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Alfredas Guščius

Ar jau norime būti istorijoje?
Intencija, faktas ir meninė išmonė istoriniame kūrinyje

I

storinio laiko sąvoka vienaip įsikomponuoja į romantinės, kitaip į realistinės, dar kitaip į modernistinės
literatūros menines koncepcijas. Viena laiko formų –
praeitis. Filosofas Arvydas Šliogeris praeitį vadina lengviausiai suvokiama visuomeninės sąmonės forma. Sod
riam jo eseistiniam stiliui būdinga sudėtingus dalykus
perteikti vaizdžiais palyginimais: „Visa praeitis jau virtusi tikrove, ir, apžvelgdami mirusios istorijos faktus, mes
galime šį bei tą apie juos pasakyti, nerizikuodami pernelyg suklysti: blogiausiu atveju klaidingą mūsų praeities
vaizdą ištaisys nauji faktai, kurių mes dar nežinome. Be
to, praeitis bejėgė, kaip ir visi numirėliai. Ji nesipriešina,
ir savo galvoje galime daryti su ja, kas tik mums patinka,
net pačias savavališkiausias fantazijas pagrįsti vienokiais
ar kitokiais faktais. Šiaip ar taip, istorija yra tik pasaka,
kurios šeimininkai yra tie, kas ją seka. Todėl nesunku
rūšiuoti „prarastąjį“ laiką ir mirusią istoriją bei jos laikus
dalyti į vaikystę, brandą, senatvę ar dar kaip nors... Be to,
žvelgdami į praeitį, galime būti abejingi, vadinasi – iš dalies
objektyvūs. Abejingumas dabarčiai ir joje bręstančiai ateičiai
beveik neįmanomas.“1
Grakščiai išreikšta mintis apie praeitį: ji pavadinama ir „mirusia istorija“, ir „numirėle“, ir „pasaka“.
Tiesos toje mintyje yra, bet daugiau metaforinės. Tačiau
tiesa yra ir tai, kad būtent dėl tos „numirėlės“ dabarties
dabartyje (taip esamąjį laiką įvardijo Šv. Augustinas)
kryžiuojasi aštrios rašytojų, istorikų, literatūrologų špagos, per karštas diskusijas „nusirita“ ne viena ligi tolei,
atrodo, ant autoritetingų pečių tupėjusi galva... Beje, ir
patsai originalusis mąstytojas A. Šliogeris kitame – Broniaus Radzevičiaus romanui Priešaušrio vieškeliai skirtame – straipsnyje apie laiką samprotauja jau istoriškesnėje
paradigmoje... Užsikabinęs už jaunystėje išgirstų žodžių,
kad „meno kūrinys yra gyvenimo veidrodis“, filosofas
renčia gana ilgą, simetrišką kompozicinį statinį: „...etiudo intriga... – gyvenimo ir meno erdvių antinomija, fakto
ir idealo, egzistencijos ir esmės sandūra... Kūrėjas yra tas,
kuris kybo tarp gyvenimo ir meno kūrinių, ir šitas tarp
yra jo amžinoji lemtis. Bet toji lemtis skleidžiasi ne amžinybėje, o konkrečiu laiku ir erdvėje, vadinasi, ji gali įvairuoti
ir keistis. Kaip sakoma, ji – istoriška, ji vyksta situacijoje.“2
Atskleidęs B. Radzevičiaus romano „visatos“ novatoriškumą, parodęs autoriaus/protagonisto „išėjimo iš
kaimo į miestą“ dramatizmą ir suvokęs tai kaip egzistencinę/mitologinę situaciją bei gausiai remdamasis antikinėmis paralelėmis, A. Šliogeris laisvai operuoja laiko
universalijomis, tačiau yra „priverstas“ bent minimaliai
remtis istoriškesniu substratu. Etiude daug pavyzdžių,

