučiaus universitete ir rinko medžiagą apie lietuvybę
Rytprūsių krašte. Tai lėmė, kad P. Pakarklio mokslinio
tyrimo objektu tapo Prūsų Lietuvos istorija. Prieškariu
darbas Apeliacinių rūmų sekretoriumi, Kauno apygardos teismo prokuroro padėjėju, Liaudies vyriausybės
teisingumo ministru nenustelbė jo pasirinkto mokslinio
darbo istorijos srityje. Publikavo kelis darbus apie Mažąją Lietuvą, nagrinėjo teisinius lietuvių ir vokiečių santykius. Karo frontui nuslinkus į Pietų Prūsiją ir Lenkiją
ir P. Pakarkliui grįžus į Lietuvą, didžiausiu jo rūpesčiu
tapo Lietuvos kultūros paveldo likimas Rytprūsiuose.
Jis įteikė Mokslų akademijos organizaciniam komitetui pažymą Lietuvos kultūrinės vertybės Vokietijoje, kurioje išdėstė, kokiose įstaigose buvo saugomi Lietuvai
ypač svarbūs rankraščiai ir knygos. Nurodė konkrečius
leidinius ir rankraščių autorius. P. Pakarklis, kartu su
Vilniaus universiteto dėstytoju kalbininku Jonu Kruopu, TSRS Mokslų akademijos ekspedicijos sudėtyje 1945
metų rugsėjį buvo nuvykęs į Karaliaučių apžiūrėti universiteto, archyvų, bibliotekų ir kitų kultūros bei mokslo
įstaigų. Per šią P. Pakarklio ir J. Kruopo išvyką į Lietuvą
buvo atvežti Kristijono Donelaičio Metų rankraštis ir keletas senųjų spaudinių lietuvių kalba. Parvežtas lituanistinis paveldas sukėlė didelį mokslininkų susidomėjimą.
Lietuvos Mokslų akademijos organizacinis komitetas
pritarė P. Pakarklio iniciatyvai operatyviai organizuoti
savą ekspediciją į Rytprūsius gelbėti Lietuvos rašytinių
kultūros turtų, kurie buvo išmėtyti karo sugriautuose
pastatuose ir palikti be priežiūros.
Istorikas, bibliotekininkas, ilgametis (1964–2009)
Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekos direktorius dr.
Juozas Marcinkevičius apie ekspedicijos organizavimą
rašė: „P. Pakarklis jo organizuojamoms knygų ir rankraščių paieškoms Rytprūsiuose per TSRS MA siekė

gauti net Maskvos valdžios leidimą, mat norėjo turėti
ne tik tuometinės Lietuvos valdžios, kurios galia buvo
labai ribota, pritarimą bei paramą. Tai matyti iš 1945 m.
rugsėjo 28 d. laiško, kuriame TSRS MA Istorijos ir filosofijos skyriaus mokslinis sekretorius prof. A. F. Mileris
informavo P. Pakarklį, jog TSRS MA prezidiumas kreipėsi į Ypatingojo Komiteto prie TSRS Liaudies Komisarų
Tarybos pirmininką G. J. Malenkovą, prašydamas išduoti Lietuvos Mokslų akademijai leidimą, kad jos žmonės
galėtų įvažiuoti į Rytprūsius ir parsivežti į Lietuvą ten
surinktas knygas bei kitą archyvinę medžiagą. Tačiau
prašomo leidimo iš Maskvos dėl nežinomų priežasčių
nebuvo sulaukta. <...> Negavus leidimo vykdyti paieškas
iš Karaliaučiuje karinio komendanto leidimus išduodančios įstaigos, tokį leidimą pavykdavo gauti iš Karaliaučiuje dislokuotos kariuomenės politinės valdybos arba
kitokios karinės institucijos.“1
1945 m. gruodžio viduryje P. Pakarklis su Bronislovu Gertumi (1896–1973) ir Juozu Jurginiu (1909–1994)
traukiniu išvyko į Karaliaučių. Karo inžinierius, Vilniaus
universiteto karinės katedros dėstytojas B. Gertus tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1919 metais. 1934
m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. Po kursų tarnavo Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo štabo susisiekimo skyriaus viršininku. Užsitarnavo pulkininko laipsnį. 1940 metų rugpjūtį Lietuvos kariuomenei įsakymo
tvarka performuotai į Raudonosios armijos 29 teritorinį
korpusą, B. Gertus buvo paliktas to korpuso susisiekimo skyriaus viršininku. Karo metu vadovavo 16-tosios lietuviškosios divizijos inžinerinei tarnybai. Trečias
ekspedicijos narys buvo Juozas Jurginis – publicistas ir
istorikas, Mokslų akademijos bibliotekos direktorius.
J. Jurginis prieškariu studijavo Kauno universiteto technikos ir Stokholmo universiteto humanitariniame fakultetuose. Dirbo Lietuvos žinių korespondentu Švedijoje ir
JAV. 1940–1941 metais buvo Vinco Krėvės-Mickevičiaus
vadovaujamos užsienio reikalų ministerijos politikos departamento viršininku ir Meno reikalų valdybos viršininko pavaduotoju. Karo metais dirbo Vilniuje Lietūkyje
pramonės prekybos skyriaus viršininku.
J. Jurginis, sūnui paklausus apie optimistines viltis
kelionės tikslui pasiekti, pasakojo: „Sėkmės atveju reikėjo apsidrausti, kad radinius būtų galima netrikdomai
parvežti į Lietuvą. Rytprūsiuose visa valdžia priklausė
dislokuotai tarybinei kariuomenei – jos vadovybei. Uniformuotas B. Gertus ir jo karinis laipsnis daugelį kartų
padėjo mums išvengti nesusipratimų ir trikdžių. P. Pakarklis gavo armijos generolo pulkininko Konstantino
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Galickio paramą ekspedicijai. Mus apgyvendino karininkų viešbutyje, maitino štabo valgyklos pulkininkų
salėje. Davė automobilį su vairuotoju kareiviu. Atsakingas K. Galickio štabo generolas, paklaustas, ar nebus keblumų išvežti rastas knygas ir kryžiuočių ordino raštus,
patikino: „Ši fašistinė rašliava tikrai mums nereikalinga.
Susirinkit ir išsivežkit – bus švariau.“ Tokį patikinimą
davė tuometinės ir vienintelės TSRS aukščiausios valdžios užimtuose Rytprūsiuose atsakingas atstovas.“
P. Pakarklis žinojo, kad Karaliaučiaus valstybiniame
archyve iki karo buvo laikomi Jurbarko XVI a., Tauragės ir Seirijų XVII–XVIII a. bei Suvalkijos dokumentai,
J. Bretkūno Biblijos vertimai, M. Mažvydo Katekizmas ir
kiti senieji lietuvių rankraščiai ir knygos. Universiteto
bibliotekoje buvo saugomi Lietuvos kunigaikščių Radvilų metraštis, Žygimanto III, Sapiegos laiškai ir vokiečių
ordino dokumentų rinkiniai. Rytprūsių provincijos archyve – Mato Pretorijaus Prūsijos įdomybių (Preussische
Schaubüne) rankraštis bei Tilžės (Tilsit), Ragainės (Ragint), Stalupėnų (Stalluponen) ir Įsruties (Insterburg)
archyvai2.
Vykstantys į Karaliaučių trys ekspedicijos dalyviai
turėjo aiškius tikslus ir žinojo, kur ir ko ieškoti. J. Jurginis 1978 m. rašė: „Paieškas pradėjome nuo archyvo
rūmų, pastatytų 1930 m. <...> Pastatas buvo sveikas, tik
su išbyrėjusiais ar suskilusiais langų stiklais ir skylėtu
stogu. <...> Kai kurias saugyklos lentynas radome pilnas
aktų ryšulių; daugiausia tai buvo XIX a. antros pusės ir
XX a. pradžios Prūsijos valdžios įstaigų dokumentai. Jie
mūsų nedomino, ieškojome lituanikos ir svarbiausia –
slaptojo kryžiuočių archyvo, kurio pėdsakų tose patalpose nesimatė. <...> Tarp daugybės vokiškų radę ir kelis
lietuviškus, nebegalėjome sustoti, kol per keletą dienų
patikrinome visus – įvairiai pavadintų lietuviškų skelbimų surinkome nemažą pluoštą. Mokslinė jų vertė nekėlė
abejonių.“3 Netoli sugriautos Katedros, griuvėsiuose šalia I. Kanto kapo rado išmėtytas Martino von Wallenrodto bibliotekos knygas. Maršalas biblioteką įsteigė 1650
m. Joje buvo saugomi ankstyvųjų amžių istorijos paminklai – rašytinės knygos ir inkunabulai. Nuolatos papildoma biblioteka nebetilpo senuosiuose Albertinos universiteto rūmuose, todėl jos dalis buvo perkelta į I. Kanto
namą netoli Katedros, kitaip vadinamą seminaru. Turtų
gausa pareikalavo dalį jų sudėti pilyje ir 1923 metais nau-
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jai pastatytame muziejaus pastate Hintertragheim g. 31.
Slaptuoju kryžiuočių ordino archyvu, kronikomis ir metrikomis, įvairių laikotarpių teisės aktais, susirašinėjimo,
bažnytinio ir pasaulietinio turinio dokumentais, kaip šaltiniais, naudojosi Vokietijos istorijos tyrinėtojai. Apie tai
puikiai žinojo ir Lietuvos kalbos ir literatūros, istorijos
bei teisės mokslininkai. Dauguma besimėtančių knygų
buvo įrištos pergamentu su bibliotekos ženklais. Sėkmė
ieškotojus džiugino, tačiau jie nerado to, ko labiausiai
ieškojo. Kad ordino archyvas paslėptas, įsitikino po keleto dienų, o kad Karaliaučiuje jo nėra – po poros savaičių, išlandžioję pilies, archyvų ir bibliotekų griuvėsius.
Štabo karininkai patarė jiems ieškoti knygų kelio
iš Karaliaučiaus į Pillau pakelėse. Vokiečiai šiuo keliu
traukėsi ir slėpė arba tiesiog mėtė mažiau vertingus
daiktus. Nusprendė vykti ten, kur prieš kelis mėnesius
P. Pakarklio buvo rastas K. Donelaičio Metų rankraštis,
į XIII a. pastatytą kryžiuočių Lokšteto pilį. Profesorius
Pakarklis kitiems dviem „aukso ieškotojams“ pasakė,
kad šią pilį reikėtų vadinti gražiu lietuvišku Lakštutės
vardu. Jiems suabejojus šiuo teiginiu, priminė, kad tai
yra iškreipta lietuviško žodžio reikšmė ir kad ordino
broliams paukščiai nebuvo svetimi. Su humoru paaiškino, kad kairiajame Vyslos krante pastatytą pilį 1226 m.
apsupo prūsai ir stengėsi ją sunaikinti. Riteriai, nesitikėdami likti gyvi, klausėsi, kaip paukščiai giedojo liūdesio
ir sielvarto giesmes. Prūsams atsitraukus, pilį pavadino
Vögelsang (Paukščio giesmės) vardu4. Pagrindinis didingos Lakštutės pilies fasadas buvo atgręžtas ne į jūrą, o į
Aismares. Kurį laiką pilyje buvo ordino riterių prieglauda ir ligoninė. XIV a. ji perstatyta. 1622 m. pilį užėmė ir
prie jos įrengė stovyklą švedų karalius Gustavas Adolfas.
Neprižiūrima pilis ilgainiui ėmė griūti. XIX a. pradžioje
atstatyta, o 1870 m. – restauruota. Seniausia išlikusi pilies dalis – gotikinė koplyčia. Didžiojoje pilies salėje buvo
muziejus. 1939 metais Lokštete gyveno 76 gyventojai5.
Visi trys, gavę iš štabo lengvąjį automobilį, išvyko
į kelionę. Likus keliems kilometrams iki Pillau, pasukę
nuo plento į kairę, privažiavo Lakštutės pilį. Sniege jokių pėdsakų ir aplinkui nė gyvos dvasios. Tarp sušalusių vokiečių kareivių lavonų, po vieno iš jų galva surado
pirmąjį radinį pilyje – X a. ranka ant pergamento parašytą vienuolyno metraštį. Netoli mėtėsi ir daugiau knygų. Geriau apžiūrėję griuvėsius, rūsyje aptiko buvusią
slėptuvę. Pirmasis nusileidęs į rūsį J. Jurginis rado 1591
m. J. Bretkūno Postilės knygą – „auksą“, kurio ieškojo.
Net nuo lavonų vaizdo pykinamas, P. Pakarklis tuoj pat
šoko žemyn. Nugalėjo „atradėjo“ instinktas. Iš duobės
jie iškėlė Prūsijos įdomybių rankraštį, L. Rėzos dainas ir jo
spausdintus ir nespausdintus raštus, kai kurių kryžiuočių kronikų nuorašus ir nemažai senų knygų6. Pradėjo
temti ir su negausiais, bet labai vertingais radiniais, grįžo į Karaliaučių. Tai, kas netilpo į lengvąjį automobilį,
paliko pilies griuvėsiuose – kitai kelionei. P. Pakarklis iš
K. Galickio štabo jau buvo susiskambinęs su Ministrų tarybos pirmininko pavaduotoju M. Gregorausku, kuriam
buvo pavesta rūpintis ekspedicija, ir pranešė apie Karaliaučiuje rastus radinius. M. Gregorauskas prižadėjo pagalbą ir gruodžio 31 d. iš Vilniaus į Karaliaučių atsiuntė
sunkvežimį. Kariuomenės štabo transporto paslaugomis
daugiau naudotis nebereikėjo. Atvyko ir Mokslų akade-
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mijos pagalbininkai – Kazimieras Daukšas, Andrius Bulota, Juozas Galvydis ir Danielius Šteinbokas.
„Išvykstantiems į pagalbą paieškų grupei Lietuvos
Mokslų akademijos prezidentas Juozas Matulis įdavė P.
Pakarkliui adresuotą laišką, rašytą tų metų gruodžio 26
d., kuriame patarė pamėginti susitarti su Karaliaučiaus
geležinkelio vadovais, kad būtų galima dalį surinktos
medžiagos parvežti į Vilnių traukiniu, kadangi tokį pažadą buvo davę Vilniaus geležinkelių apygardos vadovai. J. Matulis laiško tekste dėstė: „Aš gerai žinau, kad
Jums čia teks padėti daug vargo ir rūpesčių. Gal šiek tiek
Jums galės padėti nuvykstantieji žmonės. Per juos mes
siunčiame Jums 5 litrus 950 spirito. Gal tas skystimėlis ir
kur nors padės.“ Paieškų grupei padėjo ne tik spiritas,
bet ir maisto produktai“7, – rašė Juozas Marcinkevičius.
Pirmąją 1946 metų dieną surengta antroji, jau su
pagalbininkais ir savu sunkvežimiu, išvyka į Lakštutės
pilį. Andriaus Bulotos šios kelionės įspūdžiai: „...visose
apylinkės kalvose, iki pat jūros kranto buvo priversta
sudaužytos, sulaužytos vokiečių karo technikos likučių.
Stypsojo pakrypusių patrankų vamzdžiai, sunkvežimių,
arklinių vežimų, sujauktų šaudmenų dėžių nuolaužos.
Netoliese esančiame pušyne nesimatė nei vieno sveiko
medžio. Styrojo pusiau nulaužtos didžiulės pušys, nuplėšytos šakos, su šaknimis išversti stuobriai. Lyg gigantiškas viesulas čia praūžęs... Iš netoliese, kalno papėdėje įsikūrusios šaudyklos pas mus atėjo linksmas,
skambančiais medaliais nukabinėta krūtine seržantas ir
pora kareivukų. Jie mums aiškino, kad... iki žiemos tespėta palaidoti tik savųjų žuvusių lavonus, o vokiečių
dar nemažai palikę. Seržantas mums priminė, kad nuo
išminuoto kelio nueiti nors keletą žingsnių pavojinga,
nes visur dar mėtosi minų ir kitokių sprogmenų.“8 J. Jurginis šios kelionės aprašymą papildė: „Šį kartą pasirodė
gyva ir kryžiuočių pilis. Iš jos rūsio pro langą ėjo dūmai,
o [paliktą] knygų krūvą radome išvartytą, dalis jų su
nuplėštais viršeliais buvo nusviesta į šlaito apačią. <...>
Praėjusią dieną kareiviai buvo matę, kad pulkininko prižiūrimi, du civiliai vyrai kažko ieškoję ir kažką radę. Jie
palaikė mus vokiečiais ir radinį patikrino. Patiko odiniai
knygų viršeliai, nes iš jų galima padirbti gražias ir patogias pinigines. <...> Kareiviai patikrino ir rūsį. Neturėdami kuo pasišviesti, uždegė popierių krūvelę ir paliko.
<...> Jas [knygas] rankiojom, nešėm į sunkvežimį... o kad
praradome odinius ir pergamentinius viršelius, kaltas
buvo mūsų nekantrumas: nereikėjo iš duobės kelti tiek,
kiek neįstengėm su savimi pasiimti. <...> Mes iš Lakštutės
pilies išvežėm tai, kas seniau buvo Karaliaučiuje ir kas
priklausė Lietuvai. Liko tik griuvėsiai.“9
Ši pirmoji savarankiška Mokslų akademijos ekspedicija truko daugiau negu mėnesį ir darbą baigė 1946 m.
sausio pabaigoje. Iš viso į Lietuvą išvažiavo penki sunkvežimiai su surinktais dokumentais bei rasta Wallenrodto bibliotekos dalimi. Didžiausią kiekį knygų – 7728
egzempliorių – į Vilnių pasiuntė geležinkelio vagone.
Vagonas atsidūrė Москва Октябрьская товарная stotyje,
o krovinys 1946 m. gegužės 28 d. perduotas Rusijos valstybinei istorinei bibliotekai. Visos pastangos atgauti krovinį buvo bevaisės. P. Pakarkliui motyvuojant, kad „Kaunas yra Lietuvos centras, lietuvių apsuptas. <...> Svarbu
išblaškyti turtus, kad Maskvos galiūnai lengvai...“10, sau-
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gumo sumetimais, nedidelė knygų dalis buvo iškrauta
Kaune. Mokslų akademijos prezidentas J. Matulis ir kiti
vadovai prieštaravo, kad atvežtos knygos ir rankraščiai
būtų išsklaidyti. Todėl didžiuma radinių buvo perduoti centrinei Akademijos bibliotekai Vilniuje. Tais pačiais
saugumo sumetimais, bibliotekos direktorius J. Jurginis,
pagal savo sudarytą sistemą, išskirstė po vieną atvežtą
knygą tarp saugyklų lentynose jau buvusių kitų knygų
gausybės. Norint surasti knygą, reikėjo žinoti knygos
dydį ir formatą, padėjimo vietos skaičių bei laiką. Išslapstytos knygos buvo suinventorizuotos, susistemintos ir su signatūromis. O saugotis tikrai buvo nuo ko, nes
jau kartą valdininkų buvo bandyta vertingesnes knygas
iš bibliotekos išvežti sunkvežimiu. Šį įvykį atsiminimuose aprašė prezidentas Matulis11.
P. Pakarklis vėliau suorganizavo dar tris mokslininkų išvykas į Rytprūsius. Kultūros vertybes pradėjo rinkti
ir Klaipėdos krašte. 1946 m. birželį ir rugsėjį jis knygų
ir archyvinių dokumentų paieškų tikslais su Akademijos bibliotekos Klaipėdos sektoriaus darbuotojomis M.
ir T. Labrencytėmis bei „klaipėdiškių ir pagėgiškių grupe“ aplankė Juodkrantę, Pervalką, Nidą, Ventės Ragą,
Sakučius, Kintus ir Priekulę. Sužinojo, kad didelė dalis
iš apleistų pastatų ir iš griuvėsių surinktų knygų atsidūrė makulatūros sandėliuose ir turėjo būti perdirbtos,
kaip antrinė žaliava. Sielodamasis, kad į makulatūros
sandėlius patekę vertingi leidiniai nežūtų, P. Pakarklis
pasirūpino leidimais ir iš makulatūros sandėlių Klaipėdoje, Šilutėje ir Pagėgiuose atrinko bei išgelbėjo nemažai
vertingų leidinių12.
MA bibliotekos darbuotojai, vadovaujami direktoriaus Juozo Marcinkevičiaus, kruopščiai atrinko rankraščius ir suformavo Borussica fondą. Šio fondo apžvalginį
aprašą sudarė ir 1968 m. paskelbė V. Abramavičius. 1992
m. gruodį J. Jurginis kreipėsi į LR Seimą aiškindamas,
kad reikėtų skirti MA T. Vrublevskių bibliotekai lėšų,
kad būtų galima pagal inventorinius ir signatūrinius
numerius parengti jo prieš trisdešimt septynerius metus
išslapstytų knygų kartoteką, padaryti mikrofilmus ar kopijas skaitmeninėse laikmenose. Tai leistų visiems mokslininkams susipažinti su saugomomis bibliotekoje kultūros
vertybėmis. Buvęs bibliotekos direktorius nuogąstavo:
„...būdamas užmirštu ar gyvu palaidotu publicistu, galiu
būti palaikytas reklamos siekiančiu apsišaukėliu“13. Seimo kanceliarija 1993. 01. 28 pranešė, kad raštas nukreiptas Švietimo ir mokslo komitetui. Tuo viskas ir baigėsi.
J. Marcinkevičius. Lituanistikos paieškos Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos
krašte po Antrojo pasaulinio karo // Knygotyra, 2000, Nr. 36, p.184–194.
2
Žr. ten pat.
3
J. Jurginis. Karaliaučiaus lituanikos likimas // Pergalė, 1978, Nr. 2,
p. 144–151.
4
Žr.: J. Jurginis. Kelionių novelės. – Vilnius, 1988, p. 260–266.
5
B. Kviklys. Mūsų Lietuva, t. 4. – Bostonas, 1968, p. 790.
6
Žr.: J. Jurginis. Karaliaučiaus lituanikos likimas. Op. cit.
7
J. Marcinkevičius. Op. cit.
8
A. Bulota. Ten, kur buvo surastas „Metų“ rankraštis // Literatūra ir
menas, 1964, rugpjūčio 8.
9
J. Jurginis. Kelionių novelės. Op. cit.
10
J. Marcinkevičius. Op. cit.
11
	Žr. ten pat.
12
	Žr. ten pat.
13
J. Jurginis. Laiško priedas, 1992. 12. 19, Juliaus Jurginio asmeninis
archyvas.
1
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Egidijus Stanislovas Staponavičius
Poetas Egidijus Staponavičius (1953 05 17 – 1999 02 07) priklauso J. Kunčino, K. Rastenio,
A. A. Jonyno, V. Braziūno, G. Patacko, V. Rubavičiaius, R. Daugirdo, E. Kelmicko ir kitų,
debiutavusių 1975–1985 metais, kartai. Su daugeliu buvo pažįstamas. Artimiau bendravo su
J. Kunčinu, E. Kelmicku, R. Buroku, B. Lazukinu, V. Rubavičiumi. Tais metais Egidijus taip
pat rašė eiles, gėrė kavą, vyną, šlaistėsi Vilniaus, Alytaus gatvėmis, tad gali susidaryti įspūdis,
kad ne itin siekė išspausdinti savo eilėraščius. Ir iš tiesų Egidijus rinkosi bekompromisį savo
draugų Rimo Buroko, Boriso Lazukino kelią. Gal todėl Egidijui gyvam esant rajoninėje Alytaus
spaudoje buvo išspausdinti vos keli jo eilėraščiai ir keletas literatūrinių pasakų.
Egidijus Staponavičius nepelnytai pamirštas poetas, o pristatyti poeto kūrybą, manau,
niekada nevėlu.
KĘSTUTIS SU BAČIUS

***
Pilna dainų ir netikrumo
Pilna svajonių ir raudų
Žemele mano –
Mano kūne
Tave vėl vienišą randu
Ir vėl per žemę pasileidęs
Einu aš liūdesio keliu
Nelinksmos žvaigždės
Naktį verkia –
Visatos tyloje girdžiu.
Kažko švelnaus vėl pasiilgęs
Vaikystės rožinių spalvų
Statyti pasiruošęs tiltus
Į miestus vaikiškų dienų
Žemele mano –
Mano kūne
Save vienatvėje randu

Atoslūgis
Palietė rankos pilką vandens blizgesį
Ir akimis skaudžiai pajutau
Kaip delnų šiluma atsimušus
Baltuose dugno akmenyse
Nuvingiavo kranto šešėliais
Tarsi išgąsdinta žuvis
Blykstelėjusi sidabru
Užgeso virpančio veidrodžio labirintuose
Iš jūros brido pavargusios uolos
Sunkiai mesdamos nuo savęs
Paskutinius drėgmės bei mėnulio lašus
Dar kartą smagiai nusipurtė
Ir apsirengė sausa dienos rimtim
Kas laiką surinko akmenyse
Atoslūgis.

***
Kai, rodos, nėra apie ką rašyt,
Tik žvakė vėl kas naktį geria tylą
Ir, rodos, viskas tuoj suduš ir išsilies
Į didžią upę, bet... sudūžta lyra.
Ir skausmas vėlei lieka su tavim.
Ir vėl esi supančiotas, bejėgis.
Praradęs žodį – mintį prarandi
Ir lieki vienas su naktim bemiege.
Nakties švytėjimu suvirpa atmintis,
Žvaigždė, palietus vandenį, užmiega.
Sustirę laukia tiltai vieniši
Lyg žmonės žingsnių. Kas gi jiems belieka?
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Pilkam akimirkų paskendę sūkury,
Ne iškreiptais veidais, o sielom,
Savęs nematom amžių vandeny,
Kai dienos gedinčios pro šalį liejas, bėga...

***

***

Kurčios namų sienos patikliai viepiasi mėnuliui
Mirksi geltonom langų akim
Bando apsidrausti nuo savo vienatvės padarinių
Rūstus pakeltų apykaklių srautas
Skuba palikti pilką blizgesį

Nusileisk į rūką tyliai
Vakare kai lapais lyja
Gervės klykia vyšnios byra
Vakare kai lapais lyja
Nusileisk į rūką tyliai

***
Pilkuos kapų šešėliuos tirpsta gatvės
Ir lietūs plauna niūrų miesto veidą.
Troleibusų kardai sužvanga ir ištrykšta
Mašinų mūšio liepsnos tarp laidų.
Kareiviai – žmonės, šviesoforai ir žibintai
Tarytum skruzdės po dienos dangum
Kariauja, miršta, mylisi. Nuplaukia
Jų laikas upės purvinos krantu.
O mūšis vyksta. Žilabarzdžiai amžiai
Burnom bedantėm šypsos nuo stogų.

Borisui
Paukštis suklykia į langą.
Blaškos sapnas kambary.
Sieną tuščią vėl nurengia
Pilkas ryto spindesys.
Paukštis suklykia į karstą.
Dūžta žemė, ir viltis
Nusigerti atsiranda –
Kas man, duobkasiui, mirtis?
Paukštis suklykia į krantą.
Nubanguoja atmintin.
Pamirštas ir slaptas veidas,
Lyg atvėsusi naktis.
Paukštis neklykia į širdį.
Gal negirdi jo širdis?

Blyškūs pavasario vakarai liūdnomis melodijomis
Leidžiasi į triukšmingas gatves
Ieškodami tuščių suoliukų
Ir naktinės drėgmės atpigusiai girtuoklio dainai

Ir niekas nesustoja

***
Gluosnis guodžia vakarėjant
šešėliuotu glosto vėju
tavo lūpų rausvą randą
vėl šermukšniais ašaroji
po šalnos į ryto delnus
kam gi spaudi kraujo uogą
vėl į langą vėl į dangų
nukraujuoja upės stiklas
toks išblyškęs toks netikras
pro šermukšnį ir pro gluosnį
jis po tiltu jis po tiltu
šešėliuotu plaukia luotu
ar su burėm tyliai luošas
aidas nebylys nurengia
kimų pilką upės rūką
žodis krūpteli ir trupa
nenaudotos godžios godos
ir šermukšnio rausvos uogos
lyg lietaus lašai į upę
byra atkartotos pirštais
nepaguodžia nepaglosto
seno gluosnio šakos glosnios
išraudotos ir išblukę
tavo lūpų skaudžios šukės
kraujo uogų karoliukai

***
Jūs atleiskit,
Bet visgi išeisiu.
Jūs pamiršit,
Duris uždarysit...
Piniginės pilnos kapeikų, –
O naktis prakaituoto tvaiko...
Jūs atleiskit,
Aš visgi išeisiu.
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Lijana Šatavičiūtė

Apie spalvų ir šviesos
meno kūrėją

K

nygos apie vitražistą Algirdą Dovydėną autorė
dailėtyrininkė Dalia Ramonienė apibūdino menininką kaip nenuilstantį spalvų ir šviesos meno
kūrėją, daug prisidėjusį prie lietuviško vitražo klestėjimo. A. Dovydėnas įsiliejo į vitražistų gretas, kai ši meno
sritis išgyveno pakilimą. Tuo metu, kai visi žavėjosi storasieniais skaldyto stiklo lietuviškais vitražais, A. Dovydėnas kartu su savo kartos vitražistais Kostu Šatūnu,
Broniumi Bružu, Henriku Kulšiu, Vytautu Švarliu ir
kitais atgaivino klasikinėmis tradicijomis grįsto plona
stiklio, švininėmis juostelėmis sutvirtinto vitražo kryptį Lietuvoje. Ir tai nebuvo žingsnis atgal. Gal greičiau
keitėsi dailės situacija, pabrėžtas dekoratyvumas užleido vietą kameriškesnėms nuotaikoms, konstruktyviam,
aiškiam vaizdui. Vitražas iš parodų salių buvo grąžintas
į jam įprastą vietą interjere, į lango angą, kur natūrali
šviesa galėjo išspręsti brangiai kainavusio dirbtinio apšvietimo problemą.
Per keturiasdešimt kūrybinio darbo metų A. Dovydėnas sukūrė ne vieną dešimtį vitražų visuomeniniams
pastatams Lietuvoje ir Rusijoje. Dailininką atpažįstame
iš tokių chrestomatine klasika tapusių kūrinių kaip vitražai sanatorijoje Lietuva Druskininkuose (1976–1977),
Žaliojoje vaistinėje Klaipėdoje (1979), Lietuvos jūrų laivininkystės poilsio namuose Vanagupė Palangoje (1980),
Šiltnamių kombinato sveikatingumo centre Pagiriuose
(Vilniaus r., 1987), Mokytojų tobulinimosi institute Vilniuje (1989) ir kitų. Netrumpą sąrašą galime papildyti
darbais, sukurtais jau nepriklausomybės metais, pirmiausia vitražais Rainių kančios koplyčioje (Telšių r.,
1991–1994), Vatikano nunciatūroje Vilniuje (1993), Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčioje (Jurgaičių
k., Šiaulių r., 1999–2000). Iš paskutinių dailininko kūrinių
išskirtini vitražai bažnyčioms: Šv. Mikalojaus bažnyčiai
Vilniuje (2002–2003), naujai pastatytoms bažnyčioms Domeikavoje (Kauno r., 1999–2004) ir Nidoje (2006–2008);
du pastarieji objektai išskirtini dar ir autorinės technikos
atradimais. Šalia darbų interjerams dailininkas sukūrė parodinių vitražinių ir stiklo kompozicijų, erdvinių
objektų (Litexpo parodų rūmuose Vilniuje, 1990).
Negali nesutikti su knygos autorės pateiktu A. Dovydėno vitražų meninių ypatybių įvertinimu: logišku
mąstymu pagrįsta ritmiška ir struktūriška kompozicija,
įtaigi meninė raiška, profesionali išbaigta technika suteikė jo vitražams ilgaamžiškumo, įrašė juos į Lietuvos
monumentaliosios dailės kontekstą, o svarbiausia – būdami žmonių gausiai lankomuose valstybiniuose, sakraliniuose ar privačiuose pastatuose, jie kuria humanišką

Algirdas Dovydėnas. Vitražai (parengė Dalia Ramonienė). – Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013
aplinką, skleidžia estetinę patirtį, tarsi pakylėja kasdienį
žmogaus gyvenimą. (p. 7)
Prie šių žodžių galima pridurti, kad, plėtodamas
simbolines temiškai su pastato paskirtimi susijusias
kompozicijas, A. Dovydėnas visuomet siekia dailės kūrinio ir architektūrinės erdvės sąveikos. Lygiose vitražų plokštumose derinami ornamentiniai ir į ritminius
segmentus išskaidyti vaizdiniai motyvai, nevengiama
kompoziciją išjudinančių rakursų, dinamiškų įstrižainių
(vitražas Miestas prie jūros Komunalinio ūkio projektavimo instituto Klaipėdos skyriuje, 1984), jei reikia, pasitelkiamos koliažinės kompozicijos principai, kuriami
raiškūs, tikroviški vaizdai, dar paryškinami piešiniu
švino oksidu.
Kaip ši daugiaplanė meninė veikla atspindėta išvaizdžioje, solidžiai Vilniaus dailės akademijos leidykloje
išleistoje monografijoje? Knygos rengėja D. Ramonienė
nupiešė išsamų A. Dovydėno – asmenybės, dailininko,
pedagogo – portretą, nuosekliai pristatydama jo biografiją, kūrybinio brendimo kelią, stilistinius autoriaus
ieškojimus supindama su asmenybės bruožais, vyravusiomis dailės tendencijomis, šeimos gyvenimo aplinkybėmis. Skaitydami knygą, sužinome, kad A. Dovydėno
gyvenimas nebuvo lygus. Netgi atvirkščiai, jam, kaip
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Lietuvos Respublikos karininko sūnui,
teko patirti tremtinio dalią, šeimos išskyrimą (tėvas kalėjo Uchtos lageryje Komijos ASSR, motina su sūnumis ištremti į
Orešnoję, Krasnojarsko kraštą), visa tai
ir žeidė, ir brandino tvirtą, apsisprendusią, meniniais talentais apdovanotą asmenybę. Knygoje pateikiama plati Lietuvos
monumentaliosios dailės panorama, pristatoma monumentalistų karta, kuriai at
stovauja A. Dovydėnas, nepaliekant nuošalyje techniškosios vitražo pusės, meistrų
ir atlikėjų, be kurių prisilietimo neatsirastų stikliniai langai. Monografija baigiama vertingais, gausiai nuotraukomis iliustruotais priedais – pagrindinių gyvenimo
datų, parodų, simpoziumų, konferencijų sąrašais, kūrinių katalogu ir svarbesne
bibliografija.
Kuriant knygą prisidėjo dailininko
duktė Jurga Dovydėnaitė (knygos dailininkė) ir pats A. Dovydėnas, parengęs
dalį fotografijų ir parinkęs iliustracijas.
Skaitant šiuolaikines knygas apie dailę,
visuomet iškyla vaizdo ir teksto santykio,
optimalaus objektų vaizdinio pristatymo
problema. Šiuo atveju albuminis (pradžioje tekstas, po to – iliustracijos) medžiagos
dėstymo principas ir „enciklopedinis“,
griežtai chronologinis vitražų iliustravimo būdas – pateikiant konkretaus pastato
išorės ir interjero vaizdus, po to pačius
vitražus ir jų detales – pasiteisino. Vis
dėlto kai kurių objektų pasigedome. Galbūt perdėtas dailininko reiklumas savo
kūrybai lėmė tai, kad pristatomi ne visi
jo sukurti vitražai. Manyčiau, kad monografijai nebūtų pakenkęs ir vienas kitas
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A l g i r d a s D o v y d ė n a s . Vitražas-kryžius, 1999–2004. Spalvotas stiklas. Lietuvos

Kankinių bažnyčia, Domeikava

vitražo eskizas ar projektas, atskleidžiantis visas vitražo
atsiradimo grandis nuo idėjos brandinimo iki jo tapsmo
realiu švytinčiu langu.
Skaitydami knygą ir versdami lapus su spalvingais
vitražais, įkomponuotais tai juodame, tai neutraliame
fone, tarsi žengi per lietuviško vitražo istoriją, matai ne
tik pavienio kūrėjo, bet ir viso Lietuvos vitražo raidą,
jos pakilimą ir posūkį nuo didelės apimties objektų, masinio pavyzdinių vienos vietovės (garsiųjų Juknaičių,
Šilutės r.) pastatų dekoravimo vitražais (tegul ir atstovaujančios sovietinei fasadinei kultūrai) iki tylių ir kamerinių kūrinių – koplyčių, bažnyčių langų. Gal tokia
knyga, iliustruojanti lietuviško vitražo grožį ir iškalbingai užsimenanti apie sumažėjusį meno kūrinių poreikį
viešosiose erdvėse, paskatins architektus nenusigręžti
nuo vitražų ir dažniau juos komponuoti savo projektuojamuose pastatuose.
A l g i r d a s D o v y d ė n a s . 14 vitražų ciklo Kryžiaus kelio stotys

fragmentas, 2006–2008. Švč. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos
bažnyčia, Nida

A l g i r d a s D o v y d ė n a s . Švenčionių r. savivaldybės administracijos civilinės

metrikacijos skyrius. Šešių dalių vitražo fragmentas, 1987

A l g i r d a s D o v y d ė n a s . Šešių dalių vitražo fragmentai, 2002–2003.

Šv. Mikalojaus bažnyčia, Vilnius

A l g i r d a s D o v y d ė n a s . Valstybinė naftos

įmonė, Klaipėda. Keturių dalių vitražo fragmentas,
1993 (vitražas neišlikęs)

A l g i r d a s D o v y d ė n a s . 10 vitražų ciklas Šv. Pranciškaus gyvenimas ir pranciškonų

ordino istorija. Pranciškonai Lietuvoje. Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčia,
Jurgaičių kaimas, Šiaulių r.
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Vy t aut a s Gi rd zijau ska s

Palangos dienoraštis. 2005
Ketvirt ad ie n is , vas ar io 1 0
Beveik du mėnesius tvyrojo tyla – iš Saugumo jokios
žinutės, ir štai prieš porą dienų pasipylė: iš Liustracijos
komisijos pirmininko pareigų traukiasi Kontržvalgybos
skyriaus vadovas Vytautas Damulis, žlugdęs proceso
eigą. Kartu su juo Komisiją palieka dar du asmenys –
Bondzinskas ir Starkauskas. Net akyse prašviesėjo – esama Lietuvoje nenuprotėjusių pareigūnų. Matyt, jie praėjusių metų gruodžio 14-ą atsisakė pakelti rankas mano
byloje. Ir ne tik tą dieną ar tą mėnesį – visus penkerius
metus nebuvo jokių demaskavimų ar pripažinimų. Boikotas. Dabar galiu spėti, kad tas, kuris per tardymą mėgino palengvinti mano padėtį, ir buvo Vytautas Damulis.
Norėčiau paspausti jam ranką ir padėkoti. Liustracijos
procesas dėl to, žinoma, nesustos, nes jau dairomasi naujo pirmininko. Minimos Teresės Birutės Burauskaitės,
Dalios Kuodytės ir kitos pavardės. Vis dėlto atokvėpio
dienos ir valandos man buvo labai reikalingos ir, tarčiau,
vaisingos – užbaigiau mažojo romano tekstą, iš Kultūros ministerijos atėjo žinia (dar ne oficiali), kad būsimai
mano knygai bus skiriama valstybės parama. Dabar nieko kita nelieka, tik nedelsiant užbaigti maketą ir vežti jį
į spaustuvę. Nuo manęs jau mažai kas priklausys – knygos parengimo darbai telkiasi kompiuterinėje. Eugenija,
Romas ir Dalia – svarbiausi veikėjai. Žinoma, ir Valentinas, jis privalo palaiminti, tardamas lemtingą žodį „važiuojam“. Norėčiau, kad knyga pasirodytų iki balandžio
18-os. Laiko yra dar pakankamai, bet delsti negalima nei
dienos, nei valandos. Kantrybės, kantrybės, kantrybės.

Pen ktad ie n is , kov o 3
Romas Orantas parodė knygos viršelio projektą. Priekaištų jam beveik neturiu. Prityrusio, talentingo dailininko
nuojauta nesunkiai atspėja turinio esmę – tamsiame fone
ryškėja autoriaus pavardė ir leidinio pavadinimas – Tokia
moteris – lobis. Po spalvingu užrašu – moters veido kontūrai. Matyti nosies ir pravirų lūpų reljefas, kaklą juosiantis
šalikas. Jo spalvos vos vos įžiūrimos. Kitoje viršelio pusėje – autoriaus atvaizdas ir profesorės Elenos Bukelienės
teksto fragmentas: „Į mus plūsta paties gyvenimo apstybė, įvairovė...“ Mokslininkė mielai sutiko pareklamuoti
būsimą knygą, bet daugiau dėmesio skirti leidiniui tuo
tarpu negali, nes yra panirusi į savuosius darbus – leidžia
knygą po knygos, monografiją po monografijos. Jos profesionalumas, geranoriškumas ir darbštumas pavydėtinas: nestabdydama mokslinių darbų eigos, suskumba
ne tik su jaunaisiais literatais pabendrauti, bet ir namų
teatrui vadovauti. Laimė tokią asmenybę sutikti ir su ja
bendrauti. Intensyviausi pokalbiai vyksta, žinoma, apie

Liudo Dovydėno raštų leidybą – keturi tomai ant stalo,
laukiame penktojo. Vėliau bus dar trys...

P i r m a d i e ni s , k o v o 1 3
Greičiau, greičiau, greičiau – duokit greičiau knygą, nes
lenktynės prasideda: naujoji Liustracijos komisija suformuota, paskirta pirmininkė ir keturi nauji jos nariai. Iš
senųjų liko tik Teresė Birutė Burauskaitė, bet pirmininke
tapo Dalia Kuodytė. Jos komjaunuoliškas entuziazmas
putote putoja – vers kalną po kalno. Kiti nariai taip pat ne
iš kelmo spirti, dar nepraradę Atgimimo karščio – Petras
Ragauskas, Antanas Kulakauskas, Rimvydas Valentukevičius. Gal pastarasis kiek santūresnis ir skeptiškesnis,
o visi kiti pasiryžę kovoti be gailesčio su komunistinio
amaro nuoliekomis. Naujai senas valstybės vadovas ekscelencija Valdas Adamkus sveikindamas naująją Komisiją, į jos narius deda daug vilčių. Ypač į pirmininkę – apsivalykime iki galo, iki pat panagių.

Pe nk ta d i e ni s , k o v o 3 1
Žinia trenkė kaip iš gaubicos – pripažintas KGB bendradarbiu. Komisijos posėdis įvyko lygiai prieš savaitę – Didįjį penktadienį. Balsuota vieningai be jokių prieštaravimų. Pasitaikė labai tinkama diena atgailai ir pasninkui.
Komisijos nariai, palengvėjusiomis širdimis išsiskirstė,
palinkėję vieni kitiems linksmų Velykų. O jei kažkam bus
ir nelabai linksma, tai jis to ir nusipelnė. Dabar vėl prasidės raštų rašymai ir Apygardos administracinio teismo
durų varstymai. Kad tik greičiau ta knyga pasirodytų ir
galėtume viešai ją sutikti. Abejonių neturiu, skųsiu, nes
rusena dar šiokia tokia viltis, kad tautos nuprotėjimas
nėra totalus, kad teismuose jo bus užsilikusi bent kruopelytė. O man daugiau ir nereikia. Kita vertus, buvau ir
tebelaikau save žmogaus teisių gynėju, tad reikia stoti
ant kelio Beprotybei ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, nes
butelis atkimštas, keršto džinas paleistas. Būtina bent
simboliškai pasipriešinti jo siautėjimui.

P i r m a d i e ni s , b a l a nd ž i o 1 8
Knyga yra, sutiktuvės vyksta, mano gimtadienis švenčiamas. Turiu ir svečių – į LRS klubą atėjo klasės draugai
Aldona Ignatavičienė ir Edmundas Juškys, prie fortepijono improvizacijas skambina vaikaitis Simonas Girdzijauskas, vakarėlį veda Leidyklos vyriausiasis redaktorius Valentinas Sventickas, pagiriamąsias kalbas sako
Algimantas Bučys, Vytautas Martinkus, Algis Kalėda,
Valdemaras Kukulas, dar vienas kitas. Skaitomi kny-
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gos fragmentai, skamba gimnazistiškos ir studentiškos
dainos. Už lango pavasariškai smagiai šviečia saulė, ore
tvyro sprogstančių pumpurų dvelksmas. Gyvenimo tėk
mė tokia srauni ir gyvybinga, atrodo, kad Landsbergio
ir jo klikos nėra.

P irmadien is, bir že lio 6
Palanga keičiasi – Basanavičiaus gatvė praplatėjo, prašviesėjo, sumodernėjo, bet debesys, plaukiantys virš jos,
lyg ir nepastebi tų naujovių. Ir smėlis, ir vėjai, ir bangos
tokios pat kaip prieš metus, prieš šimtmetį ar tūkstantmetį. Žvarba tokia pat aštri, bet aš ant jos nepykstu – nereikia bėgti į pajūrį gaudyti spindulių. Tokia vėsa mano
hipertonijai kaip tik. Pasimaudyti, pasiplaukioti ir pasikaitinti dar bus laiko – dabar jo turėsiu į valias. Su kūryba ir apskritai su darbais baigta. Prieš akis begalybė, be
ribų ir be horizonto. Tie žodžiai, kuriuos čia rašau, nieko
nereiškia, išleistos knygos taip pat nieko nereiškia. Vienintelė prasmė – šioks toks judėjimas. Pirštų, akių, kaklo
raumenų, kojų. Minčių taip pat, nes jos vis dar nenori
išnykti. Smegenys tebegamina šiokį tokį produktą, fiziologiniai procesai tebevyksta, maistas tebepriimamas,
tebeperdirbamas. Variklis, vadinamas širdimi, ritmiškai
trūkčioja. Pasiutęs mechanizmas – stresai, perkrovimai,
perkaitimai, tuščios eigos, o jis vis tik-tak, tik-tak – 75
metai be jokios pertraukos. Rausvas skystis, vadinamas
krauju, stumiamas į pačius atokiausius ir menkiausius
kapiliarus. Į smegeninę taip pat. Ten fiziologija virsta
ideologija. Galėtų nevirsti, bet virsta ir priverčia krutinti
rankas, kojas, blakstienas, lūpas. Prasmės, žinoma, nėra,
išskyrus vieną – būti su Henriku Antanu. Nelabai ilgai,
gal kokį dešimtmetį, kol pats sugebės prasimanyti maisto savo būviui. Tad mintys ir kalbos apie išėjimą – spekuliacija. Niekada jos man nebuvo patrauklios...
Bet gal jau gana šiai dienai, einu skundų kurpti. Dabar esu pasidaręs didžiuoju skundų rašytoju. Idiotiškai
užsispyriau sakyti „ne“. Jei būčiau vieną vienintelį kartą pasakęs „taip“, kitaip tarus, jei būčiau įskundęs save,
galėčiau gyventi ramiai kaip belgas. Tik kaip tada būtų
reikėję susikalbėti su savimi – save įskundus, save pakęsti. Jau ir dabar darosi tai beveik nebeįmanoma, o tada...
Slėptis po Įstatymo sijonu suskubo apie pusantro
tūkstančio išsigandusių nelaimėlių (buvo tikėtasi, kad
plūstels minios, nes buvo minimi fantastiški – 30000 ar
net 150000 buvusių agentų skaičiai). Nelaisvėje jaustis
saugūs jie galės tik tam tikrą laiką, gal kokį dešimtmetį, vėliau iškils išslaptinimo grėsmė – antikonstitucinis
Įstatymas tikrai kada nors bus atšauktas. Nežinia, kiek
bus tokių, kuriems teks praeiti gyviems visus „laisvos,
teisinės valstybės“ pragaro ratus. Vis dėlto jų padėtis išliks geresnė, nes jais, nors ir nuteistais, nebus įmanoma
manipuliuoti, jie turės teisę priešintis, siekti teisingumo
ir Proto pergalės iki gyvenimo pabaigos.

An tradien is, bir že lio 7
<...>
Henrikas Antanas su savo bendraamžiu Kristupu siaučia
po kiemą – jodo dviračius. Bijau, kad mano kamikadziški
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kaprizai nepakenktų jo veiklai. Ypač neramu dėl vyresniųjų. Bet gal mūsų Lietuvėlė tiek nesuniekšėjo, kad dėl
ambicingų tėvo užmačių tektų kentėti vaikams. O gal jos
iš tikrųjų kvailos ir beprasmės? Gal nebuvo prievartos,
niekas iš mūsų nesityčiojo? Gal ilgametis Sibiro gulagas
ir vėlesnis beteisiškumas tik smagi relaksacija? Tikėtasi,
laukta, net pastangų dėta dėl kitokio būvio, dėl Proto
viršenybės. Deja, apsisuko, persimalė ir vėl viskas grįžo
į buvusią padėtį. 1958-ieji man nebuvo sunkesni už šiuos
metus. Tada nesijaučiau taip pažemintas ir paniekintas,
toks beteisis. Konstitucija manęs negina, nes ji neįgali,
teismas manęs negina, nors privalėtų, mano knygos manęs negina, nes jų vertė devalvuota, o žiniasklaida tiesiog
tyčiojasi, nepagarbiai demonstruodama aprangos detales visai tautai (05. 31 Panorama). Viešumas tampa žmogaus paniekinimo priemone, tai yra savo paties priešybe.
Kaip ir visa kita aplinkui. Tik jūra draugiškai snūduriuoja, švelniai glamonėdama pakrantės smėlį. Atilsiaudama,
kaupdama jėgas, nes gerai žino, kad po valandos kitos,
gal po dienos ar savaitės, vėl teks kilti, pulti kopas, ritinti
bangas per jas, svaidyti laivus kaip skiedras, glamonėtis
su žaibais. Man ji padėti negali ir nenori. Mūsų kalbos ir
bėdos skirtingos. Gal ir užduotys... Kur tau – jos vakarinis marmaliavimas toks pat beprasmis, kaip ir manasis.
Tik jai gal ne taip labai sopa...

T r e č i a d i e ni s , b i r ž e l i o 8
Reikia laimėti bylą – įveikti Beprotybę. Vargu tai įmanoma, nes jie smogia valstybės vėzdu. Susikaupti ir nepraskysti, kad ateityje nelaikyčiau savęs bailiu. Išpirkti
kaltę. Tikrą ar menamą – nelabai svarbu. Vieno asmens
veiksmai beveik nieko nereiškia. Ir andainykščiai, ir šiandieniniai. Svarbu principas, idėja – turime kitokią valstybę ar ne, sukūrėme kitokius įstatymus ir teismus ar
liko viskas po senovei, tik dekoracijas pakeitėme? Gerai
žinau, kad tiesa kažkur giliau, po laiko klodais, būtina ją
ištraukti į paviršių, į viešumą. Nelaimė, kad talkininkų
beveik nėra, o mano vieno jėgos per menkos, kad įstengčiau pakelti tokią naštą. Net bendraminčius ir bendrabylius sutelkti sunku. Privačiai spaudžia ranką, drąsina, o į
viešumą eina nenoriai. Ir jiems šiek tiek baisu pasirodyti
ne visai „švariais“, nori likti nesusitepusiais. Dar menkesnė galimybė suvienyti kaltinamuosius, nes kiekvieno
asmeninis indėlis yra specifiškas, kartais labai intymus,
todėl tenka grumtis individualiai. Skundžiu, žinoma, ne
Teismą, ne Komisiją. Keliu bylą Okupacijai ir Smurtui.
Dar kartą visiems viešai sakau, ponai Teisėjai, buvau
kankinamas ne aš, buvo surengtas sąmokslas prieš valstybę ir tautą, prieš patį žmogiškumą. Laužė ne kaulus,
triuškino Dvasią. Bet ir tai dar ne blogiausias dalykas –
absurdas ir nonsensas tai, kad jie niekur nedingo ir nieko
neužmiršo. Po penkių dešimtmečių sugrįžo slapčiomis,
apsimetė nepriklausomybininkais ir atsivėdėję vėl smogė. Kirtis į kirtį, smūgis į smūgį. Maskvos planas toliaregiškas. Galgi ne – Šėtono, Blogio planas. Komjaunuoliškas entuziazmas nėra išblėsęs. Todėl aš kitos išeities
neturiu – aukštyn nosį, kamikadze.
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Ketvirt ad ie n is , bir že lio 9
Neskaitau laikraščių. Neklausau radijo, nežiūriu televizoriaus, nes jo neturiu. Nepajėgiu nusikasti iki Skaityklėlės, kuri andai buvo tikra atgaiva. Nežinau, ar ji
veikia – tikriausiai taip, nors poilsiautojų Palangoje dar
ne marios. Šiaurės vėjai neša šaltį. Ypač žvarbus buvo
vakarykštis vakaras, o saulėlydis šiai dienai pranašavo
giedrą. Gal taip ir bus, nes debesų dar nematyti, tik ta
Šiaurės ašigalio žvarba lenda pro visus plyšius ir atima
žadą. Nesakau, kad karščius dievinu, bet drebėti susigūžus taip pat ne didžiausia laimė.
Nors ir nieko nežinau, kas darosi Tėvynėje, bet pasaulis, matyt, dar nesugriuvo. Pro langą matau gatve
vaikščiojančius piliečius, girdžiu kieme žaidžiančių vaikų balsus. Iš miškelio, esančio prieš mano langus, girdėti
mechanizmų triukšmas – prasidėjo statybų darbai. Greitai iškils nauja, moderni vila, o pušis, žinoma, praretins.
Privati teritorija, o joje šeimininkas daro, ką nori. Tokių
teritorijų greta Parko dabar jau kelios dešimtys, tad statybininkų darbai tik prasideda. Juos vainikuoja rekonstruota Gabija, esanti Vytauto bei Dariaus ir Girėno gatvių
sankirtoje. Baigsis šio kampelio snūdas. Naujovių kurorte yra ir daugiau: Basanavičiaus gatvėje atsirado rikšų.
Tai šiek tiek modernizuotas triratis vežimėlis, paverstas
karieta-taksi. Vežėjas sėdi priekyje ir mindamas pedalus
suka ratus, tad pačiam bėgti pirm keleivio nereikia. Jų
ne viena, o keletas – tai studentų verslas. Įkūrė net firmą.
Dar kartą įrodyta, kad naujausia idėja – prikelta užmiršta
senovė. Nenorėčiau tokiu taksi naudotis. Bet aš daug ko
nenorėčiau, ko kiti geidžia.

Pen ktad ie n is , bir že lio 1 7
Susidorojau su Jurgio Brėdikio epopėja In vivo. Daug medicinos, mažai literatūros. Taip ir parašiau. Gerokai juokinga ta akademiko pretenzija būti rašytoju. Medžiagos
jis turi daug, ir gana įdomios, bet talento jokio. Nemoka
kalbos, nėra stiliaus. Kitaip tarus, prastas stilius, tekste
pilna šiukšlių, banalybių, pasikartojimų. Pasamdžius gerą
redaktorių, iš tos makulatūros gal kai ką būtų įmanoma
išspausti, bet juodo darbo marios – 700 puslapių rankraščių kalnas. Gal tas rašymas iš tikrųjų turi narkotizuojančios galios – atsisėdi prie stalo, paimi rašiklį, pasitiesi baltą popieriaus lapą ir pasijunti kitu žmogumi. Dabar jau ir
kompiuterį gali įsijungti – tai suteikia dar daugiau jėgų.
Pats sau didesnis pasidarai, imi tikėti, jog šį tą reiški. Man
to tikėjimo dabar ech kaip stinga. Kartais iš tikrųjų kyla
noras nertis virvę ant kaklo, nors gerai žinau, kad rankos
nepakils – teks iškentėti tą absurdą. Nors niekas žmoniškai negali paaiškinti nei už ką, nei dėl ko. Tie, kurie tą
marazmą platina, turbūt žino, nes pluša išsijuosę – dirba. Nesvarbu kam, nesvarbu dėl ko. Žino dėl ko – didina
kančias, o absurdą daro dar absurdiškesnį, beveik tobulą.
Iš Vilniaus į Palangą jau keliauja laiškas, kuris dokumentiškai ir neatšaukiamai paliudys absurdo faktą –
okupantai buvo teisūs. Jie šioje šalyje šeimininkavo nepažeisdami įstatymų, o mes jiems paklusdami buvome
neteisūs, mus dar kartą privalu nubausti. Ir nubaus. Garantuotai. O Europa? Ką ji šiuo klausimu pasakys? Nieko
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ji nepasakys, nes jai neskauda – kentėjote penkis dešimt
mečius, dar šiek tiek pakentėkite. Gal penkių nereikės,
gal kokio trejeto pakaks. Ir vis dėlto nesinori tikėti, kad
niekas niekur neišgirstų mūsų balso, nes jei čia absurdas
triumfuoja, ir jiems turėtų būti neramu. Bent vienas klausantis ir girdintis turėtų atsirasti. Gal reiktų pasitelkti
kokį Šarūną Birutį, europarlamentarą, gal jis paremtų ar
bent patartų. Stasys Stungurys ir Antanas Terleckas tiesia ranką, bet konkrečios naudos mažai – paaimanuojam
kartu susėdę, ir tuo viskas baigiasi. Tiesa, Antanas dar
pasiblaško po Seimą, pašūkauja, bet pats nelabai susigaudo, ko nori, ir apskritai kas ir dėl ko vyksta.

Še š ta d i e ni s , b i r ž e l i o 1 8
Vakar vakare saulė paniro į juodą debesį, ir jis netruko atspūdinti pas mus – per naktį lijo, tad kiemuose ir gatvėse
telkšo balos. Pro tą lietaus šnaresį niro vienas po kito košmarai, panašūs į anų metų haliucinacijas. Kūrėsi ir griuvo
planai – gynybos ir puolimo strategijos būsimuosiuose
teismuose. Ar turės kokią reikšmę Viktoro Petkaus, Stasio
Stungurio, Antano Terlecko liudijimai? Gal ir jie subliūkš,
atsimušę į tvirtai suręstas Įstatymo Nr. 2976 sienas? Juk
taip jau atsitiko Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nes
pastarasis pasirodė viršesnis už ją. Jis labai naudingas
didžiajai kaimynei – išsivertusi į savo kalbą, ji tikrai apsidžiaugtų – įteisinami okupacijos metų įstatymai, o jų
vykdytojai ne tik nebaudžiami ir nediskriminuojami –
naujojoje valstybėje jiems parūpinamos šiltos vietos. Už
viską privalo atsakyti jų aukos. Ir tada, ir dabar – tos pačios. Negi visada tai buvo ir amžiams taip liks?
<...>

Se k m a d i e ni s , b i r ž e l i o 2 6
Šįryt ilgai ilgai kažkas gretimame miškelyje kupoliavo.
Kadaise ir mes kupoliaudavome, vykdavome į Kernavę,
rinkdavome žoles, pindavome ir plukdydavome vainikus. Vadovė ir burtininkė – Eugenija Šimkūnaitė. Nebuvo labai paprasta ir malonu su ja bendrauti, užtat pasiklausyti ir pasimokyti – tikras lobis. Kas norėjo ir įstengė,
pasisėmė iš jos tų turtų, bet daugumai tai buvo tik pramoga. Šiek tiek rizikinga, bauginanti ar net šiurpinanti,
bet smagi. Oficialiai tie kupoliavimai nebuvo uždrausti,
nors akylai stebimi ir šiek tiek koreguojami. Kas ieškojo
prasmingesnės veiklos, būrėsi į romuviečių ir kitus būrelius. Tiesą sakant, apie prasmes gal tuo tarpu nereikia –
viskas prasminga, ir viskas beprasmiška. Kentėjimai taip
pat, nekalbant apie džiaugsmus – mirksnis.
Mudu su Henriku Antanu vėl dviese. Ar tas mudviejų buvimas prasmingas? Matyt, toks pat kaip ir tie
burbulai, kuriuos dabar jis pučia. Jam tai svarbu, vis reikalauja, kad matyčiau ir girčiau. Ir aš žiūriu.
<...>

T r e č i a d i e ni s , l i e p o s 6
Valstybės diena. Turėčiau didžiuotis ja, nes tai buvo visos
tautos siekių tikslas. Dabar turim valstybę, kurios vardu
esu pasmerktas – apribotos teisės. Vadinas, ji yra mons-
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tras. Didelė ar maža, vis dėlto mintanti savųjų valdinių
syvais. Didysis monstras apsimetinėjo deklaruodamas
laisvės, lygybės, brolybės idėjas, mažasis tą pat daro deklaruodamas demokratiją ir nepriklausomybę.
Bendrų bruožų yra ir daugiau: prievarta ir neteisingumas, arba tariamasis teisingumas, kai antraeiliai
ar trečiaeiliai dalykai sureikšminami, o pirmaeiliai apeinami. Visa tai atlieka valstybės vardu jos parankiniai,
apsimetantys visažiniais teisuoliais. Už tai valstybė juos
gausiai papeni. Tiesą sakant, jie patys iš tos valstybės
pasiima, kiek nori, kiek apžioja. Persirijęs vienas kitas
nusprogsta, bet gyvų lieka kur kas daugiau. Tie, kurie
priešinasi ir mėgina ginti idealistinės valstybės modelį
yra sutraiškomi pačiu brutaliausiu būdu (Gedimino Kiesaus ir jo sūnaus tragedija). Pagaliau tas mažasis monstras įkinkomas į daug didesnio – Globalizacijos – vežimą.
Jiedu privalo vienas kitą papildyti ir paremti, jei nenori
įstrigti pirmoje duobėje.
Ilgai tikėjau profesoriaus Edvardo Gudavičiaus teorijomis. Dabar matau, kad jis nėra perpratęs moderniųjų monstrų mechanizmų – idealizuoja europietiškosios
gyvensenos modelį, kuris iš esmės jau yra pasmerktas,
nes resursai išsemti. Tai patvirtina ir begaliniai ginčai dėl
ES finansų ir Konstitucijos. Iš esmės niekas nepasikeitė
nuo XIX amžiaus vidurio, tik apsimetinėjama kultūringesniais ir išmintingesniais, net teisingesniais. O tikslai
buvo ir liko tie patys – nauda, arba pelnas. Jei jų nėra,
visos kitos vertybės atmetamos. Net nekalbama apie jas.
Kitų kol kas nėra – malamės tamsybėse, nors apsimetame, kad einame į šviesą.

P irmadien is, lie p os 1 1

R i č a r d o Š i l e i k o s nuotrauka

Man yra blogai: bejėgiškumas – bjauri būsena. Šiandien
per radiją ir kitas žiniasklaidos priemones vėl buvo pilamos pamazgos ant galvų – Žinomi žmonės KGB tinkluose.
KGB, jeigu tik jis gyvuotų, galėtų trinti rankas – tęsia-
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mas jų darbas. Kankinami žmonės, niekuo neprasikaltę
Lietuvos Respublikai. Nors teismai nesibaigę, nors dar
toli gražu neišnaudotos visos gynybinės priemonės, jau
esame kalami prie kryžiaus, nes jiems viskas aišku. Nors
pasipriešinimas atrodo beprasmis, nusileisti neketinu –
prisipažinimo ir atgailos iš manęs jie nesulauks.
Saulė tokia pat negailestinga kaip ir KGB – degina
ir naikina. Drėgmės nėra, atgaivos taip pat. Gelbsti jūra,
bet visą parą prie jos netupėsi, o popietė kambaryje – tik
ras pragaras. Vidinę sumaištį dar labiau didina išorinis
slėgis. Tas klaipėdiškis teisėjas, kuris žadėjo išanalizuoti
bylos medžiagą ir ką nors patarti, kol kas tyli. Jam kas,
jis saugus. Nežinau, ar jo patarimai man ką nors padės,
bet ką nors daryti būtina. Iš jo tikiuosi gauti šiokios tokios juridinės informacijos, kurios man labai stinga. Bib
liotekų pasiekti kol kas negaliu, nes Henrikui Antanui
ten neįdomu. Kita vertus, nežinia, ar ką nors ten rasčiau.
Vis dėlto ieškosiu. Nors tie ieškantieji ne visada randa.
Kartais kur kas daugiau netenka.

A ntr a d i e ni s , l i e p o s 1 2
Linčo teismas prasidėjo gegužės 31-ą (nuosprendis paskelbtas kovo 30-ą, o patvirtintas birželio 10-ą) ir tęsiasi
iki šiol. Ypač barbariškai buvo siautėjama liepos vienuoliktąją, vakar. Kas ir kada paskelbs galutinę ištarmę?
Aukščiausiasis administracinis teismas? Ar teks pačiam?
Tie trys mėnesiai buvo bėgimas nuo mirties. Žinoma,
nesėkmingas, nes ji ne tik nenutolo, bet dar labiau priartėjo. Vis dėlto niekaip negalėjau atsikratyti pagundos
dar vieną vasarą pabūti su Henriku Antanu. Tebesu. Liepą gal kaip nors ištempsiu. Du mėnesiai saulės ir jūros.
Daug ar mažai? Mirtininkui, žinoma, daug, o Henrikui
Antanui – maža maža mano dovanėlė. Tų dovanų jam
dar labai labai stinga. Šiandien nupirkau tokį skraidantį
malūnėlį – tuoj pat sugedo. Remontavome. Nelabai sėk
mingai, nes neturime reikalingų įrankių. Jis gana greitai
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suvokia, kaip tie mechanizmai veikia, matyt, bus technikos žmogus. Dabar daug kalba apie scenų statybas ir
įrengimus – jo suprojektuotuose teatruose vaidins garsios trupės, dainuos ir gros pasaulio žvaigždės.

Ketvirt ad ie n is , lie p os 1 4
Man tiesiog pasisekė – antrą kartą esu daromas rašytoju. Garsėju. Visai nenorėdamas. Būtų dar pusė bėdos,
jei mano knygos būtų išpirktos, o leidėjai imtų prašinėti
naujų rankraščių. Bet greičiausiai viskas bus priešingai.
Pirmas kartas buvo beveik prieš pusę amžiaus, o tiksliau
prieš 47 metus. Tada tardytojas Klopovas įtikinėjo, kad
galiu būti garsus rašytojas. Ir užsispyręs ragino tai daryti
tuoj pat. Ant jo stalo gulėjo sąsiuvinis pilkšvais viršeliais
su mano įkalčiais. Sąsiuvinis ne mano ir įrašai jame daryti
ne mano ranka. B. Brazdžionio, J. Aisčio, A. Miškinio eilėraščiai ir J. Gražulio poemos Eglė žalčių karalienė fragmentai. Miškinio Psalmių tekstai taip pat ne visi. Aš nežinojau,
ar tardytojas tą sąsiuvinį sklaidė, ar tuos tekstus jam kas
išvertė, bet aš žinojau, kad jie buvo naudojami vienoje
Vilniaus mokykloje per pamokas. Gal ir jie žinojo, tik kol
kas man nieko nesakė – sąsiuvinį laikė ant stalo. Kartais
jis buvo įmetamas į stalčių, bet paskui vėl ištraukiamas.
Lyg garsiajame katės ir pelės žaidime. Dabar žaidžiama
panašiai, tik daug įžūliau ir viešiau – prieš visą tautą.
Apysaką Sąsiuvinis pilkšvais viršeliais teks parašyti, tik
kada nors vėliau. Jei apskritai dar ką nors galėsiu rašyti.

Pen ktad ie n is , lie p os 2 2
Antradienį (07. 19) buvau sutikęs Gintarą Beresnevičių.
Jis pats mane susistabdė, einantį kartu su Henriku Antanu Vytauto gatve, netoli bažnyčios.
– Mačiau tą šūdą, – ištarė spausdamas saujoje mano
alkūnę, – nei jis man svarbus, nei įdomus. Neištižk.
Jam padėkojau už drąsinančius žodžius ir išsiskyrėme.
Gražu, draugiška, kilnu, bet šūdas dėl to ne mažiau
smirda.
Dar prieš dieną skambino Edmundas Juškys, perdavė linkėjimų nuo Juozo Stepšio. Pasakė maždaug tą pat.
Įžvalgesni Protai suvokia, kad Lietuvoje dedasi negeri
dalykai – niokojama laisvė, pakertamos demokratijos
šaknys. Išvarę tautos išrinktąjį prezidentą, slaptieji šalies
valdovai vėl pasistatė savąjį, Šlepetinį. Šis, klusniai vykdydamas savo viršininkų nurodymus, drumsčia vandenį, plukdo šūdą ir vadina visą tą makalynę apsivalymu.

T rečiad ie n is , s p alio 1 9
Esu teisinės mėsmalės centre. Pirmasis etapas jau praeityje – Apylinkės teismo krumpliaračiai dar pavasarį smagiai
pervažiavo per nugarą, pakaušį (smegenyną) ir sąžinę.
Maniau, pastaroji praneš ką nors nauja, gal patars nulenkti galvą ir sukalbėti atgailos poterėlį. Įtempiu klausą
ir išgirstu tylų, bet tvirtą paliepimą: privalai eiti iki galo,
tebėra neišbandyta advokatūros institucija. Lengvabūdiškas neapsižiūrėjimas, o tiksliau – bukaprotiškas pasitikėjimas Konstitucijos galiomis. Niekaip nesinorėjo patikėti,
kad jos parašytos neapsiplunksnavusiems naujosios Respublikos balandžiukams. Pasitikrinau ir įsitikinau, kad
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Konstitucijos nuostatų perkąsti man vienam nepavyks.
Gal jos skirtos ne tokiems kaip aš, gal apskritai niekam
neskirtos – idėjai, tai yra jai pačiai. Konstitucinė Respublika – gražiai, prakilniai skamba. Vis dar nenoriu tikėti,
kad tai – tuščias garsas, vadinas, pirmyn į advokatūrą.

K e tv i r ta d i e ni s , s p a l i o 2 0
Vakar vėl rodė, vėl tyčiojosi. Ypač stengiasi Panoramos
vedėja Rita Miliūtė. Jei įstengtų, rodos, imtų, apžiotų ir
nukąstų ką nors – jei ne galvą, tai ausį, nosį ar bent barzdos gabalą. Sukramtytų ir pasigardžiuodama nurytų.
Ne vieną kurį – visą kagėbyną, slapčiomis sprogdinantį
jaunosios valstybės pamatus, suvirškintų. Mat Komisijos
pirmininkė Dalia Kuodytė, su komjaunuolišku įkarščiu
dirbdama, jau liustravo du rašytojus, du mokslininkus,
du inžinierius ir vieną buvusį kolūkietį. Tai, ko nepadarė
Vytautas Damulis ištisą penkmetį, ji atliko per penkias
dienas. Na, gal per penkias savaites, bet penkių mėnesių tikrai neprireikė. Ir tai – tik pradžių pradžia, nes tų
užsislaptinusių niekdarių minių minios, ir visus juos
būtina išvilkti į dienos šviesą, parodyti tautai tikrąjį jų
veidą. Žodžiu, išgryninti tautinį genofondą. Argi svarbu,
jei pasirodys galų gale, kad iš to fondo liko tik druzgai,
trupiniai. Nesvarbu ir tai, kad Danijoje neleidžiama nei
fotografuoti, nei filmuoti ar kitaip demonstruoti nuteistųjų be jų sutikimo. Čia Lietuva, čia lyja demokratija ir
viešumu, čia viskas galima, jei patriotinė sąžinė reikalauja. Ne, ne, ne super, ne pseudo – patriotinė.
Nors televizoriaus ir neturiu, o visa tai išgirstu per
radiją, vis vien juoda akyse darosi, tamsu. Ir visa vasara
buvo tokia pat juoda. Ne visiems, žinoma, tik kai kam,
tiems, kurie nėra verti matyti rudenio spalvų švytėjimo. Auksas ir sidabras, šilkas ir brokatas. Nuo rugpjūčio vidurio iki pat šios dienos. Kaip kokioje Čekijoje ar
Prancūzijoje. Mauduoliai galėjo lepintis šiltomis bangomis visą rugsėjį ir pusę spalio. O koks jūros pakrančių
erdvumas, koks padangių gilumas, koks bangų lengvumas... Ne man, žinoma. Mano pečius net plunksnos svoris slėgė, net paukščių čiulbesiai skaudino ir žeidė, net
draugiški žvilgsniai erzino. Vienuma – geriausia išeitis,
nebūtis – idealiausias būvis. Pabaiga be jokios pradžios ir
tęsinio – saldžiausia svajonė. Ir vis dėlto sakau „ne“. Pabaigų pabaigai – „ne“. Žudiku būti negaliu. Absurdas tai
ar beprasmybė – „ne“. Mes dar pasispardysime. Negali
būti, kad gyvas žmogus visai nieko negalėtų ir nereikštų.
Net sovietmečiu šį tą reiškė – jie bijojo Žmogaus. Beginklio, bejėgio, bet bijojo. Ypač jo žodžių. Šitų net bombų
sprogimai negąsdina, gamtos kataklizmai nejaudina, jei
iš jų neįmanoma padaryti biznio. Daro ir padaro. Dabar
jie daro biznį iš kagėbizmo. Naršo po istorijos šiukšlyną, išknisa vieną kitą nuograužą ir suklinka: sprogmuo,
saugokitės, slėpkitės. O kai tauta išsigąsta ir iš tikrųjų
išsislapsto, tada jie susišluoja vertingąsias iškasenas.

Pe nk ta d i e ni s , s p a l i o 2 1
Penkios po pusės dešimtos jie įžengė į salę. Trise. Jų nuotaika beveik šeimyniška: susėda, susižvalgo, susišypso,
patogiai atsilošia krėsluose, o tada vienas iš jų ištaria:
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– Posėdį pradedame.
Pasako pavadinimą, savo ir kolegų pavardes, bet aš
jų neišgirstu ir neįsidėmiu. Šiek tiek neramu, ar viskas
vyks pagal baltąjį scenarijų, ar vėl neišlįs juodojo ausys. Ne, šiandien sekundės ir minutės čiurlena taikiai ir
sklandžiai. Pirmininkaujantis daro tai, ką privalo padaryti pagal protokolą. Be manęs, salėje tik sekretorė, palinkusi prie stalo, krebždena savuoju rašikliu.
– Ar turite kokių prašymų? – pagaliau išgirstu.
– Prašyčiau atidėti bylos nagrinėjimą, nes neturiu
advokato.
– Ar ir Apygardos teisme jo neturėjote?
– Neturėjau, todėl ir pralaimėjau.
– O dabar susirasite?
– Taip, dabar susirasiu tikrų tikriausią advokatą.
– Tai gal leisime jam susirasti? – Susižvalgymai, pasikuštėjimai, popierių pašlaminimai. – Dėl kito posėdžio
datos susitarkite raštinėje, kai jau turėsite.
Posėdis baigtas. Teismas išeina. Kalnas nuo pečių
slenka žemyn ir subyra į mikrobines daleles. Darosi lengva kaip per sapną. Bet tai tęsiasi tik kelias akimirkas, tik
kokią minutę, nes vėl reikia grįžti į tikrovę: jie ten yra,
jie budi. Su kameromis, su blykstėmis. Kaip snaiperiai
fronte, kaip maitvanagiai po mūšio. Jiems reikia lavonų
ir kraujo. Bet šiandien jų nėra – niekas nebus ketvirčiuojamas. Nusivylimo atodūsiai ir apsidairymai, ką čia pačiupus ir staigiai į ekrano nasrus įmetus. Jis alkanas – būtina užkišti skylę. Nesvarbu kuo – istorijos šiukšlėmis ar
dabarties dvėseliena, prarys viską. Juo labiau pašvinkę
kąsneliai, juo labiau dvokia, tuo geriau. Jei kruvini ar šūdini, dar skanesni, dar gardžiau sušlamščiama. Tautinė
televizija privalo smirdėti. Jei to kvapo neįmanoma parsinešti iš teismo ar Seimo posėdžio, pats privalai pasmirdyti. Viskas privalo smirdėti, nuo viršaus iki apačios, nuo
kairės iki dešinės. Todėl ir piliečiai negali būti švarūs,
visus privaloma apdergti. Pagal planą, pagal patvirtintą
programą. Bet jei kas išdrįsta taip pasielgti savarankiškai,
be leidimo, oi, kaip supyksta. Perkūnais, žaibais svaidosi. Apie tai galėtų kur kas daugiau ir įtaigiau papasakoti
Vytautas Petkevičius. Tad neatimkim iš jo duonos.
Šiandien už durų iš tikrųjų nieko nebuvo ir, matyt, nieko nebus. Kokia palaima, kai niekas negrasina,
nesitaiko pakišti kojos ar nudžiauti sermėgos. Koks
džiaugsmas stebėti krintančius lapus, ramiai plaukiantį
upės vandenį. Dar viena diena, dar viena savaitė buvimo. Mūsų buvimo – miegojimo, vaikščiojimo, kalbėjimo,
nors ir žinai, kad tai labai labai laikina, trapu, vis vien
gerai. Būti gerai. Nebūti, ko gero, dar geriau, bet aš nemoku padaryti nebūties. Neišeina. Ranka nepakyla. O
jei pakyla, vėl nusileidžia – ausį pakrapšto, plaukus paglosto. Ir savo, ir vaiko. Jam yra gerai, nors jis ir nežino,
kad jam yra gerai. Ir apmaudu, kad greitai nesužinos, nes
nėra kaip jam pasakyti ar parodyti. Nėra kaip peršokti
per laiką – iš pradžios į amžiaus vidurį, kai jis pats viską
žinos, o tada jau ir sakyti nereikės.