daug analogijų, paralelių, kuriose po pakylėtu, romantizuotu stiliumi nesunkiai apčiuopiamas istoriškumo ir
faktografiškumo gruntas... „Lietuviai nestatė savo miestų ir tiesmuka, medžiagiškąja, ir geografine prasme. Juos
statė svetimieji, atvykėliai iš kitų, jų pačių rankomis pastatytų miestų, vokiečiai, lenkai ir dar daug kas. Lietuviai
patys statė gal tik miestelius, tačiau sąmonės ontologinių
struktūrų požiūriu miestelis nuo kaimo niekuo nesiskiria. Juozui Daukinčiui Užpelkių miestelis ir gimtoji sodyba – dalykai beveik tapatūs. Kelionė iš namų į miestelį – tik geografinė, bet ne ontologinė; sąmonės struktūrų,
žmogaus sąlyčio su daiktais pokyčio joje nėra. Tai – ne
išėjimas. Bet štai, tarsi iš kokios kiklopinės timpos paleistas akmuo, Lietuva bloškiama į didmiestį. Tik tokį skrydį
galima pavadinti tikru išėjimu...“3
Kitas originalus filosofas Romualdas Ozolas į laiką,
istoriją, tautą žvelgia kitu mąstymo kampu, remiasi kitu
vertybiniu kompasu, kurio rodyklę nustatė konkretus
istorinis laikas – devinto praėjusio amžiaus dešimtmečio
Lietuvos ir kitų TSRS respublikų visuomenes sudrebinę
politiniai įvykiai. Mums jie gerai žinomi ir... gerai suvirškinti, netgi, kaip būna po sočių pietų, jau sukeliantys popietinį snaudulį (tikėkime, kad tai – tik laikinas
reiškinys). Prieš 25–30 metų, t. y. Sąjūdžio ir Atgimimo
priešaušryje, dvasinė, politinė, istorinė lietuvių tautos
savimonė kunkuliavo, veržėsi per kraštus. Valstybinės
nepriklausomybės tauta dar neturėjo, tačiau jos istorinė atmintis buvo alkana Tiesos ir todėl istorinė grožinė
literatūra bei teatras nemažomis dozėmis tą vertybinį
alkį tenkino. Tenkino ir filosofų balsai, iš kurių tembru
ir savitai artikuliuotomis mintimis išsiskyrė ir Romualdo
Ozolo balsas, nelikęs „šauksmu tyruose“. R. Ozolas buvo
pirmasis, įvertinęs Čingizo Aitmatovo romaną Ešafotas ir
pavadinęs jį įspūdingiausiu naujojo etapo visos tarybinės literatūros kūriniu, o maždaug tuo pat metu pasirodžiusią R. Granausko apysaką Gyvenimas po klevu – nepralenkiama lietuvių prozoje, pabrėždamas meninio jos
ypatingumo matmenį – autoriaus rūpestį dėl lietuviško
kaimo, vadinasi, ir dėl visos tautos likimo. R. Ozolo padarytą apysakos turinio apibendrinimą verta priminti
ir šiandien, idant skaitytojų galvose nenutrūktų gal jau
belikusios plonos dabarties ir netolimos kolchozinės praeities sąsajos, ir gal pagal jas galėtume pasitikrinti vertybinę dilemą „ar prie ruso tikrai buvo geriau“. R. Ozolas
klausia ir komentuoja: „Apie ką R. Granausko apysakos
tiesa? Apie neatsakomybę. Pirmiausia, apie neatsakomybę
už save ir už savo ateitį ir apie populiariausią tos neatsakomybės apraišką – masinį girtuokliavimą, nuvariusį
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į kapus žmonių turbūt daugiau negu karo ir pokario
metais, jau dabar davusį mums ilgiems dešimtmečiams
ir net amžiams visuomenę – tūkstančius vargšų, savim
nesugebančių pasirūpinti apsigimėlių. Mes dar iki galo
nesuvokiam šitos nelaimės masto, mes dar nežinom, ką
darysim toliau, mes dar nesuradom priemonių, kaip tą
nedalią sulaikyti: juk alkoholinė genetinė destrukcija tebevyksta!“4
R. Ozolas yra vienas tų „įkyriųjų“ filosofų, nenustojančių mus mokyti „būtiškojo buvimo kančios ir
džiaugsmo“, siekiančių išauklėti mus būti ir „sau-žmonėmis“, ir „sau-tauta“. Tame individo doros, etikos, tautos atsparos, savigynos bei savistabos mokyme juntama
didelė Vydūno, S. Šalkauskio, J. Girniaus, A. Maceinos
ir kitų filosofų idėjų įtaka. Tapęs vienu ryškiausių Sąjūdžio lyderių, R. Ozolas ir savo pilietinę-politinę poziciją
atitinkamai subordinavo savo „kietoms“ filosofinėms
nuostatoms, kuriose pirmumo teisė teikiama istoriškumo kategorijai. Sąjūdžio įsisteigimas jam buvo dar vienas
svarbiausias (po M. Gorbačiovo Persitvarkymo politikos)
stimulas pradėti realias mokslines ir pilietines „naujos
visuomeninės sąmonės raiškos“ akcijas. Vos pusmečiui
praėjus po Sąjūdžio įsisteigimo, jis jau suformuluoja lietuvių tautai „tris didžiulius kultūrinius uždavinius“: 1)
„savo buvimą istorizuoti“; 2) „savo buvimą konkretizuoti“; 3) „savo buvimą etizuoti“. Kas gi yra tasai istorizavimas? „Savo buvimo istorizavimas – tai ne tik istorinių
veikalų sukūrimas ir juose sukauptų žinių ir idėjų per-
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teikimas visuomenės dvasiai. Buvimo istorizavimas – tai
greta gero savo tautos, savo kaimynų, pasaulio tautų buvimo peripetijų žinojimo yra ir supratimas to, kad kiek
viena tavo gyvenimo akimirka yra tavo tautos istorijos
darymas, kad darymas ar nedarymas to, kas pridera tau
pagal aukščiausius būties dėsnius – būtent tai ir yra tiek
istorijos tęsimas, tiek ateities kūrimas ir savo tautai, ir
visam – pasauliui, nepriklausomai nuo to, „didelis“ tu
ar „mažas“ esi žmogus. Iki tokio istorizmo mums dar
visiems labai toli.“5 O rašydamas apie tikėjimą būtimi,
R. Ozolas suformuluoja keletą moralinių imperatyvų,
kurie ir šiandien nėra morališkai pasenę, nes visuomenės
istorijoje yra nesenstančių, gal tiktai aprūdijusių ir todėl
reikalingų periodinės revizijos dalykų: „1) tikėti būtimi,
kai žinai, kad tavęs laukia nebūtis; 2) džiaugtis pasauliu,
kai matai jo skausmą; 3) reikalauti tvarkos, kai aplink
viskas griūva; 4) teigti savo tautą, kai supranti, kad net
jai pačiai jos nereikia...“6
Ir anuometinėse diskusijose apie istorinę prozą
R. Ozolas buvo toks pat kategoriškas: „Iki istorinio romano mums dar toli gražu. Kol kas turime (su nedidelėmis
išimtimis) tik pseudoistorinę beletristiką – arba į istorinį
laiką nukeltų tų pačių pamėgtų „vidinių monologų“ apie
nieką kitokį aprėdymą, arba istorinių pseudokoncepcijų
beletristinį „apifaktinimą“, arba – geriausiu atveju – nuotykėliais paįvairintus pažintinių vaizdelių rinkinius.“7
Tikriausiai prie „nedidelių išimčių“ R. Ozolas priskyrė
Just. Marcinkevičiaus, J. Grušo istorines dramas, P. Dirgė-
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los (Kūlgrinda), V. Petkevičiaus (Paskutinis atgailos amžius),
K. Almeno (Šienapjūtė) istorinius romanus, kuriuos anuomet palankiai vertino A. Bučys, A. Bumblauskas, S. Narbutas, R. Skeivys. Jis tolino galimybę mums, lietuviams,
turėti stiprų istorinį romaną (matyt, suprastą kaip analogiją Č. Aitmatovo romanams), remdamasis argumentu,
kad mūsų visuomeninei sąmonei dar trūksta sąmoningumo – ji nėra pakankamai istorizuota, o tai reiškia, kad ji
dabarties dar nesuvokia kaip istorinio laiko tąsos. O „istorizuota tegali būti nacionalinė sąmonė – sąmonė, suvokianti save kaip visuomeninės bendros veiklos produktą,
jos idealiąją savitaigą“8. Taip R. Ozolas mąstė Gorbačiovo
naujojo politinio mąstymo laikais, turbūt pasąmoningai
nujausdamas būtent jam ir kitiems panašių nuostatų besilaikantiems intelektualams jau po poros metų teksiantį
istorinį vaidmenį politinėje scenoje, kurioje jis ir jo bendražygiai galės pademonstruoti naujos kokybės sąmonę,
gimstančią „kaip visuomeninės bendros veiklos produktas“. Šia išsiugdytąja „idealiosios savitaigos“ istorinės
savimonės samprata R. Ozolas vadovavosi ir vėliau, tvirtindamas, kad mums (Lietuvai), ištrūkusiems iš vienos
„unijos“, dar per anksti stoti į kitą...
Tačiau „imperatyvinis“ filosofas vis dėlto nenumatė,
ar šitaip Lietuva būtų ilgai džiaugusis Nepriklausomybe,
nebūdama jokioje „unijoje“. Kaip rodo vykstantys geopolitiniai reiškiniai už mūsų mažutės valstybės sienų,
vargu bau šių metų Kovo 11-ąją būtume šventę savo valstybės Nepriklausomybės 25-metį... Lietuvos ateitį (kaip,
beje, ir pasaulio) bando įspėti daug kas – visų pirma filosofai, istorikai, rašytojai. Ateities spėjimas daugiausia
remiasi praeities, istorijos tyrinėjimu. Rašytojai ateitį spėja, „atgaivindami“ praeitį meniniais vaizdais, susintetindami juose istorinius faktus, archyvinę dokumentiką ir
dabartinės tikrovės pažinimą bei savo vaizduotę.