Š eštadien is, s p alio 2 2
KGB šmėkla blaškosi po Lietuvą. Atgrasūs jos pavidalai šmėsčioja televizijos ekranuose (net gatve eidamas
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juos pastebiu) ir dienraščių puslapiuose. Jos girgždantis
švokštimas girdėti per radiją, o kvapą gniaužianti smarvė tvyro ore ir sklando padebesiais. Iš tikrųjų tai nėra
realiųjų KGB figūrų pavidalai, tik jų atšvaitai, padirbiniai, arba simuliakrai. Bet tai nereiškia, kad jie mažiau
pavojingi bei kenksmingi, nes simbolizuoja aną, tikrąjį,
KGB veidą ir verčia tautiečius krūpčioti, galvoti ne apie
dabartį, o apie kraupią praeitį, kuri kiekvienam piliečiui
yra individuali.
Tuos bauginančius simuliakrus pagimdė ir įteisino
Įstatymas Nr. 2976, arba Liustracija. Kitaip tarus, šis įstatymas anuliavo Atgimimą kaip procesą – jis buvo panaikintas ir praktiškai, ir teoriškai. Dar tiksliau – jo apskritai
nebuvo, o įvyko tik perversmas, kai vienų prievartautojų
kliką pakeitė kita. Gal kiek silpnesnė ir menkesnė, o jos
veiklos metodai labiau rafinuoti. Jei šimtai, net tūkstančiai tariamų atgimėlių privalo registruotis ir slėptis, o
per nustatytą laikotarpį neprisidavę saugumui piliečiai
yra tardomi ir baudžiami, apie kokį visuotinį tautos atgimimą galima kalbėti? Šis įstatymas tiesiog anuliavo ir
Atkuriamojo Seimo 1990 metų kovo 27 dienos nutarimą,
kuriuo slaptieji KGB darbuotojai buvo kviečiami įsilieti
į Sąjūdį ir dirbti nepriklausomos Lietuvos labui, dėl to
už praeities veiksmus jie nebūtų persekiojami. Apie tai,
kad Įstatymas 2976 prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai, buvo sakyta kitoje vietoje.
Simuliakrų skleidžiamas tvaikas skatina ne tik paprastus revanšistus ir apsišaukėlius aktyvistus, siekiančius suvesti sąskaitas su praeitimi, jis leidžia lengviau
atsikvėpti aukštiesiems visų šalies valdžių pareigūnams,
kurių veikla nėra patenkinta visuomenė. Jis labai naudingas ir didiesiems nešvaraus biznio rykliams, kurių
veiklai atlaisvinamos didesnės erdvės, atrišamos rankos, nes tautiečiai neturi ūpo ir laiko domėtis kažkokiomis dabarties „smulkmenomis“, jų dėmesį hipnotizuoja
praeities šmėklos. Vadinasi, skundžiant ir nepaklūstant
Liustracijai mėginama atkreipti dėmesį į Atgimimą, kurio veikla nuvertinta, o veikėjai suspenduojami ar net
persekiojami.
<...>

A ntr a d i e ni s , s p a l i o 2 5
Atidaviau leidyklai Andriaus Jakučiūno romano Servijaus Galo užrašai parengtą spaudai rankraštį. Tai gali būti
paskutinis oficialus saitas, siejęs mane su šia įstaiga. Iki
šių metų gegužės 31-osios kasdien ateidavau į Sirvydo gatvės šeštąjį namą ir sėsdavau prie darbo stalo. 15
metų. Tai bene ilgiausia mano biografijos atkarpa, susijusi su viena organizacija. Ją galima būtų palyginti su
Vyriausiąja enciklopedijų redakcija, kurioje „ištupėjau“
kiek ilgėliau – vos ne šešiolika sezonų. Daugiau nei trys
dešimtmečiai su popieriais, žodžiais, sakiniais. Minties
tikslumas, teksto sklandumas, loginis pagrįstumas. Vertindamas ir redaguodamas rankraščius, į šlovės aukštumas neiškopsi, meno viršūnių nepasieksi – pavardė įrašoma knygos gale smulkiu šriftu. O jei ir pradžioje (kaip
tai daroma enciklopedijose), ji bus tik viena iš daugelio.
Gal pusšimčio. Leidykloje išleistą produkciją, prie kurios
pagaminimo pridėtas mano pirštas, galėčiau skaičiuoti
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ne dešimtimis, o šimtais. Pirmųjų knygų, už kurių pasirodymą kėliau ranką, taip pat susidarytų beveik pora tuzinų. Kai kurių autoriai dabar jau garsenybės. Neabejoju,
kad greitai tarp jų bus ir Andriaus Jakučiūno pavardė.
Šis vyrukas turi parako. Gerai prisimenu jo mestą frazę,
kai šiaip taip atkapstęs adresą mokyklos, kurioje jis dėstė
lotynų kalbą, pranešiau, kad jo tekstas tapo nugalėtoju
pirmųjų knygų konkurse, ir knyga bus išleista, jis, užuot
padėkojęs, nusistebėjo: „Ar dar yra ir kitų žmonių, kurie
rašo prozą?“ „Taip, yra, – atsakiau, – užsukit į leidyklą
pasirašyti sutarties.“ Daug tai ar mažai? Nei daug, nei
mažai – normaliai. Jei žmogus gyvena, ką nors nuveikia,
palieka ženklą. Svarbu, kad prie jo nebūtų parašytas minusas. O jeigu dėl pliuso tenka pasigrumti, kartais net už
krūtų susikibti, ką jau čia padarysi – c’est la vie.

T rečiad ie n is , s p alio 2 6
Advokatas kol kas tyli. Tyliu ir aš – šiandien lygiai savaitė, kai bylos nagrinėjimas atidėtas. Manau, kad posėdžio
data bus derinama ir su naujuoju mano advokatu Vytautu Sviderskiu. Viliuosi, kad šis nepasielgs taip kiauliškai
kaip Stasys Šedbaras, kuris iš pradžių sutiko, o kai iki
paskelbtos datos liko mažiau nei dešimt dienų, pasakė,
kad į posėdį eiti jis negali. Iš netikėtumo nustėrau, – štai
tau, bobute, devintinės, – negali. Tik atidžiau pasvarstęs,
suvokiau – nenori. Kaipgi jis, konservatorių numylėtinis,
stos ginti kagėbistų agento. Ne fasonas, švari patrioto sąžinė to leisti negali. Profesinė toga taip pat privalo likti nepriekaištingai švari. Bet tai galėjo pasakyti iš pat pradžių,
susipažinęs su bylos medžiaga – dar rugsėjo pradžioje
įteikiau į rankas visus popierius. Dabar pakišo raštelį,
tiesa, gana profesionaliai suregztą, ir pareikalavo gero
pusšimčio litų atlyginimo už darbą. Sumokėjau ir vos negriuvau ant žemės paslikas. Kiek atsitokėjęs puoliau pas
draugus – pagelbėjo Petras Grėbliauskas, rekomendavęs
savo kurso draugą. Po trumpų derybų sutarėme, kad už
darbą mokėsiu tris gabalus, nors sėkmės garantijos nėra –
proceso baigtis gali būti ir neigiama. Tai ir aš nutuokiu,
bet žinosiu, jog būsiu viską padaręs, panaudojęs visas
priemones, išeikvojęs visą gynybinę amuniciją. Kaina solidi, bet ir patirtis nemenka – aiškėja advokatūros, kaip
teisinės institucijos, funkcijos ir reikšmė. Išsilavinimas
kainuoja. Bet gal ateityje pravers – rašytojui tai – aukso
lobiai, jei apskritai ši profesija dar ko nors verta.

Pen ktad ie n is , s p alio 2 8
Rytoj – į Palangą. Buvo daug diskusijų dėl tos kelionės:
kada važiuoti, kiek užtrukti antruosiuose namuose. Nors
pamokų mokykloje nebus visą savaitę, Henrikas Antanas nenori sugriauti modeliavimo ir baseino būrelių
lankymo grafikų. Ten neatostogaujama. Vadinas, savaitė – jam per daug, trys dienos – man per mažai. Pagaliau išbalansavome – keturios paros, vaikas iš autobuso
nuskuos tiesiai į baseiną. Šeimos reikalai ne politiniai, ne
tarptautiniai, bet protingi kompromisai ir čia reikalingi.
Kartais ir iki jų kelias būna netrumpas.
Dienelė šiandien „smetoniška“ – saulutė smagiai šildo, vėjelis švelniai glosto, o lapai po kojomis ne čeža, o
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muzikuoja. Ir garsais, ir spalvomis. Jei prognozės pildysis, rytoj Palangoje vaikščiosime su trumpikėmis. Lauk
mūsų, mieloji, iki pasimatymo ryt rytą.

Še š ta d i e ni s , s p a l i o 2 9
Paplūdimyje erdvu ir platu. Nežinia, kas ką padarė bangoms, kad jos atsitraukė nuo kranto net keliolika metrų.
Mūsų garsieji akmenys, kurių viršugalviai vasarą vos
vos kyšo iš vandens, dabar išsiropštę ant kranto. Atrodo,
kad jiems čia lyg ir nepatogu gulėti – poilsiautojai juos
privalo apeiti, o paukščiai vengia ant jų tūpti, tik vienas
kitas išdrįsta ilgėliau pabarakatinuoti. Mudu su Henriku
Antanu, pasibalnoję savo metalo žirgelius, suskubome
aplėkti visas pakrantes ir pusę Palangos miesto. Čia tylu,
ramu, snūdu. Parkuose ir alėjose dar apstu aksominio
šilko draiskanų. Tuopos jau beveik be lapų, o liepos ir
beržai taip įsijautė, kad liepsnote liepsnoja. Rodos, ims
ir susidegins. Ir dangus vypso išsišiepęs be jokio rūpesčio – lyg būtų gegužės vidurys.

Se k m a d i e ni s , s p a l i o 3 0
Turiu kompiuterį – palangiškio bičiulio ir kaimyno Igorio Šeštoko jubiliejinė dovana. Man čia dviguba šventė –
rašau, rašau, rašau. Jau turiu recenziją apie naują Slavojaus Žižeko knygą. Pasiųsiu Naujajai Romuvai.
<...>

P i r m a d i e ni s , s p a l i o 3 1
Dabar man jokio skirtumo – pirmadienis, antradienis
ar sekmadienis. Čia visos dienos vienodos: arba visos
darbingos, arba visos beprasmės. Šįryt baigiau skaityti Jaroslavo Melniko Pasaulio pabaigą, dabar teks rašyti
rekomendaciją. Tai ne visai ta lektūra, kurią rinkčiausi
savanoriškai, bet skaityti buvo įdomu. Nors šį kūrėją
skirčiau prie modernistų, nuo realizmo į šalį jis suka nedaug – veikėjai ryškūs, o siužetui skiriamas ne paskutinis vaidmuo.
<...>

K e tv i r ta d i e ni s , l a p k r i č i o 3
Nelaikau savęs prietaringu, bet, skirdamasis su jūra, visada metu į jos bangas kokį nors pinigėlį. Mėgdžiodamas
mane, tą pat daro ir Henrikas Antanas. Gal derėtų ištarti
ir kokių nors burtažodžių, bet mudu jų nemokame, todėl
sakome paprastai: „Lauk mūsų sugrįžtančių, jūra.“ Suprantama, tai niekai – jūra tų mūsų žodžių nei išgirsti,
nei suprasti negali, bet metamus pinigėlius skubiai pasičiumpa ir giliai giliai paslepia nedvejodama. Tie burtažodžiai ir burtaženkliai yra atėję iš praeities, kai labai
labai norėjosi bent šiokių tokių garantijų ateičiai. Ir dabar jų norisi, nes nutuoki, kad už rytdienos sienos laukia
daugybė netikėtumų, susijusių su pavojais. Ir numanai,
kad jie netruks pasirodyti. Ženklų esama ir šiandien –
Henriko Antano akių vokai man nepatinka. Jie kažkaip
neįprastai kilnojasi tai pridengdami, tai apnuogindami
baltymus. Vis dažniau vyzdžiai žvelgia iš padilbų, lyg
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sunkiai įstengtų pamatyti norimus daiktus. O jeigu tai
sunkios ligos pradžia? Jam apie tai dar nieko nesakau,
nenoriu gadinti atostogų nuotaikos, bet nerimo kirminas viduje jau krebžda. Dar vienas rūpestis, dar viena
našta – ką gi, ir ją teks prisiimti. Vaikas, kol linksmas ir
guvus, vis čiauška apie artėjantį gimtadienį – aštuntąjį.
Spėlioja, kokių gaus dovanų. Man burti daug nereikia,
žinau, ko jam labiausiai stinga. Neblogai numanau, ko
man pačiam stinga – ramybės ir supratimo, tik nežinau,
kur jų galėčiau įsigyti.
Jūrą palikome ramiai snūduriuojančią, nes saulė plis
kino kaip vasarą, o lengvi vėjo prisilietimai prie mūsų nugarų ragino nedelsti ir smagiai ginė į priekį – laiko kaip
paprastai buvo striuka. Tik švystelėjome po pinigėlį, tik
mostelėjome ranka ir risčia pasileidome stoties link. Saulė, lyg susigėdusi, kad taip įsismagino, prisidengė veidą
debesies šydu, bet vos tik nutolome nuo jūros, vėl išsipainiojo iš jo ir ištikimai lydėjo mus iki kelionės pabaigos.

Pen ktadien is, lap kr ičio 4
Vytautas Radžvilas viename spaudos leidinyje laidoja
AMB ir jo vyriausybę, Romualdas Ozolas kitame virkauja dėl prarastos nepriklausomybės, nes įstojusi į ES
Lietuva netenka ne tik savarankiškos užsienio politikos,
nuosavos valiutos ir daugelio kitų svarbių dalykų. Ir
žadėtoji gerovė lyg pravažiuojantis greitasis traukinys
šioje stotelėje nė nestabtelėjusi sparčiai tolsta ir slepiasi
už horizonto. Apmaudu, velniškai apmaudu, o kaltų lyg
ir neranda nei vienas, nei kitas. Smerkti save ir tautą už
aklumą ir trumparegiškumą kažkaip lyg ir nepadoru –
filosofai, ateities būrėjai, o ėmė ir prašovė pro šikšnelę.
Kad valstybės laineris krypsta į šoną, braška ir virpa
visas korpusas, kai tik ima drumstis ir sūkuriuoti politikos ir ekonomikos vandenys, mato kiekvienas, kas nori
matyti. Kol dar šiaip taip laikosi bangų paviršiuje, optimistiškų šūksnių nestinga, bet pranešti keleiviams apie
tikrąją padėtį ir gresiančius pavojus niekas nesiryžta. Nei
dabartiniai, nei buvę jo kapitonai. Jau ir eiliniai piliečiai
pradeda suvokti, kokios yra nesėkmių priežastys. Tai
navigacijos prietaisai. Jie pasenę ir sugedę, nebeveikia.
Laivo vadų kompetencija ir sugebėjimas spręsti iškylančius rebusus taip pat įtartina. Tauta per pastaruosius metus girdėjo daug gražių žodžių, pažadų ir vilionių – tai
iki šiol tebekartojama, bet situacija laineryje ne tik nesitaiso, o kaskart prastėja. Tie buvusių veikėjų, vadinančių
save filosofais ir politikais, virkavimai nieko paguosti negali, tik dar labiau suerzina. Gal bent vienam iš pateptųjų
(ir buvusių, ir esamų) derėtų atsistoti ir išrėžti: esu kaltas,
klydau, nesusivokiau. O rasi ir dar atviriau – tyčia klaidinau, apgaudinėjau, mulkinau naivuolius. Sukau vairą
ten, kur nėra jokio uosto, jokios išeities, bet man buvo
smagu laikyti šturvalą ir vadintis kapitonu. O svarbiausia – norėjau atsidurti pirmuosiuose naujosios mūsų istorijos puslapiuose. Ir atsidūriau.
Tataigi – vadai, šiaip ar taip, istorijos puslapiuose
atsidurs, o kur nuplauks jų vairuojamas laineris kol
kas niekas pasakyti negali. Ne tik Radžvilas su Ozolu – niekas.
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T r e č i a d i e ni s , l a p k r i č i o 9
Diena mažai kuo skiriasi nuo nakties – rūkai, prieblanda,
dulksna. Šią dieną lygiai prieš metus grįžau iš Alandų
salų, ten diena dar trumpesnė, tamsos ir rūkų dar daugiau, o išnirusi iš jų saulė vos vos pakyla virš namų stogų. Tik vilties ir pastangų diegti ją į gyvenimą gal šiek
tiek daugiau. Šiemet jokių užsienio kelionių nenumatau,
Onos Gustienės Šeimų paramos centre dar nebuvau. Žinau tik tiek, kad problemų nesumažėjo – merginos dar
masiškiau gabenamos iš Lietuvos kaip prekės. Dabar jau
kalbama ir rašoma apie tai visų ir visur. Amžiaus gėda,
žmogaus gėda, kultūros gėda. Smurto kultūra naikina ne
tik mažąsias, bet ir didžiąsias tautas bei valstybes. Pinigų
ir pelno kultas. Visos religijos, visos filosofijos, visokios
ekonomikos paklūsta jam. Narko- ir pornobiznis klesti.
Visi tai žino ir nieko nedaro, o jeigu kas ir pajudina pirštą, nuo to niekas nesikeičia. Žino tai ir Gustienė, ir jos
aplinka, bet sėdėti ir nieko nedaryti negali – tebejaučia
pareigą kadaise dingusiai dukteriai, nors vilčių apie ją
ką nors sužinoti nebėra. Ir vis dėlto...
Mano gyvenimas nuo tų problemų pamažu tolsta.
Ne tik dėl amžiaus ar sveikatos – ta primesta byla lyg
koks akmuo po kaklu, neišaiškinsi visiems, kaip iš tik
rųjų yra. O ir aš pats nelabai susigaudau kodėl ir dėl ko
taip iš tikrųjų yra.

Pe nk ta d i e ni s , l a p k r i č i o 1 1
Nacionalinė biblioteka tampa vos ne antraisiais mano namais. Galiu ten prabūti beveik visą parą, o aprėpti visos
informacijos, net pačios naujausios, nepajėgiu. Suspėju
peršliaužti tik pačiu paviršiumi. Ten susitinku ir bendraminčių – Stasys Stungurys vanoja Tautos Tėvą vos neperžengdamas padorumo ribų, o keikiamajam nei šilta, nei
šalta – sėdi ramių ramiausiai Strasbūre, pakeliui užsukdamas ir į Briuselį, ir kraipo ūsą. Nežinia iš kur ir kaip
atsiranda tokių, kurie darosi neprieinami ir neįveikiami.
Jie daro, ką nori ir kaip nori – pralieja kraują, sužlugdo
valstybę ir lieka ramūs savo krėsle, o kitas tūno kampelyje, kapstosi savo daržo lysvelėje ir, žiūrėk, bac, ant
galvos plyta – ir nebėr žmogelio. Ir nėra ko paklausti nei
dėl ko, nei už ką. Et, tiek to – bjaurasties apstu kiekviename žingsnyje. Ypač laikraščių puslapiuose – kuo didesnė
kiaulystė, tuo detaliau aprašoma, net su pasimėgavimu.
Gana, einu kuo nors malonesniu užsiimti.

Še š ta d i e ni s , l a p k r i č i o 1 2
Šiandien Henrikui Antanui aštuoneri. Jis tuo labai didžiuojasi ir džiaugiasi – dainuoja, šokinėja, kitaip siaučia. Džiaugiuosi ir aš, kad per tuos metus galėjau jam šiek
tiek padėti. Regis, jam nieko netrūko – buvo aprengtas,
pavalgydintas, išmigdytas, išmyluotas, kitaip prižiūrėtas. Jis jau supranta, kad turi rūpestingus tėvus, kad jam
nieko nestinga.
– Tu geriausias, gražiausias, šauniausias...
Smagu girdėti ir matyti jį laimingą. Kartais galiu
įtarti, jog šiek tiek pataikauja. Tikriausiai nedaug – įžūliai
meluoti dar neišmoko, nors dideliu tvarkingumu ir rūpes-
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tingumu nepasižymi. Nesutvarkyti žaislai, neparuoštos
pamokos, mokykloje palikti sąsiuviniai ir vadovėliai. Jei
tuos dalykus sužino motina, kyla skandalas. Susikimba
du „skorpionai“, tenka net tėvui įsikišti, apraminti. Ypatingi talentai taip pat nesiveržia per kraštus – eilinis. Gal ir
gerai, bus mažiau pastebimas, ramesnis. Mokytojai sako,
kad iš jo būtų galima išugdyti muzikantą. Na, matysime.
Dabar su draugais jis žiūri filmą Zoro legenda. Kūrinio stilistika nėra tinkamiausia tokio amžiaus didvyriams, bet nieko tinkamesnio aptikti nepavyko – į Muzikos garsų koncertą eiti atsisakė. Jiems reikia nuotykių,
ir dar kartą nuotykių. Gal tai ir natūralu. Paskui dar sės
prie vaišių stalo, gers spraitą ir kolą.
Ta vaiko šventė pakišo koją jurbarkiškių susitikimui.
Kvietimų buvau gavęs net keletą. Didelių naujienų išgirsti ten nesitikėjau, bet pamatyti senus bičiulius būtų
buvę malonu. Suprantama, būtų kilę klausimų. Kaip ten?
Ar baigėsi? Tie aiškinimai nėra nei labai smagūs, nei patogūs. Rodos, esi teisus, o štai apsakyti ir įrodyti savo nekaltumą nelabai sekasi – dūmų be ugnies nebūna. O jei
ir būna, tai žinai, kaip ir kam jie daromi. O čia – migla.

T rečiad ie n is , lap kr ičio 1 6
Mano rankose sąsiuvinis žalsvais viršeliais. Tiesą sakant,
viršeliai ne žalsvi, o pilki. Gal kada ir turėjo kokią ryškesnę spalvą, laikas išblukino. Pirmame puslapyje įrašas
„Paimta pas mane“. Parašas ir data – 1957, gruodžio 29.
Vadinas, po mėnesio ir 13 dienų sukaks 48 metai. Per
tą laiką užaugo dvi kartos – vaikai ir vaikaičiai, greitai
ims kaltis trečiosios daigai, o KGB šmėkla savo pozicijų neužleidžia. Patūno dienelę kitą kur užsiglaudusi, o
paskui vėl kyšt leteną, žybt niuksą. Dažniausiai iš kokio
nors ekrano. Psichologai, psichoterapeutai, mokytojai
virkauja dėl visuomenės blogos psichinės būsenos, ragina ieškoti būdų, kaip tą klimatą gerinti, bet kagėbistinio
simuliakro liesti niekas nesiryžta. Tyli teisėjai ir prokurorai, tyli premjeras, Seimo pirmininkas ir pats valstybės
prezidentas. Pastarasis elgiasi net priešingai – ragina Komisiją ir jos pirmininkę spartinti darbą. Sunku suvokti,
ar jis toks kvailas, ar toks supergudrus, kad neįvertina
tos veiklos padarinių. Pseudopatriotai, žinoma, patenkinti – juo daugiau sumaišties, tuo garsesnis jų balsas.
Atgimimo aidai senų seniausiai išblėso – yra nemažai
tokių, kurie apskritai pamiršo, kad jis kada egzistavo.
O gal iš tikrųjų jo nebuvo, tik miražas – šmėstelėjo ir išnyko. Užtat KGB simuliakras nenyksta, jo struktūra kur
kas patvaresnė. Kažin ar tauta atlaikys atsinaujinusią
praeities invaziją.

Pen ktad ie n is , lap kr ičio 1 8
Popierinėje žiniasklaidoje (Veidas, Lietuvos rytas) apstu
virkavimų dėl Antrosios Lietuvos žūties. Vieni autoriai
rašo abi datas, kiti tik vieną – gimimo, o prie antrosios
išrango klaustuką, lyg tikėtųsi, kad subjektas metus kitus
dar gyvuliuos, nors visi sutaria, kad brandaus amžiaus
nesulauks. Aš nelabai sugebu savąją šalį skaldyti į gabalus – pirmoji, antroji, trečioji. Geroji, blogoji, išduotoji,
patikimoji, parduotoji. Man ji viena – manoji Lietuva. Ji
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atėjo iš amžių – kelias nebuvo lengvas, daug sykių klupo ir nyko, bet paskui kėlėsi ir vėl ėjo, kol pasiekė mūsų
dienas. Iškiliausias ir man brangiausias laikotarpis – Atgimimo Lietuva. Dar kitaip galima būtų pasakyti – Žydėjimo, Vilčių Lietuva. Apgailėtina, kad tas laiko tarpsnis
buvo toks trumpas – vos keletas metų: 1988-ųjų vasara,
1991-ųjų žiema. Beje, buvo dar ir priešaušris – brėkšma
prasidėjo bene 1985-aisiais, o jos pazarai galutinai užgeso 2000-aisiais. Iš tikrųjų turėjome tik vieną tikrai nepriklausomos valstybės vyriausybę, kurios programoje
buvo surašytos Atgimimo idėjos. 1991-ųjų sausio perversmas tą programą sutrypė, nes visos kitos vyriausybės, savo veiklą grindė vadinamosios Laisvosios rinkos
nuostatomis. Kitaip tarus, griovė ne tik šalies ūkį, bet
naikino ir metanojos dvasią, pureno dirvą paranojos suvešėjimui. Lietuvai labai nepasisekė, nes jos Valdovų rūmuose ilgam įsikūrė Blogio Genijus, parengęs perspektyvią šalies naikinimo programą. Čia ne ta vieta, kurioje
būtų įmanoma detaliai išgvildenti visus tos programos
punktus – tai kada nors padarys filosofai, ekonomistai,
sociologai, politologai, istorikai, rašytojai. Beje, kai kas
jau ir dabar daroma – skelbiami Lietuvą paliekančiųjų
skaičiai. Jie stulbinantys, greitai pasieks šimtą asmenų
per parą, nes turi augimo, dauginimosi tendenciją. Turbūt nereiks nė šimtmečio, kad šalis susitrauktų lyg ta
Šagrenės oda į menką gniužulą.
Klaida būtų Blogio Genijų tapatinti su vienu asmeniu, greičiau tai iš kosmoso gelmių kylanti Blogio idėja,
kurios suvešėjimui Lietuvoje susidarė pačios palankiausios sąlygos – kuriantis partijoms, sunyko kritinė Proto
masė, Atgimimo žvaigždžių valandą paskelbusi Vienybės chartiją. Ja kurį laiką dar vadovavosi Atkuriamasis
Seimas (1990 m. kovo 27 d. pareiškimas) ir pirmoji nepriklausomos šalies vyriausybė. Deja, jau po metų tos
vienybės neliko, o kolektyvinis protas ėmė blėsti – Blogio centras pamažu susitelkė viename iš naujųjų partinių
darinių. Jo prigimtis vėžinė, tad metastazės iš pradžių
įsitvirtina silpniausiose organizmo vietose, o paskui pamažu užvaldo visas kitas organizmo ląsteles. Nors Blogio Genijaus adeptams ir nepavyko staigiai ir totaliai
užvaldyti šalies, bet jų plėtrai neatsirado ir priešnuodžio – vėžys įsiskverbė į visas valstybinio ir visuomeninio gyvenimo sritis. Jis tebeveša ir tebenaikina. Dabar jau
nelabai svarbu, koks Seimas ir kokia vyriausybė valdys
šalį – visos susidurs su vėžinių metastazių padariniais.
Jie visi atkakliai grumsis su ligos pasekmėmis, neturėdami galimybių išrauti su šaknimis ligos priežastis. Mat
ši negalia nėra vien mūsų šalies išradimas ar nuosavybė – ji sėkmingai plinta po visą Vakarų pasaulį, labiausiai nusiaubdama silpniausias šalis. Galime tik pasvajoti,
kaip būtų viskas pasisukę, jei į mūsų šalies valdovo sostą
būtų pavykę pasodinti Gėrio Genijų. Gal šiandien klestėtume lyg koks Singapūras. Iš tikrųjų juk nesame už jį
menkesni. Deja...

T r e č i a d i e ni s , l a p k r i č i o 2 3
Pirmadienį (11. 21) advokatas Vytautas Sviderskis įteikė
man du aplankus (apie 260 p.), kuriuose susegti mano
rašyti skundai, tardymo protokolai ir daug kitos medžia-

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 3 , N R . 4 ( 5 8 5 )

gos. Pervertus juos, aiškėja, kad 1958 metų sausio–birželio dokumentai liudija: 1. Desperatiškas suimtojo pastangas išsivaduoti iš Saugumo požemių. 2. Tardymo triukų
įvairovę. 3. Nesėkmingas verbavimo pastangas, prasidėjusias Saugumo rūmuose ir užsitęsusias iki 1978-ųjų. 4.
Asmens persekiojimo trukmę – 56 metai (1949–2005). Bus
peno apmąstymams, bet ši medžiaga daugiau rūpesčių
turėtų kelti advokatui, nes asmeniškai dalyvauti teismo
posėdyje neketinu. Dabar viskas priklausys nuo jo sugebėjimo ir noro apginti ne tik mane, bet ir Atgimimą kaip
procesą. Vargu bau jam tai bus įkandama.
Šiandien Nacionalinėje bibliotekoje susitikau su Vytautu Skuodžiu. Iš pradžių jis man įteikė savo motinos
Marijonos Skuodienės atsiminimų knygą Kai laimė vėlavo, pasidalino rūpesčiais, kuriuos teko patirti rengiant
spaudai ir leidžiant tą veikalą. Pakreipus kalbą man
labiau rūpima linkme, ėmė piktintis Dalios Kuodytės
vadovaujamos komisijos darbu, sakė rengiąs tuo klausimu straipsnį spaudai. Vytautas dar kartą papasakojo
apie Alberto Zvicevičiaus atminimo įamžinimą Kauno
viešojoje bibliotekoje. Ragino greičiau ten nuvykti ir įsitikinti, kad mūsų bendri rūpesčiai nebuvo visai beprasmiai. Pasigyrė, kad toje bibliotekoje baigiamas įrengti ir
jo asmeninis fondas. Buvo malonu girdėti skubrų jo kalbėjimą, justi bičiulišką petį, skatinantį priešintis Blogiui.
Tvirtesnę atramą ir sektinesnį pavyzdį Lietuvoje rasti
vargu bau pavyktų.

Ketvirtadienis , lap kr ičio 2 4
Henrikas Antanas patyrė šoką, kai paaiškėjo, kad Senelio
Šalčio dovanoms pinigų parūpina vaikų tėvai.
– Netikras jis, netikras! – šūkaliojo nepaprastai susijaudinęs ir pasipiktinęs. – Nerašysiu jam daugiau laiškų
ir šitą išmesiu į šiukšlių kibirą. – Vos pavyko įtikinti, kad
laišką su piešinėliu, kuris jam gana gerai pavyko, būtina
išsaugoti – ateityje bus malonu turėti šį nuotaikingą vaizdelį ir perskaityti nuoširdžius žodžius: „Mielas Seneli,
labai labai tavęs laukiu.“ – Kvailas apgavikas, apsimetėlis, – vis dar piktinasi vaikas, neįstengdamas nusiraminti
visą vakarą.
Nesinorėjo aiškinti ir įtikinėti, kad gyvenime teks
patirti kur kas kvailesnių ir daug absurdiškesnių dalykų.
Vis dėlto darėsi kažkaip nejauku, pasijutau kaltas neapdairiai sudaužęs brangų vaikišką žaislą – metus kitus
dar būtų galėjęs juo pasidžiaugti. O galgi gerai – kuo
anksčiau iliuzijos sudūžta, tuo greičiau subręsti, pasidarai atsparesnis būsimoms negandoms.

T rečiadien is , lap kr ičio 3 0
Rolandas Paksas taip pat nenori susitaikyti su savo iliuzijų žlugimu, prezidentūros praradimu. Stasio Stungurio,
Alberto Žilinsko ir šių eilučių autoriaus jis užsispyrusiai
teiraujasi, kokį kelią reiktų pasirinkti, kokias priemones
panaudoti, kad vėl galėtų užsidėti šalies vadovo karūną.
Dramatiški (gal greičiau absurdiški) praėjusių metų įvykiai nei jam, nei jo bendražygiams proto neįkrėtė – niekas
iš jų neįstengė suprasti, kas iš tikrųjų nutiko. Ir apskritai
mažai kas šalyje pajėgė suvokti, kad buvęs prezidentas,
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kaip individas, mažai kuo dėtas – jis tik simbolis, tik
ano Didžiojo Pralaimėjimo aidas. Dar vienas įrodymas,
kad tik sutelktos visos tautos pajėgos, tik kolektyvinis
Protas gali kalnus versti. Jo dalis, kad ir kokia didelė ir
svarbi būtų, sėkmės nepatirs. Aiman, naujoji partija pasirodė kur kas silpnesnė, nei iš pradžių atrodė – kritišku
momentu visuomenės sutelkti ir pakelti į lemiamą žygį
nepajėgė. Beveik ir nemėgino. Vėžinės Blogio ląstelės jau
buvo prasiskverbusios į visas kitas partijas, bendrijas,
visuomenines organizacijas ir nenumaldomai naikino
buvusios vienybės likučius.
Šiek tiek graudžiai ar net ironiškai skamba titulas
„Ekscelencija“, tariamas buvusio prezidento draugų ir
artimųjų lūpų. Neatrodo patikimi ir teiginiai apie tai,
kad prie paksogeito nagus bus prikišusi ir CŽV – stinga
akivaizdžių faktų. Jos alsavimas, žinoma, juntamas, įtaka
vis labiau plečiasi, bet laikyti ją kone šalies šeimininke,
lemiančia visus įvykius, būtų klaida. Dar pasamprotavome ir apie Artūro Paulausko esamas ir būsimas ambicijas, ir apie AMB užklupusias problemas, ir apie tai,
kad didelė parama TT partijai būtų susijungimas su kita
panašia nauja struktūra – Darbo partija, bet lemiamam
mūšiui dėl prezidentūros jėgų vargu bau pakaktų. Tad
nieko kita nelieka tik laukti ir kaupti patirtį.
Išsiskyrėme draugiškai, bet turbūt jau visiems laikams.

Pe nk ta d i e ni s , g r uo d ž i o 2
Akių gydytoja nuramino – vaiko regėjimas kol kas normalus. Neurologės išvados taip pat nėra grėsmingos –
paauglystė viską išlygins. Dabar tos vaikiškos neurozės
kamuoja daugelį moksleivių. Ir ne tik mūsų šalyje – derėtų riboti laiką, praleidžiamą prie kompiuterio ir kitų
elektroninių žaislų, nes jie ne tik sutrikdo svarbių organizmo funkcijų (regos, klausos) veiklą, išbalansuoja nervų sistemą, bet ir apskritai perima iš tėvų ir mokyklų
vaikų auklėjimą į savo rankas. Elektroninių žaidimų ir
žaislų pramonės magnatai augina sau ateities vartotojus,
kad ir brandi visuomenė masiškai pirktų jų produkciją.
Tai grėsminga tendencija, keičianti kultūrinę situaciją
pasaulyje – vietoj knygų ir apskritai popierinės spaudos
įsivyrauja kompaktiniai diskai ir kitokios elektroninės
laikmenos. Riboti, vadinas, drausti, neleisti, vartoti prievartą. O kaip tada su nevaržoma asmenybės raida, su
intelekto turtinimu, juk knygos į dantis vaikui neįbruksi,
jeigu jos kratosi. Problemų arba, kaip dabar mėgstama
sakyti, iššūkių, anksčiau nebuvo, jų grėsmės neįvertinome, todėl dabar nežinome, iš kurios pusės prie jų prieiti,
kaip su jais dorotis. Buvome taip patikėję progreso, arba
pažangos, būtinumu, kad, susidūrę su išvirkščiąja jos
puse, su pažangos agresija, dar vis negalime susivokti,
kaip elgtis. Skamba absurdiškai, bet paneigti tikrovę nėra
jokių galimybių, o tų absurdų kiekviename žingsnyje
gausėja. Užmerkti akis, užsikimšti ausis – nematyti ir
negirdėti, moti ranka, kai tau į kaktą kalte kala: gimbojus, gimbojus, aipodas, aipodas – Justinas turi, Anupras
turi, Kristupui tėvas iš Amerikos parvežė naujausią, moderniausią. Visi žaidžia, visi moka, tik aš vienas neturiu,
tik mes niekur neišvažiuojam, nieko neperkam. Riboti ar
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protingai dozuoti galima tik tada, jei taip elgiasi bendrija – mokykla, seniūnija, apskritis, ministerija, valstybė.
Žodžiu, visi, visa visuomenė yra vieninga. Kitaip tarus,
solidžiai protinga. O jei kolektyvinio sutarimo nėra, jei
godumas gožia sveiką protą, jei beprotybė...
Nematyti ir negirdėti, nejausti, nereaguoti, vadinas,
išnykti, nebūti – ramybė, tyla, tamsa. Absoliuti. Be žinojimo, kad buvai, kamavaisi, mėginai kažką įrodyti, kažko
pasiekti. Bet juk tai idealu – išnykai, ir nebeliko jokio ženklo. O jei liko? Neužaugintas vaikas, nepaneigtas kaltinimas, neparašyta knyga... Vadinas, dar metai, dar dvejetas,
dar dešimtis. Tas žadėtas ir pradėtas romanas pamažu ritasi į priekį. Ir kompiuteris jau nėra toks priešiškas, kaip
atrodė iš pradžių. Jei pavyktų trinktelti per tas jų liustracijas... Romanu kaip dalgiu, kaip armotos šūviu, kaip tornado griausmu per jų privatizacijas ir prichvatizacijas, per
tuos kreivus įstatymus. Žodžiu – per pakinklius, per pakaušius, per išskydusias ir iškrypusias smegenėles, per...
Stop. Kantrybės, nesakyk op, kol neperšokai griovio.
O jis platus ir gilus, pilnas drumzlinos putros. Teks gerokai įsibėgėti ir pasispirti, tad kolei kas turėkis.

Š eštadie n is , g r u od žio 3
Padariau daug darbų: prarašiau broliui Jonui laišką, nuvedžiau vaiką į darželį, pamaitinau šeimyną du kartus,
o dabar laukiu skambučio – važiuosiu į pusbrolio Zig
mo Staniulio septyniasdešimtojo gimtadienio iškilmes.
Mielai likčiau namie ir prisėsčiau prie kompiuterio, bet
tas mielas žmogus skambino bene penketą kartų, prašydamas, kad tik neatsisakyčiau. Prižadėjau. Kita vertus,
smalsu pamatyti ir kitus giminaičius – pusseseres, sūnėnus, dukterėčias, kurių dar ir akyse nesu regėjęs. Išlikęs
tik Zigmo sesers Palmiros vaizdas (dabar ji gyvena Meškuičiuose) – su ja ir pirmieji kūdikystės šešėliai susilieja.
Nežinau, ką jai galėčiau pasakyti, neįsivaizduoju, ką jai
reiškia mano rašinėjimai. Ką apskritai jie reiškia, nors kas
aš be jų? Skambina, vadinas, laukia. Einu, einu – važiuoju. Apkabinu, bučiuoju...

T rečiad ie n is , g r u od žio 7
Su savo rašiniu stumiuosi šiek tiek į priekį, bet daugiau
trijų keturių valandų prie kompiuterio ištverti nepajėgiu – sprunku į biblioteką, parką ar šiaip pasileidžiu
miesto gatvėmis. Trinktelti ne taip paprasta. Nei romanu, nei vaizdu, nei apskritai žodžiu. Kartais atrodo, kad
su šiuo savo darbu dar giliau įklimpsiu – tapsiu ne tik
KGB agentu, bet ir apskritai tautos priešu. Buvau mėginęs mesti, pakeisti kryptį, imtis kitos temos, bet nieko
gero neišėjo – medžiaga diktuoja savo taisykles, negaliu
joms nepaklusti. Ji lyg kokia mana krinta ir krinta tiesiog iš dangaus – su lietumi išlyja, su snaigėmis nutupia
man ant kepurės, pečių, su gruodžio šaltuku palenda
po drabužiais ir ima dilginti. Kartais visa oda pašiurpsta, drebulys ima purtyti – tenka vėl sėsti į savo krėslą ir
prisiliesti prie tų raminančių mygtukėlių. Sunku pasakyti, kokie aitvarai mane aplankys ateinantį trečiadienį, kai
sukaks lygiai metai nuo pernykštės gruodžio 14-osios.
Jos rezultatas Profesorius Pelėsis ir Sąsiuvinis žalsvais vir-
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šeliais. Vienas jau gyvena savo gyvenimą, o kitas dar laukia tinkamos valandos. Galimas daiktas, kad ji niekada
neišmuš – guli sau darbelis, ir tiek. Šioks toks liudijimas.
Kieno, kam? Sau pačiam? Sakiau, kad reikia smūgio...
Cha, tų dalykų pačiam tai jau nestinga.
Vakar (12. 06) Henrikas Antanas buvo tapęs Nacio
nalinio operos teatro artistu. Spektaklyje Muzikantas,
Velnias ir Perkūnas atliko (šoko ir dainavo) vieną iš Muzikantų. Vaidinimą sukūrė Dainorėlių mokytojai ir mokiniai – meninio ugdymo projektas buvo finansuojamas
valstybės, todėl ir teatro scena jiems buvo skirta. Kažin
ar tiems penkiamečiams–dešimtmečiams artistams kas
nors įstrigo į sąmonę ir atmintį ar taip ir liks kaip vienas
iš smagesnių žaidimų. Atrodo, kad tas spektaklis kur kas
didesnį įspūdį padarė „artistų“ tėveliams – jie buvo labai
patenkinti, entuziastingai plojo, gėlėmis apdalino atlikėjus. Ir aš ten buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo...

K e tv i r ta d i e ni s , g r uo d ž i o 8
Šiandien žurnalas Veidas skelbia istoriko Antano Kulakausko komentarą Lietuviškos liustracijos paradoksai. Žinomas politologas, Liustracijos komisijos narys apmaudauja, kad Komisijoje tenka dirbti be atlygio, kad jų
išliustruotieji skundžiasi teismams, kad Komisija neturi
advokato, kad teismai vadovaujasi demokratinei valstybei įprastais kriterijais ir t. t. Ponas Kulikauskas pageidauja kad KGB agentų bylos būtų nagrinėjamos KGB
metodais. Pasakė Troika (šiuo atveju Petiorka), kad esi
kaltas ir jokių teismų, jokių juridinių ekvilibristikų. Tada
tuos tūkstančius bylų būtų galima „išarpuoti“ per pusmetį, o dabar per tą laiką liustracijos arpas išvėtė tik vieną šimtą, iš jų 39 pripažino kaltais, bet ponas Antanas nekaltais nelaiko ir to 61, tik medžiagos stinga, kad galėtų
pasmerkti. Kas yra dekagėbizacija pagal poną Antaną?
Ogi pažvelgei į popiergalį, rašytą prieš penketą dešimt
mečių, ir nutarei – buvo bendradarbis. Tada paskelbei
pavardę per visą Lietuvą. Ir jau šis tipas dekagėbizuotas,
o dekagėbizatorius vainikuotas, paties ekscelencijos Prezidento pagirtas. O ko ten purkštauja tie žmogaus teisių
gynėjai, kada ir kur buvo tas Atgimimas, ką jis apskritai
reiškė tautai ir valstybei, Komisijos nariams nerūpi. Yra
Įstatymas, yra nurodymas – dirbame, švarinamės. Greitai išmuš valanda, kai Lietuva bus švarut švarutėlė, kaip
koks angelėlis, o jei joje liks tik koks pusmilijonis piliečių,
čia jau pačios tautos reikalas: skęstančiųjų gelbėjimas – jų
pačių rūpestis. Beje, ponas Antanas apmaudauja dar ir
dėl to, kad didelis kiekis svarbiausių dokumentų kažkur
išvežta, kažkaip sunaikinta, nupirkta ar parduota – likę
tik šiūkai. Juos Komisija ir vėto. Dėl to procesas netenka
didesnės visuomeninės prasmės. Jeigu ant jos stalo būtų
pakloti visi tie prarastieji popieriai, tada tai būtų bent
puota – gal pusę tautos būtų įmanoma nurašyti kaip niekalą. Beje, ponas Antanas prisipažįsta, kad nėra juristas,
todėl kartais dėl to turi keblumų, galėtų pasakyti, kad
neskaito ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kuri yra
grįsta demokratijos principais, bet ką jau čia su visais tais
skaitymais ir principais, kai tokį svarbų užsakymą gauni
ir norisi jį kuo nuoširdžiau ir greičiau įvykdyti.
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Pen ktadien is, g r u od žio 9

N o j a u s Š i l e i k o s nuotrauka

Lietuvos žmogaus teisių asociacijoje minėjome Tarptautinę žmogaus teisių dieną. Užsisėdėjome ilgokai – Petras
Grubliauskas finansavo pietų patiekalus, net po taurelę konjako gavome. Alberto Žilinsko informacija apie
buvusios Asociacijos pirmininkės Nijolės Bikauskienės
veiklos rezultatus Komiteto narius gerokai suerzino: sumos solidžios – dukroms, kitiems artimiesiems ir draugams išmokėta po dešimt, penkiolika tūkstančių litų,
o pateisinamų dokumentų jokių nėra. Vadinas, akiplėšiškai išplauta apie pusę milijono litų ir nieko – galai į
vandenį. Tiksliau pasakius, į orą, nes niekas nenori prasidėti su prokuratūra ar finansinės kontrolės įstaigomis.
Ponia Nijolė, įkūrusi naują organizaciją, pinigėlius į savo
kišenę sems toliau. Galime pasiteisinti bent tuo, kad tie
tūkstančiai ne iš Lietuvos iždo, o iš Soroso, Kazicko bei
kitų užsienio fondų. Ir vis dėlto nesmagu. Juk ne kas kitas, o aš, atsisakydamas Asociacijos pirmininko pareigų,
pasiūliau į savo vietą ponią Nijolę. Žinojau, kad ji ne iš
tų sąžiningųjų ir skrupulingųjų, bet tokių mastų nesitikėjau. Jeigu aš būčiau persijojęs bent dešimtąją dalį tų
pinigų, neabejotinai būčiau įkliuvęs, o jai nieko – kaip
vanduo nuo žąsies. Puikiausiai atrodo, nuostabiai jaučiasi ir plaukia toliau. Ko gero, visas „laisvasis verslas“
ant tokių pečių laikosi. Čia net sumos nelabai svarbios –
pasitaikė šimtelis, paims šimtelį, pasipainiojo po kojomis milijonas, sušluos milijoną. Jeigu susidarytų proga
pasiglemžti milijardą, priglaustų ir jį, juk šitaip buvo
likviduoti Lietuvos laivyno laivai, išparceliuoti kolchozai, taip nusavinta Mažeikų nafta ir daugelis kitų šalies
įmonių. Tai jau dešimtys ir šimtai milijardų, o atsakyti
už tai nėra kam. Norėjosi sakyti godumo patologija, bet
iš tikrųjų taip nėra – toks gyvenimo būdas. Blogio Genijaus etika ir estetika – grobimas. Ir niekas jam sukliudyti negali, nes įstatymus jis pats sau pasirašo. Jokių ribų
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nepaiso, gali plėstis iki begalybės. Kol kur nors kas nors
susprogsta – lokalių katastrofų apstu, bet jos nepakeičia
sistemos esmės, todėl artėjame prie totaliosios... Stop, toliau nereikia, nes mes čia tik nuliai prieš kablelį...

Še š ta d i e ni s , g r uo d ž i o 1 0
Liko mažiau nei trys paros iki lemiamo sprendimo,
bet jau ir šiandien aišku, kad jis nieko nepakeis, kad ir
koks jis būtų. Iš tikrųjų reiktų spręsti ne Girdzijausko,
ne Kuprio, Kavaliausko, Karčiausko ar Jakučio bylas,
o Lietuvos ar net Europos okupacijos bylą. Po Antrojo
pasaulinio karo buvo teisiami fašistinės administracijos ministrai, maršalai ir admirolai, iš eilinių beveik nė
vienas nenukentėjo. Pas mus šiuokart elgiamasi visiškai atvirkščiai – Saugumo generolai ir pulkininkai lieka
laisvėje, o eiliniams kapojamos galvos. Neapsieita čia ir
be Vakarų pozicijos – bolševizmo niekas nepasmerkė.
Mat jis buvo laikomas mažesne blogybe, be jo paramos
nebuvo įmanoma įveikti fašizmo. Pasaulio didiesiems
mažųjų reikalai niekada per daug nerūpėjo. Nerūpi ir
dabar – skęstančiųjų gelbėjimas jų pačių rūpestis. Antanas Kulikauskas, sakydamas, kad būtina ieškoti naujų
liustracijos problemos sprendimo būdų, bent iš dalies
yra teisus – šis kelias nėra vaisingas. Net tie, kurie prisipažindami užsislaptino, iš tikrųjų nėra saugūs – virš
jų galvų kabo paslapties atskleidimo grėsmė. Ir jokio
apsišvarinimo nebus, tik dar didesnė maišatis ir klampi, dvokianti jovalynė. Užsakovai, matyt, to ir siekia –
drumstame vandenyje lengviau žuvauti. Tikras apsivalymas labai individualus ir intymus. Jis gali įvykti tik
tyloje ir vienatvėje, nevartojant jokio išorinio spaudimo,
nekalbant apie prievartą. Viešumoje ar valdiškoje įstaigoje to padaryti visiškai neįmanoma. Hipotetinė išeitis
iš susidariusios aklavietės, žinoma, yra – advokatas turi
šansą pasakyti istorinę ginamąją kalbą, Aukščiausia-
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sis administracinis teismas taip pat turi šansą padaryti
išteisinamąjį sprendimą, įeisiantį į istoriją. Netgi daugiau – suabejojęs Liustracijos įstatymo legitimumu, jis
gali kreiptis į Konstitucinį teismą. Atgimimo tradicijos ir
jo dvasia to reikalautų. Aiman, šiandien šalyje karaliauja
kita dvasia – Naikinimo.

T rečiad ie n is , g r u od žio 1 4
Mano advokatas pasitikintis, išdidus, žinantis savo vertę
ir vietą, laisvai žongliruojantis faktais ir įstatymų paragrafais. Jis kresnas, jo plaukai juodi, ūgis vidutinis, rankos paspaudimas tvirtas. Kasdien nauja byla, o kartais
ir dvi per dieną – Vilnius, Panevėžys, Kaunas, Klaipėda,
Rokiškis. Teisinės valstybės ir demokratijos garantas.
Prieš mėnesį laimėjo rašytojo Vytauto Petkevičiaus bylą,
vakar – eksprezidento Rolando Pakso, šiandien – mano.
Viliuosi, kad laimėjo, nors sprendimas bus skelbiamas
tik gruodžio 22-ą. Šią popietę jis įkvėptai man dėsto savo
gynybinės sistemos blokus. Džiaugiuosi, kad iškenčiau
nepaskambinęs nei vakar, nei šįryt, nors tai padaryti
knietėte knietėjo. Išgelbėjo neveikiantis mano telefonas.
Mano įsikišimas būtų tik sujaukęs pakilią gynėjo nuotaiką. Mat mano patarimai ar pamąstymai, nekalbant apie
argumentus, nieko neverti.
– Šūdą mali, rašytojau, tikrą šūdą. Argi nežinai, kad
visa, ką pats rašei, sakei ir sakai, bus panaudota prieš
tave. Per tokį laiką, kurį išgyvenai, galėjai įsitikinti, bet
nieko nepasimokei ir neišmokai. Tyla būtų buvusi geriausia tavo byla.
Taitaigi – nepasimokiau. Norėjau, labai norėjau tikėti, kad mano žodis, mano sakinys, mano knyga ar knygos
šį tą reikštų, pasirodo, nieko. Absoliutus nulis prieš kodeksų paragrafus. Advokatas, suprantama, mano knygų,
lygiai taip pat kaip aš kodekso paragrafų, neskaitė, nors
į šiukšlių kibirą gal neišmetė, teisėjai jų neskaitė, gal net
nelabai girdėjo, kad tokių esama, žurnalistai jų neskaitė
ir neskaito, nes ne jos dabar prikausto žiūrovų ir klausytojų dėmesį.
Ir dar norėjau, kad Atgimimas, kad jo dvasia...
– Užmirškit, rašytojau, tą žodį, tai ne teisinė kategorija, ne įrodymas, o migla ir apskritai istorinės ūkanos,
kurias dera pamiršti. Visiems bus į sveikatą.
– Betgi historia est magistra... – mėginu priešgyniauti.
– Tik subingalviai gyvena praeitimi, – nutraukia
mano citatą advokatas. – Išmintingas pilietis apsidairo,
pasižiūri, kas vyksta aplink jį, ir padaro atitinkamas išvadas. Tikiuosi, neužmiršote, kad dar liekate skolingas.
Iki pasimatymo.
– Atminties sutrikimais dar nesiskundžiu, gynėjau...
Bet jis jau nesiklauso – kitas interesantas beldžiasi
į duris.

Pen ktad ie n is , g r u od žio 1 6
Onos Gustienės komanda atrodo gana solidžiai. Vakar
(12. 15) atidaręs naujos jos kontoros duris, net aiktelėjau iš nuostabos – šaunus būrys jaunimo švenčia metų
pabaigą. Tai ne tik Vilniuje gyvenantys savanoriai, bet
ir atvykėliai iš Panevėžio, Kauno, Klaipėdos. Supranta-
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ma, net toks solidus būrys atsidavėlių didelių nuostolių
prostitucijos verslui nepridarys, tai – tik liudijimas, kad
pasipriešinimo esama, kad ne visi yra abejingi šio pūlinio plėtrai. Esminių permainų visuomenės gyvenime dėl
Centro veiklos neįvyks, tai – labiau simbolinis gestas.
Jurgos Ivanauskaitės romanas Miegančių drugelių tvirtovė
kapitalizmo esmės taip pat nepakeis. Nors romano šak
nys įaugusios į Šeimų paramos centro pamatus, jo veik
lai taip pat didelės reikšmės neturės. Vangos modeliu,
žinoma, buvo Centro vadovė Ona. Monika išskaptuota
iš tos pačios pliauskos, o Lino charakterio karkasas sumontuotas taip pat iš tikroviškų detalių. Perkamosios
ir parduodamosios plėšte išplėštos iš šių dienų buities.
Skaitant kartais norėtųsi, kad siūlų galai būtų netgi meistriškiau paslėpti. Bet gal todėl, kad medžiaga, iš kurios
skaptuojamas kūrinys, man per daug gerai pažįstama.
Nesunkiai perprantama ir gamybos technologija, laimė,
kad autorė talentinga, todėl bet kokia medžiaga jos rankose virsta literatūra. Negali piktintis net tada, kai matai,
jog daug kas daroma tik skaitytojui „pakabinti“, nelabai
rūpinantis kūrinio kondicija. Teigiamai vertinčiau ir tai,
kad romane kliudoma cunamio sukelta katastrofa, taifūno Ervino padariniai. Pastarasis ir mano mažajame
romane suvaidino tam tikrą vaidmenį.
Gustienė vis dar nepamiršta į savo renginius pakviesti ir buvusių šio Centro kūrėjų – formaliai mudu
su Albertu Žilinsku tebesame jo Tarybos nariai, nors
praktiškai esame gerokai nutolę. Vis dėlto pabendrauti
su jaunimu ir šiek tiek užsimiršti pravartu.

T r e č i a d i e ni s , g r uo d ž i o 2 1
Šiaurės Atėnuose perskaičiau anotaciją knygos, kurioje
rašoma, kad ne už kalnų laikai, kai pasaulyje egzistuos
trys keturios kalbos, kol galų gale liks viena. Ir greičiausiai tai bus anglų kalba. Laimė, kad lietuvių kalbos mirties mes nesulauksime, bet nykimo ženklų nepastebėti
ir šiandien neįmanoma. Kompiuteris ir internetas šioje
dirvoje darbuojasi iš peties – kalbų marinimo tempai
nuolat spartėja. Autorius sako, kad per tą laiką, kai jis
rašė knygą, pasaulyje išnyko penkios ar šešios kalbos.
Žinoma, tos kalbos jau anksčiau buvo mirusios, nes neliko jomis kalbančių žmonių. Kritinė mokančiųjų masė,
rodos, – tūkstantis tautiečių. Vienas iš jų numirė – siūlas nutrūko, kalba išnyko. Lietuvių kol kas daugiau nei
tūkstantis, daugiau nei milijonas, tad laiko dar turime,
galime šį tą nuveikti – stabdyti procesą. Išeiti į gatves,
susikibti rankomis, kaip Baltijos kelyje anais metais. Ir tai
būtų visai natūralu, nes pavojus gresia ne tik lietuviams,
latviams bei estams – Damoklo kardas pakibęs virš viso
kontinento, todėl būtina rengti dar didesnį žygį – Europos kelią. Susikibti ne rankomis, balsuoti ne kojomis, o
pažadinti Protą. Tik suvokę padėties rimtumą, galėsime imtis konkrečių veiksmų – organizuoti akcijas, kurti
programas, rūpintis finansavimu. Tai bus ne vienadienis,
ne vienametis reiškinys, jis užsitęs dešimtmečius, o gal
ir dar ilgiau. Pradėti, žinoma, reikia nuo savęs, nuo šios
dienos. Jau pradėjau, darau...
Šiandien jie rašo nutarimą, o ryt rytą 10 valandą ir 30
minučių bus paskelbtas nuosprendis. Jie kalbės ne savo –
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valstybės, Lietuvos Respublikos, vardu. Ar jiems pakaks
išminties rasti teisingą išeitį? Ar mano Advokatui pakako
proto ir jėgų apginti ne mane, o tiesą, apginti kalbą. Jie
turi šansą tai padaryti, visi mes turime šansą dar kartą
išeiti į Baltijos, į Europos kelią. Mano reikalas būtų menkas ir nesvarbus, jei atsirastų kas nors kitas, kuris tartų
melui ne. Kažkodėl neatsiranda. Niekas negali pasakyti,
kodėl taip atsitiko: buvo ir išnyko. Buvo ir sakytojų, ir rašytojų, ir dainuotojų, ir skanduotojų, o paskui išnyko. Išsibarstė, išsivėdėjo. Jų vietoj atsirado kiti. Kitokias kalbas
kalbantys, kitokius darbus dirbantys. O gal net ne kiti, o
tie patys, bet jau išsivertę ir apsivertę. Toli gražu ne visi –
dauguma sutrikę, nesusivokiantys, kas iš tikrųjų atsitiko,
ką tauta prisišaukė savo dainomis ir maldomis, savo žygiais. Vakar vakare per televiziją vaipėsi didysis Juokdarys, guosdamasis, kad tauta jo nesuprato ir nesupranta.
Gal iš tikrųjų jis tik pajuokavo, o tauta patikėjo. Seimas
patikėjo, Vyriausybė patikėjo, Europa patikėjo. O jis ir
toliau juokauja ir maivosi, apsimesdamas niekuo dėtu...

Ketvirtadienis , g r u od žio 2 2
Štai ir atėjo juodasis ketvirtadienis – nugalėjo Tamsa,
nors gamtoje kaip tik dabar prasidės atgimimas, diena
viršys naktį. Gamtoje – taip, visuomenėje – ne. Čia tamsa
tik didėja, rūkas tankėja. Jam talkina teisėjai, advokatai,
ministrai, Seimo nariai, žurnalistai. Ne tik dabartiniai,
bet ir buvusieji – visi padėjo parengti šios dienos sprendimą. Kelias į dabartį buvo nuoseklus. Kartais atrodo,
kad yra dirigentas, kuris rikiuoja pastarųjų dešimtmečių
įvykius. Ir ne tik pastarųjų – visų. Kur jis, kas jis? Blogio
Genijus? O gal tik žmogiškoji kvailybė ir nuprotėjimas?
Kas sunaikino Atgimimo dvasią, sugriovė vienybę? Vienas Juokdarys? Juk ne – jis turėjo ir tebeturi talkininkų,
padedančių kurti smurto atmosferą.

Pen ktadien is, g r u od žio 2 3
Advokatas buvo teisus: viską, ką aš pasakiau, jie panaudojo prieš mane. Profesionaliai, įstatymiškai, raidiškai.
Konstituciją apeiti ar ją išversti jiems vieni niekai, nes į
Konstitucinį teismą kreiptis aš negaliu. Jie gali, bet nenori, jiems tiesiog naudinga ką nors nuteisti. Advokatas
Stasys Šedbaras taip pat buvo teisus – šios bylos laimėti
nebuvo įmanoma, nes tai būtų plaukimas prieš srovę.
Upės vandenys dabar srūva į kitą pusę. Politinės upės.
Ėmė ir apsigręžė, nes susivokė, kad pirminė kryptis buvo
neteisinga. Kažkas paprotino. Tie, kurie gali, kurie sugeba, kurie žino. Advokatas Vytautas Sviderskis negalėjo
laimėti šios bylos, nes kai ką reikia ir pralaimėti – didieji laimėjimai jau buvo įvykę anksčiau, todėl šis pralaimėjimas tik sustiprins jo prestižą. Lygiai taip pat kaip
laimėjimas eksprezidento Rolando Pakso byloje. Tiesa,
pačiam Paksui tai turi tik simbolinę reikšmę, nes interpeliacijos nesėkmės šis laimėjimas nepajėgus atšaukti. Su
žurnalistais kalbėtis aš nenoriu, nes tai, ką jie nori išgirsi, aš negaliu pasakyti, o tai, ką aš norėčiau pasakyti, jie
nenori išgirsti. Jiems būtų labai malonu pranešti tautai,
jog padariau dar vieną šunybę – nesumokėjau advokatui. Jie tai jau ir padarė, nors su advokatu esu atsiskai-
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tęs iki cento. Paneigti netiesos arba atsiprašyti už melą
čia nėra mados – nuteistųjų niekas neatsiprašinėja, tegu
džiaugiasi, kad gyvą paliko, mat dabar darosi madinga
būti negyvu. Verslininkai padaromi fiziniais lavonais, o
intelektualai – politiniais. Nesu tikras intelektualas, todėl
man leidžiama kėblinėti žeme. Reikėtų padėkoti už tokią
malonę, tik liežuvis neapsiverčia. Gal kada nors vėliau.

Še š ta d i e ni s , g r uo d ž i o 2 9
Labai patogus laikas dar kartą susideginti. Taip ir padarysiu: „Prašyčiau manęs nelaikyti Lietuvos rašytojų sąjungos nariu.“ Laišką Sąjungos pirmininkui Jonui Liniauskui
jau išsiunčiau, todėl dabar jaučiuosi visai ramus. Nei jis,
nei kas nors kitas iš rašytojų man nepaskambino, – nei
užjautė, nei smerkė, – tylėjo. Išskyrus Apolinarą Čepulį ir profesorių Algirdą Ambrazą. Bet pirmasis dar nėra
LRS narys, o antrasis ne tos sąjungos narys. Mano dėmė
dabar jau negalės suteršti kitų rašančiųjų. Fiziškai susinaikinti būtų nedora – našlaičiu liktų vaikas, o jam dar
augti ir augti. Privalau dalyvauti šiame procese. Teismo
sprendime nieko nesakoma apie pensijų naikinimą, netgi patikinama, kad nuopelnai kultūrai nėra paneigiami,
vadinas, badauti mudviem, Henrikai Antanai, neteks, o
juk galėjo atimti ir duonos kąsnį, ir nieko mes jiems nebūtume padarę, nes jie – viskas, o mudu – niekas. Ačiū
Dievui, humanizmas šį kartą triumfuoja. Europa.
Pirmasis bandymas susideginti privalėjo įvykti prieš
penkerius metus, kai tik atsirado tas Įstatymas. Perspėjimą buvau gavęs iš Valentino Ardžiūno dar anksčiau –
1992-aisiais, kai mėginau balotiruotis į Seimą. Per laikraščius, bet visa tai neatrodė labai rimta – Atgimimo pagirios
nebuvo išsivėdėjusios. Kita vertus, anie pusšimčio metų
senumo įvykiai neatrodė labai aktualūs – demokratija supratinga, okupacijos perversijas jai lengva bus paaiškinti.
Tokią nuostatą lyg ir teisino pro šalį skubiai slystantis
laikas – pusantro dešimtmečio neliko. Tiesa, einant pro
buvusio Saugumo rūmus Prospekte, kartais dilgtelėdavo
mintelė, jog protingiau būtų apsidrausti, bet vidinis sargas
pareikšdavo griežtą protestą – įduoti save naujiesiems aparačikams lygiai taip pat niekinga kaip ir kitą apšmeižti.
Taip ir likau neapsiforminęs. Dabar negaliu niekam priekaištauti, nes pats prisišaukiau nelabąjį, kuris tik džiūgavo gavęs naują užduotį, nes buvo išsiilgęs veiksmo.
Per Kūčias skambino Birutė, kvietė ateiti. Suprantu
jos teisėtą norą – susigrąžinti vyrą, atkurti šeimą. Ir priesaika to reikalauja. Kristus taip pat. Henrikas Antanas
yra neteisėtas, todėl privalo pasirūpinti pats savimi. Be
to, turi motiną. Tai jos nuodėmė – tegu išperka. Manau,
kad būtų įmanoma susitarti ir dėl alimentų mokėjimo.
Vis dėlto kažkas čia ne taip. Ne jiems, man kažkas ne
taip. Ir buvo, ir yra. Ir dar ilgai bus – už savo veiksmus
būtina atsiskaityti. Sunku ar lengva, malonu ar nelabai –
privalu. Dėl Birutės, žinoma, man nėra visai ramu – ši
skola didelė ir sunkiai atlyginama, bet ji turi savo Kristų, kuris netapo mano bičiuliu ar bendraminčiu, todėl
negalėtų skųstis, kad yra visiškai vieniša ir nesuprasta.
Mintimis ir dabar galėtume bendrauti, tik ji nori manęs
viso. Bet ar iš viso aš dar turiu teisę būti visas?
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Vy t aut a s Norbut a s

Argi aš kaltas...
Vytauto Norbuto (1939–1991) – dramatiško likimo kūrėjo – eilėraščiai plačiajai visuomenei iki
šiol nėra žinomi, nors juos rašė nuo pat mokyklos suolo, o lietuviškos tradicijos poezijoje tęsėju
tapo dar studijuodamas Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas), kurio baigti negalėjo dėl nelemto atsitikimo. Mat atsidūrė tardymo izoliatoriuje, nes
neaiškiomis aplinkybėmis buvo nepelnytai apkaltintas pasikėsinimu nužudyti. Pagaliau išteisintas jis bandė veržtis į literatūrą kaip tuomet Lietuvoje dar reto žanro – fantastikos – kūrėjas.
Skaitytojai jo vardą įsidėmės po to, kai 1970 metais „Vaga“ išleis mokslinę fantastinę apysaką
„Nemirtingumo lygtis“, o po poros metų – fantastinių apsakymų rinkinį „Skorpiono ženklas“.
Tai buvo pastangos prasiveržti į literatūrą per patį marazmėjančios vadinamosios „brežnevinės“ epochos siautėjimą. Bet fantastika V. Norbutui buvo tik pirmasis žingsnis į rimtosios literatūros pasaulį. Ir tai liudija ne tik nemažas pluoštas apsakymų, bet ir gana gausus eilėraščių
kraitis, išlikęs archyvuose ir draugų nuorašuose. Eilėraščiuose akivaizdi jautri dvasia, siekianti
išreikšti gilius tikrovės klodus ir, be abejo, skausminga bei tragiška patirtis.
V. Norbutas gimė 1939-ųjų Kūčių naktį, jau toks sutapimas kėlė vienišos motinos auginamam
jaunuoliui mistinę nuojautą apie savo lemtį. Beje, dar vienas dramatiškas sutapimas – vienišas
ir apleistas, prieš keletą mėnesių palaidojęs mylimą motiną, jis pats užges gimtajame Kalakutiškių kaime prie Rietavo balandžio 11 d., taigi per velykines šventes.
Va c l o va s M i k a i l i o n i s

***
O pasakykit, pasakykit, ąžuolai,
Ar šaknimis pasiekėt žemės širdį?
Sudegę žvaigždės yra, dūžta sakalai...
O jūs iš aukšto žvelgiate į mirtį.
Nuilsiu. Miegas stingdantis akis užburs,
Sudildys laikas kapo kaubrę mažą.
Iš kur gyvybę semiat, ąžuolai, iš kur? –
Ir ašen trokštu pasisemt nors lašą!
Ir žemėn įsisiurbti dainomis giliai...
Aš neturiu šaknų – vien kojas atsispirti.
O pasakykit, pasakykit, ąžuolai,
Kaip širdimi įaugt į žemės širdį...
Rietavas, 1957

AUKURAI
Daug titanų širdį aukuruos padėjo.
Daugis žemę plovė verdančiu krauju.
Daug. Per daugel amžių. Dar daugiau pigmėjų
Pasivogt žarijų veržėsi prie jų.
Aš bijau išniekint aukurus titanų.
Aš nenoriu liesti svetimų aukų.
Nors nederlios dirvos, mažos bandos mano –
Iš savų aruodų atnašas renku.
Paaukočiau širdį. Bet širdis atvėsus.
Paaukočiau kraują. Kraujo tik lašai.
Ką aš, bėdžių bėdžius, aukuran padėsiu,
Jei širdies ir kraujo žemei per mažai?..
Dainos – mano bandos. Dainos – mano vaisius.
Ir be jų pasauly nieko neturiu.
Ir sukrauti žemei aukurą nueisiu
Iš širdies. Iš kraujo. Posmų keturių...
Rietavas, 1959, birželio 25
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BENDRAAMŽIUI
Tu sakeisi pasaulį ištyręs –
Pėsčias ėjęs pakrantėm Krymo,
Kentęs troškulį Afrikos tyruos,
Batai kojas Aliaskoj nutrynę.
Tu sakaisi ir žmones pažįstąs.
Ir jų sielą – juodą ir baltą.
Tu galįs užvaduoti Kristų,
Nuo uolos Prometėją nukelti.
Aš tik vienu vis dar abejoju,
Aš tik vieno paklausti drįsčiau –
Ar išvaikščiojai bočių šilojų?
O save, žmogau, ar pažįsti?
Ar nueitum, žmogau, ar atsektum
Tėvų kapą – žalią velėną,
Jei į kojas pašinais įsisegtų
Durtuvų ir skeveldrų ražiena?

PALAIMINIMAS
Tu kaskart, išleisdama į kelią,
„Dievas tegu laimina“, – tari.
Ir suvirpa nerimas lašeliais
Ant blakstienų žodžio vidury.
Aš žinau, kodėl kaskart sustingsta
Širdgėla blakstienose sakais –
Per ilgai šiaurys galavo vinkšną,
Ir žalojo šerdį per ilgai.
Tu sakai, išleisdama į kelią:
„Dievas tegu laimina, sūnau.“
Ir netirpsta nerimo lašeliai.
Ir kodėl netirpsta jie – žinau...
Ir žinau, kad nieko nepadėtų
Dievo vardas, gęstanti malda,
Jei į kelią žodžiai išlydėtų –
O ne Tavo meilė amžina.
1959

NUODĖMINGASIS NOKTIURNAS
L. B.
Saulę blyškios užuolaidos sugeria,
Lūžta saulės spygliai nėriniuos.
Nėriniai, įsirėžę nugaroj,
Saulės žiedus sapnuos ir sapnuos...
Ir suklupusios nuodėmės klūpos
Prie altoriaus šešėlių blankių.
Melsis nuodėmei suveržtos lūpos
Violetinių lūpų lanku.
Ir tave kaip aną, kaip anuo metu,
Aštuonioliktam saulės rate,
Išsimeldusią saulėtą nuometą,
Paskandinsiu dvejonių sraute.
Veltui kaltinsi saulę ir nėrinius,
Aš nekaltas. Ir tu nekalta.
Tik abu nejučiom pasigėrėme
Nuodėminga šešėlių malda...
Tu buvai kaip kvėpinamas žiedas,
Nežinąs, kas ir kur jį numes.
Aš – vagis, valkataująs poetas.
Nesigraužk. Ir nekeiki manęs...
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Aš žmonėms anaiptol nesilyginu,
Tik per žemę šešėliu slenku...
Ir galbūt išsigimęs – nesiginu...
Donžuanas galbūt – sutinku...

Apšviesdamas kiekvieno medžio liemenį,
Ieškojo kažkokių ženklų:
Matyt, savisaugos instinktai liepė jam
Atspėti mįslę vilktakių vinglių.

Ir vestuvių gal niekad nešvęsime.
Gal rytoj, gal poryt išeinu.
Tik išeidamas dar išsinešiu aš
Vieną saują aitrių pelenų...

Penkiolika skardeno mišką garsiai lodami,
Tik paskutinis ėjo kurčiai nebylus,
Tikėdamasis amžių kloduose
Įžvelgti ateities vylius.

Ir sukaustysiu rožines lūpas
Violetinių lūpų lanku.
Vėlei saulėtos nuodėmės klūpos
Prie altoriaus šešėliu blankiu...

Keliavo pramanytais vilktakiais vilkolakiai,
Niūrus ir paslaptingas karavanas.
Tarp skambančių kaimenių tartum kokakola
Tirštai įrudusi naktis sruveno.

1960, kovo 16

Kaunas, 1961, gruodis

***

***

Teprabyla žodžiai nuvalkioti
Ir negirdėti dar niekada –
Buvo akys – sočios ir alkanos
Buvo antakiai – žūstą, žudą.

Tą naktį nė viena žvaigždė nepasirodė –
Tą naktį žemė duso naktyje –
Tą naktį – aš gimiau kažkur ant šalto gruodo,
Kažkur ant kieto gruodo kažkurioj pakelėje...

Buvo akys – švelnios ir mylinčios
Ir mylimo kraujo prigėrę.
Buvo antakių delčios dylančios
Ir paakių ratai padėrę.

Turbūt tą naktį krito prakeikimas,
O ne dienų palaima iš dangaus,
Ir aš kaip tyčia – tuo klaikiu vidurnakčiu užgimęs
Tą prakeiksmą kaip dovaną gavau – – –

Buvo akys – kruvinos dėmės
Buvo antakiai – durklo ašmenys
Buvo akys – degančios nuodėmės,
Užnuodyti Mozės rašmenys.

Tą dovaną tą amžiną apybrėkšmių košmarą.
Ir taip trumpus trumpus prabudimus,
Nusviedžiamus kaip išmaldą – po vieną apgailėtiną dinarą,
Kad būčiau nuolankus kaip vergas – geras ir klusnus.

Ir iš jų – nuodėmingų antakių
Ir iš jų – iš akių šventų
Gimė antakių ekstravagantika
Ir aš (kažkodėl) gimstu.