* * *

Istorinė tematika ir žanrai literatūroje vystosi netolygiai;
jų raida yra glaudžiai susijusi su istoriosofine visuomenės mintimi, kurią savo ruožtu lemia socialiniai, ekonominiai, psichologiniai procesai. Užsienio literatūros
specialistė Birutė Ciplijauskaitė, remdamasi G. Lukácso
ir kitų literatūrologų tyrinėjimais, tvirtina, kad tos „bangos“ aiškintinos istorinių aplinkybių susiklostymu:
„Anot G. Lukácso, istorinis žanras visu pajėgumu pasireiškia pasauliuose, kurių pamatai išjudinami didelių
konfliktų. Pavyzdžiui, Walterio Scotto romanai pasiekė
pasisekimo bangos viršūnę, kai iš pagrindų keitėsi Anglijos visuomeninė ir politinė struktūra; L. Tolstojaus
Karas ir taika gimsta tuo laiku, kai Rusijoje panaikinama
baudžiava, kai į avansceną bando prasiveržti vidurinis
sluoksnis; Ispanijoje tikrai vertas istorinis romanas pasirodo tik jų didžiosios krizės – 1898 m. paskutinių kolonijų praradimo – metu; gausiai istorinis romanas pasipila
nuo nacių režimo pabėgusių vokiečių tarpe 1920–1940
metais, o po Antrojo pasaulinio karo ir Baltijos šalių rašytojai pakartotinai grįžta prie istorinių temų.“9
Gal prieš kokius trisdešimt metų politinė, socialinė,
kultūrinė terpė Lietuvoje buvo palanki literatūrai istorine tematika: beveik į kiekvieną naują romaną, apysaką
šia tema būdavo reaguojama (recenzuojama, diskutuoja-
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ma spaudoje, kalbama literatūriniuose renginiuose). Kai
susikaupė tokių kūrinių kritinė masė, žurnale Pergalė, savaitraštyje Literatūra ir menas buvo surengtos diskusijos
ir jų pagrindu pasirodė solidžios knygos: Istorinės prozos
byla (Vaga, 1988), Šiandienos pasaulis ir literatūra (Vaga,
1989). Kuo galima paaiškinti padidėjusį dėmesį istorinei
tematikai? Tikriausiai priežastiniu šios tematikos, žanro
ir tarp tų, pasak G. Lukácso, pasaulių, kuriuose dreba
pamatai nuo politinių ar kitokių konfliktų, ryšiu. Istorinė
grožinė literatūra šia prasme yra gana tikslus seismografas požeminiams visuomeniniams reiškiniams matuoti,
nes, pasak literatūrologo R. Skeivio, „...rašyti apie praeitį, regis, irgi ne lengviau. Istorija yra ne tik gyvenimo,
bet ir meno mokytoja. Kartais ji atskleidžia tokias tiesas,
kurių nenori matyti dabartis.“10 Kad istorija – gyvenimo
mokytoja, žinome nuo Herodoto laikų, bet kad ir meno?
R. Skeivys motyvuoja šį teiginį, įtraukdamas jį į bendrą
metodologinę nuostatą – sieti istoriją su dabartimi.
R. Ozolo „buvimo istorizavimą“ R. Skeivys modifikuoja
į „estetinę nacionalinę savižiną bei estetinės savimonės
apraišką“ ir aiškina, kad be šitų kategorijų „neįmanoma
suprasti sudėtingos gyvenimo ir meno, tikrovės ir fantazijos sąveikos, nesvarbu, į ką – į praeitį, dabartį, ateitį
ar į kuriuos kitus būties parametrus ji būtų nukreipta“11.
Pagal šį metodologinį indikatorių R. Skeivys apžvelgia
lietuvių istorinės romanistikos dinaminę kreivę ir sustoja ties Kazio Almeno romanu Šienapjūtė, pabrėždamas,
kad šiame romane „teisybės, kuri romantiškai jungtų visą
kraštą, nebėra. Pagrindinis šio romano herojus Marius
Jaks-Tyris neturi nieko bendro su romantiškais V. Pietario ar A. Vienuolio personažais... K. Almeno Šienapjūtė
priklauso pramoginei literatūrai, tačiau tai netrukdo matyti, kaip pasikeitė romane istorijos traktuotė. Šienapjūtė
novatoriška atviru istorijos deromantizavimu. Tai – esmingas estetinės savimonės poslinkis... Kad istorija gyvai
ir aktualiai atgimtų meno kūriniuose, romantiško užsidegimo
nebepakanka. Jį turi lydėti hipotetiškas, alternatyvus, metaforiškas mąstymas, raiškus praeities politinių, socialinių, buitinių realijų kontekstas, gilesnė ir turiningesnė
žmogaus samprata, suvokimas, kad istorija – ne tik tai,
kas buvo, bet taip pat ir tai, kas galėjo būti, spontaniškas
tikrovės ir jos galimybių mainymasis.“12
Šitokiu vertybiniu aspektu žvelgdamas, R. Skeivys
gausiai užderėjusių istorinių kūrinių lauke nedaug randa
priartėjusių prie mokslininko pageidaujamos „estetinės
savimonės apraiškos“. Ir V. Misevičiaus, ir A. Markevičiaus, ir R. Gudaičio, ir A. Drilingos, ir E. Uldukio romanuose dar daugoka praeities idealizavimo, romantizavimo schemų. Bet štai V. Petkevičiaus (Paskutinis atgailos
amžius), P. Dirgėlos (Kūlgrinda) romanuose mokslininką
jau tenkina toks romantizmas, kuriame „jaučiamas herojų charakterių vientisumas ir dvasinė pilnatvė“. Tačiau
pagyręs P. Dirgėlą už romano sumanymo originalumą,
kritikas papeikia už tai, kad to sumanymo jisai netesi, o
pagrindinį herojų Stanislovą Būgą, užsimojusį XV amžiuje išvaduoti iš vokiečių Klaipėdą ir išvesti lietuvius prie
jūros, jis apibūdina ne kaip „normalų žmogų, karį, lietuvių teisių gynėją, o kaip maniaką“.
Būtent šis Dirgėlos literatūrinis herojus tapo įdomaus istoriko Alfredo Bumblausko ir literatūrologo Sigi-
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to Narbuto mokslinio ginčo objektu. Pasiguodęs prastais
literatūros ir istoriografijos ryšiais ir apžvelgęs lokalinę
tų nepatenkinamų ryšių istoriją, A. Bumblauskas kalbėjo
apie pozityvistinės metodologijos ir empirizmo nuostatų
padarytą žalą minėtiems ryšiams megztis: „Tokia metodologinė pozicija verčia istorikus visokią istorinę beletristiką, ypač jos „išgalvojamąjį“ aspektą, laikyti mažai
prasmingu istorinio pažinimo požiūriu. Taip iš empirizmo atsiranda tiek istorikų bejėgiškumas, tiek nenoras
vertinti literatūrą. Be to, rašytojai, iškeldami fantazijos
teises, ir neprašo empirinės kritikos – literatūros kūrinys,
anot jų, kuriamas kitokiomis taisyklėmis. J. Tynianovo
garsiąją frazę „Ten, kur baigiasi dokumentas, pradedu
aš“, kai kas yra perfrazavęs: „Ten, kur istorikas padeda
tašką, pradeda rašytojas“.“13 Ir P. Dirgėlos romano idėją
jis vadina pralenkusia tuometinę lietuvių istoriografinę
mintį ir išjudinusia istorikus.
Romane vaizduojama feodalizmo epocha, XV amžius. Pagal to meto geopolitinius įgaliojimus P. Dirgėla
savo herojui, pasak istoriko, padarė daugiau nei pusšimčio metų istorinę paklaidą. Istorikas klausia: „O ar buvo
šios problemos pavidalas (su reflektuota kultūrine ir
„jūrinės“ politikos programa) būdingas XV a. viduriui?
Ar realus šio laikotarpio kontekste Stanislovas Būga?“14
Naujos kultūrinės-tautinės programos „vargiai įmanomos, jeigu gyvenime nėra pribrendusių realių interesų,
jeigu nėra įvykusių ekonominių slinkčių. Tuo tarpu mes
XV a. tebesame gūdus natūrinio ūkio kraštas. Jeigu valdanti klasė neturi ko parduoti, tai jai jūra nereikalinga.