Ir aš esu klusnus ir nuolankus. Kaip apjuoktas Melmotas
Tarp skausmo asteroidų, pro sielvarto ūkus –
Paliegęs ir susenęs, nuvargęs, iškamuotas –
Po nerimo košmarą klajoti vis liekuos.

Buvo akys – sočios ir alkanos
Ir antakiai – žūstą, žudą.
Buvo žodžiai. Buvo nuvalkioti
Ir negirdėti dar niekada.

Bet vienąsyk sustosiu. Nubusiu. Ir paklausiu –
Kur dėjot mano kraują? O kur akis šviesias?..
Ir apiplėštų rūmų atgal pareikalausiu,
Grąžinti visą turtą ir puošmenas visas...

1960, kovo 31

***
Keliavo pramanytais vilktakiais vilkolakiai,
Ne fantastiški – realūs – kaip pušis ar eglė.
Liuoksėjo vienas paskui kitą – visi penkiolika.
Šešioliktas, paskutinysis, nešė deglą.

Ar atiduot tą žvaigždę – tą velniškų hipnozių –
Ir panašias žvaigždes – visas iki vienos...
––––––––––––––––––––––––––
Ir kraują, ir akis. Ir rūmus išnuomosiu,
Ir nebekeiksiu prakeiksmo – likimo dovanos...
1961, gruodžio 24
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***
Aš pavargau bebūdamas žmogum –
Jau netikiu nei pragaru, nei dangum –
Vl. Baltuškevičius

Žmogumi bebūdamas tu pavargai,
Bet tu nors Dievu būt gali.
O kur aš rasiu laimę, jei nebemieli,
Jei nebetraukia nei žmonių, nei Viešpačių takai?..
Jei Dievo negaliu pakęsti savyje, ne tik žmogaus –
Tom juodo nerimo sekundėm, taip beprotiškai
ilgom...
Tu pavargai bebūdamas žmogum, –
O aš visai gyventi pavargau...
Kur man nueiti? O kokion fantastiškon šalin?
Ir vėl save suvilti kokia viltimi? –
Jei tu nebetiki nei pragaru, nei dangumi –
Tai aš nebetikiu savim...

Argi aš kaltas, kad pamėgau vyną
Ir naktų beprasmiškas šnekas
Labiau už moters mylinčias rankas
Ir kūdikio akių žydrynę –
Argi aš kaltas, kad labiau už gražią
Moterį, už vyną ir draugus
Pamėgau genijų takus
Ir nerealų veidrodžių vitražą –
Argi aš kaltas, kad labiau už vyną,
Moteris, draugus ir genijų dainas
Pamėgau nesančias žemes
Ir užkerėtą nežinios žydrynę –
Argi aš kaltas? Ilgesys – kaip laikas,
Kaip kosmoso gelmė – platus ir begalinis –
Dar visai visai visai mažytis vaikas
Pasigaut panūdau pasakų kilimą –
1968, liepos 12

1961, gruodžio 25

***
Nutolo Tavo aimana Žeme
Ir Tavo ašarom rasotu rytu.
Ir palikai visai visai viena
Tarytum gulbė, pašauta prieš skrydį –
Su didele, su tokia didele,
Su taip be galo didele gėla.
Ir taip liūdnai nualpusia šalikelėj,
O taip liūdnai sumindyta žole –
Nusirito skausmas šaltu gruodu,
Nusivijo viltys iš paskos –
Šauktum, kad palauktų, kad sustotų –
Pasiguost norėtum dar kažkuo...

SKAMBA VĖLIAVOJ SPALVOS
Būna vėliavos puošnios ir margos kaip paukščiai,
Būna žydros kaip jūra ar vaiko sapnai.
Būna juodos kaip žemė ar kosminiai aukščiai
Ir skaudžiai raudonos lyg kraujo klanai.
Būna rūsčios, nuliūdę – lyg nuimtos ką tik
Nuo paryčiu kritusio brolio, draugų.
Būna mažos ir linksmos kaip linksmos fregatos
Ant išdidaus okeano bangų.
Būna vėliavos rudos, susvilusios getuos,
Būna vėliavos pilkos – kaip pelenai.
Būna žvilga kaip plienas ar lydomas ketus
Ir auksu išsiūtos sumaniai.

Ne! Nelikai visai viena. Tarytum Nemezidė
Ateis, o Lietuva, nauja karta.
Sparnus pakelsi Tu lemtingam skrydžiui
Ir nusidėsi nuodėme šventa – –

Būna tyros ir šventos – kaip sąžinė, duona.
Kaip laisvės giesmė, kaip tėvų dangus.
––––––––––
Skamba vėliavoj spalvos – geltona, žalia, raudona.
Atgimusios spalvos – kaip pats žmogus – –

1962–1963

1988
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Atsisveikinant su Nekrošiaus
Hamleto dramos vizija

Eimunto Nekrošiaus „Hamletas“, apkeliavęs 76-šias pasaulio teatrų scenas, po
16 metų paskutinį kartą buvo rodomas Lietuvos nacionaliniame dramos teatre
2013 m. gruodžio 7 d.

V

eik prieš porą mėnesių palydėjus iš sceninio gy- mikliomis Motinos (Gertrūda – Dalia Storyk) rankomis
venimo Otelą, smalsu buvo vėl pasinerti į rūstų nusmukusios kelnės, vėl užmautos ir diržu suveržtos,
Eimunto Nekrošiaus pasaulį, įkalinusį Hamletą – įžiebė herojaus ryžtą tapti subrendusiu jaunuoliu – išmaištingąjį Danijos princą neišsprendžiamų prieštarų la- liko pabrėžtinai svarbus artėjančių įvykių sekoje. Kiti
birinte. Lyginant su premjeriniu Hamletu (1997. 05. 11), buvo nuspėjami intuityviai ar suvokti atgaivinus premprieš metus regėtas (2012. 05. 11) buvo jau pastebi- jeros įspūdžius. Panašiai galima atsiliepti ir apie garsųjį
mai pakitęs. Tuomet tarsi išgirdau tylią, dar slopinamą Hamleto monologą, suskilusį premjeros dieną į tris jo
užuominą: artėja atsisveikinimo su spektakliu diena. hipostazes2, išreikštas Princo, Karaliaus ir Tėvo frazių
Neišvengiama tikrovės tiesa, paliudyta Antikos išmin- vingiuose (Klaudijus – Vytautas Rumšas, Tėvo šmėkla –
čių, – Omnia orta cadunt1, – skleidėsi, ryškėjo pagrindinių Vidas Petkevičius). Atsisveikinimo vakaro spektaklyje
spektaklio herojų vaidmenyse, jų reikšmių posūkiuose.
blankiai artikuliuotas3 Princo monologas, galbūt taip
Neaprėpiama kultūros istorijos patirtis mums pri- turėjęs išreikšti Režisieriaus sumanytos prasmės turinį,
mena: stiprų įspūdį palieka kūrinys, dar nespėjęs nu- ištirpo scenos kūrinio plėtotės tėkmėje.
Prasminiai akcentai, mizanscenų vingiai, finalinė
slinkti nuo savo sėkmės zenito. Ir tikrai, kai 2013 m.
gruodžio 7-osios vakarą apsilankiau jau oficialiai pa- scena, palydima Hamleto mirties ir raudonojo būgnelio
skelbtame paskutiniame spektaklyje, nuotaika, aiškiai garsų ritmų, tarsi gęstančios širdies dūžiai šaukte šaukė:
neapibūdinama žodžiais, bylojo, kad visiems spektaklio
baigta,
dalyviams ši diena yra ypatinga. Sklandė laukimo virpubaigta,
lys; įspūdį stiprino ir santūrus žiūrovų salės gaudesys, ir
viskas nesustabdomai
TV kamerų žiūros kryptys, ir perteklius stovinčiųjų, priužbaigta!
dengusių aptrintas sienų juostas. Bendrumo pojūtis apėmė įvykio dalyvių gretas ir net būrelį „žalio“ jaunimėlio,
Bet ar iš tikro atsisveikinimo vakarui baigiantis, visa
galbūt gimusio premjeros metais.
tai, kas regėta, išjausta, ištirps kaip
Į sceną energingai įšokęs Annuostabi vizija? Abejotina, labai
drius Mamontovas pasirodė kaip
abejotina! Žinau tikrai, Eimunto
subrendęs dramos aktorius, kaip
Nekrošiaus Hamletas, įsiskverbęs į
ištikimas Eimunto Nekrošiaus
sąmonės gelmes, nedings tarsi akimeno adeptas; jo sukurtame Hammirkos miražas; jis liks intelektine
leto personaže buvo jau galutinai
kultūros vertybe, suvešėjusia ir per
išnykę įsisenėję estradinio popso
šešiolika metų įsišaknijusia bent
pėdsakai. Pagrindinių personajau mano pasaulėjautos turinyje.
žų kohortoje žiūrovai vėl išvydo
Deja, Antikos poeto Vergilijaus išViktoriją Kuodytę – pirmąją Ofeminties žodis mus įspėja: Omnia
lijos vaidmens atlikėją. Smaragdifert aetas, animum quoque4.
nio mėlio suknelė ir iki skausmo
1
paraudusi skara atkūrė pritilusį
Visa, kas atsiranda, išnyksta (lot.).
2
Apie tai rašiau: Literatūra ir menas, 1997,
prieštarų skambesį, aidintį Režilapkričio 8, p. 10, o išsamiau nagrinėjau
sieriaus vizijos audinyje. Veik du
knygoje Pasakojimų sandara: struktūrinė tikrošimtus kartų Lietuvos ir pasaulio
vę aiškinančių tekstų interpretacija. – Versus
aureus, Vilnius, 2006, p. 114–126.
scenose rodytame spektaklyje iš3
Lyginant su klasikine Monologo kalbinės
bluko trys princo iniciacijų – paraiškos tradicija.
šventimų jam skirtos misijos pako- E u g è n e D e l a c r o i x . Hamletas ir Horacijus su
4
Metai nusineša viską, net ir atmintį (lot.).
poms – akcentai. Tik pirmasis – kai duobkasiais, 1839
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Amžinųjų vertybių tiesa,
prabilusi teatro kalba

Kazio Binkio „Atžalyno“ premjera Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, 2013 m.
lapkričio 8 d. Jono Vaitkaus inscenizacija, Laurynos Liepaitės scenografija, Dovilės
Gudačiauskaitės kostiumai, Algirdo Martinaičio muzikinė improvizacija.

P

remjeros pradžia rami: be uždangos šiurenimo,
be įprastos erdvių atskirties. Pirmomis veiksmo
akimirkomis viskas susilieja į visumą – ir scena,
ir salė, ir žiūrovų alsavimas. Atviroje, pritemusioje būsimo siužeto tėkmėje gimsta reikšmių užuominos, ryškėja
pedagogams skirto stalo ir moksleivių suolų kontūrai.
Erdvėje sklinda pavargusio, sunkiai sergančio dramos
autoriaus sūnaus balsas, pasakojantis apie siužeto bendraamžius, apie epochą, klibinamą K. Binkio Keturių
vėjų erzelio.
Veiksmo pradžios epizodas: lėktuvėlis, į klasę atneštas moksleivio, svajojančio apie padangių romantiką,
rėžia žymę, bylojančią – galbūt tik mano subjektyviai
orientuotoje sąmonėje – apie tragišką Lituanikos žūtį. Ir
ne tik tai: du bičiuliai, – Petras (akt. Petras Kuneika),
svajojantis apie skrydžius, ir kitas mokinukas Jasius (akt.
Dainius Jankauskas), nuoširdžiai pasiruošęs bičiulį visokeriopai paremti, – tai lyg būsimieji Darius ir Girėnas, o
gal tikėtinas jų moksleiviškos praeities atspindys. Tik to-

Atžalynas Valstybės
teatre, 1938 (režisierius
Borisas Dauguvietis).
Nuotrauka iš Lietuvos
teatro, muzikos ir kino
muziejaus

kie dori, pasirengę aukotis dėl mokyklos ir jos bendrijos
garbės jaunuoliai gali ryžtis žygdarbiams. Būtent apie
taip nusiteikusį jaunosios kartos atžalyną svajojo Kazys
Binkis, būtent apie tokią artėjančią politinių įvykių audrą,
pražudžiusią nespėjusius sustiprėti ąžuoliukus, bylojo
vaidmenų ir veiksmo semantinė architektonika, kryptingai suręsta spektaklio demiurgo. Matyt, todėl įspūdingai
nuskamba pirmo veiksmo finalinis epizodas, atskleidęs
dramos autoriaus nužymėtus akcentus, kuriuos pagilino
režisierius, savaip juos koreguodamas. Viso spektaklio
pabaiga pakili kaip ir pirmo veiksmo: šoka, sukasi ratu
moksleiviai ir jų mokytojai, kyla–leidžiasi, rizikingai manevruodamas, bet nesuduždamas oranžinis – tarsi herojinio skrydžio per Atlantą užuomina – lėktuvėlis, kol galop
pranyksta padangės skliautuose. Į džiaugsmingą garsų
srautą įsiveržia grėsmingas muzikinis akcentas, lydimas
vaizdo plastikos elementų. Tai – lemties ženklas, perspėjantis apie artėjančius tragiškus istorinius įvykius, kurie
pakirs lieknų sodinukų, kylančių į dangų, šaknis.
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Atžalynas Kapsuko dramos teatre, 1956 (režisierius Stasys Čaikauskas)

Jonas Vaitkus ir jam talkinantys bendraminčiai labai jautriai pažvelgė į Binkio dramą, atidžiai įsiklausė
į rašytojo sūnaus Gerardo Binkio pasakojimą apie tėvą
ir pirmuosius pjesės pastatymus. Išgirdęs spektaklį komentuojantį mano jaunystės bičiulį Gerardą, ne iškart
jo balsą atpažinau. Sunku buvo patikėti, kad prieš tris
mėnesius iškeliavusį į Dausas vėl girdžiu. Beje, K. Binkio Atžalynas yra tiesiogiai susijęs su mano paauglyste,
su moksleiviško gyvenimo aktualijomis, brandinusiomis mano kartą. Ši drama – tai mano išgyventų akimirkų liudytoja ir asmeninės istorijos dalis. Kai 1938-aisiais
Valstybės teatre Kaune Borisas Dauguvietis statė Atžalyną, aš toje pačioje scenoje atlikau Baravyko vaidmenį
moksleiviams skirtoje pjesėje Musmirės1; ją statė trumpai
gyvavusio moksleivių teatriuko įkūrėja, iškili pedagogė
ir aktyvi skautininkė Vlada Arminaitė. Netrukus mokykloje mėginome suvaidinti epizodus iš sparčiai populiarėjančios K. Binkio pjesės; analogiški mėginimai sklido ir
kitose mokyklose. Štai todėl šiandien į premjerą Vilniuje
ėjau su jaudinančiu smalsumu ir viltimi vėl priartėti prie
tų vertybių, kurios gal jau prarastos, bet dar galutinai neišbrauktos iš mūsų sąmonės labirintų. Ir akimirksniu išniro garsioji Jono Meko frazė: „Prarasta, prarasta, prarasta!“ (Lost, Lost, Lost – prarasta sau ir kitiems), nuaidėjusi
mano atminties vingiuose. Šis aidas galbūt suskambo
taip ryškiai ir netikėtai, nes jau žinojau, kad rytoj (lapkričio 9 d.) Petrašiūnų kapinėse Kaune šalia pjesės dramaturgo prisiglaus urna su jo sūnaus Gerardo pelenais.
Režisieriui rūpėjo prikelti paprastas ir amžinai
reikšmingas vertybes, jau išnykusias iš visuomenės išrinktųjų aplinkos – jų jau nėra nei politinėje valdančiųjų
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arenoje, nei kultūros rūpesčių dalykuose. Privalau pripažinti, kad Jono Vaitkaus kūrybinėje panoramoje nuolat
pastebiu vertybių alkį, nepakeliamu skausmu perveriantį jo kūrybinį polėkį. Tačiau kartais ši ypatybė nublanksta pastatymų išraiškų įvairovėje, kūrėjui ieškant įtaigių
priemonių, paryškinančių jo idėjas. Tačiau jis išlieka ištikimas savam tikslui, nes jau yra patyręs, kad tariamoje
kasdienybės ramybėje glūdi tiesos, savo dramaturginiu
užtaisu įtakingai motyvuojančios mūsų gyvenseną. Tarsi
paprasta, bet raiškiai artikuliuota sceninė aktorių kalba,
atsivėrusi J. Vaitkaus inscenizacijose Madam Bovari, Patriotuose, taip pat pastebima Helverio naktyje bei keliuose
nepaminėtuose pastatymuose, paliudija tikro, prigimtinio paprastumo vertę. Šią režisieriaus siekiamybę, potencialią jau K. Binkio kūrinyje, suprato ir scenografė, ir
kostiumų dailininkė, ir kompozitorius. Spektaklio visuma tai raiškiai atskleidžia.
Ištikimas teatrinio gyvenimo stebėtojas, netikėtai
atsidūręs tarp žiūrovų ir, tarkime, dar nežinantis, kuris
režisierius statė Atžalyną, regėdamas veiksmą scenoje,
nedvejodamas atpažins Jono Vaitkaus braižą. Čia jis pastebės baltas pirštines, išryškinančias aktoriaus rankų
kalbos reikšmes, atlikėjų krypavimus à la pingouin ar
džiazuojančius judesius ir kitas niuansuotas režisūrines
išmones. Žiūrovas scenoje išvys paryškintus, siužetui
svarbius personažus: tai mokyklos inspektorius – kompromisų nepripažįstantis dogmų saugotojas (akt. Arūnas Sakalauskas), tai globėjai, neadekvačiai vertinantys

Atžalynas Panevėžio dramos teatre (režisierius Juozas Miltinis). Kazimiero
Vitkaus nuotrauka, 1956 (Juozo Miltinio palikimo studijų centras)
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našlaičio Petriuko elgesį, inžinierius Keraitis ir jo žmona
(akt. Gediminas Sederevičius, Viktorija Kuodytė).
„Skaidraus paprastumo“ principas, pasirinktas
K. Binkio dramos interpretacijai, ir paminėti režisieriaus
darbo ypatumai pasiteisino; jie darniai įsiliejo į šių dienų žiūrovų pajautos erdves, kuriose asmenys, pasirengę
susitikti su kultūros vertybėmis, atras proskynas režisieriaus užkoduotų prasmių link.
Režisierius, dėliodamas sceninius akcentus, mėgina
minti takus prasmingos tiesos link. Mąstydamas apie
spektaklį, prisimenu Algirdo Juliaus Greimo tekstus, kuriuose atsiskleidžia jį kankinusios mintys apie „pakankamas sąlygas“, kuriomis atsivertų būdai, galintys žmogui
padėti ne tik pažinti, bet ir suprasti pasaulį. Įžymusis
semiotikas buvo įsitikinęs, kad „...priėjimas prie reikšmių pasaulio... gali padėti atskirti reikšmingus dalykus
nuo nereikšmingų“2. Kiekvienas Jono Vaitkaus kūrybinio kelio fragmentas – tai ne tik artėjimas prie reikšmių
pasaulio, bet ir svarbi nuoroda, bylojanti apie pasijas,
kurias patiria besiveržianti prie savosios tiesos asmenybė, nuolat plakanti save ir jį lydinčią kūrybinę grupę.
Pakartodamas Antikos išminčiaus Petronijaus aforizmą,
dabar ištarčiau Vile est, quod licet3.
Premjerinių ovacijų gaudesyje išniro akivaizdi tiesa:
mūsų kultūros didžiavyriams dar rūpi prikelti pranykusias, bet gal dar nepražuvusias vertybes. Neprarandu
vilties, nes dar tikiu, kad amžinųjų vertybių tiesos galia
pristabdys pražūtingą visuomenės slinktį globalios civilizacijos, nesustabdomai krentančios į prarają, link. Šią
pajautą, kaip intelektinę teatro dovaną, priėmiau su pagarba pjesės autoriui ir spektaklio statytojams.
1

2
3
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Atžalynas – Kuršėnų
teatro Mozaika ir
jaunimo teatro
Inkaras kūrinys, 2010
(režisierius Petras
Valskis)
Kazys Binkis.
Atžalynas, rankraščio
fragmentas (Maironio
lietuvių literatūros
muziejus)

A. Didžiulytė. Musmirės (2-jų veiksmų scenos vaizdelis). – Lietuvos
reikalų komisariato spaustuvė, Voronežas, 1918, 47 p. Tai Lietuvos
reikalų komisariato Kultūros ir švietimo leidinių Vaikų knygynėlis
serijos 20-oji knygelė. Ji, kaip ir kiti serijos leidiniai, vėliau (prieškariu), buvo pakartotinai išleista ir išdalyta mokykloms. Knygelę,
kaip brangų atsiminimą, saugau iki šiol.
A. J. Greimas. Semiotika. – Mintis, Vilnius, 1989, p. 8–9.
Pigu, kas lengvai įgyjama (lot.).

Kauno 23 mokyklos trečia klasė (1933).
Mokytoja M. Obelenytė-Krikštopaitienė,
tais laikais bendraudama su K. Binkiu,
yra ne kartą diskutavusi dėl abejotinos
keturvėjininkų įtakos vertės pedagogikai.
Klasėje susikaupę jos mokinukai – tikri
darbštuoliai, palinkę ties rašinėliu. Tai –
Atžalyno kartos pradinukai, kurie po
kelerių metų tapo pjesės herojų prototipais.
Nuotrauka iš asmeninio autoriaus archyvo
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R imv ydas Stan kev ičius

Asfalto spjaudymas
ant asfalto
Užaugs sūnelis didelis ir savo tėviškę valdys.
Ir žemė taps lyg sodas žydintis,
Ir bus graži genčių šalis.
Vytautas Mačernis. Šeštoji vizija

I. PAKLAUSTAS APIE KILMĘ
Temoku dainuot apie šienpjovius:
Antroji žolė gimsta su dalgio baime, trečioji –
Su plieno skoniu gerklėj.

II. GIMIMO LIUDIJIMAS
Randais prasidedu metrikose,
Daugtaškiu – vadovėliuose,
Grubiomis siūlėmis – po kojomis, baigiuos
Butaforiniu dangumi,
Gerokai pažemintu, be perstojo auštančiu,
Nuo paukščių akylai saugomu.
– Mama, iš kur aš atsiradau?
– Tu neatsiradai, vaike, ir vargu,
Ar kada atsirasi. Durys pro mane
– Tik nepyk –
Į tikrovę neišveda...

III. STANDARTINIS DAVINYS
Tamsos draiskalai,
Ketvirtis duonos, ketvirtis sąmonės,
Ketvirtis oro... Dar –
Violončelės, vėlinių lietūs ir vėjai įsiutę –
Teškančios Bacho siuitos
Ledinėje tuštumoje...

Realybės gavau tiek nedaug,
Kad beveik nebūdavo ką sapnuoti:
Ketvirtis bučinio, ketvirtis sparno, ketvirtis
Noro nubusti kitur –
Kur ne žmogus atsimerkia, o jį,
Atsibudusį, mato pasaulis,
Turintis kalbą, vietą, nekintamą prasmę...
Visų šių dalykų pas mus smarkiai trūko –
Keleiviniai lėktuvai tiesiog
Pakibdavo danguje,
Neapsispręsdami tarp sugrįžimo ir
Dievo.

IV. KŪLGRINDA
Pastebintys, kad esu –
Neturėjo teisės man išsiduoti,
Negalėjo pasakyti,
Keliomis stotelėmis per anksti išlipau,
Kiek laiko dabar būsiu nokinamas
Betoninėse įsčiose: tik ketvirtis
Žodžio, ketvirtis baimės,
Kvorta degtinės liežuviui
Atrišti...
Teko išmokti atrišti. Įgust atpažinti veidus
Po žeme ir po šypsenomis,
Kiaurai sandėlius pamatyti bažnyčias,
Freskas – po stingstančio tinko,
Žaizdas – po ciniško cinko
Sluoksniais...
Išėjau ir aš pažinti pasaulio.
Vienintele neuždrausta kryptimi –
Gilyn.
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V. AKIMS APSIPRATUS
Mačiau, guli Mačernis kape –
Su ta pačia idea fixe, įstrigusia galvon,
Su ta pačia diagnoze, kaip manoji –
Iš lūpų jį visą perskaičiau –
Žiūrėjo „gandrelio“ pusėn,
Praskrendant gervėms kartojo:
„Tolti nuo čia – beprasmiška.
Nėra jokio egzodo, jokių šiltųjų kraštų...
Kaip ir nėra Sorbonos.“
„Klyvlendas, klyvlendas, klyvlendas“, – atsakė jam gervės.
Jos – kvailiukės – manosios kartos – nenutuokia,
Kad ugnis bei skeveldros – lengvai
Gyvastį ir ten pasiekia,
Kad pasieny
Jos neišvengiamai bus sugautos,
Suvertos ant siūlo ir su konvojum
Parvarytos atgal.

VI. PUČIAMIEJI
Ne tik jas – lygiai taip parvarydavo
Spalvų ir kvapų jau netekusius,
Dar mūsų tėvų vaikystėj
Pasibaigusius pavasarius,
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Atsukdavo ir iš naujo paleisdavo
Tuos pačius, jau matytus įvykius,
Užmaukšlindavo ant veidų
Išsivadėjusias emocijas:
Kasdien viešai prisiekdavome
Būti linksmesni negu vakar,
Kasdien švęsdavome laimėtą karą
Prieš viltį...
Šautuvų tūtos reguliavo
Eismą, įstatymus, virškinimą,
Šautuvų tūtos kviesdavo
Šokiui mūsų mokytojas,
Diskantais spiegiančias mūsų smegenis, dar
Nepasimatuotus likimus...
Tušą ausysna
Griausmingai liejo orkestras, bet girnos
Girdėjos aiškiau.

VII. VĖL PAKLAUSTAS APIE KILMĘ
Temoku dainuot apie šienpjovius:
Antroji žolė gimsta
Su vieversių nuojauta virš galvos, trečioji –
Su svajone peraugti kiaurai asfaltą –
Būtent jis, pasirodo, virš mūsų buvo padriektas
Vietoj dangaus.

VIII. GRAŽUS PAŽIŪRĖTI SONETAS
– Gražu buvo pažiūrėt, kaip pralupom nagais netikrą dangų.
– Gražu buvo pažiūrėt.
– Gražu buvo pažiūrėt, kaip šipuliais skliautas sueižėjo.
– Gražu buvo pažiūrėt.
– Gražu buvo pažiūrėt, kaip krisdami luitai brolius, sesutes traiškė.
– Gražu buvo pažiūrėt.
– Gražu buvo pažiūrėt, kai patys gyvi išlikom.
– Gražu buvo pažiūrėt.
– Gražu buvo pažiūrėt, kaip išlindusiems saulė mums į akis patviskino.
– Gražu buvo pažiūrėt.
– Gražu buvo pažiūrėt, kaip visa aplinkui nustojome matę.
– Gražu buvo pažiūrėt.
– Gražu pažiūrėt, kaip dabar namų namuose, žmonių žmonėse nesurandam.
– Gražu pažiūrėt.
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IX. ATOLAS

XI. SKEVELDRA

Stoviu dabar po dangaus begalybe:
Ketvirtis amžiaus, ketvirtis niekur
Nedingusios baimės, ketvirtis nuojautos,
Kad viskas turėtų būti kitaip... Dar –
Violončelės, vėlinių lietūs ir vėjai įsiutę –
Bacho siuitos srūvančios
Ledinėje tuštumoje...

Luktelėk –

Negalėjau nujausti,
Kad bus taip sunku man
Pataikyt į natą –
Gerklos – pilnos asfalto,
Butaforinių žvaigždžių šukių,
Pilnos piktų, neišmiegotų
Dainų (trečioji žolė dygo su pustyklės garsais
Vietoj vieversio):
„Kalas nauja – šienpjovių besiilginti...
Kalas nauja – nei žiogais, nei paukščiais nebetikinti...
Kalas nauja – dalgiškais lapais link dalgių...“

Pamatysi,
Tada jau tarsiu: „Lietuva.“
Pamatysi, tada ilgai:
„Lietuva, žaliuojanti
Tarp nebūties ir nebūties“, – lyg paklaikęs
Dainuosiu...

X. ŠILTIEJI KRAŠTAI
Mačernis ir kalėdiniai šalčiai – savo vietose, visa kita
Užgriuvus tikrovei,
Labai pasikeitę – skeveldros seniai
Atstovauja visumai, tamsos draiskalai –
Pervadinti freskomis, sandėliai
Akivaizdžiai painiojami su bažnyčiomis...
Žemėn pargrįžę žemininkai
Skuba patvirtinti: Klyvlendo vis dar nėra,
Tolti buvo beprasmiška – šitai suvokti
Nė nereikėjo Sorbonos...
Tik gervės per laiką atprato išskristi –
Pusnynai balčiausi
Ant kapo sugulę –
Kiaurus metus
Žiemoja.

Man tik reikia dar
Kelis kartus atsikrenkšti, reikia
Pagaliau iškosėti iš savęs tuos
Paskutinius gabalus
Dangaus.

Kol išmoks man pritart violončelės,
Vėlinių lietūs ir vėjai –
Amžinos Bacho siuitos,
Almančios tuštumoje.
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A nd r iu s Kon ick i s

Tradicinė krikščionybė –
ko gero, sąmoningumo
destrukcijos veiksnys...

Kai prieš porą metų pasirodė kvietimas į numatomą konferenciją „Šiuolaikinės visuomenės
sąmoningumas: senieji ir naujieji mitai“, pirmiausia dėmesį patraukė sąvoka „sąmoningumas“.
Gerokai nustebau išvydęs jau sudarytą konferencijos programą: žodžio „sąmoningumas“ neradau nė viename iš trisdešimties numatytų pranešimų pavadinimų; užtat buvo ketinama iš esmės aptarti klasikinę tautinę – lietuvių, latvių, baltarusių, prūsų, totorių – mitologiją, įvairius
mitų aspektus šiuolaikinėje politikoje, kelis specifinius – „savo kaltės“, „tautos išlikimo“, „herojų ilgesio“ – mitus, netgi senus ir naujus mitus plačiausiu Vidurio ir Rytų Europos mastu,
o ir šiaip įdomias, vienaip ar kitaip su mitais susijusias problemas – mecenatystę, feminizmą,
LDK dalybas, laikinas miestiečių bendruomenes... Vis dėlto nemanau, kad mano samprotavimai
nuskambėjo baisiu disonansu bendrame konferencijos kontekste; juo labiau nė kiek nesigailiu
pasirinkęs būtent tokį svarstymų objektą. Tad mielai sugrįžčiau prie anąsyk gvildentų dalykų –
manau, tai galėtų rūpėti ne man vienam.

N

ėra reikalo visko pradėti ab ovo – nuo išsamios sąvokos sąmoningumas (ar sąmonė) analizės. C. G. Jungas taikliai pastebi, kad „sąmonė
yra labai nesena gamtos įgija, ir ji tebėra „eksperimentiška“. Ji trapi, jai gresia specifiniai pavojai, ji lengvai
pažeidžiama.“1 Vis dėlto, vartodami šią sąvoką ne itin
moksliniame kontekste, paprastai neblogai žinome, ką
norime pasakyti. Populiarūs žodynai sąmonę apibūdina
kaip sveiko proto, nuovokos, tvirtos atminties turėjimą, gebėjimą suvokti aplinką, sąmoningumą – kaip gebėjimą kritiškai
vertinti gyvenimo reiškinius, atsakyti už savo veiksmus. Į tai
pirmiausia ir atkreipkime dėmesį. Galėtume pasitelkti
nepaprastai išpopuliarėjusią S. Freudo koncepciją apie
sąmonę, kuriai atstovauja Ego (Aš), ir pasąmonę (arba tiksliau – ne-sąmonę, nes psichoanalizės pradininkas vartojo
sąvoką unbewusste), kuri labiausiai išryškėja per Id (nesant tikslaus lietuviško vertimo sakykime tiesiog kažkas).
Praverstų ir garsioji K. Marxo tezė, kad visuomeninė žmonių būtis nulemia jų sąmonę, o jeigu kas norėtų oponuoti
Marxui, turėkime galvoj ir priešingą versiją, kad kaip tik
sąmonė nulemia žmogaus būtį. Visa tai suteiktų pakankamas gaires mūsų samprotavimams.
Nebūtina taip pat gilintis į krikščionybės istorijos
studijas, imtis išsamios lyginamosios kad ir labiausiai pasaulyje paplitusių religijų (ar trijų pagrindinių krikščionybės srovių) analizės. Tiesiog traktuokime krikščionybę kaip visuomeninį reiškinį, kaip tam tikrą šalia mūsų
esančiųjų gyvenimo būdą. Statistikos duomenimis, daugiau nei 80 % Lietuvos gyventojų priskiria save vienai iš
krikščioniškųjų konfesijų. Vadinasi, didžiuma Lietuvos
žmonių gyvena krikščioniškąjį gyvenimą: lanko Šventą-

sias Mišias bažnyčioje – nors kartą per savaitę, švenčia
krikščioniškąsias šventes – bent jau Kalėdas ir Velykas,
dalyvauja krikščioniškose apeigose – dažniausiai gimimo, mirties ir sutuoktuvių proga, tikriausiai skaito Šventąjį Raštą ir, be abejo, laikosi krikščioniškosios moralės
normų. Iš tikrųjų – turiningas, įvairiaspalvis, daug įdomių įspūdžių sukeliantis gyvenimas...
Pažvelkime tad iš arčiau į kai kurias šio gyvenimo
apraiškas ir pamėginkime suvokti, koks vaidmuo jame
tenka sąmoningumui, kitaip tariant – kokią įtaką sąmoningumas daro krikščioniškajam gyvenimui arba krikščioniškasis gyvenimas – žmogaus sąmoningumui.
Lengviausiai pastebimas ir daugiausia įspūdžių (ne
vien krikščionims) sukeliantis krikščioniškojo gyvenimo
elementas – mūsų šalyje tiesiog visuotinėmis tapusios
krikščioniškos šventės. Svarbiausios jų – Kalėdos, Jėzaus
gimimo proga, ir Velykos, minint Jėzaus prisikėlimą. Jau
čia galėtų kilti elementaraus sąmoningumo diktuojamas
klausimas: ką reiškia šie skambūs švenčių pavadinimai
ir kaip jie susiję su švenčiamais įvykiais? Bendras Lietuvos gyventojų (nebūtinai krikščionių) skaičius, kurie nors
kartą buvo apie tai susimąstę, bus, atrodo, gerokai mažesnis už minėtus 80 %, o ką jau kalbėti apie radusius bent
iš dalies smalsumą tenkinantį atsakymą... Reikšmingiausi
ir absoliučiai nuo švenčių neatsiejami atributai – kalėdinė
eglutė ir velykiniai margučiai. Vėlgi derėtų susimąstyti:
kaipgi blizgančiais burbuliukais papuošta eglutė simbolizuoja Išganytojo gimimą, o įvairiaspalviai išmarginti kiaušiniai – jo prisikėlimą? Šiaip panašaus pobūdžio
klausimai dažnai kyla ir visai ne krikščioniškomis aplinkybėmis: aš asmeniškai niekaip negaliu suvokti, kodėl
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H e n r y F u s e l i . Ievos sukūrimas, 1793