Reikalauti, kad ši klasė lįstų ten, kur sunku įlįsti, vardan
pirklių vokiečių (būtent vokiečių, o ne lietuvių) ar abstrakčių tautos interesų – būtų istorijos „moderninimas“...
Prekiniai-piniginiai santykiai, šis brandaus feodalizmo
dėsningumas, pas mus tokį lygį pasiekė, kad galėtume
svarstyti jūros klausimą, tik XVI a.viduryje. Tiesa, XV a.
viduryje žemaičiai buvo užėmę Klaipėdą (apie ką ir sukasi romano siužetas), bet vargu ar šis įvykis galėjo turėti platesnę programą – tai buvo bandymas panaudoti
susidariusią trumpalaikę konjunktūrą.“15 Dėl romano
pagrindiniam veikėjui uždėto nepakeliamo (nesavalaikio) idėjinio krūvio A. Bumblauskas, kitaip nei R. Skeivys, vertina jį teigiama konotacija – vadina Būgą tragišku
herojumi.
Literatūrologas Sigitas Narbutas prieštaravo istoriografinio fakto, dokumento ir meninės tiesos priešpriešai
meno kūrinyje ir atmetė priekaištus dėl neva pagrindinio herojaus neistoriškumo: „Istorikų ir literatūros kritikų prikišamas Stanislovo Būgos neistoriškumas dar
nieko nepasako apie romano meninę vertę. Rašytojui buvo
reikalingas būtent toks herojus, kurio mintys dėl valstybės likimo ryškiai skirtųsi nuo amžininkų, kreipusių
Lietuvos politinį gyvenimą kitomis kryptimis, pažiūrų.
Būtent ši aplinkybė lemia Stanislovo Būgos vidinio pasaulio prieštaringumą ir suteikia jam skaudamai suvokiamo tragizmo. Ir jau ne taip svarbu, turėjo ar neturėjo jis
prototipų XV a. Lietuvoje.“16 Manytume, palaikytina ir kita
S. Narbuto vertybinė nuostata: „Visuomeniškai reikšminga idėja lemia literatūros kūrinio įtaigumą, ir istorinė proza
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turi bene geriausias galimybes atskleisti įvairiapusiškas
žmogaus sąsajas su vaizduojama epocha, parodyti asmenybės tapsmą istorijoje.“17
S. Narbutas prisimena ir kitą rašytoją, tikusį anuomet kilusios diskusijos kontekste. Jis pacituoja L. Feucht
wangerio ištrauką iš kalbos, pasakytos 1935 m. Tarptautiniame rašytojų kongrese kultūrai apginti: „Aš niekada
neketinau vaizduoti istorijos dėl jos pačios; kostiumai,
istoriška apranga ir panašus anturažas man visuomet
buvo stilizacijos priemonė, būdas lengviausiu keliu sukurti tikrovės iliuziją. Aš niekuomet nepatikėsiu, kad rimtas
romanistas, rašantis istorinio siužeto kūrinį, įžvelgia istoriniuose faktuose ką nors kitą, o ne priemonę sukurti perspektyvą, o ne alegoriją, kuri mums padeda kiek įmanoma teisingiau perteikti savą pasaulėjautą, savą epochą, savą pasaulio
paveikslą.“18 Populiarus L. Feuchtwangerio romanas Apsišaukėlis Neronas puikiai tai įrodo: jo siužetas pagrįstas
antikinės istorijos faktu, tačiau rašytojo meninė intencija ir problematika skirta ne žilai praeičiai, o karštai
dabarčiai – fašistinės ideologijos ir fašistinės valdžios
demaskavimui. Tokiame istoriosofiniame kontekste atsiskleidžia ir gilioji A. Šliogerio teiginio esmė: „...žvelgdami į praeitį, galime būti abejingi, vadinasi – iš dalies
objektyvūs. Abejingumas dabarčiai ir joje bręstančiai
ateičiai beveik neįmanomas.“ Manytume, kad Stanislovo Būgos, suprantamo kaip XV a. vidurio Don Kichotas (pasak R. Skeivio, maniakas), paveikslu P. Dirgėla
simboliškai parodė, kaip pati istorija vėliau „nubaudė“
Lietuvą už tai, kad nebuvo pasiektas Būgos geopolitinis
uždavinys. Šia prasme simboliškas yra istoriko A. Bumblausko pastebėtas faktas: romano herojus nuskęsta, nes
nemoka plaukti, ir romano autoriaus prisipažinimas,
jog nei jis pats vaikystėje, nei jo tėviškėnai, gyvenantys
nuo Baltijos „vos kelios valandos kelio... žingine arkliu
važiuojant“, niekada nejuto jūros artumo. (Beje, tai gali
paliudyti ir šių eilučių autorius, gyvenęs neką toliau.)
Tad Būgos ir kitų jo bendraminčių neįvykdytą uždavinį
priartėti prie jūros galima suvokti greičiau tik kaip metafizinę lietuvių tautos kaltę...
Ir kitas priklausomybės laikais pasirodęs kūrinys – V. Petkevičiaus romanas Paskutinis atgailos amžius
(1986) – pasižymėjo visuomeniškai reikšminga intencija
ir originalia menine koncepcija: romanas prasideda prologu, kuriame pavaizduoti paskutiniai LDK didžiojo kunigaikščio Vytauto gyvenimo mėnesiai. V. Petkevičius,
turbūt remdamasis rašytojų V. Krėvės, J. Grušo, Just.
Marcinkevičiaus, literatūrologų ir istorikų veikalais, įveda skaitytoją (suprantama, ir save) į karštą intelektualinį
disputą, kurio pagrindine tema tampa Lietuvos valdovo
Vytauto atsakomybė už tautą ir valstybę. Vaizdavimui
pasirinkta patogi situacija – ruošimasis Vytautą karūnuoti Lietuvos karaliumi. Prologas neilgas, tad reikėjo
glaustame veiksmo laike traktuoti visą Vytauto valstybinės veiklos bei asmeninio gyvenimo suvestinę, pagrįsti ją
istoriosofine mintimi. Visada linkęs į mąslią publicistiką,
dabar V. Petkevičius pagilina ją intelektualinėmis įžvalgomis, atskleidžiančiomis talentingo valdovo Vytauto
laimėjimus, atsakomybę už savo valstybę ir, sakytum, šarūnišką sąžinės savigraužą, senatvėje giliai pajaustą dėl
dramatiško Lietuvos likimo. Ypač raiškiai pavaizduoti
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Vytauto susitikimai, pokalbiai su kriviu Gimbutu, kuriam rašytojas suteikė gal didžiausius ligi tolei lietuvių
grožinėje ir istorinėje literatūroje buvusius įgaliojimus –
kaltinti Vytautą padarytomis ir nepadarytomis nuodėmėmis: klaidomis valstybės valdyme, nedoru santykiu
su žmonėmis, įsitikinimų bei religijos kaitaliojimu ir pan.
O pagrindinis krivio Gimbuto kaltinimas Vytautui tenka
už tai, kad didysis kunigaikštis, plėsdamas savo valstybę geografiškai, užmiršo Lietuvą įamžinti kultūriškai –
nesudarė sąlygų atsirasti lietuviškam raštui... Įkaitusioje
„istorinio teismo“ atmosferoje V. Petkevičius, kaip autorius, išlieka stebėtinai objektyvus. Leidęs iki galo išsilieti
krivio Gimbuto kategoriškai kritikai ir Vytauto atsakymams, autorius palieka ginčą spręsti... laikui, t. y. ateičiai, o tiksliau tarus, mums, dabartiniams ir būsimiems
skaitytojams. Ne tik prologas, bet ir viso romano veiksmas, besisukantis apie XIX amžiaus įvykius ir veikėjus,
įkaitina ir dabartinius skaitytojus, nepalieka jų abejingų.
Ne tik prologe vaizduojama istorinė Vytauto asmenybė,
bet ir kiti išgalvotieji personažai įtraukia juos į sąlyginį
istorinį teismą. Prologo polemikos problematika tokio
teismo verta – ji iš esmės tokia pat kaip ir P. Dirgėlos
romane Kūlgrinda: apie asmenybės istorijoje valią, galią,
laisvę, jų ribas, padarytus ir nepadarytus darbus, žygius,
apie metafizinę ne tik asmenybių, valdovų, bet ir visos
tautos kaltę.
Kritiką A. Bučį džiugino V. Petkevičiaus epinio kūrinio visuma ir joje įkūnyta originali, šiuolaikiškai skambanti meninė koncepcija – „kūrybingo ir socialiai maištingo, aktyvaus, energingo žmogaus, istorijos tvėrėjo“19.
O literatūrologas S. Narbutas, irgi neradęs jam didesnių
priekaištų („Gražu būti tarp V. Petkevičiaus Paskutinio
atgailos amžiaus herojų: tai vienas iš tų negausių kūrinių,
kuriuose žmogaus likimas vertinamas ištikimybe tautai
ir atsakomybe už jos likimą. Rašytojo pasirinktas kelias
pažadinti, anot dieviškojo Adomo, „protėvių atminimą
šventą“ šiandien turbūt yra pats viltingiausias“), išreiškia
abejonę dėl šio romano žanro, nebūdamas tikras, „ar jis
veda istorinės prozos pusėn“, ir siūlo jį aptarti tokių romanų, kaip J. Galsworthy Forsaitų saga, A. Tolstojaus Kančių
keliai kontekste20. Manytume, kad tokia abejonė dėl žanro turi pagrindo, bet ji nemažina V. Petkevičiaus romano
vertės. Jos negali sumažinti ir vienas kitas faktologinis
riktas, kuriuos diskusijoje apie istorinę prozą pastebėjo
tekstologas J. Šlekys21. Laikui bėgant, nesilpsta A. Bučio
anuomet išsakyta nuostata: „XX amžiaus pabaigoje net
reikliausiam istorinės prozos mėgėjui pravartu žinoti, kad
joks istorinis romanas pasaulyje niekados nebuvo ir negali
būti ištisai dokumentiškai tikslus ir nepriekaištingas, nes
jo ir tikslas visiškai kitoks negu archyvinių publikacijų.“22
Ir seniai, kaip teigia B. Ciplijauskaitė, patys istorikai nebetiki dokumentų „absoliučia tiesa“. „Vis aiškiau pripažįstama, kad joks istorikas neišvengia tam tikro subjektyvumo,
net ir perrašinėdamas dokumentus.“23