valstybės atkūrimo proga (vasario 16-ąją ar kovo 11-ąją)
Gedimino prospektu nuo Katedros iki Seimo (ar atvirkščiai) turi žygiuoti (tegu ir valstybinė) kariuomenė; kodėl
ne mokslininkai, gydytojai, poetai ar autobusų vairuotojai – jie juk irgi sudaro gana reikšmingą valstybės sudėtinę dalį. Tačiau palikime šią problemą kitai gerai progai...
Sąmoningai organizuotos šventės, manyčiau, turėtų atrodyti kiek kitaip: pavyzdžiui, kompozitoriaus sukakties
proga rengiami jo kūrinių koncertai; dailininko jubiliejui
labai tiktų jo paveikslų paroda ar jo kūrybai išanalizuoti
skirta menotyrininkų konferencija; įpratome jau, kad aviacijos šventės proga organizuojami parodomieji skrydžiai
ar žaismingi parašiutininkų pasirodymai, o ir moters dienos proga – nors kartą per metus! – įteikti tulpę bendradarbei yra kur kas prasmingesnis dalykas nei kiaušiniai
per Jėzaus prisikėlimą. Tiesa, Kalėdų proga sukuriamos
simbolinės prakartėlės, primenančios šventojo kūdikėlio
gimimo aplinkybes, tačiau kone svarbiausias šios krikščioniškos šventės reiškinys – Kalėdų senelis su dovanomis. Tai suteikia daug džiaugsmo ir suaugusiesiems,
ir vaikams. Tėveliai neretai net gali pamiršti paaiškinti
vaikams, kas čia iš esmės švenčiama – juk jie nepaprastai
susirūpinę dovanų pirkimu, atitinkamu jų papuošimu,
įteikimo procedūros organizavimu (šitaip – mes tai jau
aiškiai matome – krikščioniškoji šventė neišvengiamai
tampa komercine švente, bet čia vėlgi ne mūsų svarstymų
problema). Net jeigu vaikelis ir sužino ką nors apie solenizantą, jam visi šie Išganytojo ir Dievo Sūnaus reikalai
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rūpi mažiausiai; svarbiausia – eglutė ir Kalėdų senelis.
Būtent per šiuos įspūdingus Kalėdų atributus jis susipažįsta su krikščioniškomis tradicijomis ir automatiškai
(mums rūpimame kontekste sakytume – nesąmoningai)
tampa krikščioniškosios bendrijos nariu.
Vėliau vaikams po truputį – atsižvelgiant į jų IQ –
dėstomi ir kiti pamatiniai krikščioniški dalykai, pavyzdžiui, kaip Dievulis sukūrė pasaulį. Ir čia vaikus mažiausiai domina įvairios esminės detalės, juo labiau kokie
nors moksliniai argumentai. Pakanka, kad pirma buvo
sukurti žemė ir dangus, paskui Dievas ėmėsi augalų ir
gyvūnėlių, pagaliau, darbo savaitės pabaigoje, sukūrė
žmogų. Tiesa, kartais (turtinga visuomeninė patirtis leidžia manyti, kad itin retai) pasitaiko skeptiškai nusiteikusių ar viskuo abejoti linkusių (vėlgi mūsų kontekste
galėtume sakyti – sąmoningesnių) vaikučių. Vieną tokį
atvejį, F. Dostojevskio aprašytą Broliuose Karamazovuose,
derėtų prisiminti. Grigorijui mokant mažąjį Smerdiakovą šventosios istorijos, berniukas staiga gudriai nusišypsojo ir paprieštaravo: „Šviesą Viešpats Dievas sukūrė
pirmą dieną, o saulę, mėnulį ir žvaigždes – ketvirtą. Iš
kurgi tad šviesa žibėjo pirmą dieną? Grigorijus apstulbo... [ir] neištvėrė. „O štai iš kur!“ – sušuko jis ir įtūžęs
skėlė mokiniui antausį.“2 Šis pavyzdys reikšmingas ne
vien kaip primenantis apie jaunuosius intelektualus,
galinčius sutrikdyti patyrusius mokytojus; svarbu ir tai,
kad kartais krikščioniškųjų mokytojų argumentai būna
neką svaresni už čia panaudotą Grigorijaus...
Bet dažniausiai vaikai mielai priima ši paprastą pasakojimą apie pasaulio sukūrimą ir, atrodo, nė nekvestionuoja jo visą gyvenimą. Susidaro įspūdis, kad visi
krikščionys puikiausiai žino šią šventąją istoriją ir niekam
nekyla jokių klausimų ar abejonių. Drįsčiau manyti, kad
visa tai žino būtent (ir tik!) iš tėvelių ar senelių pasakojimų, o Šventojo Rašto paprasčiausiai neskaito. Juk esminių
klausimų turėtų kilti vos atsivertus Pradžios knygą (turiu
galvoj anaiptol ne sukūrimo proceso analizę ar vertinimą
pasitelkus kokius nors šiuolaikinio mokslo laimėjimus, o
tiesiog naratyvo nuoseklumą ir vidinę logiką). Normalų
(t. y. sąmoningą) skaitytoją turėtų sugluminti vien tai,
kad, vos pasibaigus pasakojimui apie pasaulio sukūrimą
(Pr 1, 1 – 2, 4), prasideda antras, kiek kitoks, pasakojimas
apie tuos pačius dalykus. Įsivaizduokime, kad pirmoje
didžiulio romano pastraipoje sužinome, jog pagrindinis
veikėjas gimė kaime M, paskui mokėsi gimnazijoje N, o
baigęs studijas universitete, išvyko į Ameriką; o štai antroje pastraipoje lyg niekur nieko rašoma, kad jį, dar vaiką, tėvai išvežė į Ameriką, ten jis baigė gimnaziją ir įstojo
į universitetą. Turėdamas šiokios tokios patirties leidybos
srityje, mėginčiau nusakyti šį kuriozą profesionaliomis
sąvokomis: galbūt išsiblaškęs rašytojas įteikė leidyklai du
savo kūrinio variantus – pirminį ir pataisytą, patobulintą,
o žioplas redaktorius nesusigaudė ir įdėjo į knygą abudu... Nežinau, kokios buvo leidybinės tradicijos Biblijos
rašymo laikais, tačiau akivaizdu, kad kažkas čia ne taip.
Net jeigu nemėgintume aiškintis istorijos miglose paskendusių knygos „sudarymo“ ar „redagavimo“ problemų,
neįmanoma nepastebėti esminio dviejų pasakojimų turinio skirtumo. Pagal pirmąją versiją, penkias dienas triūsęs prie šviesos ir vandenų, augalų ir gyvūnų, šeštadienį
„Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo
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paveikslą sukūrė jį; kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Dievas
palaimino juos, tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės,
pripildykite žemę ir valdykite ją!“ (Pr 1, 27–28) Antroji pateikia gerokai ilgesnę ir sudėtingesnę istoriją: pirmiausia
„Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į
šnerves gyvybės alsavimą“; paskui „užveisė sodą Edene...
su gyvybės medžiu sodo viduryje ir gero bei pikto pažinimo medžiu“ ir paaiškino žmogui, nuo kurių medžių
galima valgyti, o nuo kurių – ne; pagalvojęs, kad „negera
žmogui būti vienam“, Dievas „padarė iš žemės visus laukinius gyvulius ir visus padangių paukščius“; pagaliau
Dievas „užmigdė žmogų... išėmė vieną šonkaulį... padarė
moterį ir atvedė ją pas žmogų“. (Pr 2, 7–22) Gal ir ne itin
svarbu, kokia tvarka ir iš kokių žaliavų buvo sukurti visi
pasaulyje dabar esantys daiktai ir gyvosios būtybės, betgi tikrai maga žinoti, kaip vis dėlto buvo sukurtas žmogus. Ar galėtume įsivaizduoti krikščionį, kuris to nežino?
Žino visi, ir niekam nerūpi, kad Šventasis Raštas pateikia
dvi skirtingas versijas. Kartais prisimenama pirmoji, bet
dažniausiai, ypač norint pabrėžti moters antrarūšiškumą,
pasitelkiama antroji. Neatrodo, kad tokia turėtų būti sąmoningo skaitytojo pozicija teksto atžvilgiu.
Krikščionys tradiciškai mano esą Adomo ir Ievos
palikuonys; ir ne tik krikščionys – visi žmonės kilę iš
Adomo ir Ievos. Tam tikrų problemų tokiai koncepcijai, aišku, gali pridaryti mongolidai ir negridai, bet nesureikšminkime šio apmaudaus keblumo. Ir vis dėlto,
nors Ievos vardas kaip tik ir reiškia „gyvybės davimą“
(kiti panašūs variantai – „gyvastis“, „gimininga“), iš Bib
lijos teksto nepavyksta išskaityti, kad ji būtų „visų gyvųjų motina“ (Pr 3, 20). Priešingai – nepalieka įspūdis,
kad šalia pirmųjų šventosios istorijos herojų gyvena kiti
žmonės (nežinia, iš kur atsiradę ar kieno – jei ne Dievo
Kūrėjo – sukurti). Adomas ir Ieva turėjo du sūnus, kurių vienas nužudė kitą. Kai Dievas prakeikė Kainą, tas
išsigando: „...kas tik mane sutiks, galės užmušti“. Viešpats jį nuramino: „Taip nebus! Jei kas užmuštų Kainą, už
Kainą bus atkeršyta septyneriopai.“ (Pr 4, 14–15) Kas gi
tie potencialūs Kaino žudikai (o jų, matyt, yra nemažai,
jeigu ketinama atkeršyti septyneriopai)? Paskui „Kainas
pažino savo žmoną...“ (Pr 4, 17), bet niekur nepasakyta, kad Ieva būtų pagimdžiusi dukterį. Kai „Adomas
vėl pažino savo žmoną, ji pagimdė sūnų ir pavadino jį
Setu“ (Pr 4, 25), tėveliui jau buvo šimtas trisdešimt metų
(Pr 5, 3). Ir tėvas, ir sūnus nugyveno dar po daugiau
nei devynis šimtus metų, turėjo daugybę palikuonių,
bet ilgiausiame sąraše minimi tik vyrai ir tik po vieną
kiekvienos kartos. Moterų tarsi apskritai nebūtų buvę.
Galėtume manyti, kad feministinis sąjūdis anais laikais
buvo gana silpnas ir dar nedrįso reikšti pretenzijų į savo
teises, tačiau viena nuoseklaus pasakojimo frazė verčia
suklusti: „Kai žemėje žmonių pradėjo daugėti ir jiems
gimė dukterų...“ (Pr 6, 1) – gal moterys iš tikrųjų ėmė
gimti tik vyrams ryškiai pagausėjus... Sunku perprasti
šią žmonijos istorijos pradžios mūsų planetoje painiavą;
o, kaip norėtųsi išvysti tikslų visuotinį genealoginį medį!
Bet sukurti jį – tikriausiai ne „paprastų“, kad ir itin sąmoningų, krikščionių priedermė. Gal šiuolaikinės informacinės technologijos galėtų palengvinti užduotį Biblijos egzegetams ir pagaliau turėtume tobulą universalią
žmonijos genealoginę schemą. Tai, žinoma, išsklaidytų
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bet kokias abejones dėl gražios tradicinės krikščioniškos
koncepcijos apie visuotinę žmonių giminystę, kuria, beje,
krikščionys ir šiaip nėmaž neabejoja...
Viena gražiausių krikščioniškųjų tradicijų – gyventi laikantis krikščioniškųjų moralės taisyklių ir normų,
kitaip tariant, pagal dešimt Dievo įsakymų. Tačiau juo
dažniau ir kategoriškiau krikščionys deklaruoja gyveną
pagal Dekalogą (o politikai, kaip kadaise Arūnas Valinskas, netgi iš Seimo tribūnos žada tvarkyti šalį pagal
dešimt Dievo įsakymų), juo labiau imu abejoti jų nuoširdumu ir, aišku, sąmoningumu. Drįsčiau net manyti,
kad daugelis krikščionių nesugebėtų nė paprasčiausiai
išvardyti visų šių lakoniškai surašytų taisyklių. Buvau
kartą sugalvojęs tam tikrą eksperimentą, bet vargu ar
kada nors ryšiuosi jį realizuoti, tad kviesčiau atlikti kažką panašaus, kaip dabar įprasta sakyti, virtualiai. Įsivaizduokime, kad sekmadienio rytą įsitaisome prie Vilniaus
katedros ir, pasitikdami kiekvieną ateinantį į Šventąsias
Mišias (arba išlydėdami po liturgijos), prašome prisiminti dešimt Dievo įsakymų. Kokių rezultatų galima būtų
tikėtis? Tikriausiai dauguma („būkime dosnūs“, kaip
sakė panašia proga G. de Maupassant’as, ir manykime,
kad visi) kaipmat išrėžtų: „nevok“, nežudyk“ ir „neik
pas mergas“ (ar ką nors panašaus). O paskui prasidėtų problemos... Galbūt pusė šventovės lankytojų, kiek
ilgiau pasikasę pakaušį, prisimintų ką nors apie vieną
Dievą ar pagarbą tėvui ir motinai. Trečdaliui gal pavyktų iškrapštyti iš atminties draudimą kalbėti netiesą
ar paliepimą švęsti sekmadienį (čia – pagal vadinamojo
Mažojo katekizmo formuluotes). Labai abejoju, ar kas
nors įstengtų teisingai išdėstyti visą sąrašą, o jeigu su
kai kuriais ir pavyktų vienaip ar kitaip suskaičiuoti iki
dešimt, kiltų tikriausiai keblumų dėl įsakymų numeracijos (na, toks menkas šventųjų žinių trūkumas būtų, be
abejo, egzaminuojamajam geraširdiškai atleistas). Gerokai prastesni rezultatai išryškėtų bendraujant ne su nuolatiniais sekmadieninių mišių lankytojais, o su tais, kurie
apie savo krikščioniškumą (katalikiškumą) prisimena
tik per Kalėdas ir Velykas ar – dar sykį – per gyventojų
surašymą. Natūraliai ir neišvengiamai kyla klausimas:
kaip galima gyventi pagal dešimt Dievo įsakymų žinant
jų tik tris ar penkis? Ką manytume apie vairuotoją, kuris
tikina, kad laikosi kelių eismo taisyklių, o, pasirodo, žino
jų tik trečdalį? Ogi eismo taisyklių yra kur kas daugiau
nei Dievo įsakymų – matyt, ir vairuotojų atmintis yra kur
kas tobulesnė nei krikščionių (kitaip tariant, vairuotojai
sąmoningesni už krikščionis). Net jeigu pripažintume,
kad nė vienas vairuotojas nemoka atmintinai visos kelių eismo taisyklių knygos, turėtume konstatuoti, kad
dauguma gerai išmano pagrindines, kasdien reikalingas, o turėdami visada po ranka šią knygą, kokias nors
specifiškesnes turi galimybę reikalui esant pasitikslinti.
Galėtume dabar atitinkamai paklausti (savęs tikriausiai,
nebūtinai visų krikščionių): kurie gi Dievo įsakymai yra
„pagrindiniai“, „kasdieniai“, o kurie – „specifiniai“, ne
kasdien reikalingi, dėl kurių būtų galima retkarčiais
žvilgtelėti į žinyną? Vienintelis įmanomas atsakymas į
šį klausimą, matyt, būtų toks: tik vienas – trečias pagal
Katekizmą – „švęsk sekmadienį“ tampa aktualus vos
kartą per savaitę. O jeigu iš tikrųjų krikščionis norėtų pasitikslinti vieno ar kito įsakymo formuluotę, ar pavyktų

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 3 , N R . 4 ( 5 8 5 )

jam operatyviai rasti reikalingą vietą 1500–2000 puslapių
Šventojo Rašto tome? Manau, daugeliui čia kiltų tiesiog
fatališkų problemų. Bet gal krikščionis turi Katekizmą
ir ten lengviau rastų savo keblumo sprendimą? Galbūt;
tačiau čia susiduriame su kita esmine krikščionių sąmoningumo problema. Mat net ir oficialiame visuotiniame
Katalikų Bažnyčios katekizme, kuris buvo sudarytas
1992 metais ir patvirtintas Jono Pauliaus II, aptinkame
tam tikrų Šventojo Rašto interpretacijų. Nors iš esmės
atkartotas Išėjimo knygos tekstas, pirmas ir antras įsakymai kažkodėl sutraukti į vieną, o dešimtas – tartum pusiausvyrai atkurti be jokio reikalo suskaidytas į du atskirus. Mažoji versija, kartais vadinama Katalikų tikėjimo
atmintine, pateikia tiesiog dešimt trumpučių eilučių, kurių formuluotės dar labiau nutolsta nuo Šventojo Rašto
teksto: vietoj originale dažniausiai vartojamos būsimojo
laiko formos („neturėsi“, „nedirbsi“) atsiranda – matyt,
labiau atitinkantis įsakymo esmę – veiksmažodžių imperatyvas („neturėk“, „netark“, „švęsk“, gerbk“), šventasis
žydų Šabas automatiškai paverčiamas krikščionišku sekmadieniu, aktuali senovės žydams santuokinės neištikimybės forma – artimo žmonos geismas (apie moterų
aistrą artimo vyrui nėra nė kalbos) – šiuolaikiškai susimetrinama ir liepiama negeisti svetimo vyro ar svetimos
moters (dera pastebėti, kad kartu „artimas“ kažkodėl
tampa „svetimu“), dingsta visi artimo vergai ir vergės,
jaučiai ir asilai – viskas redukuojama tiesiog į „svetimą
turtą“... Vos prisiminus, kaip krikščionys gerbia, net, sakytume, garbina Šventąjį Raštą3 („Viešpaties Žodį“, kaip
nuolat akcentuojama bažnyčioje per mišias perskaičius
Biblijos ištrauką), tikrai nejauku matyti, kaip šis žodis yra
savavališkai darkomas ir iškraipomas. Dar liūdniau darosi suvokiant, kad šitaip elgiamasi su autentišku Dievo
žodžiu – juk čia ne apaštalų laiškai ar pranašų pasakojimai apie miglotą ateitį (nors tie irgi, aišku, Šventosios
Dvasios įkvėpti), juk Dievas pats ištarė visus šiuos žodžius (Iš 20, 1) ir netgi surašė ant akmeninių plokščių (Iš
24, 12). Ieškodamas paaiškinimo tokiam Bažnyčios Tėvų
sumanymui, – adaptuoti, perpasakoti, supaprastinti bent
kiek sudėtingesnį tekstą, pateikti žinią taip, kad ji būtų
kuo lengviau ir greičiau priimta ir nekeltų „nereikalingų“ (galbūt patiems jos skleidėjams nepatogių) klausimų, – labiausiai būčiau linkęs manyti, kad ganytojai savo
aveles traktuoja tiesiogine prasme: kaip kvailą, nieko
neišmanančią bandą, kurią reikia tik įtikinti ir valdyti, o
ne ugdyti jos sąmoningumą. Tai primena visai neseniai
matytą kitų „ganytojų“ rūpinimąsi savo „avelėmis“ –
apie studijas Vilniaus universitete marksizmo doktrinos
propagavimo laikais Tomas Venclova prisimena: „Mums
nerekomendavo skaityti Kapitalo ar Brumaire’o aštuonioliktosios, kad tie painūs tekstai nenuvestų į pagundą;
Anti-Dühringas buvo daugmaž leidžiamas studijuoti.“4
Taigi – itin iškalbingos paralelės: marksizmą geriausia
studijuoti iš Tiesos vedamųjų, o Dievo Žodį – iš visokių
katekizmų ir atmintinių, kad iš tikrųjų painūs Šventojo
Rašto tekstai „nenuvestų į pagundą“.
Nedera, žinoma, pamiršti, kad Senasis Testamentas
nėra pramoginė lektūra – jo supratimas, interpretacija,
neretai tiesiog dešifravimas kelia rimtų problemų ne tik
„paprastiems“ krikščionims, bet ir itin kvalifikuotiems
specialistams ir tyrinėtojams. Kita vertus, galbūt kai kurie
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senovės žydų kultūros tekstai jau praradę savo aktualumą ir dabar turintys, kaip kartais sakoma, „tik istorinę
reikšmę“, tad XXI amžiaus krikščionims paprasčiausiai
yra neįdomūs5. Gal tuomet Naujasis Testamentas – paprastesnis, gerokai trumpesnis ir grynai krikščioniškas –
labiau patraukia šiuolaikinių krikščionių dėmesį ir suteikia jiems esminių žinių apie tikėjimo objektą? Deja, šią
prielaidą teks tikriausiai atmesti, nes atrodo, kad pagrindinės krikščionių žinios apie Jėzų Kristų – ne iš Naujojo
Testamento teksto. Štai keli elementarūs pavyzdžiai. Visi
krikščionys puikiausiai išmano vadinamųjų trijų karalių,
aplankiusių gimusį kūdikėlį Jėzų ir įteikusių jam dovanų, istoriją, žino net jų vardus – Kasparas, Melchioras
ir Baltazaras. Ogi vieninteliame evangeliniame šio įvykio aprašyme (Mt 2, 1–12) kalbama ne apie karalius, bet
apie išminčius, vardai neminimi ir net nepasakyta, kad
jų buvo trys. Taigi matome ryškią tradicijos (netgi, sakytume, folkloro, t. y. žodinės liaudies kūrybos) įtaką,
nes kaipgi kitaip paaiškinti tokią keistoką Šventojo Rašto teksto interpretaciją... Kiek kitaip atrodo pagrindinių
Jėzaus mokinių, apaštalų, situacija: kad jų buvo dvylika,
niekas, rodos, neabejoja, bet jeigu iškiltų reikalas išvardyti
juos visus, ko gero, pasikartotų dešimties Dievo įsakymų
problema; ir vėlgi norint pasitikslinti, vargu ar būtų greitai surastas Naujojo Testamento puslapis, kuriame surašyti visi dvylika vardų... Nė vienas krikščionis tikriausiai
neįsivaizduoja Jėzaus kelio į Golgotą be vadinamųjų stacijų – keturiolikos ypatingų įvykių šiame kelyje. Tačiau
evangelijose apie kokias nors „stoteles“ nėra nė žodžio,
jokie „suklupimai“ kelyje neminimi, o įsimintini elementai, kaip lyg ir įprasta evangelijose, kiekvieno autoriaus
vaizduojami savaip: tris sinoptikai kalba apie pakeliui
sutiktą Simoną iš Kirėnės, kuris buvo priverstas panešti
kryžių (Jonas jo kažkodėl nematė), Lukas dar „prisimena“ daug moterų, kurioms Jėzus rekomendavo verkti ne
jo, „o verčiau savęs ir savo vaikų“ (Lk 23, 28), o Jonas prie
kryžiaus matė Jėzaus motiną, dar dvi Marijas ir „mylimąjį
mokinį“ (Jn 19, 25–26). „Sena ir garbinga, ne be pranciškonų pastangų atsiradusi ir jų šimtmečiais puoselėta“ (Julius Sasnauskas6) tradicija, gerokai patobulinta fantazijos
nestokojančių menininkų, kiek užgožė liudininkų (arba,
sakytume, Jėzaus biografų) pasakojimą.
Vienas gražiausių pavyzdžių, leidžiančių atkreipti dėmesį į krikščioniškosios Šventojo Rašto recepcijos
sąmoningumą, yra eucharistija, tiksliau – eucharistijos
įsteigimas Jėzui paskutinįkart vakarieniaujant su artimiausiais mokiniais7. Visi krikščionys (daugmaž) žino,
kad Jėzus padalijo mokiniams duoną ir vyną, paaiškino, kad tai yra jo kūnas ir kraujas, ir pagaliau prisakė
daryti tai jo atminimui. Iš kur tai žinoma? Tikriausiai
iš evangelijų, Jėzaus biografijų, kuriose aprašytas ir šis
reikšmingas jo gyvenimo epizodas. Paskaitykime. Matas:
„Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ir
davė mokiniams, tardamas: „Imkite ir valgykite: tai yra
mano kūnas.“ Paskui, paėmęs taurę, padėkojo ir davė
jiems, tardamas: „Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano
kraujas, Sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas
nuodėmėms atleisti. Ir sakau jums: nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis
gersiu jį naują savo Tėvo karalystėje.“ Pagiedoję jie išėjo
į Alyvų kalną.“ (Mt 26, 26–30) Kaip ir nieko neprisakyta
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daryti atminimui. Gal Morkus? Čia viskas beveik žodis
žodin, tik truputį trumpiau, ir vėl, po vyno taurės pagiedoję, „jie išėjo į Alyvų kalną“. (Mk 14, 22–26) O štai trečias sinoptikas Lukas, nors ir pasakoja, atrodytų, tą pačią
istoriją, leidžia sau, kaip ir dera tikram literatui, pasimėgauti savo kūrybiniais gabumais. Jėzus čia pirmiausia
prisipažįsta mokiniams „trokšte troškęs“ valgyti su jais
šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. „Paėmęs taurę,
jis padėkojo ir tarė: „Imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo
šiol aš nebegersiu vynuogių vaisiaus, kolei ateis Dievo
karalystė.“ Ir, paėmęs duonos, jis padėkojo, laužė ją ir
davė apaštalams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui.“
Paskui – kažkodėl „lygiai taip po vakarienės“ – Jėzus vėl
paėmė taurę ir tik dabar paaiškino, kad tai „Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas“; pranešė apie
netrukus įvyksiančią išdavystę; įspėjo Petrą, kad jis naktį
tris kartus išsiginsiąs mokytojo; liepė mokiniams paimti
piniginę ir krepšį, nusipirkti kalaviją, o paaiškėjus, kad
du kalavijai jau yra, išėjo ir „savo įpročiu pasuko į Alyvų
kalną“ (Lk 22, 15–39). Taigi radome, ko ieškojome – paliepimą dalytis vynu ir duona mokytojo atminimui, bet
atverskime ir ketvirtąją, Jono evangeliją. O čia – tiesiog
jėzusmarija! Jauniausias mokinys, „kurį Jėzus mylėjo“,
ne tik nemini jokio prisakymo ką nors daryti mokytojo
atminimui, bet apskritai apie duoną ir vyną nieko nepasakoja. Tokia situacija, be abejo, turėtų sukelti tam tikrų
rūpesčių įdėmiam Šventojo Rašto skaitytojui: iš tikrųjų,
kodėl artimiausi Jėzaus mokiniai taip apmaudžiai neranda „bendros kalbos“, juo labiau vienu svarbiausių
bažnytinės doktrinos klausimu. Sąmoningai žvelgdami
į problemą, galėtume pasvarstyti kiek detaliau. Tik du
iš keturių evangelistų buvo tarp dvylikos artimiausių
Jėzaus mokinių ir dalyvavo toje iškilmingoje vakarienėje – Matas ir Jonas. Nei vienas, nei kitas nemini mokytojo
prisakymo dalytis vynu ir duona, o Jonas net neprisimena kokių nors kalbų apie vyną ir duoną. Morkus nebuvo tą vakarą su Jėzumi; tačiau vėliau, atsivertęs, pasak
krikščioniškosios tradicijos, po Jėzaus žengimo į dangų,
tapo apaštalo Petro palydovu ir sekretoriumi (Petras net
švelniai vadino jį sūnumi – 1Pt 5, 13); manoma, kad ir
savo evangeliją surašė iš Petro pasakojimų – ir vis dėlto
apie prisakymą dalytis vynu ir duona neužsimena. Keista... Jau paprasčiausias skaitytojo smalsumas neleidžia
nusiraminti, o norinčiojo priartėti prie esmės sąmoningumas tiesiog verčia kelti klausimą, kodėl taip atsitiko,
ir, ieškant atsakymo, formuluoti kokias nors, kad ir labai
hipotetines, prielaidas. Tarkime, reikšmingi žodžiai per
vakarienę vis dėlto buvo ištarti; bet štai Matas, – buvęs
muitininkas, ypatingų dvasinių polėkių neturintis žmogus, – išgėręs vyno taurę, tiesiog išėjo iš kambario (parūkyti) ir negirdėjo svarbaus mokytojo paliepimo; senas
beraštis Petras irgi ne itin įsigilino į mokytojo kalbas, kažko nenugirdo ar nesuvokė arba tiesiog pamiršo paskui
apie tai papasakoti Morkui; Jonas, mylimiausias Jėzaus
mokinys, kuris per vakarienę „buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės“ (Jn 13, 23), pagautas ekstazės užsisvajojo
ir prisnūdo, tad nematė visų manipuliacijų su duona ir
vynu ir jokių komentarų, aišku, negirdėjo. Todėl ir nerandame trijose iš keturių evangelijų informacijos apie
eucharistijos įsteigimą. Racionaliai, žmogiškai mąstant,