* * *

Subjektyvumas, laikui bėgant, didėja net istorikų ceche,
bet nepalyginti labiau jis didėjo rašytojų kūryboje. Suprantama, subjektyvumas turėjo didinti ir intencionalumo bei tendencingumo svorį meniniame sumanyme.
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Istorinio romano struktūra visada dinamiška, visada
atverta idėjiniams, žanriniams, stilistiniams pokyčiams.
Ambivalentinė žanro struktūra kelia autoriams padidintus reikalavimus, nes istorinis romanas yra tarp istorijos
ir romano, o rašytojas – pusiaukelėje į istoriosofus. Ne
veltui ir „priklausomybinės“ diskusijos dalyviai, ir šiandienos literatūrologai istorinį romaną sieja su intelektualiojo romano atmaina. P. Dirgėlos, V. Petkevičiaus, V. Jasukaitytės (Po mūsų nebebus mūsų), R. Klimo (Tiktai ugnis
išgydys) romanai priklausomybės laikais buvo istorinės
prozos viršūnės.
O kokią istorinės prozos būklę ir jos interpretacinį-reflektyvinį kontekstą regime šiandien? Per Nepriklausomybės metus lietuvių rašytojai nebuvo apleidę
istorinės temos. Sukurta tikriausiai ne mažiau negu per
dvidešimtpenkmetį iki Nepriklausomybės paskelbimo.
Tačiau tų kūrinių recepcija ir refleksija kritikoje ir visuomenėje gerokai apsilpo. Prieš ketvirtį amžiaus filosofas
R. Ozolas polemizuodamas kritikavo lietuvių istorinį
mąstymą, nevisavertį gyvenimo būdą ir darė išvadą, kad
lietuviai „istoriją turėti tarsi jau ir norėtų, bet būti joje –
kol kas, rodos, tikrai dar ne“24. Neaišku, kokio visuomeninio pamatų sudrebinimo ar lūžio reikia laukti, kad vėl
buvęs susidomėjimas istorija grįžtų? O gal tasai susidomėjimas istorija niekur nebuvo dingęs, tiktai nepasirodė
kūrinys, galintis sudrebinti mūsų estetinę sąmonę?.. Ne!
Toks kūrinys yra – tai tetralogija Karalystė. Žemės keleivių epas, sukurtas talentingo, intelektualaus rašytojo Pet
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ro Dirgėlos. Epas pradėtas kurti 1975 metais, užbaigtas
2003-aisiais. Daugiau nei ketvirčio amžiaus pareikalavęs
didingiausias P. Dirgėlos kūrinys. Taigi kūrinį, galėjusį sudrebinti mūsų estetinę sąmonę, turime. Tačiau šis
didelio meninio potencialo kūrinys kol kas tebėra mažakalbis ir prakalbinamas tik vieno kito literatūrologo.
Rašytojas ir literatūrologas Vytautas Martinkus, vadindamas Karalystę istoriografine metafikcija ir teigdamas,
jog romanas yra ryškiausias tokios kūrybinės istorinės
medžiagos metamorfozės pavyzdys, rašė: „Perskaityti
šį autoriaus parašytą Lietuvos kaip nesukurtos jūrinės
karalystės mitą galima labai įvairiai, pagal ironijos ar parodijos kodą – taip pat. Prie tų abiejų matmenų pridėkime trečią – besikeičiančią, mūsų pačių transformuojamą
istorijos sampratą. Prasminės naratoriaus vaizduojamų
įvykių ir personažų interpretacijos priklauso nuo to,
kaip ironizuojama ir parodijuojama. Tasai kaip apima jau
minėtą sudėtingą literatūrinį komentarą to, kas „iš tiesų
įvyko“... Tiesioginio loginio ryšio tarp to, „kas iš tiesų įvyko“,
ir to, kaip parašyta istoriniame romane, nesama. Jį dekonstruoja ir keičia vertybinės literatūrinio pasakojimo struktūros. Pakartoti Karalystės kaip istoriografinės metafikcijos kitam
autoriui neįmanoma, ir nereikia...“25
O gal kupinas aukštų intencijų ir gilių potencijų šis
kūrinys iki galo neatsiveria dėl seniai R. Ozolo įvardytos
mūsų nacionalinės sąmonės nebrandumo? O gal dėl pačiame kūrinyje esančių blokavimo sklendžių? Klausimas
dvilypis. Žiūrint iš visuomenės (adresato) pusės, reikia
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pasakyti, kad per ketvirtį amžiaus, prabėgusį Nepriklausomoje Lietuvoje, R. Ozolo pageidautos „brandžios
nacionalinės sąmonės“ ne itin pagausėjo. Visuomenė,
veikiama įvairių laisvosios rinkos, o labiausiai „laukinio
kapitalizmo“ įtakų, sugestijuojama postmodernistinės
(šoumeninės) kultūros, pasitenkinančios primityvių individo emocijų, aistrų, potroškių skatinimu, pamažu praranda aukštųjų vertybių ilgesį, apie kurį, mename, Atgimimo aušroje pakiliai kalbėdavo dažnas rašytojų svečias
monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas bei kiti šviesuoliai.
Ir literatūra, kaip ir visa kultūra, neregėtai pliuralizavosi,
segmentavosi, simuliakravosi, todėl rašytojams „surinkti“ ją į brandžią visumą, t. y. apšviesti kerinčia intencija
bei idėja, darosi vis sunkiau. Tai keblu net ir mūsų mąsliesiems filosofams, istorikams, literatūrologams. Taip,
nelengva šiandien mūsų „vedančiųjų“ (nacionalinių) rašytojų dalia. Vis dar mename poeto Justino Marcinkevičiaus „testamentą“ ateinančioms kartoms – išsaugoti
Gedimino kalną su pilim, Donelaičio gimtinę, lietuvių
kalbą. Ar tesėsime tuos kilnius priesakus? Būtent Petras