65

G u s t a v e D o r é . Mozė leidžiasi nuo Sinajaus kalno

tai visai įmanoma, tačiau turint galvoje momento svarbą,
juo labiau Šventosios Dvasios įkvėpimą, paskui rašant
evangelijas – absoliučiai neįtikėtina. Bet iš kur apie tai
žino ketvirtasis evangelistas? Lukas vakarienėje nedalyvavo, tačiau Jėzaus žodžius pateikia kabutėse, lyg ir
prisiimdamas atsakomybę už jų autentiškumą. Po Jėzaus
mirties jis tapo apaštalo Pauliaus padėjėju, daug bendravo su juo ir lydėjo misijų kelionėse, bet juk ir Paulius
nebuvo tą vakarą su Jėzumi ir pirmąsyk pamatė Dievo
Sūnų tik toje garsioje vizijoje pakeliui į Damaską. Krikščioniškoji tradicija praneša, kad, rašydamas evangeliją,
Lukas „naudojosi mokinių, paskui Jėzų sekusių moterų bei kitų asmenų, kuriuos jis tarsi smalsus žurnalistas
ir kaip aistringas istorikas išklausinėjo, pasakojimais“8.
Vienaip ar kitaip, turime informaciją iš vadinamųjų antrų, o gal ir trečių rankų (lūpų), tuomet, kai pirmosios
yra tuščios (užčiauptos)... Dar sykį Naujajame Testamente Jėzaus prisakymas dalytis duona ir vynu užfiksuotas
Pirmajame laiške korintiečiams (1 Kor 11, 23–25) – bet tai
vėlgi Paulius, kuris su Jėzumi nebendravo.
Įsismaginę taip (sąmoningai) samprotaudami, pratęskime dar truputį šiuos, manyčiau, įdomius ir prasmingus svarstymus (kuriems, beje, nereikia nei specialių
mokslinių žinių, nei kokių nors naujų tyrimų: pakaktų
Naujojo Testamento teksto ir – dažnai pridedamos arba
nesunkiai šiais laikais randamos internete – atskirų jo
knygų parašymo chronologijos9). Drįsčiau įtarti, kad
Jėzus per vakarienę nieko apie vėliau nepaprastai paplitusį ir įsitvirtinusį duonos ir vyno padalijimo ritualą
nekalbėjo. Tad nieko nuostabaus, kad „dviejų su puse“
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tiesioginių įvykio liudytojų (Mato, Jono ir paskui Morkui
apie tai papasakojusio Petro) atmintyje jokių prisiminimų neišliko. Labai gali būti, kad tokią idėją kiek vėliau
subrandino Paulius – pirmasis krikščionybės teoretikas,
iš esmės Bažnyčios įkūrėjas (mielai pripažintume, kad
pati eucharistijos – arba komunijos – idėja yra itin graži ir prasminga, simboliškai vienijanti krikščionių bendruomenę kur kas labiau nei kiti ritualai ar sakramentai). Tikslių duomenų, kada ir kaip jam kilo tokia idėja,
mes, aišku, neturime, bet itin iškalbingas yra tas jo laiško korintiečiams fragmentas: „Aš gavau iš Viešpaties ir
perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo
išduotas, paėmė duoną...“ (1 Kor 11, 23) Su Viešpačiu
Jėzumi Paulius galėjo bendrauti, moderniais terminais
tariant, tik virtualiai – tad ar nebuvo čia kas nors panašaus į įvykį kelyje į Damaską? Galbūt vėl pamatęs kokius
nors reikšmingus ženklus danguje, Paulius užfiksavo tai
savo laiške korintiečiams. Laiškas parašytas antroje šešto dešimtmečio pusėje: Lukas evangeliją parašė mažiausiai dešimt metų vėliau, galbūt net po Pauliaus mirties
(64 m.). Su Pauliaus idėjomis Lukas galėjo susipažinti
paprasčiausiai nuolat su juo bendraudamas, o gal net
buvo skaitęs ir šį patrono laišką. Tiesioginę Pauliaus įtaką Lukui išduoda ir tai, kad trečiosios evangelijos tekstas
panašesnis į Pauliaus laišką nei į dviejų kitų evangelistų
pasakojimus apie vyno ir duonos dalijimą; ypač iškalbinga yra frazė: „Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę
ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje...“
(1 Kor 11, 25) Mato ir Morkaus evangelijos irgi buvo parašytos kiek vėliau nei Pauliaus laiškas, tad galima manyti,
kad graži idėja buvo jau paplitusi ankstyvųjų krikščionių bendruomenėje ir padėjo šiems dviem evangelistams
„prisiminti“ bent šį bei tą apie vyno ir duonos padalijimą
per paskutinę apaštalų vakarienę.
Anaiptol neketinu šios savo interpretacijos primesti visiems krikščionims, juo labiau kad negalėčiau jos
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įrodyti ar kaip nors rimčiau pagrįsti. Aiškiai suvokiu,
kad įmanomos ir kitokios, netgi patvirtinančios tezę, jog
eucharistija buvo paties Jėzaus įsteigta būtent per tą iškilmingą vakarienę. Tačiau norint ką nors interpretuoti,
reikia pirmiausia susimąstyti, bent kiek suabejoti turima
informacija, įdėmiau pažvelgti į šią informaciją teikiantį
tekstą, kitaip tariant – žiūrėti į reikalą sąmoningai, nebijoti
įžvelgti keblumo, o įžvelgus mėginti jį išnarplioti. Deja,
tenka pripažinti, kad krikščionims dažniausiai pakanka
nuogirdų, jokių keblumų jie nemato ir matyti nenori. Tik
rai retai teko girdėti ką nors panašaus į: „Hm... iš tiesų,
kaip čia dabar... o gal...“ Ir jau visiškai neįmanoma įsivaizduoti, kad klebonas pasakytų savo parapijiečiams:
„Matot, Šventajame Rašte yra prieštaravimas, bet pamąstykime...“ Dvasininkija tiesiog atkakliai vengia bet kokių
keblumų dėl oficialios bažnytimės doktrinos – ir, matyt,
sąmoningai, nes Šventąjį Raštą, reikia manyti, išmano kur
kas geriau nei „paprasti“ krikščionys. Štai kad ir visuotinis Katalikų Bažnyčios katekizmas. „1338 Trys sinoptinės
Evangelijos ir šv. Paulius mums paliko pasakojimą apie
Eucharistijos įsteigimą...“ Jei kam nors kiltų klausimas,
kurgi ketvirtoji evangelija, nieko apie vyną ir duoną neparašęs jos autorius čia pat reabilituojamas: „...šv. Jonas savo
ruožtu (iškirta mano – A. K.) užrašė Kafarnaumo sinagogoje Jėzaus pasakytus žodžius, ruošiančius Eucharistijos
įsteigimą...“ Tąsyk Jėzus iš tikrųjų kalbėjo apie duoną ir
vyną, bet, švelniai tariant, kiek kitokia prasme, ne „eucharistiškai“. „1339 Kad įvykdytų, ką buvo Kafarnaume
pažadėjęs: duoti mokiniams savo Kūną ir Kraują, Jėzus
pasirinko Velykų metą...“ Gražiai, bet be reikalo – atrodo, Jėzus ne „pasirinko“ iškilmingas aplinkybes, o tiesiog
buvo priverstas skubėti, nes artėjo susidorojimas. Toliau
cituojamas Luko evangelijos fragmentas su reikšmingais
žodžiais: „Tai darykite mano atminimui“, o nuoroda kviečia palyginti su atitinkamomis vietomis Mato ir Morkaus
evangelijose bei Pauliaus laiške10. Jeigu kas iš tikrųjų pa-
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lygintų ir rastų esminį evangelijų tekstų skirtumą, paaiškinimų turės ieškoti kur nors kitur...11
Čia išdėstyti dalykai ir samprotavimai leistų turbūt padaryti tokią preliminarią (arba tarpinę) išvadą: „paprastų“, tradicinių krikščionių sąmoningumas (kritinis
mąstymas) yra gana silpnas, o Bažnyčios Tėvai – mokytojai – anaiptol nelinkę jo kaip nors ugdyti ar tobulinti.
Atrodytų, nėra jokių fatalių (moksliškai tariant – objektyvių) priežasčių, dėl kurių situacija negalėtų pasikeisti.
Beje, kokias priežastis šiuo atveju būtų galima vadinti
objektyviomis? Tas, kurios (kaip tradiciškai paaiškintų
žodynai) nuo mūsų nepriklauso? Daug kas čia nuo mūsų
nepriklauso... Tad, matyt, teks konstatuoti iš tikrųjų objektyvias ir netgi fatalias aplinkybes. Pamėginkime pažvelgti bent į kai kurias jų.
Pirmiausia turbūt derėtų atkreipti dėmesį į pernelyg
ankstyvą krikšto, iš esmės – stojimo į krikščioniškąją bendruomenę, amžių. Kodėl susiformavo tokios keistos tradicijos? Kur tai matyta, kad žmogus, dar neatsistojęs ant
kojų (tiesiogine prasme!), jau stotų į kokią nors bendruomenę – politinę partiją, meno kūrėjų asociaciją, šaulių
sąjungą, šachmatininkų klubą, darbščiųjų rankų būrelį?..
Kai kurie pilietiniai sambūriai yra nusistatę gana kategorišką amžiaus cenzą: pavyzdžiui, vairuoti automobilį
ar susituokti galima ne jaunesniems kaip aštuoniolikos
metų – šitaip pabrėžiamas brandos, sąmoningumo reikalavimas. Būna ir švelnesnių apribojimų – kaip, tarkime,
dabar išpopuliarėję N-14 ar N-7. O ką, jeigu „stoti į krikščionybę“ būtų galima tik nuo keturiolikos (na, gerai –
nuo septynerių) metų? Nors toks amžius, aišku, nėra
itin brandus, bet šiuo atveju „stojantysis“ bent jau turėtų savo nuomonę, ogi dabar jo net neatsiklausiama. Kad
ir kaip būtų liūdna, tenka pripažinti, kad tokia taisyklė
vargu ar kada nors įsigalios, nes krikščioniškoji bendruomenė šitaip kaipmat katastrofiškai sumažėtų, o tai savo
ruožtu sukeltų Bažnyčiai kitų – ekonominių, politinių ar
dar kokių nors – nuo mūsų nepriklausančių problemų, tad
mums nėra reikalo jų čia ir svarstyti...
Kitas (iš dalies su amžiumi susijęs aspektas) – brandos, sąmoningumo patikrinimas stojant į bendruomenę. Tradicinis būdas – stojamasis egzaminas (ar net keli
egzaminai), bet tai – itin rimtas išbandymas, taikytinas
nebent tuo atveju, kai reikia įveikti tam tikrą konkurenciją. Prisimenu gana paprastą variantą, nesusijusį su
būtinumu nugalėti konkurentus: nežinau, kaip įprasta
dabartinėse Lietuvos partijose, bet anais laikais stojant
į TSKP (ar į komjaunimą) prašyme priimti būtinai reikėjo garantuoti, kad „su įstatais susipažinęs“ – iš tiesų,
prasmingas reikalavimas: juk derėtų žinoti, į kokią organizaciją nori įstoti. Tad gal ir būsimiems krikščionims
reikėtų pirmiausia susipažinti su... – ir čia iškyla netikėtas keblumas: ką gi laikytume krikščionybės „įstatais“?
Bibliją? Jau sutarėme, kad tai – didžiulis ir nepaprastai
sudėtingas tekstas, tad daugeliui krikščionų gali sukelti
gausybę supratimo problemų. Gal tuomet orientuotis į
katekizmą? Bet jau minėtas ir cituotas 1992-ųjų visuotinis Katalikų Bažnyčios katekizmas – irgi netrumpas
ir suformuluotas dar painiau nei senoviniai hebrajiški
tekstai. Visokie „trumpi katekizmai“ ir „atmintinės“
patiems krikščionims turėtų atrodyti visai nesolidžiai,
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ir naudoti juos kaip pagrindinį žinių apie krikščionybę
šaltinį būtų tiesiog gėda. Vienaip ar kitaip, Šventąjį Raštą krikščionys turėtų skaityti – ir ne dėl „egzamino“, o
tiesiog iš smalsumo: nejaugi neįdomu patiems pakeliauti
su Jėzumi Palestinos keliais, sudalyvauti Paskutinėje vakarienėje ar teisme pas Pilotą, kartu su Marija Magdalena
aplankyti tuščią kapą, o ir detaliau susipažinti su Patriarchų gyvenimo aplinkybėmis, įveikti ilgą kelią iš Egipto į Pažadėtąją žemę, paklausyti Ekleziasto išminties ar
pagiedoti psalmių... Dabar gi krikščionys susipažįsta su
Biblija vien iš sekmadieninių skaitymų pagal liturginį kalendorių, o tai yra – „poetiškai“ tariant – tik lašas jūroje.
Beje, pritaikyti pagal šventes (Kalėdoms, Velykoms) ar
kitas Bažnyčiai reikšmingas datas ir juo labiau ištraukti
iš bendro Šventojo Rašto konteksto, šie fragmentai sudaro itin jaudinantį įspūdį12, tad visiems, paklausiusiems
nuotrupų, atrodo, kad jie puikiausiai žino, „kas toje Bib
lijoje parašyta“.
Paprastai geras ko nors žinojimas suponuoja bent du
natūraliai su juo susijusius dalykus: siekiama dominantį
objektą pažinti dar geriau – tiksliau, išsamiau, įvairiapusiškiau, ir nevengiama pasinaudoti savo žiniomis – tarkim, diskutuojant apie šį objektą (anaiptol ne tam, kad
priblokštum savo žiniomis oponentą ir jį „atverstum į
savo tikėjimą“, bet kad mažų mažiausiai patikslintum,
patobulintum turimas žinias). Krikščionys, kaip nuolat
matome, ne itin trokšta naujų – gilesnių, platesnių ar
tikslesnių – žinių: turbūt mano žiną tiek daug, kad nieko
naujo sužinoti tiesiog nebesitiki. Potencialių diskusijų atžvilgiu situacija susiklosto dar prasčiau. Tiesą pasakius,
nesu kokių nors krikščionių klubų narys ar nuolatinis
diskusijų dalyvis, tad negaliu analizuoti reikalo iš esmės
ar bent jau „iš vidaus“13. Paieškos dabartiniuose vadinamuosiuose socialiniuose tinkluose ar kitose virtualiam
bendravimui skirtose internetinėse platybėse irgi gerokai nuvylė. Populiariausias, ko gero, yra apsikeitimas
klausimais ir atsakymais; klausimai dažniausiai primityvūs (na, sakykime švelniau – specifiniai), tad ir atsakymai gali rūpėti tik pateikusiems klausimus. Kartais
būna įdomesnių klausimų, tuomet ir atsakymai tikriausiai praverstų platesnei krikščionių bendruomenei: „Ar
knygos, kurios kalba apie proto galią, savitaigą, yra tinkamos katalikams? Ką apie tai sako Bažnyčia? – Knygos
apie proto galią, pasąmonės galią visiškai netinkamos
katalikams... kun. Edmundas. <...> Laba diena, norėjau
paklausti, ką daryti su nekrikščioniška literatūra... – Sveiki, geriausia tokių knygų neįsigyti, o jei jau turite – sunaikinti (sudeginti). Pagarbiai, Administracija.“14 Viena
malonių išimčių galėtų būti „jauki internetinė katalikų
bendruomenė“ Tavo Rankose: čia netgi klausimų ir atsakymų skiltyje kartais užsimezga įdomūs svarstymai; gaila tik, kad diskusijoms apie Senąjį ir Naująjį Testamentus
numatytuose puslapiuose vis dar skelbiama „kvalifikuoto Šv. Rašto diskusijų vedėjo“ paieška15. Bet atkreipkime
dėmesį į bene populiariausią Lietuvoje katalikišką internetinį portalą Bernardinai. Be specialių įžangų ar išankstinių paaiškinimų pateikčiau tik vieną, bet gana iškalbingą
pavyzdį. Spalio pabaigoje Bernardinai publikavo Gilberto
K. Chestertono straipsnį Kodėl aš esu katalikas? Kaipmat
užvirė karšta skaitytojų diskusija, tačiau visiškai ne tokia, kokios tikriausiai buvo galima tikėtis katalikiškame
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portale paskelbus nepaprastai entuziastingo kataliko kūrinį. Jau ketvirtas komentuotojas (kaip vėliau paaiškėja –
rytietiškos išminties šalininkas) sukritikavo straipsnį ir jo
autorių, bet tuoj pat gavo oponento (kurio pažiūras šiaip
sunkoka identifikuoti pagal įprastą klasifikaciją) atkirtį.
Anas iškart kerta atgal. Čia vienas lyg ir suinteresuotas
skaitytojas bando savaip išsakyti priekaištus Chestertonui, bet nesulaukia pagrindinių diskutantų reakcijos: jų
diskusija jau visiškai nutolsta nuo straipsnio pasiūlytos
temos, tačiau nesiliauja buvusi diskusija – oponento tezės cituojamos, net numeruojamos, atsakyti stengiamasi
griežtai ir konkrečiai. Netrukus atsiranda trečias virtualių ginčų entuziastas (atrodo, islamo simpatikas; visi
trys, kaip galima numanyti, jau ne pirmą kartą susitinka
šiame nuomonių ringe), diskutuojama toliau tik šiems
trims rūpimais klausimais, bet pagal gražiausius diskusijų kanonus. Staiga vienas straipsnio skaitytojas, kone
atsiprašinėdamas, kad grįžta „į temą“, bando pagirti
Chestertoną ir jo „viską persmelkiančias“ įžvalgas, bet
tuoj pat gauna vieno iš tų trijų kritikos. Jis dar mėgina
aiškintis ir teisintis, bet įgyja oponento simpatijos tik pasiūlęs jam tam tikrą įdomią knygą. Kažkodėl iš diskusijos
iškritus vienam iš trijų pagrindinių diskutantų, ginčą tęsia likę du, o jų didingą dialogą tik retsykiais pertraukia
viena kita nereikšminga atsitiktinių komentuotojų frazė.
O kurgi „saviškiai“, katalikai, kuriems tikriausiai ir buvo
skirta ši publikacija? Vienas (užsiminęs apie autoriaus
įžvalgas) ką tik buvo paminėtas; o štai dar trys: 1) „Labai
ačiū už straipsnį ir puikų vertimą“; 2) „įdomios mintys,
dėkui“; 3) „Aciu uz straipsni. Darsyk pasidziaugiau, kad
esu katalikas. Norejau „isivelt“ i komentatoriu diskusija,
bet nera ka pasakyt, mat, tikejimas toks dalykas, kad i keleta sakiniu nesudesi, reik pirmiau darbus pamatyt... Tik
nustembu vis, kad sugeba traukt sakinius is konteksto
tik tam, kad purvintu kitu zmoniu religinius jausmus ir
isitikinimus. Jei musulmonams „valio“, tai kuo vis kliuna katalikai? Aisku, tada pridurtu, kad katalikai – blogi.
Kazkaip neprotinga taip. Kas nestudijavot, nepazistat
Kataliku tikejimo, nekomentuokit, nes ir graudziai, ir
juokingai atrodo... Sekmes!“16 Ir viskas. Trečią, kad ir
gana ilgą, komentarą tyčia pacitavau netrumpindamas,
kad būtų matyti specifiškas autoriaus stilius – pirmiausia „lietuviškas“, o ir katalikiškas: juk niekas čia netraukė Chestertono sakinių iš konteksto ir diskutuota buvo
visiškai ne apie katalikų tikėjimą, bet vis vien katalikybę
reikia apgint, iš principo... Taigi manykime, kad pagrindinis publikacijos tikslas pasiektas: paskelbtas geras17
straipsnis (už jį tris katus padėkota!), katalikai gavo dar
vieną dozę įtikinimų, rimtos diskusijos („pavojingais“
krikščionybei klausimais) sėkmingai išvengta.
Ar ne toks iš esmės yra visuotinis krikščioniškųjų
švietėjų – Bažnyčios Tėvų, nuolat prabylančių tikintiesiems, o ir žurnalistų, leidėjų bei kitų dabar ištobulėjusių
visuomenės informavimo specialistų – tikslas? Negalėdamas pasiremti kokiu nors rimtesniu, kaip nūnai įprasta sakyti, „sociologiniu tyrimu“, atlikau pats vieną mažytį (ir tikriausiai labai neprofesionalų), tačiau suteikiantį
tam tikros medžiagos pamąstymams. Štai 64 naujausios
Bernardinų publikacijos, vienu metu matomos skyriuje
Religija. Jos susilaukė 52 komentarų, taigi maždaug 0,8
komentaro kiekvienam tekstui. Nieko nuostabaus, kad į
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10 publikacijų skiltyje Naujienos neatsiliepta nė karto (ką
čia prikomentuosi, susipažinai – ir tiek); užtat skiltyse,
kurias galima laikyti teorinėmis, gal net probleminėmis,
susidaro keistoka disproporcija: Katechezė (5 tekstai – 3
komentarai), Religija ir visuomenė (7 ir 2), Krikščionybės
istorija (5 ir 1). Kiek solidžiau atrodo skiltis Krikščionybė:
10 tekstų ir 9 komentarai, tačiau dauguma jų (7) – prie
trumpos žinutės, kad princas Charlesas islamą pavadino grėsme krikščionybei, ir, aišku, pagal internetinių
komentarų tradicijas: du – be išlygų pritariantys („Teisingai pavadino“, „britai šaunuoliai, nevynioja žodžių
į vatą“), du – nešvankūs, vienas kitas – profesionalūs
internetiniai pokštininkai; jokių svarstymų ar diskusijų.
Skiltyje Religijų dialogas – jau gerokai džiuginanti proporcija: 7 tekstai, 12 komentarų; bet visi jie – prie vėlgi
trumputės Radio Vaticana žinutės Saudo Arabijos muftijus: savižudžiai teroristai yra nusikaltėliai; vienas kaltina
muftijų dviveidiškumu, kitas bando jį nuraminti („kiek
muftijų – tiek veidų“), islamo šalininkas grožisi spindinčiu muftijaus veidu, skeptikas jį pašiepia („Spindi...
ne veidas, o auksu siuvinėtas chalato atlapo kraštas“), ir
štai: „Labai įdomūs pastebėjimai komentaruose. Skatina
susimąstyti...“ – deja, dvi čia pateiktos tezės diskusijos
nesukėlė. Kitos Religijų dialogo problemos skaitytojų nesuintrigavo. Įspūdingiausia tekstų ir komentarų proporcija, kaip ir natūralu būtų tikėtis, skiltyje Komentarai
ir pokalbiai – 10:22. Vienas skaitytojas susižavėjo G. Saulyčio pasakojimu apie Dietricho Bonhoefferio gyvenimą
(„Ačiū, Bern., įkvepiantis straipsnis“), kitas – Ronaldo
Rolheiserio (OMI) straipsniu Juozapas ir Kalėdos („Tai bent
Dovana. Stebuklai. Ačiū“), kelis suerzino arkivyskupo
Sigito Tamkevičiaus požiūris į „prigimtinę šeimą“ ir „visus iškrypimus“, bet labiausiai teko žurnalo Charisma redaktoriui dėl gana primityvių raginimų dėkoti Dievui už
dešimt civilizacijos laimėjimų buities ir ūkio srityje; kiti
teoriniai ir istoriniai samprotavimai bei interviu skaitytojus paliko abejingus... Nedrįsčiau pernelyg kategoriškai ar vienareikšmiškai apibendrinti šio savo „sociolioginio tyrimo“; tiesiog susidaro įspūdis, kad Bernardinai
stengiasi pateikti kuo daugiau gerų (anksčiau minėta
prasme) straipsnių, skaitytojai katalikai (krikščionys) į
juos reaguoja gana vangiai, nebent nuolankiai dėkoja,
bet į diskusijas nesivelia ar paprasčiausiai nesugeba jų
užmegzti, o bent kiek oponuojantys balsai pasigirsta tik
iš kitos, nekrikščioniškos, stovyklos.
Labai nejauku darosi prisiminus, kad visai neseniai
kažką panašaus jau buvome matę. Nuolat buvo publikuojami geri (ta pačia prasme) straipsniai, sakomos geros
kalbos, rodomos geros televizijos laidos, niekam, rodos,
ypatingų klausimų nekildavo, o jeigu staiga išdygdavo
kokių neaiškumų, išmintingi ganytojai tuoj pat paaiškindavo, kaip privalu traktuoti tą ar aną „šventųjų raštų“
eilutę, tad daugelis – neretai net labai nuoširdžiai – dėkodavo partijai-ir-vyriausybei... Padariniai itin dėsningi –
aibė kritiškai mąstyti ir sąmoningai elgtis nesugebančių
piliečių. Ne visi, aišku, automatiškai pasidavė teisingo ir
privalomo mokslo įtakai, buvo ir labai griežtai nusiteikusių oponentų, netgi disidentų. Nelinkėčiau krikščioniškosios bendruomenės vadovams išsiugdyti gvardijos
disidentų, bet nederėtų pamiršti, kad toks pavojus egzistuoja (juolab kad dabar disidentams jokios represijos ne-
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gresia). Kad ir koks individualus reikalas būtų kiekvieno
atskiro krikščioniškosios bendruomenės nario sąmoningumas, sistemingu jo formavimu irgi galėtų susirūpinti
Bažnyčios Tėvai ir kiti krikščionybės autoritetai – iš tiesų
itin sveikintinas ir prasmingas būtų projektas...
Prisiminkime dabar dvi pražioje paminėtas klasikines
koncepcijas ir susimąstykime. Pagal S. Freudą: kas gi dominuoja krikščionių psichikoje – sąmonė ar pasąmonė (nesąmonė); kitaip tariant, ar Aš pats valdau save ir suvokiu
mane supantį pasaulį, ar tai už mane daro kažkas... Pagal
K. Marxą: galbūt tokią keistoką krikščionių sąmonę nulemia būtent krikščioniškoji jų būtis; arba – oponuojant
Marxui – kokią gi būtį gali nulemti tokia krikščioniškoji
sąmonė...
Išdėsčiau čia nemažai lyg ir priekaištų ar bent jau ne itin
malonių nuoširdiems krikščionims dalykų. Vis dėlto nemanau, kad perlenkiau lazdą, ir tikrai nenorėjau nieko
įskaudinti. Mielai pripažįstu, kad parodžiau tik vieną
pusę – bet būtent tai man ir rūpėjo. Todėl būtų įdomu
išgirsti ir altera pars. Labiausiai būčiau dėkingas už mano
argumentų kritiką – tuomet turėčiau progą pakoreguoti
savo poziciją, o gal net ir iš esmės pakeisti.
1
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K. G. Jungas. Žvelgiant į pasąmonę. – Taura, Vilnius, 1994, p. 9.
Ф. Достоевский. Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. 9. –
Наука, Ленинград, 1991, с. 141.
Štai, pavyzdžiui, kas sakoma Visuotinio Vatikano II Susirinkimo Dogminėje konstitucijoje apie Dievo apreiškimą Dei Verbum:
„Dievo apreikštieji dalykai, užrašyti ir išdėstyti Šventajame Rašte,
buvo perteikti Šventosios Dvasios įkvėpimu. Remdamasi apaštalų
tikėjimu, Motina Bažnyčia laiko šventomis ir kanoninėmis ištisas
Senojo Testamento ir Naujojo Testamento knygas su visomis jų
dalimis, kadangi jos surašytos Šventosios Dvasios įkvėpimu (plg.
Jn 20, 31; 2 Tim 3, 16; 2 Pr 1, 19–21; 3, 15–16), o jų autorius yra
Dievas, ir kaip tokios jos buvo perduotos Bažnyčiai. Šventosioms
knygoms užrašyti Dievas pasirinko žmones, kurie, būdami įrankiai,
naudojosi savo sugebėjimais bei jėgomis, kad, Dievui veikiant
juose ir per juos, kaip tikri autoriai užrašytų visa ir tik tai, ko jis
norėjo. Taigi visa, ką įkvėptieji autoriai, arba hagiografai, dėsto,
turi būti laikoma Šventosios Dvasios išdėstyta. Todėl išpažintina,
kad Šventasis Raštas tvirtai, ištikimai ir be klaidos moko tiesos,
kurią Dievas panoro pateikti šventosiose knygose mūsų išganymui.“
(Žr.: http://www.lcn.lt/b_dokumentai/vatikano_2s/dei-verbum.html)
T. Venclova. Atsparumo metai // Vilties formos. – Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, Vilnius, 1992, p. 67.
Net išsigandau, pagalvojęs, kad gal ir gerai, kad krikščionys
neskaito Senojo Testamento... Tačiau juk iš tikrųjų krikščionybės
reitingai pavojingai nukentėtų, jei uolūs parapijiečiai staiga susipažintų su kai kuriais nuodėmių išpirkimo reglamentais („...kai
žmogus nusideda netyčiomis bet kuriam iš Viešpaties įsakymų...
jis turi atnašauti sveiką jautį iš bandos... Padažęs pirštą kraujyje,
kunigas pašlakstys juo septynis kartus Viešpaties akivaizdoje... o
likusį jaučio kraują išlies prie papėdės... Išims visus jaučio taukus...
abudu inkstus... ir kepenų lezgį... O jaučio odą ir visą mėsą drauge
su galva, kojomis, viduriais ir išmatomis... išneš į švarią vietą už
stovyklos...“ – Kun 4, 2–12) arba su kai kuriais moralės atžvigiu
abejotinais gerbtinų Biblijos veikėjų poelgiais (štai, pavyzdžiui,
Abraomo sūnėnas teisuolis Lotas, vienintelis išsigelbėjęs net per
Sodomos sunaikinimą – „...du angelai atėjo į Sodomą vakare.
Lotas... pakilo jų pasveikinti ir... tarė: „...prašyčiau užsukti į savo
tarno namus pernakvoti...“ Bet jiems dar neatgulus miesto vyrai...
apsupo namus ir šaukė Lotui: „Kur tie vyrai, atėjusieji pas tave
šį vakarą? Atvesk juos mums, kad galėtume juos pažinti.“ Lotas
išėjo pas juos už durų ir... kalbėjo: „...Žiūrėkite, aš turiu dvi dukteris, kurios dar nepažinusios vyro... darykite su jomis, kas jums
patinka...“ Pr 19, 1–8; ir kiek toliau – „...abi Loto dukterys tapo
nėščios iš savo tėvo. Pirmagimė pagimdė sūnų... ir jaunesnioji
pagimdė sūnų...“ – Pr 19, 36–38).
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Žr.: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-04-14-stacijos-kryziaus-kelio-stotys/13771
7
Prieš gerą dešimtmetį (2001) buvau pateikęs šį pavyzdį, svarstydamas
informacijos būklę šiuolaikinėje vadinamojoje informacinėje visuomenėje (žr.: A. Konickis. Informacija ar dezinformacija? // Pirmiausia
nubusti... – Naujoji Romuva, Vilnius, 2006, p. 114). Vien nuorodos
į aną publikaciją šįsyk, manyčiau, nepakaktų – prasminga būtų
dabartiniame kontekste atkurti visą samprotavimą ir net šiek tiek
jį praplėsti.
8
Piero Lazzarin. Šventųjų knyga. – Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius,
2011, p. 381.
9
Čia būtų galima pastebėti, kad Šventojo Rašto chronologijos
detalės galėtų (gal net turėtų) sudominti ne vien specialistus ar
tyrinėtojus, bet ir „paprastus“ krikščionis. Apie itin prastą kai
kurių (pabrėžiu: kai kurių, ne visų ir tikriausiai ne daugelio)
krikščionių orientaciją šiuose reikaluose bylotų vienas asmeninės
patirties epizodas. Kartą tam tikras, sakyčiau, paauglystės bičiulis
pranešė man girdėjęs, kad mokslininkai atrado iki šiol nežinomą
autentišką ir „labai seną“ Biblijos fragmentą. Pasiteiravęs, kokio
gi senumo tas fragmentas, išgirdau: „Na, tiksliai neprisimenu, gal
kokio septyniolikto amžiaus...“
10
	Žr.: http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N15301.html
11
	Kur kas įdomesnių dalykų galima perskaityti profesionalių egzegetų,
teologų knygose (kurių „paprasti“ krikščionys, aišku, neskaito), bet
ir čia pagrindinė tendencija išlieka ta pati: bažnytinė tradicija yra
nepakeičiama, net, ko gero, nekvestionuojama. Štai, pavyzdžiui,
keli fragmentai iš gana ilgų – kelių dešimčių puslapių – J. Ratzingerio samprotavimų mus čia dominančia tema. „Skirti galima du
pagrindinius tipus: Morkaus pasakojimą, su kuriuo didžia dalimi
sutampa Mato tekstas, ir Pauliaus tekstą, giminingą Luko tekstui.
Pauliaus pasakojimas yra literatūriškai seniausias tekstas... [vis dėlto]
Egzegetai dabar nesutaria, kuris iš abiejų tekstų tipų – Morkaus ar
Pauliaus – senesnis.“ Atrodytų – intriguojanti probleminės diskusijos
užuomazga; tačiau netrukus pateikiamas bet kokias provokacijas
eliminuojantis metodologinis pagrindas: „Mes remiamės prielaida,
kad Jėzaus žodžių tradicija be gimstančiosios Bažnyčios priėmimo
neįmanoma, o ši griežtai laikėsi ištikimybės esmei, bet sykiu suvokė, jog Jėzaus žodžių... virpesių amplitudė leido perteikti juos
šiek tiek skirtingai.“ Taigi išvadas jau galima nuspėti, ir štai kaip
gražiai pateisinamas Mato ir Morkaus nutylėjimas šalia Pauliaus
ir Luko iškalbingumo: „Pauliaus ir Luko tekstuose po žodžių: „Tai
mano kūnas, kuris už jus atiduodamas“ iškart eina įsakymas šitai
kartoti: „Tai darykite mano atminimui!“... Morkus ir Matas tokios
užduoties neperteikia. Tačiau, kadangi jų pasakojimai paženklinti
liturginės praktikos, akivaizdu, kad jie tuos žodžius suprato kaip
įsteigimą, – mokinių bendruomenėje turi tęstis tai, kas čia pirmąkart
įvyko.“ (J. Ratzinger / Benediktas XVI. Jėzus iš Nazareto, II dalis
Nuo įžengimo į Jeruzalę iki prisikėlimo. – Katalikų pasaulio leidiniai,
Vilnius, 2011, p. 98, 107, 115).
12
Panašus efektas susidaro cituojant „sparnuotą frazę“ „Sveikame
kūne – sveika dvasia“; iš tikrųjų Juvenalio Satyrų eilutė (X, 356)
skamba taip: „Orandum est ut sit mens sana in corpore sano“ –
melstis reikia, kad sveikame kūne būtų sveika dvasia. Dar vienas
pavyzdėlis iš asmeninės patirties. Kartą teko dalyvauti sutuoktuvių
ceremonijoje bažnyčioje. Kunigas ėmė skaityti visokius gražius
palinkėjimus iš Pauliaus laiško efeziečiams (beje, skirtus ne vien
sutuoktiniams): „Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; kalbėkite
vien gera... Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai,
rūstybės... Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite
meile...“ Vos spėjau pagalvoti, koks gali būti skandalas, kai bus
prieita prie konkrečių rekomendacijų sutuoktiniams, bet kunigas
išmintingai nutraukė citavimą. Jaunavedžiai, jų tėvai ir bičiuliai
liko sujaudinti ir patenkinti. Įdomu, kaip jie būtų pasijutę, jei
nuskambėtų kiek toliau esančios eilutės: „Jūs, moterys, būkite
klusnios savo vyrams lyg kad Viešpačiui, nes vyras yra žmonos
galva... Kaip Bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visa kame
teklauso vyrų.“ (Ef 5, 22–24)
13
Būčiau nepaprastai dėkingas galintiems suteikti įdomios informacijos ar bent jau pasidalyti naudingomis nuorodomis.
14
	Žr.: http://www.egzorcistas.lt/klausimai-atsakymai?start=5
15
	Žr.: http://tavorankose.org/
16
	Žr.: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-21-gilbert-k-chesterton-kodel-as-esu-katalikas/108888
17
	Straipsnis šiaip yra silpnas – kaip ne itin mandagiai, bet gana taik
liai pastebėjo vienas komentuotojas, „kas pakels uodegą šuniui, jei
ne jis pats. Lygiai tokią pat homiliją galėtų suraityti protestantai,
pravoslavai ar muslimai“ – žr. ten pat.
6
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R y t a s J u r g e l i s . Baltas kelias

R y t a s J u r g e l i s . Išpažintis

R y t a s J u r g e l i s . Pavasarinis

R y t a s J u r g e l i s . Laikantys peizažą

R y t a s J u r g e l i s . Viltis 2
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Vida s Poškus

Herakliška
Ryto Jurgelio tapyba

R

yto Jurgelio tapyba yra herakliška. Taip, taip – herakliška, herkuliška, herkulesiška. Kodėl? Todėl,
kad, kaip ir legendinis graikų pusdievis, nemirtingojo Dzeuso ir mirtingosios Alkmenės sūnus, R. Jurgelio tapyba yra stipri. Stipri tikrąja to žodžio prasme.
R. Jurgelio tapyboje veikia stiprios, tarytum nukaltos
iš marmuro ar net granito, formos. Pagrindiniai struktūriniai šio tapytojo kompozicijų elementai yra antikinius kvadrinius blokus (grubokai šlifuotus akmens luitus) primenantys stačiakampiai ar kvadratai. Iš jų yra
sukonstruotos (lyg kiklopų sudėliotos) monumentalios
sistemos. Jas galima dar prilyginti ir jėga achajų neįveiktiems Trojos bokštams ir sienoms, sudėliotoms iš megalitinių uolienos luitų. Panašių pavidalų yra ir atpažįstami,
tai yra – su natūra, su šiuo regimuoju, figūrų perpildytu
pasauliu susiję siluetai (antropomorfiniai, kartais augaliniai ar kaip pirmieji gyvūnai). Jie yra tvirti ir kon
struktyvūs, lyg pakelėse stovėję archajiškieji Peloponeso
ksoanai arba dorėniškosios hermos, ar etruskiški stabai
iš Toskanos šventyklų. R. Jurgelio tapyba yra statiška ir
stabili. Ji primena po kilnių žygdarbių besiilsintį, gal net
miegantį ir sapnuojantį didvyrį, paskendusį svajose apie
Hesperidžių sodus su auksiniais nemirtingumą teikiančiais obuoliais. Arba Heraklį Olimpe, besimėgaujantį
dieviškuoju nektaru, ypatingąja ambrozija ir pasakojantį apie įvairiaspalvį gyvenimą ten, apačioje – mirtingųjų
žmonių Žemėje. Minėtuosius stačiakampius elementus
jungiančios spalvotos linijos – storesniais ir plonesniais,
plokščiais ir apvaliais teptukais išvedžiotos, stabiliais
stačiais kampais, tvirtomis lygiagretėmis koreliuojančios juostos, kelia asociacijų su Atlantą pavaduojančio ir
dangaus skliautą laikančio Heraklio gyslomis bei raumenimis. Tos linijos, nubrėžtos ne su liniuote, o gyvai,
retkarčiais subtiliai sustorinant arba elegantiškai paploninant, egzistuoja kaip gyvi ir pulsuojantys tikro (bet ne
bet kokio, o atletiško!) organizmo nariai. Galop net paviršiai, užtepti ne mechaniškai, o išmodeliuoti, vietomis
tepant storesnę dažų košę, dar kitur – lesiruojant, o dar
kitur – beveik akvareliškai užliejant, primena ne ką kitą,
o aliejais išteptą to paties Heraklio kūną, po kurio sveika
ir stangria oda justi galingai pūpsanti, kalnus galinti nuversti, ąžuolus išrauti raumenų masė. Na ir spalvos – herakliškoje R. Jurgelio tapyboje jos, ryškios ir dekoratyvios,
šaltos ir šiltos, chromatinės ir achromatinės, egzistuoja it
koks pusdievio vertas chitonas, išdabintas puikiausiais

ornamentais. Tas apdaras, kuo tikriausias gaubiamo kūno
veidrodis, puikiai perteikia jo šeimininko (tai yra Heraklio
arba tiesiog R. Jurgelio) tapybos stiprybę. Spalvos derinamos kontrastingos harmonijos ar net „gerai temperuoto
klavyro“ principu. Jos gali prieštarauti viena kitai, netgi
neigti viena kitą, bet dėl loginio mąstymo ir harmoningos darnos (išgaunamos naudojant kuo tikriausią aukso
pjūvio formulę ar tiesiog remiantis įgimtu saiko pojūčiu)
susilieti į vieną neskaidomą, neišardomą ir nebyrančią visumą. Arba R. Jurgelio koloritas gyvuoja it kokia tatuiruotėmis išmarginta oda, kurią apipavidalinęs autorius bei
jo užsakovas buvo kamuojami tuštumos baimės ir siekė
dekoruoti(s) nuo viršaus iki apačios, nuo kojų iki galvos.
Homero plunksnos bereiktų tiems raštams apgiedoti... O
ir R. Jurgelio tapybos paviršiuose nuolat šmėžuojantys
spiralių, voliutų, apskritimų, net meandrų ir kriauklių
motyvai (paprastai brangakmeniškai mirguliuojantys ir
raibuliuojantys) tokiu atveju būtų ne kas kita, kaip saulės
spinduliuose žėrinčių Heraklio garbanų metafora.
Bandant sukonkretinti – kokiame gyvenimo tarpsnyje gyvenančiam herojui, kokioje mitinėje situacijoje
ir kokios dvasinės būsenos esančiam Herakliui yra artimiausia R. Jurgelio tapyba, prieš akis savaime iškyla šio
personažo pasirinkimo tema, Heraklio kryžkelėje siužetas. Beje, R. Jurgelis savo hieroglifiškomis figūromis ir
hieratiškomis spalvomis bei jų sistemomis iš tiesų orientuojasi ne į šiandieninį ar apskritai žmogiškąjį pasaulį, o į
akivaizdžiai mitologinį lauką bei laiką. Tad apie Heraklio
(o ir R. Jurgelio) sankryžą bei pasirinkimą: dar jaunystėje ir būsimųjų žygdarbių priešaušryje helėnų didvyris
priėjo kryžkelę, kurioje sutiko dvi nimfas – Malonumą
ir Dorybę. Pirmoji jam siūlė malonumus ir lengvą, įsipareigojimų nesaistomą ir atsakomybės naštos neslegiamą
gyvenimą, antroji – sunkumus ir šlovę. R. Jurgelio tapyba taip pat visuomet stovi prieš šias dvi vertybes – prieš
vos ne epikūrišką hedonizmą, kuriame akys džiaugiasi
ir mėgaujasi tuo, ką mato, (tapyboje tai išreikšta minėtomis ryškiomis spalvomis, dekoratyviomis formomis)
ir niūroką stoicizmą, kuriame kuklumo bei paprastumo
žiedais (tapyboje tai – tikslingas apibendrinimas ir monumentali forma) skleidžiasi, jeigu ne moralinės vertybės (kaip kilniaširdiškumas, dosnumas ar meilė), bent
jau herakliškas kalokagatijos idealas, teigiantis, kad ne tik
„ir visa tai, kas gražu yra gražu“, bet ir „visa tai, kas yra
gražu, dar yra (ar bent turi būti) gera“.
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Atgal į pasvirusį pasaulį
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unku pasakyti, kodėl Tulgirdo gyvenimas, it senas
geležinkelio vagonas, atsikabino nuo „normalaus“
gyvenimo lokomotyvo ir nuriedėjo nuo bėgių. Galbūt avarijos priežastis buvo pigių knygų krautuvėlėje tik
už vieną litą nupirkta Melomano banko viceprezidento
Dravenio poezijos knygelė. Šis leidinys buvo ne tik prisiminimų ar sentimentų lobis, bet ir didžiulė bibliografinė
retenybė. Trumpų eilėraščių paraštės buvo išmargintos
keistais komentarais ir replikomis. Kas parašė šias pastabas? Tikriausiai ne Dravenis.
Sugrįžęs namo, į savo palėpę, Tulgirdas atsargiai
vertė neįkainojamos knygelės lapus. Tai buvo į istorijos sąvartyną nuriedėjusios epochos atlasas, „ne pinigų kartos“ dienoraštis. Tulgirdas neskubėdamas sėlino
„prarastosios“ kartos pėdsakais. Eilės buvo pakylėtos ir
„trenktos“, o komentarai paraštėse – šiurpūs. Tulgirdas
knygelėje surado laikraščio iškarpą, kurioje buvo tik du
iškalbingi sakiniai: „Ekscentriškas bankininkas Magas,
sudužus lėktuvui, paskendo Atlanto vandenyne, o jo pagalbininkas ir asmens sargybinis Dravenis tragiškai žuvo
nuo įniršusios indėlininkų minios gindamas bankrutavusį Melomano banką. Na, o naujosios muzikos žurnalo
Tango redaktorių, rašytoją Karminą Amerikoje nužudė
kažkieno pasamdytas gangsteris...“
Taigi jau nebeegzistavo garsioji trijulė, siekianti beprotiškai pasvirusių tikslų. Liko tik švarios, nepažemintos eilės. Ir juo ilgiau Tulgirdas gilinosi į Dravenio
mintis – tuo darėsi šviesiau. Neverta stebėtis. Kai pasigendama gyvenimo prasmės – ieškoma beprasmybės. Tik absurdas gali išplauti užkalkėjusias smegenis.
Skverbtis į svetimą, tamsų ir mistišką protą yra pavojinga, bet Tulgirdas negalėjo atsispirti pražūtingai eilėraščių
pagundai. Pagaliau knygos pabaigoje jis pamatė dailų,
kaligrafišką užrašą: „Mielas Tulgirdai, keliauk į pasvirusį pasaulį. Eik prie upės ir ieškok Aksominio duobkasio, bet būk atsargus – jis klastingas. Gali pasikliauti tik
Geltonąja pelyte.“
Nejaugi šią pastabą parašė Dravenis? O gal Aksominis duobkasys, bankininkas Magas? Nesvarbu kas. Idée
fixe užvaldė sutrikusį Tulgirdo protą.
Ir visai nesvarbu ar iš tiesų egzistuoja pasaulis, pasviręs tokiu pat kampu kaip ir Žemės rutulys, tik į kitą
pusę? Svarbu – pasiekti šią paslaptingą erdvę.
Vėlų rudenį, kai auštrinis skrodžia nuvirtusias pušis, o pliki medžiai laukia balto sniego, verta palikti
šiltą kabinetą ir mąstyti gamtoje. Tariama vasaros žūtis
sufleruoja reinkarnacijos pagrįstumą ir moko nebijoti
mirties.
Šalia sraunios upės, laimingi žmonės kartais sutinka
Aksominį duobkasį ir gali jo paklausti:
– Kokia gyvenimo prasmė?