Dirgėla yra vienas iš tų mūsų rašytojų, kurie labiausiai dėl to
tesėjimo, dėl lietuvių tautos egzistencinio bei istorinio išlikimo
jaudinasi. Šią autoriaus intenciją bei visą tetralogijoje keliamą problematiką plačiame istoriosofiniame kontekste
aukštai įvertino literatūrologė J. Sprindytė: „Karalystė
priklauso rimčiausio rašymo paradigmai. Tai valstybės kosmogonija, analizuojant makroistorinius procesus.
Kaip Dante tvėrė savo krikščioniškąją visatą iš religinės
savasties, taip P. Dirgėla – iš istorinės, etninės. Valstybės
genotipo (at)kūrimas ir analizė reikalavo įdirbio, ryžto.
Žemės keleivių epe regime savarankišką intelektualinę
koncepciją, grindžiamą Jūros simbolika, valstybingumo
pavidalų raida ir tautinės savimonės žvalgymais. Originalus pasaulėvaizdis turi konsoliduojančios jėgos: ne
tik gaudau faktus, bet juos savitai rikiuoju, perskverbiu
filosofiniu ar etiniu principu. Kai jau išleistas visas epas,
matome, kad tai – išskirtinio masto romanų ciklas, kuris
kalba apie universalijas, apie visuotinus dalykus, ne apie kelių personažų (kaip įprasta), o apie valstybės gyvavimo kelią ir
tautinės bendruomenės kryžkeles. Tokio veikalo kaip Karalystė, be gailesčio tyrinėjančio aksominių revoliucijų metamorfozes, nėra sukurta nė vienoje buvusio socialistinio
lagerio šalyje. Tai lietuvių prozos alibi.“26
Pagyrimo žodžių Karalystei negaili ir A. Kalėda, pavadinęs P. Dirgėlos talentą kreacionistiniu, t. y. įvertinęs
jį „dieviškuoju balu“. Kaip sakoma, vertinimo kartelės
aukščiau nebėra kur kelti. Tačiau A. Kalėda numato ir
galimus tetralogijos skaitymo sunkumus: „P. Dirgėla
mėgsta naudoti adresato vaizduotę atakuojančias intelektualines sugestijas, netikėtas nuorodas ir asociacijas... Šio prozininko kūriniai suponuoja tam tikrą riziką dėl interpretacijos pagrįstumo, adekvatumo, kuri neišvengiamai iškyla dėl
asociatyvaus pasakojimo, kai dažnai kaitaliojami stilistiniai kodai, požiūrio ir vertinimo taškai, o istoriniai įvykiai traktuojami kaip savotiška medžiaga refleksijoms,
apmąstymams.“27
Negalėčiau įspėti, kodėl šį didingą P. Dirgėlos kūrinį
ligi šiolei aplenkia filosofai, anksčiau mielai samprotavę
apie istoriosofines literatūros problemas. Itin įdomi būtų
jų tetralogijos traktuotė ir interpretacija. Belieka tikėtis,
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kad superuždavinio imsis jauni talentingi literatūrologai – kvalifikuotai išanalizuos P. Dirgėlos apysakas, romanus, o galiausiai ir šią tetralogiją ir „atras“ rašytojo
kūrybą šiandieninei skaitytojų kartai. Tikėtina, kad, laikui bėgant, atsiras vis daugiau skaitytojų, suprantančių
P. Dirgėlos Karalystę ir randančių joje daug turtų. Prie
šio kūrinio reikėtų eiti pamažu, baugiai, panašiai kaip
brendama į nepažįstamą jūrą, ežerą ar upę, – mažais
žingsneliais, vis apsišlakstant, t. y. perskaičius pirmiausia jo apsakymų, novelių, esė knygas Žaibai gęsta rudenį,
Aistrų atlaidai, Dvylika novelių vaikams apie Teodorą Milkų, Mažas vaikelis su senelio lazda, paskui pereinant prie
apysakų Šventosios uostas, Pasimatymai, po to paimant į
rankas romanus, pasiskaitant kritikų analizių, ir tiktai
po to atsiverčiant Karalystę... Dažnas talentingas, savitas
rašytojas reikalauja savito, plataus konteksto; argi skaitytojams atsivertų J. Joyce’o Ulisas, jei ne išsamūs komentarai, įvairios lentelės, veikėjų genealogijų schemos? Jei,
tarkim, Karalystė būtų verčiama į kitas kalbas, ir jai būtinai reikėtų panašaus redaktoriško „mokslinio aparato“.
Svetimkalbis skaitytojas vargiai susigaudytų Karalystės
turinyje, jo veikėjų, vietovių, istorinių Lietuvos įvykių,
faktų, paties P. Dirgėlos ankstesnių kūrinių intertekstų
margumyne.
Taigi, turinio ir formos vienybės dėsnis, arba tasai
V. Martinkaus minėtasis kaip, gali labai daug – nuo jo
labiausiai priklauso autoriaus intencijų, kūrinio idėjų,
temų, motyvų suprantamumas ir prieinamumas. Beje, ir
patsai P. Dirgėla prieš ketvirtį amžiaus tvirtino: „Romaną
visada galima geriau parašyti. F. Dostojevskio romaną galima
parašyti geriau. Taip yra todėl, kad romane su tiesa privalo
sutapti daug elementų. Juo daugiau struktūrinių elementų privalo sutapti su tiesa „meno zonoje“, juo dažniau
tie sutapimai nėra tikslūs...“28 Turinio ir formos dermės
atžvilgiu nepriekaištingas yra, pavyzdžiui, P. Dirgėlos
romanas Arkliškas gyvenimas su Kotryna (2005). Jame meninio sumanymo intencija išreikšta adekvačia menine forma, pasakojimo būdu, stiliumi. Žinoma, pagal intencijos
bei tendencijos globalumą šio kūrinio nė iš tolo negalima
lyginti su Karalyste, bet tas pavyzdys tinka „struktūrinių
elementų sutapimo su tiesa“ teisingumui patvirtinti.