Bet vargas tiems, kurie paklaus antrą kartą. Tada Aksominis duobkasys iškas gilią duobę ir nublokš smalsuolį ieškoti atsakymų žvyre ar smėlyje. Naivų klausinėtoją
gali išgelbėti tik Geltonoji pelytė.
Tarsi paklusdamas nerašytai tradicijai, Tulgirdas
klaidžiojo šalia upės ir visai nelaukė Aksominio duobkasio. Staiga jis pastebėjo senyvą džentelmeną, vilkintį
ilgą aksominį puspaltį.
– Aksominis duobkasys! – sušuko Tulgirdas.
– Jūsų nuolankus tarnas, – manieringai nusilenkė
miško ponaitis.
– Kokia gyvenimo prasmė? – džiugiai paklausė Tulgirdas, tikėdamasis kvailo, didaktinio pamokymo.
– Pažinti tikrąją savo prigimtį, – paaiškino Aksominis duobkasys.
– O kaip JĄ pažinti? – pražūtingai leptelėjo Tulgirdas.
Smalsuolis atsidūrė šviežioje, ką tik iškastoje duobėje. Gražu! Kaip miela! Ir kas gi iškasė duobę? Nejaugi
Aksominis duobkasys? Ir kas JIS toks?
– Kurmis, – paaiškino, nežinia iš kur atsiradusi Geltonoji pelytė.
– O kas tu tokia? – kvaišo Tulgirdas, – gal gėlytė,
smilga, samanėlė?
– Kvaily, mano vardas – Urtė, aš esu speleologė!
– O aš tik Tulgirdas... Jei esi tokia protinga, pasakyk, ar gali pasviręs pasaulis pakeisti nykų mano gyvenimą? – neatlyžo Tulgirdas.
– O tu paklausk savęs... Tai – geriausias sprendimas.
Paklausti savęs? Kokia kvailystė! Tik moteris gali
sugalvoti tokią išeitį. Bet pagaliau reikia pakilti į viršų, išlipti iš duobės ir jaukioje kavinėje aptarti šį keistą
nuotykį.
Mergina iš kuprinės ištraukė virvines kopėčias ir
metė į viršų. Kopėčios už kažko užkliuvo, matyt, už
kelmo. Tulgirdas išlipo iš duobės, bet mergina pradingo. Gal liko duobėje? Tulgirdas atsargiai pasilenkė prie
duobės krašto ir riktelėjo:
– Pelyte! Urte! Kur tu?
Niekas neatsiliepė. Duobė buvo tuščia. Tulgirdas apsidairė. Kai atsigręžė atgal, nebuvo ir duobės.
Skubėdamas į darbą, Tulgirdas pašiurpo, pastebėjęs
gatve bėgantį troleibusų stulpą. Plieninis milžinas, nutraukęs varinius laidus, skuodė į parką. Pagaliau, užkliuvęs už suolelio, nuvirto ant minkštos žolės. Sunerimęs
Tulgirdas pribėgo arčiau. Elektros stulpas buvo dar gyvas:
– Tulgirdai, nenoriu mirti, – skundėsi tuščiaviduris
vamzdis, – nugabenk mane į Europos parką arba į Neries pakrantę...
Nespėjo Tulgirdas paguosti plieninio milžino, o štai
jau atriedėjo avarinės tarnybos automobilis. Vyrukai
buvo pikti ir riebiai keikėsi.
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– Reikia iškviesti kraną, – pasiūlė liesas remontininkas.
– Neverta terliotis... supjaustysim į gabalus ir baigtas
kriukis... – nukirto stambus brigadininkas.
Tulgirdas, nubraukęs ašarą, nukiūtino šalin. Jis nepajėgė stebėti egzekucijos.
– Kodėl vėluoji? – piktinosi viršininkas.
– Nutrūko troleibuso laidai... – mekeno Tulgirdas.
– Žinau, gali neaiškinti, – sušvelnėjo bosas, – marš
į sandėlį... Atvažiavo vilkikas. Reikia skubiai iškrauti.
Pagaliau baigėsi darbo diena. Tulgirdas pavargęs išslinko iš prekybos centro sandėlių. It neužgesinta cigaretė smilko nuodingas miestas. Iš parko sklido triukšmas.
Raudoni kombinezonai pjovė žolę. Negalima nebaudžiamai augti į dangų. Į renovuotus namus gyvą maistą vežė
troleibusai. Asfaltas gėrė automobilių kraują, o alkanos
gatvės rijo spaudos kioskus. Tulgirdas prisiminė parke
mirštantį stulpą. Reikia išgelbėti plieninį milžiną. Mintis
gal ir beprotiška, todėl, it subraižyta kompaktinė plokštelė, strigo Tulgirdo galvoje.
Teisingas žodis atveria šviesai vartus, o pirmoji raidė skuba į šventyklą. Dangumi plaukė jautrūs debesys,
maldaudami gelbėti kritusius troleibusų stulpus. Tik
po sunkios darbo dienos gimsta mintys, kuriomis galima tikėti. Kampuotos gatvės ragino nedelsti ir skubėti
į parką. Suodini kaminai paslaugiai tiesė dūmų rankas.
Varnų apsėsti stogai siūlė pagalbą. Tulgirdas, atmetęs visas abejones ir racionalius argumentus, nubėgo į parką.
Staiga jis atsitrenkė į merginą. Tai buvo Geltonoji pelytė.
– Atleisk, aš labai skubu...
– Gelbėti pasaulio? – smalsavo mergina.
– Nepatikėsi!
– Patikėsiu...
Jaunuoliai nuskubėjo į parką ir greitai surado troleibusų stulpo griaučius.
– Parkas dar neiškirstas, bet tolumoje gerai matyti
kapinės, kuriose ilsisi aukšti medžiai, sukalti į tvirtus
karstus, – noriai aiškino supjaustytas stulpas, tiksliau –
vidurinė, stambiausia, dalis, – dabar žiūriu į dangų ir
man ramu ir visai neskauda... Noriu reinkarnuotis, pavirsti geležiniu varnu, pakilti nuo žemės ir skristi į Marsą.
– Tulgirdai, ar girdi, kaip šneka vamzdis? Man baisu... – pašiurpo Urtė.
– Ką darysime? – sunerimo Tulgirdas.
– Pamirškite mane... Negailėkite metalinio vamzdžio... Keliaukite į pasvirusį pasaulį... – sugirgždėjo metalas.
Iškrovęs vilkiką, Tulgirdas pavargęs prisėdo ant medinio padėklo. Merkėsi akys. Staiga kažkas trinktelėjo į
petį. Šefas!
– Atleiskite, aš nemiegu, tik sėdžiu užsimerkęs...
Bandau atsipalaiduoti, kaupiu jėgas kitam vilkikui...
– Šaunuolis! – pagyrė bosas, – turiu pribloškiantį
pasiūlymą. Parduosiu tau Chryslerį. Labai pigiai. Beveik
veltui... Štai legendinė mašinytė – Melomano banko viceprezidento Dravenio automobilis...
– Netikiu gandais! – abejojo Tulgirdas.
– 1000 litų, – gundė šefas, – gali važiuoti dabar...
Staiga viršininkas pasikeitė, transformavosi. Prieš jį
stovėjo Aksominis duobkasys.
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– Dovanoju automobilį... Tai – vienintelis būdas patekti į pasvirusį pasaulį.
– Sutarta, – atsiduso Tulgirdas, supratęs, kad tai –
naujas iššūkis.
Tulgirdas atidžiai apžiūrėjo mašinytę. Beveik nauja.
Kvepėjo viskiu, cigarais, smilkalais... Linksmai suburzgė
variklis. Nuotykiai prasidėjo. Žaidimas tęsiasi. Tulgirdas
nuskuodė pas Urtę.
– Kur keliausime? – nudžiugo mergina.
– Į pasvirusį pasaulį!
Ryškiai švietė neoninės raidės – Bankas Melomanas.
Įniršusi indėlininkų minia jau ruošėsi šturmuoti bankrutavusį banką.
– Tulgirdai, grįžkime atgal, nerizikuokime...
– Urte, pažvelk. Prie banko durų stovi viceprezidentas Dravenis ir bando nuraminti minią. Vargšelis nežino,
kad jo laukia mirtis. Reikia išgelbėti Dravenį!
– Negalima! – abejojo Urtė, – drugio efektas!
– Ateitis nebus pakeista, nes mes atvykome ne į praeitį, o į pasvirusį pasaulį.
– Argi mūsų pasaulis nėra pasviręs...
– Šis į kitą pusę, – patikslino Tulgirdas.
Tulgirdas sukaupė drąsą ir atvėrė Chryslerio dureles. Buvo vasara, bet į automobilio vidų plūstelėjo šalta
snaigių banga.
– Draveni! Lipk į automobilį.
– Negaliu... reikia nuraminti indėlininkus ir saugoti
Magą, – abejojo viceprezidentas.
– Melomanas bankrutavo, o Magas su pinigėliais pa
spruko... Tu likai vienas, – kantriai aiškino Urtė.
Dravenio veidas suakmenėjo.
– Ko spoksai? Ar nematai, kad čia tavo automobilis?
Lipk greičiau! – paragino Tulgirdas.
Dravenis pažvelgė į įsiutusią minią. Jo misija baigta.
– O kur mes važiuosime? – abejingai paklausė Dravenis.
– Kur tik nori... – nusijuokė Urtė.
Karmino nė kiek nenustebino Melomano bankrotas
ir Mago pabėgimas. Vienu mauku išgėręs bokalą alaus,
legendinis Tango redaktorius tapo velniškai kalbus:
– Apgailėtina žmogaus veikla grindžiama tik pelno
troškimu ir išnaudojimu. Naujosios muzikos žurnalas
leidžiamas tik kartą per metus. Trūksta lėšų...
– Tango – tai almanachas? – paklausė Urtė.
– Taip... – ne itin noriai sutiko Karminas, – turiu
daug idėjų, o veiklos nėra... Pasiklydau DMK (destruktyvių metalo konstrukcijų) garso laboratorijoje, pamečiau save erdvioje salėje, tarp senos garso aparatūros
ir aplūžusių muzikos instrumentų. Pamečiau save prie
stalo, pastelėje, vonioje... Vos pažvelgęs į veidrodį – dingau. Kaip dūmas. Esu niekas, nulis... Mano gyvenimas
įstumtas į labirintą, jo sienos – aštrūs tigro dantys ir erelio
nagai. Noriu suspardyti rytdieną, sukulti nesamą laiką.
Noriu naikinti, skandinti, plėšyti... staugti.
– Karminai, tu pavargai, tau reikia poilsio, gamtos... – atsargiai pasiūlė Tulgirdas.
– Nežinau kodėl, bet mane staiga pagavo džiugi
nuotaika – puiku, kad menas tik dėmė ant impregnuotos
drobės, plokštelės griovys, buka raidė...
– Įtartina euforija, – sunerimo Urtė.
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– Manau, nesu vandalas. Tik retsykiais pykina meno
bejėgiškumas, nenoras padėti žmogui sunkią valandą.
Tačiau ne menas čia kaltas, sunkią valandą nepadeda
nei draugai, nei religija, nei Dievas. Aš pats nežinau, kas
padeda, ir iš viso ar padeda. Kaip prasideda depresija ir
kaip ji baigiasi? Ogi kaip potvynis, vanduo užlieja mane,
paslepia po drumsto vandens srove, palaiko beorėje, matinėje erdvėje ir vėl po kelių savaičių paleidžia...
Dravenis lėtai gėrė alų, graužė sūrį ir tylėjo. Įtartina
trumpalaikė ramybė. Jis laukė veiklos ir neabejojo, kad
tuoj prasidės nuotykiai. O dabar tegul šneka draugai.
– Karminai, Tulgirdas taip pat mato vizijas, bet jis
mistikas – ne šizofrenikas.
– Urte, ar tu žinai, ką kalbi? – pyktelėjo Karminas, –
nuo teroro jus saugo tik plonytis dorovinio lakmuso lapelis, rudimentinis moralės sluoksnis. Tik stojiškas lietuviškas charakteris ir įgimta tolerancija bet kokiai gyvybės
formai, net labiausiai deformuotai, jus saugo nuo teisėto
minios įsiūčio...
– Šiandien prie banko vos nežuvo Dravenis, – tarsi
pritarė Tulgirdas.
– Tiek to, velniop! Laikas atsiduoti svajoms. Draveni,
dabar tavo eilė kliedėti, – nusijuokė Karminas.
– Trokštu bėgti į švytinčią nežinią, mano geltoni žygio batai pilni kopų smėlio. Virš manęs tik saulė ir būrys
klykiančių maitvanagių...
– Ne, Draveni, jie laukia ne mūsų, – pertraukė Karminas, – maita – tai ramus, šlykštus, protingas, civilizuotas egzistavimas. Merdintys palaikai. Stebina ir siutina
amžina žmonijos kova dėl laikinų dalykų – ramybės,
taikos, sotumo ir turto. Tas forsuotas troškimas aistros, meilės, siauraprotiškas namų šilumos ilgesys. Kas
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tai? Manau, visiškas trumparegiškumas, silpnaprotystė,
menkavertiškumas. Nuožulnia plokštuma į duobę ritasi žmonijos intelektas... Kartais netgi apsidžiaugčiau, jei
koks maniakas mane negyvai sužalotų peiliu (deja, taip
ir atsitiko Amerikoje). Galėčiau, parkritęs, tysodamas
kraujo klane, išsunkti bent vieną savęs vertą mintį: miršta paskutinis žmogus...
Klausytojai pradėjo juoktis. Karminas tarsi pyktelėjo, bet, vienu mauku išgėręs antrą bokalą alaus, karčiai
nusikvatojo:
– Ne, tampu melodramiškas, pradedu seilėtis... Tai
kas, kad mano gyvenimas nebuvo teisingai iškirptas iš
gero tono vadovėlio, etikos kanono ar dorovės almanacho. Realybės taškai drebančios likimo rankos buvo kreivai sujungti, o akys žvelgė į alkoholį, nepastebėdamos
šalia garuojančios arbatos stiklinės. Ne, aš neprasigėriau,
ne degradavau, nes visada siekiau paprastos, žmogiškos
laimės. Eirimė! Ji pabėgo į Skuodą pas grafiką Kantrigirdą, palikusi mane dūlėti sostinėje. Aš palūžau... Štai
tau, redaktorius, rašytojas, mistikas, neeilinė būtybė, o
smegenys varva, kai mylima moteris, it žiurkė iš skęstančio laivo, bėga į ramią ir saugią sausumą. Štai tokia
neskani istorija. Bet ji vis dar turi man įtakos. Pasiutiškai
bjaurios įtakos...
– Vaistai – tai kita meilė, – pasiūlė Urtė.
– Negaliu pasveikti... Nesugebu nukirsti atminties.
Mane užvaldė prabėgęs laikas, suskaldė mano sielą,
sumalė mane... Mažytėmis žvaigždelėmis išsibarsčiau
pilkame gyvenimo vieškelyje, esu nesurinkta pamesto
teksto dalis...
Staiga suskambo telefonas. Karminas pakėlė ragelį
ir neištaręs nė žodžio padėjo atgal.
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– Draugai, metas sprukti... Baigėsi DMK studijos
dienelės, atvyksta gangsterio Laisvūno gauja užgrobti
patalpų.
– Jokių problemų, – tarė Tulgirdas, – Chrysleris tavo
paslaugoms.
– Vairuosiu aš, – nukirto Dravenis.
– Tebūnie, – nudžiugo Tulgirdas.
Chrysleris sustojo aikštelėje prie Žaliųjų ežerų.
– Gal norite išsimaudyti, – pasiūlė Dravenis.
– Išsimaudyti? Kokia nesąmonė! – pasipiktino Urtė.
– O kur tu norėjai nuvažiuoti? Į ginklų sandėlį? –
šaipėsi Karminas. – Mes, menininkai, geri berniukai ir
nežaidžiame karo.
– Argi nematote, kas vyksta? Gangsteriai užgrobė
tavo dirbtuves, ir tu laimingas?! – siuto Urtė. – Įrengs
parduotuvę, sandėlį, o gal viešnamį!
– Gerai jau, gerai... Įtikinai... Griebsime šautuvus,
kulkosvaidžius ir nušluosime Laisvūno gaują nuo žemės
paviršiaus... – ironizavo Karminas.
Urtė paraudo. Mergina jautėsi nepelnytai įžeista.
– Urte, suprask mus teisingai... Aš esu svajotojas, poetas, stebiu tolimus pasaulius, o Karminas – garsininkas.
Jis ieško švaraus garso... – paaiškino Dravenis.
– Ir vis jo nesuranda! – beveik rėkė Urtė. – Berniukai, atsitokėkite...
– Urtė teisi, reikia ką nors daryti, – susigėdo Dravenis, – aš turiu koltą, moku karatė...
– Na, o aš taikliai šaudau iš lanko, – pridūrė Karminas, – be to, lankiau fechtavimo treniruotes. Patikėkite,
tikrai...
– Netoliese yra Laisvūno vila. Jei norite, galime pasižvalgyti, – pasiūlė Dravenis.
– Pačirškinsime niekšelį, – beveik apsidžiaugė Tulgirdas.
– Tik pasižvalgysime, – patikslino Karminas, – automobilio dėtuvėje radau Dravenio žiūronus. Manau,
pravers. Jūs galvojate, kad aš sprogsiu iš skausmo, pradėsiu šakotis... Tulgirdai, aš nieko nesiekiu. Man nereikia net ir pripažinimo. Tikroji šlovė – tai gebėjimas būti
laisvam, nepriklausomam nuo vergiškai menko honoraro, nuo varginančios buities, nuo nepaslankaus, apsnūdusio kūno, nykstančios sveikatos. Net pagirios geriau
nei šlovė.
– Tai kodėl tu eksperimentuoji, ieškai švaraus garso? – nusistebėjo Urtė.
– Man patinka improvizacija, kūryba, artėjimas prie
šventumo, sakralumo, – beveik piktai paaiškino Karminas.
Pokalbis nutrūko. Sulėtintame lapų šnarėjime brendo šakota audra, nešanti du kartus pakartotą tylą.
– Kai nežinai atsakymų – užduok naują klausimą,
ieškok žodžių, kurie apsunkins sakinį, trukdys kvėpuoti,
išmuš įžūlias iltis, – po ilgokos pauzės pridūrė Karminas.
Urtė jau gailėjosi, kad įtraukė vaikinus į pavojingą
avantiūrą. Bet nedrįso prisipažinti. Galbūt jie atsitokės?
Dravenis – romantikas, riteris, poetas... Vargu ar jis pasitrauks iš mūšio lauko. Vienintelė viltis – tai cinikas ir
skeptikas Karminas. Reikia tik jį suerzinti ir jis atsitokės.
Draugai stovėjo ant medžiais apaugusios kalvos ir
iš saugaus atstumo stebėjo Laisvūno vilą.
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– Draveni, duokš žiūronus, – tarė Karminas, – smagu stebėti gangsterio irštvą be akinių, be lęšių, be ląstų.
Ežerą užtvindė girtas vanduo. Žvirbliai virto gulbėmis.
Ištiesta mano ranka pasiekia vilos duris. Spjaunu į gangsterio tvorą... Štai mėšlinas fontanas! Akyse tvenkiasi laimės skeveldros... Smagu! Ant baltos vilos sienos su malonumu išraitau keiksmažodį.
– Karminai, ar tu moki gaminti Molotovo kokteilį? –
kandžiai paklausė Urtė.
– O kaipgi! Galiu pasigaminti atominę bombą, – siuto Karminas.
Dravenis išsitraukė koltą. Patikrino apkabą.
– Draveni, ar tu durnas, o gal girtas? Nejau nori nušauti Laisvūną? – juokėsi Karminas.
– Manau, neverta... – atsargiai pritarė Tulgirdas.
– Ko tyli, Urte? Vis dar trokšti kraujo, gaisrų?
Mergina vožė Karminui antausį.
– Čia tai geras! – apsidžiaugė Tango redaktorius, –
noriu tavęs...
– Ir nesvajok!
– Urte, galbūt neapsiriksiu – tu labai ilgai ieškojai manęs... Ir kodėl? – atsigavęs nuo smūgio, paklausė
Karminas.
– Karminai, tu man visai nerūpi. Tai Tulgirdas be
paliovos kliedi apie pasvirusį pasaulį... – patikslino Urtė.
– Aš tikiu, kad pasvirusiame pasaulyje atsiveria
beribės galimybės, – prisipažino Tulgirdas, – visai atsitiktinai, pigių knygų krautuvėlėje aš suradau Dravenio
poezijos rinktinę... Ir ši knyga padėjo man apsispręsti...
– Dravenio poezija yra niekinė... kai perskaičiau,
mane nudžiugino tik tai, kad, užvertęs knygą, neužverčiau kojų, – kandžiai pastebėjo Karminas.
– Į mano poeziją galima „įsikirsti“ tik tada, kai žiūri
į griūvančią sieną arba kai ant galvos krenta varnos išperėta plyta, – atrėžė Dravenis, – mano poezija – tai balta sutemos tyla, tuščia stiklinė, pamušta akis, nuodingi
batai ir amžina kelionė...
– Kadangi žodžių žaismui ribų nėra, verta laiku sustoti... – akademiko tonu aiškino Karminas, – bibliotekose ir knygynuose beviltiškai dūlėja tonos neskaitomų
poezijos knygelių ir laukia palaimingos reinkarnacijos
valandos. Eilėraščiai trokšta virsti kartono dėžėmis, rek
laminiais prospektais, skrajutėmis, o gal visagaliais banknotais, čekiais, vekseliais, akcijomis. Iš laimės svaigsta
galva! Instinktams nereikia lyrikos! Artėja virtualus amžius, laisvas nuo snobiškų praeities šešėlių.
– Galbūt, Karminai, tu teisus... – tarsi teisinosi
Dravenis, – po asfaltu švarus smėlis, šypsenų duobės,
žvaigždės. Po asfaltu šakotos mintys, paklydę kaminai,
troleibusai. Po asfaltu raukšlėtas dangus, vilties žvilgsnis, ateitis...
– Draveni, po asfaltu – tik asfaltas, – nusijuokė
Urtė, – ar galima paklausti – kodėl, iš kur ir pagaliau
kokia kryptimi juda tavo lyrinis herojus.
– Neabejoju, laikas paruoš tinkamus atsakymus, bet
šiuolaikinis žmogus nelinkęs laukti. Tiesos jam reikia
dabar! Ant lėkštutės turi būti pateikti lyrinio herojaus
parametrai ir judėjimo erdvė. Natūralu manyti, kad šie
du ką tik išvardinti veiksniai gali atspindėti lyrinio herojaus dvasią, bent jau charakterį. Deja, man vis dar ne-
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pavyksta sujungti į tiesę (ar spiralę?!) lyrinio herojaus
dvasios krustelėjimų, žingsnelių ir šuolių. Todėl jausmų
tranzitą aš galiu aprašyti tik netiesiogiai... – sutrikęs paaiškino Dravenis.
– Ir kodėl? – neatlyžo Urtė.
– Ogi todėl, kad lyrinio herojaus nėra – jis „po asfaltu“. Lyrinio herojaus kelionė – tik legenda, kurios autentiškumo negalima patikrinti, – šaipėsi Karminas.
– Mūsų kelionė taip pat miražas, iliuzija... Ir kodėl
mes susitikome? Ir ką mes veiksime? Ir kur pagaliau važiuosime? – atkirto Dravenis.
– Draveni, tu teisus... metas vynioti meškeres, – pritarė Karminas.
– Važiuojam gerti alaus, – linksmai pasiūlė Dravenis.
– Važiuojam, – atsiduso Karminas, – tik artėdamas
prie visiško išprotėjimo, suprantu, kas esu ir ką turiu
nuveikti... Esu sulipdytas tik iš dvasinių elementų, transcendentinių atomų, todėl nieko bendro neturiu nei su
moliniu ąsočiu, nei su raugintu agurku.
– Karminai, tu praradai studiją. Kur tu gyvensi? Kur
kursi? – paklausė Tulgirdas.
– Nuvežkite mane į Palūšę... Ten mano sodyba, – atsiduso Karminas.
– O ką tu veiksi, Draveni?
– Urte, skrendu į Ulsterį...
– Gal tu protestantas?
– Taip, esu pusiau latvis.
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– Taip ir maniau, – atsiduso Urtė.
Tulgirdą pagavo keistas jausmas. Jis puikiai žinojo,
kad situacija yra nevaldoma. Vizijos galėjo pasibaigti
bet kada. Galima suskaičiuoti laimingas akimirkas, jeigu
laikrodžių dienoraščiai atversti. Vizijos siūlo įsibrauti į
nesibaigiantį labdaros koncertą. Liūdna. Nesumokėtas
mokestis už besaikį gyvenimo eikvojimą, piktnaudžiavimą laiku, erdve. Nuo vizijų priklausomybės gydo tik
karšta arbata. Putoja porcelianinių gandrų mintys, aksominės varnos neša šaltą, medinį pyragą.
Tulgirdas, grąžinęs kosmosui bevertes mintis, gyveno už horizonto linijos. Jis tetroško pažvelgti į žvaigždėtą
dangų ir pamatyti tikruosius savo namus.
Gyvenimą žudo greitos sekundės. Kambaryje dega
bejėgės elektros lemputės. Nepastebimai lubomis slysta sienos, betonas skverbiasi į smegenis. Debesų laiptai
virsta migla. Griūna oro pilys. Vaiskus dangus – tik vėjo
vartai. Niekur negalima išeiti. Už Tulgirdo buto durų,
laiptinėje, minios žmonių. Jie laukia, kada prasivers
durys ir žalias, neprinokęs ateivis atneš krepšelį rojaus
obuolių. Ant namo stogo stovi basi melomanai, nes bijo
rauplėto asfalto. Miesto gatvėmis rieda nemuzikalūs automobiliai ir traiško muzikos atsižadėjusius žmones. Ir
kodėl neprailgsta stebėti snaiges, baltą amžinybės mozaiką?
Į Tulgirdo širdį brido apsnigta saulė. Aukštai nėra
jokių krypčių. Dangaus erdvė – tai švari kūryba. Staiga
pabiros Tulgirdo mintys sugulė į tvarkingą dėlionę. Dabar jis jau žinojo, ką turi daryti. Reikia pasiekti dangoraižį ir laiptais kopti aukštyn. Tik aukštyn.
Į debesis riedėjo plokščias dangoraižio stogas. Kažkur apačioje knibždėjo miestas, pilnas gyvų būtybių, bet
tikrąją gyvenimo prasmę žinojo tik jis. Tulgirdas jautėsi
kaip niekada tikras ir autentiškas. Nesuklastotas. Visu
grožiu atsiskleidė esatis. Trūko kvapo, svaigo galva,
truputį virpėjo keliai. Ne iš silpnumo, jokiu būdu. Tik iš
dvasinės energijos pertekliaus.
– Kviečiu save į dvasios puotą! Kur mano sekėjai?
Jų nėra! Esu vienas, vienui vienas begaliniame kosmose!
– Ne, tu ne vienas! Aš su tavimi! Tulgirdai, nesiremk
į turėklus, nes apsvaigs galva ir tu nukrisi! – riktelėjo
Urtė. – Kokia laimė, kad aš pamačiau tave, lipantį laiptais aukštyn...
– Krenta tik silpni ir niekingi, nes jiems lemta degraduoti! Negalintys skristi turi priprasti prie dulkių ir
purvo!
Tulgirdas pažvelgė į apačią.
– Stogo lubos – tai dangus. Bet tai – dar ne riba, o
tik juoda kaminų pašvaistė, stiklinė kaukolės tamsa. Nepažinę dangaus, dangoraižių stogai brenda į kitą miesto
pusę. Stogai nekuria naujo, laimingo pasaulio, tik imituoja dvasios didybę ir aukštį!
Urtė apkabino Tulgirdą.
– Maniau, tu šoksi... – išsigando mergina.
– Taip! Mes šoksime kartu.
Sušvilpė vėjas. Suskambo dangoraižio antenos. Įsimylėjėliai paskendo aistringo šokio bangose... Danguje jie skynė debesų gėles. Iš nuostabos prakiuro aštrūs
senamiesčio stogai, o molinės čerpės deklamavo naujas
Tulgirdo eiles.
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Naglis Kardelis

Pažinimo takais į Išmintį
Dabartinėje vis didesnės mokslo specializacijos ir žinijos fragmentacijos epochoje, kai tarp gausybės įmantriai
mąstomų minčių vis sunkiau įžvelgti tikrosios Išminties
pėdsaką, o vis išsamiau pažįstamas pasaulis, nepaisant
įgytų žinių gausos, atrodo vis sunkiau suprantamas,
technologinės mūsų civilizacijos likimo klausimas neišvengiamai iškyla kaip pačios žmonijos išlikimo ir prasmingo jos egzistavimo klausimas. Dar praėjusio šimtmečio pabaigoje išsakyta mintis, kad jei dvidešimt pirmas
amžius nebus humanistinių idealų įsikūnijimo ir humanitarinių mokslų klestėjimo amžius, jo apskritai gali nebūti, dabarties iššūkių akivaizdoje skamba pranašiškai.
Nors mes galime pasiguosti, kad dvidešimt pirmo amžiaus vis dėlto sulaukėme, toli gražu nėra akivaizdu, ar
mes – kaip žmonija – sulauksime šio amžiaus pabaigos,
jei ir toliau gyvensime taip, kaip gyvenome iki šiol, neatsakingai ir neišmintingai, rūpindamiesi vien šia diena.
Stebėdami šiuolaikinį akademinį pasaulį, taip pat
aiškiai matome, kad jis susiskaldęs į skirtingų mokslinių bei ekonominių interesų sritis, lemiančias radikaliai
skirtingus požiūrio taškus, iš kurių žvelgiant visiškai
skirtingai konstruojamos ir žmonijos ateities vizijos. Antai mokslininkai humanitarai ir paties Mokslo, kaip visa
apimančio intelektinio žmonijos projekto, ir Mokslu besiremiančios civilizacijos ateitį suvokia visiškai kitaip nei
tiksliųjų mokslų atstovai, o senas ginčas tarp „lyrikų“ ir
„fizikų“ net ir tarpdisciplininių tyrimų gausėjimo laikais
tikrai nėra nurimęs ir praradęs aktualumo.
Atidžiau įsižiūrėdami į šiuolaikinio mokslo raidą, negalime nesigėrėti jos veržlumu, tačiau, kita vertus, mums
negali nekelti nerimo tai, kad mokslas, užuot tarnavęs
žmogui ir žmonijai, vis akivaizdžiau virsta savitiksliu užsiėmimu, visuomenei brangiai kainuojančia kai kurių jos
narių hermetiška elitine veikla, kurios vienintelis tikslas
ir pateisinimas yra ji pati. Mes puikiai matome, kad nesivadovaujantis išmintimi mokslas, nepaisant jo siauraregiško, selektyviai fokusuojamo ir lyg lazerio spindulys
skvarbaus prognostinio akylumo, gilesne egzistencine ir
vertybine prasme atsiskleidžia kaip visiškai aklas.
Siaurai specializuotas šiuolaikinis mokslas vaikšto
gausybe siaurų takų, tik labai retai išvedančių į didįjį
Išminties kelią. Tai itin apmaudu, turint omeny, kad kadaise, senovės Graikijoje, vos užgimstančio mokslo takas
ir atsišakojo būtent nuo platesnio filosofijos – meilės Išminčiai – vieškelio.
Štai unikali knyga, kurioje, pasitelkus gausybę įžvalgiai filosofiškai interpretuotų mokslo, meno, apskritai visos kultūros istorijos faktų, parodoma, kaip pažinimo keliu keliaujančiam mokslininkui vėl gali atsiverti kadaise
prarastos Išminties horizontai. Ir ne tik jie – kartu su jais
prieš besistebinčio tyrėjo akis gali iškilti ir visiškai nauji
niekieno niekada dar neįgytos Išminties akiračiai. Šios
įstabios knygos autorius profesorius Juozas Algimantas
Krikštopaitis yra viena iškiliausių šiuolaikinio Lietuvos mokslo asmenybių, gamtotyrininkas ir humanita-

Juozas Algimantas
Krikštopaitis. Išmintis,
atsiverianti pažinimo kelyje. – Mintis, Vilnius, 2013
ras, mokslo teoretikas ir praktikas, išvaikščiojęs mokslo
slėnius ir kalnus, savąja alpinisto aistra, entuziazmu ir
nepaprastu atkaklumu užkariavęs ne tik geografines,
bet ir dvasines viršukalnes. O svarbiausia tai, kad jis yra
filosofas autentiška šio graikiško žodžio reikšme, būtent:
tikrosios Išminties mylėtojas, ne vien, kaip daugybė kitų
mokslininkų, šiaip keliaujantis viliojančiais ir be galo
klaidžiais pažinimo takais, bet ir nuolat nenuilstamai
ieškantis plačiojo Išminties vieškelio.
Pasitelkdamas savo mokslo filosofo bei mokslo istoriko patirtį ir pateikdamas gausybę originaliai filosofiškai
interpretuojamų kultūros istorijos faktų, Juozas Algimantas Krikštopaitis šiame veikale plačiais potėpiais tapo visos
Vakarų civilizacijos intelektinės raidos nuo seniausių laikų
iki pat mūsų dienų panoramą. Autorius ne tik atskleidžia
tam tikras rudimentines mokslinio mąstymo potencijas
bei mokslinės minties užuomazgas ikimokslinėje pasaulio
refleksijoje, ypač archajinio mito stichijoje, bet ir parodo
Vakarų mokslo – ir šiuolaikinio, ir kurto ankstesnėse epochose – reikšmę bendrajai Vakarų kultūrai, visų pirma patiems jos pamatams – filosofinei ir apskritai humanitarinei
kultūrai. Žvelgdamas į pažinimo takus iš dvasios alpinisto
perspektyvos sakalo žvilgsniu, kuriuo apdovanotas tik retas filosofas, knygos autorius šiuos pažinimo takus aprėpia
iki tolimiausių praeities ir ateities horizontų – iki miglose
skendinčio tolimos praeities taško, kuriame pažinimo takas atsiskiria nuo Išminties kelio, ir ne mažiau migloto,
nors gal ir ne taip nutolusio ateities taško, kuriame pažinimo takas vėl susijungia su Išminties vieškeliu.
Pirmoje veikalo dalyje Tarp mitologinės ir istorinės minties kalbama apie archajinio mąstymo terpę, kurioje susiformavę vaizdiniai, nepaisant jų sinkretiškumo, iškyla
kaip labai savitos ir nebanalios žmogų supančio pasaulio
interpretacijos, kurių tam tikri elementai išlieka vertingi ir
įdomūs ne tik bendrosios kultūros, bet ir paties šiuolaikinio mokslo požiūriu. Atskleidęs, kaip archajinio mąstymo
substrate pamažu pradėjo ryškėti Vakarų mokslo bruožai,
antroje knygos dalyje Realybė, sukonstruota mokslo patirties
Juozas Algimantas Krikštopaitis apibūdina svarbiausius
klasikinio ir neklasikinio gamtos mokslo, ypač fizikos, raidos etapus, pateikdamas ne tik nusistovėjusius aptariamų
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mokslinių konceptų aiškinimus, bet ir kai kurias naujoviškas, tarp jų ir gana originalias tų konceptų interpretacijas,
kurias drąsiai galima vadinti autorinėmis.
Vis dėlto įdomiausia man pasirodė trečia knygos dalis Pažinimą praturtinantys minties posūkiai. Joje svarstomos
tokios intriguojančios temos kaip dialektinė Tvarkos ir
Betvarkės (Chaoso) akistata, leidžianti įžvelgti pačioje slėpiningoje Chaoso gelmėje latentiškai glūdinčius tvarkos
daigus; žmogaus unikalumo Visatoje klausimas; Marijos
Gimbutienės rekonstruotos Senosios Europos kultūros
reikšmė šiuolaikinio mokslu besivadovaujančio europiečio, ypač lietuvio, savimonei; etnogenezės, kaip gamtinių
ir socialinių sąveikų suformuoto fenomeno, prigimtis;
aukštųjų technologijų taikymo Vakarų civilizacijai metami iššūkiai; mokslo, kaip lokalios, tautinės ir tuo pat metu
globalios, visuotinės kultūros vertybės, daugiabriauniškumas. Būtent šioje veikalo dalyje, mano galva, geriausiai
atspindėta knygos antraštėje įvardyta autoriaus intencija
mokslinį pažinimą sieti su išminties siekiu, bendrąja Vakarų kultūra bei humanistinėmis jos potencijomis.
Būtina pripažinti, kad ši knyga parašyta su dideliu
užmoju ir įkvėpimu. Labai savito rūstaus grožio jai suteikia konceptualiajai veikalo architektonikai būdingas draminis kontrastas (man regis, kuriamas sąmoningai) tarp
autoriaus deklaruojamos antropologinės (antropocentrinės) perspektyvos ir nuolatinio pabrėžimo, kad žmogus
su visomis savo idėjomis bei vertybėmis, visais savo
mokslais bei menais, visomis savo baimėmis, viltimis,
lūkesčiais bei ambicijomis tėra tik maža ir, žvelgiant viso
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kosmo masteliu, labai nereikšminga Visatos dalis. Kaip
Įvade teigia pats knygos autorius, „...Pasaulis (Visata, Universumas), jo neaprėpiama įvairovė žmogaus sąmonėje
atsiveria tarsi darni vienovė, slypinti po chaotinių, atsitiktinių įvykių skraiste. Žmogus čia – tik lašelis begaliniame
šėlstančių įvykių vandenyne“. Pratęsdamas vandenyno
analogiją, patį pasaulį vieno knygos poskyrio antraštėje
autorius labai poetiškai – ir kartu moksline prasme visiškai tiksliai – pavadina begaliniu virpančių galimybių
vandenynu. Daugelyje knygos vietų justi neįkyrus, labai
skoningas filosofinis misticizmas, suteikiantis savito žavesio knygoje plėtojamai natūrfilosofinei pasaulio vizijai.
Pasaulį, kuriame gyvename ir kurį tyrinėjame, Juozas Algimantas Krikštopaitis patiria ir suvokia kaip kosmą – gražią ir darnią visumą, stebuklingai išaugančią ant chaoso
pamato ar spontaniškai iškylančią atsitiktinių fliuktuacijų
vandenyne. Pats kosmiškai gražus bei darnus pasaulis –
kaip ir jo atsiradimas – autoriaus koncepcijoje iškyla kaip
kažin kas dieviška – kaip įstabi dieviška tikrovė ir dieviškas nuolatinės raidos procesas.
Perskaitęs šią išmintingą ir giliamintę knygą, skaitytojas įsitikins, kad tikroji ilgus šimtmečius ar net tūkstant
mečius žmogaus kurto – ir tebekuriamo – Mokslo misija
bei galutinis tikslas yra gerokai kilnesni ir aukštesni, nei
įžvelgia dauguma jį kuriančiųjų ir studijuojančiųjų.
Tad nesunku nuspėti, jog vienus ši knyga paskatins
žengti pirmuosius žingsnius mokslinio pažinimo takais,
o kitus – jau brandžius ir daug patyrusius mokslo kelių
piligrimus – paragins drąsiai žengti į Išminties vieškelį...

Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Kraupi faktų tiesa
Knygos autorius – režisierius ir unikalaus Lietuvos
folkloro teatro kūrėjas, Nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas Povilas Mataitis, ilgus metus rinkęs
duomenis apie Joniškio krašto šviesuolių – partizanų,
tremtinių – likimus, galop savo darbą, pareikalavusį
daug kantrybės ir ištvermės, pateikė kaip leidinį, kurį galima vertinti kaip rašytinį monumentą gimtinei. Knygos
tekste aptinkame vien autentiką: kovotojų ir tremtinių
pasakojimus, archyvinę medžiagą (įvairius dokumentus,
laiškų faksimiles, fotografijas). Autentiškas žodis, skirtas
kovų epizodams, skaitytoją veikia kaip įspūdinga, tikrovę paliudijanti tiesa. Tragiškų knygos epizodų poveikis,
privertęs atidų skaitytoją ne kartą krūptelėti, palieka nedylantį pėdsaką skaitytojo sąmonėje.
Tai ypatinga knyga. Jos puslapiais nuskamba „karo
po karo“ – mūsų partizanų kovų – aidai, išnyra sukrečiančių įvykių vaizdai: žūtys, didvyriški poelgiai, tragiškos save kilniam tikslui aukojančiųjų mirtys; čia šmėsteli
niekingos išdavikų figūros, nudunda tremtinių ešelonai.
Skaitai ir stebiesi, kokia turtinga, emocinga bei prasminga medžiaga. Čia, būtent čia slypi dar neatrastos kūrybinės versmės, galinčios išgarsinti ne vieną mūsų dramaturgą, prozininką ar poetą.
Su jauduliu knygą perskaitęs, suvokiau, iš kur kilo
nepakartojamas Povilo ir Dalios Mataičių kūrinys Ir kelsis
vėl iš tavo kraujo Lietuva. Būtent iš dramatiškos autoriaus

Povilas Mataitis.
Mes norėjome gyventi laisvoje Lietuvoje. Pasipriešinimo
kovų ir represijų realybė. – Saulės delta, Šiauliai, 2013
patirties, šiandien išskleistos knygoje, galėjo gimti šis
sceninis kūrinys, tarsi malda, tarsi apeiginis tautos bylojimas apie Pasiaukojimą, Didvyriškumą, nepakeliamą
Skausmą – Motinos, susitapatinusios su žudoma Tauta.
Į sakralias erdves kylantis bylojimas prieš žiūrovų akis
vėrėsi kaip tautos epas, įprasmintas teatro kalba per taurią scenografinę ir muzikinę raišką.
Išgyvenęs šį teatrinį stebuklą, drįstu klausti: ar ši
tautos patirtis, išreikšta knygos forma, ras atgarsį kasdienybės liūne paskendusiųjų sielose? Atsivertus Povilo
Mataičio knygą, turėtų suvirpėti mūsų širdys, kol dar
neprarasta paskutinė viltis.
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