* * *

Džiugu pastebėti, kad ta P. Dirgėlos išvesta meninės kokybės formule pasižymi ir kiti pastarojo meto lietuvių
istorinės tematikos romanai: V. Martinkaus Žemaičių garlėkys, K. Sabaliauskaitės trilogija Silva rerum, P. Venclovo
Kartybių taurė iki dugno, Vydo Asto Amžinoji kryžkelė, J.
Laucės Karūna ir kalavijas, A. Ruseckaitės Šešėlis JMM, S.
Šaltenio Demonų amžius, J. Sajausko Voverė ant vilkų tako.
Kiekvienas šis romanų savitas, tačiau visiems jiems bendra tai, kad jų autorių nuostatos istorijos atžvilgiu yra esmingai pakitusios. Literatūrologo R. Skeivio pranašystė
išsipildė – prie tokio istorijos romantizavimo lygio, kokį
regime V. Pietario romane Algimantas ar Vienuolio Kryžkelėse, daugiau tikrai nebesugrįšime. Ar tai reikštų istorijos deromantizavimą, modernizavimą? Turbūt ne. Jeigu
praeitį, istoriją sugebama priartinti prie dabarties, arba
„paversti sava“, kaip sakė filosofas L. Donskis apie Silva
rerum, toks modernizavimas sveikintinas. Tikėkimės ir
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kitko – kad istorijos deromantizavimas nepasieks tokio
lygio, kai iš istorinių veikėjų šaipomasi, kaip šaipomasi
iš dabartinių valstybės vadovų, kad ir pati mūsų valstybė netaps pajuokos objektu. Kilni intencija, tinkamai
nepasvėrus jos įkūnijimo stilistinių-kompozicinių būdų,
gali nesunkiai virsti nepageidaujamu tendencingumu,
kiekvieno meno kūrinio „slaptuoju priešu“. Ironiškas ar
žaidybinis santykis su istorija, su istoriniais veikėjais galimas, jei pats žaidimas a priori autoriaus yra žaidžiamas
pagal atitinkamas žanro, stiliaus taisykles bei etikos normas, jeigu skaitytojas nėra piktybiškai apgaudinėjamas.
Gražus tokio žaidimo su istorija pavyzdys – G. Beresnevičiaus eseistinis romanas Pabėgęs dvaras.
Suprantama, valstybės vadovai negali būti tabu, ir
pačią valstybę galima kritikuoti, bet tokiu atveju rašytojai turėtų prisiminti, kad ir jie patys yra jos dalelė. Vadinasi, ir jų meninio sumanymo intencijoje būtina savikritikos dozė... Audringai prabėgo mūsų atkurtos valstybės
Nepriklausomybės dvidešimtpenkmetis. Dauguma jos
piliečių, švęsdami Nepriklausomybės jubiliejų, turbūt
negalvojo, kad taip sunku bus panorusius po visą pasaulį „išsivaikščioti lietuvius“ (kunigo R. Mikutavičiaus
posakis) sustabdyti ir kad taip sunku bus, kaip ir karaliui Mindaugui, lipdyti Lietuvos valstybę ir ją stiprinti.
Tokia yra egzistencinė realybė – nelengva žmogui iš savęs padaryti asmenybę, bet nepalyginti sunkiau iš mūsų
tokių „visokiausių“ sukurti tvirtą organizmą, vadinamą
valstybe. Tačiau vis dėlto, manytume, į daugiau nei prieš
ketvirtį amžiaus filosofo R. Ozolo pareikštą susirūpinimą

dėl lietuvių pasyvumo jau galima būtų atsakyti optimistiškiau. Prie norėjimo bei mokėjimo būti istorijoje sampratos prisidėjo ir mūsų istorinė proza.
A. Šliogeris. Konservatoriaus išpažintys. 1988–1994 metų tekstai. –
Pradai, Vilnius, 1995, p. 17, 18 (išskirta cituojant).
2
Šiandienos pasaulis ir literatūra. – Vaga, Vilnius, 1989, p. 34 (išskirta
cituojant).
3
Ten pat, p. 39.
4
Ten pat, p. 78 (išskirta cituojant).
5
Ten pat, p. 156.
6
Ten pat, p. 87.
7
Istorinės prozos byla. – Vaga, Vilnius, 1988, p. 191 (išskirta cituojant).
8
Ten pat, p. 184.
9
B. Ciplijauskaitė. Literatūros eskizai. – Lietuvių katalikų mokslo
akademija, Vilnius–Kaunas, 1992, p. 207.
10
Istorinės prozos byla. Op. cit., p. 196.
11
	Ten pat.
12
	Ten pat, p. 199, 205 (išskirta cituojant).
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	Ten pat, p. 153.
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Vy t aut a s Gi rd zijau ska s

Penktas Jurgio Buitkaus
premijos laureatas

T

ai – Alfredas Guščius su kritikos knyga Savistaba ir nuostaba: rašytojų žvilgsnis į save ir kitus (Versus aureus, 2014).
Iškilmės vyko balandžio 20 dieną Rašytojų klubo salėje. Vertinimo komisijos protokolą perskaitė jos sekretorė Alma Lapinskienė, o
laureato diplomą ir tūkstančio eurų premiją įteikė Komisijos pirmininkė,
poetė ir mecenatė Ineza Janonė-Buitkuvienė.
Didžiąją pagiriamąją kalbą pasakė literatūros kritikas Justinas Kubilius, jam pritarė, papildė, kitaip vertino profesorius Petras Bražėnas, kolegos rašytojai, premijuotos knygos redaktorė Onutė Gudžiūnienė.
Nebuvo pamirštas ir Jurgis Buitkus, jo gyvenimas ir kūryba. Spalvingų nuotrupų iš jaunystės laikų pažėrė buvę kurso draugai P. Bražėnas ir
A. Šidlauskas. Savo eilėraščius skaitė Ineza Janonė ir Alfredas Guščius.
Laureato kūrinius įkvėptai interpretavo skaitovė Irena Plaušinaitytė.
Gausų susirinkusiųjų laureato gerbėjų būrį savo muzikavimu pagerbė
dainininkas Danielius Sadauskas ir kompozitorė Jūratė Baltramiejūnaitė.
Skambėjo ir kompozitorės sukurta daina pagal laureato posmus.
Kultūros mecenavimas Lietuvoje nėra labai populiarus reiškinys.
Žavu yra tai, kad šiuo atveju menininkai remia vieni kitus. Tai – ne tik
finansinė parama ir svarbi reklama primirštiems kultūros darbininkams,
bet ir akivaizdus bei sektinas pavyzdys visiems, kuriems rūpi mūsų tauta
ir jos ateitis.
Anksčiau Jurgio Buitkaus premiją buvo pelnę Doloresa Kazragytė
(2011), Ona Jautakė (2012), Bronius Ribokas (2013) ir Vladas Baltuškevičius (2014).

EGLĖS V A LIONIENĖS nuotraukos
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Va c y s B a g d o n a v i č i u s

Vydūnas apie būtiškąją
žmogaus sąmonės
šviesėjimo prasmę
Atjaust atsakomybę prieš kūrybos
žengimą pridera kiekvienam žmogui.
V y d ūn a s

Trumpai apibūdindami Vydūno filosofiją, galėtume pasakyti, kad ja buvo siekiama atskleisti sąmonę kaip būties pagrindą, aprėpti žmonijos sąmonėjimo raidą, tos
raidos kontekste paaiškinti kultūros esmę, išryškinti
„aukščiausius žmoniškumo sąmonėjimo dalykus“, kuriais laikomos didžiosios pasaulio religijos, pateikti dvasinio žmonijos vienijimosi viziją, išryškinti individualaus
tobulėjimo svarbą tam vienijimuisi, išreikšti tikėjimą tos
vizijos įgyvendinimo realumu.
Sąmonė Vydūnui yra šaltinis, iš kurio visa randasi,
kuriame visa būna, vystosi ir į kurį visa vėl grįžta. Ji yra
visa apimanti, savo turiniu laikanti iš jos pačios kylantį pasaulį (tiksliau būtų pasakyti visatą). Nors Vydūno
filosofijoje kalbama apie sąmonę ir pasaulį, tačiau tai
nereiškia, kad kalbama iš dualizmo pozicijų, kad pripažįstamos dvi savarankiškos realybės. Mąstytojo aiškinimu, sąmonė ir su jos pagalba patiriamas daiktingumas
sudarą vieningą būtį, „įsirodo esą jos kraštutinumu du“1.
Kalbėdamas apie materialų pasaulį ir sąmonę, mąstytojas juos traktuoja ne kaip skirtingas realybes, o kaip
skirtingas vieningos būties apraiškas (arba būvius). Kaip
dvasia yra subtilus materijos virpėjimas, taip „materę
galėtume pavadinti dvasia – sustingimo būsenoje“2, –
sakoma traktate Visumos sąranga. Vydūnas atstovauja
idealistinės krypties panteizmui, kuris vadinamas panenteizmu. Esminis panenteizmo bruožas yra tas, kad
jis gamtą, o su ja kartu ir žmogų, ištirpdo Dievuje, o ne
Dievą gamtoje, kaip daro natūralistinės (t. y. materialistinės) krypties panteizmas. Vydūnui dvasinis absoliutas
(kurį jis vadina įvairiai – Dievu, Didžiuoju Slėpiniu, Pirmine Visumos priežastimi, Būties pagrindu, pagrindiniu sąmoningumu, absoliučia sąmone) yra ir pasaulyje,
ir virš to pasaulio – neaprėpiamas ir amžinas, nebeturįs
nei laiko, nei erdvės, nei priežastingumo dimensijų3. Šią
panenteistinę būties sampratą mąstytojas didžiąja dalimi perėmė iš indiškųjų upanišadų (ypač ankstyvųjų, pavyzdžiui, Mundaka) ir Bhagavadgytos, kurią pats išvertė į
lietuvių kalbą. „Upanišados tvirtina, – rašė įžymus šiuolaikinis indų filosofas S. Radhakrishnanas, – kad pasaulis
yra Dieve, bet jos niekada neteigė, kad pasaulis – tai Die-

vas. Dievas – tai kur kas daugiau negu visata, kuri yra jo
kūrinys. Jis tiek didesnis už ją ir tiek yra iškilęs anapus
jos, kiek žmogaus asmenybė yra iškilusi virš kūno, kuris
yra tik jos įrankis šiame gyvenime. Jos (upanišados – V.
B.) atsisako ištirpdyti Dievą pasaulyje, tačiau iš to neseka, kad Dievas – išorinis kūrėjas, egzistuojąs atskirai nuo
pasaulio. Dievas išreiškia save pasaulyje, o pasaulis yra
jo gyvenimo išraiška... Dievas yra ir imanentinis, ir transcendentinis.“4 Toks apibūdinimas be jokių išlygų tinka
ir vydūniškajai absoliuto ir pasaulio santykio sampratai.
Absoliutas (Dievas) Vydūno filosofijoje iš esmės yra
traktuojamas kaip subjektas, o pasaulis – kaip objektas,
tik ne kaip vienas šalia kito esantys, o kaip vieningos
visumos momentai, tiesa, susieti griežtais subordinacijos ryšiais. Absoliutas – imanentinė pasaulio kilimo
priežastis, o pasaulis – jo išorinė apraiška, jo savimonės
įkūnijimas, savęs suvokimo priemonė. Nuolatinis pasaulio sąmonėjimas – evoliucija – reiškia absoliuto kaip
daugeriopo reiškinių pasaulio – involiucijos – paneigimą, grįžimą į save patį, t. y. į grynosios sąmonės būseną.
Grįždama į savo pirmapradę būseną, t. y. eidama
evoliucijos keliu, pasauliu tapusioji absoliuto dalis šviesėja, sąmoningėja, įveikia sustingimą, t. y. sumaterialėjimą, savotišką saviapgaulę, dėl kurios tasai sumaterialėjimas atrodo kaip tikroji realybė. Įveiktos evoliucijos
pakopos sudaro tam tikras visumos sferas, kurių, pasak
Vydūno, yra keturios materialinės-gamtinės ir trys dvasinės. Visos sferos yra ir mikrokosmose – žmoguje. Tų
septynių sferų buvimas jame rodo, kad jis yra aukščiausioje pasaulio evoliucijos pakopoje, leidžiančioje susilyginti su kosminiu analogu – pačiu absoliutu, arba Dievu.
Materialiosios sferos sudaro gamtiškąją pasaulio ir
žmogaus dalį, dvasinės – dieviškąją. Gamtiškajai priklauso: 1) negyvoji materija, mineralų pasaulis (žmoguje – kūno medžiaga), 2) gyvybės sfera, kuriai gamtoje
atstovauja augmenija, žmoguje – gyvybiniai organizmo
procesai, 3) gyvūnijos esmę reprezentuojanti aktyvioji
psichika, kuri žmoguje veikia įvairių žemųjų jausmų,
geismų pavidalu, 4) mąstančioji gamta, kurios menki
požymiai matomi gyvūnuose ir kuri kaip išsivysčiusi
reiškiasi žmoguje. Dieviškoji būties dalis iš esmės yra nenusakoma ir neapibūdinama, bet žmogus gali ją suvokti
kaip absoliuto hipostazes – Atmą, Budhi, Maną – Visagalybę, Išmintį ir Meilę. Visos žmogaus, kaip dvasinės
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esybės, kaip Dvasios–Sielos, arba Esmingojo aš, apraiškos yra tų hipostazių veikimo padarinys.
Taigi žmoguje kaip mikrokosmose, pasak Vydūno,
telpa visa visata: „Mes esame pasaulio dalelė, o vėl visas
pasaulis yra mumyse.“5 „Žmogaus asmuo yra sudėtas
dalykas. Jame randasi visi tie gyvenimo skyriai, kurie
šiuomi dabar ir pasaulyje.“6 Žmogus kartu yra pasiektoje
dabartinėje aukščiausioje pakopoje – per jį, jo savimonę
(Vydūnas ją vadina ašaine sąmone), dvasingumą absoliutas yra suvokęs save patį. Žmogus, sąmoningai siekiąs
dvasinio šviesumo, jopi nukreipiantis ašainę sąmonę,
žinąs, kaip jo siekti ir įgaunąs galią jį pasiekti, yra absoliutan beveik sugrįžusi jo dalelė. Tas grįžimas – ir viso
gamtos vyksmo tikslas. Remdamasis ne tik indiškaisiais
šaltiniais, bet ir vieno iš savo tiesioginių mokytojų, pagrindinio imanentinės filosofijos atstovo W. Schuppe’s
mintimis, Vydūnas tvirtina: „Taip matyti, jog gamta, ką
steigiasi apsireikšti gyvais pavidalais, ant aukštesnio
laipsnio sąmone, galutinai nori apsireikšti išmanymu,
sąžine, išmintimi. Tad pasirodo todėl viso pasaulio gyvenimo tikslu.“7
Dvasingumo apraiškos vienaip ar kitaip pasirodo
žmogaus veikime, tik jos paprastai būna labai nestiprios,
asmenybė ne visada suvokia tikrąją jų prasmę, nesugeba
paaiškinti jų kilmės. Todėl dažnai žmoguje viršų būna
paėmusi gamtiškoji dalis, kuri iš tikrųjų turėtų būti dvasinės jo esmės įrankis. Kūnu, gyvybe, jutimais, instinktais,
geismais žmogus pakartoja materijos sferų – negyvosios
gamtos, augalijos ir gyvūnijos – funkcijas, kurios yra būtinos jo egzistavimui. Gamtoje šios funkcijos vykdomos
tarsi savaime pagal evoliucijos dėsnius, be sąmoningų mineralo, augalo ar gyvūno pastangų. Čia pagal absoliuto
nustatytą tvarką „visuomet aukštesnioji galia kelia ir neša
žemesniąją, silpnesniąją“8. Tuo tarpu žmogui gamtiškąją
savo dalį reikia valdyti pačiam, tapti jos šeimininku, o ne
vergu. Čia esanti jo visokeriopo tobulėjimo prasmė. O šį tobulėjimą Vydūnas sieja su pasaulio tobulėjimu, t. y. jo dvasine evoliucija, kuri, kaip jau minėjome, reiškia nuolatinį
jo sąmonėjimą ir esanti teleologiškai orientuota į jo sugrįžimą grynosios dvasios, arba sąmonės, būvin. Sąmoningai suvoktas to tikslo realizavimas reiškiąs dvasinį paties
žmogaus laisvėjimą, artėjimą į visišką išsivadavimą, arba
išganymą. Vadinasi, galutinis žmogaus ir pasaulio būties
tikslas yra tas pat. Žmogus, nesvarbu, suvokia jis tai ar
ne, yra globalaus kosminio vyksmo dalyvis. Faktiškai
jis yra pagrindinis to vyksmo subjektas, nes juo reiškiasi
dieviškoji sąmonė. Ją turėdamas (tiksliau būtų sakyti –
evoliucijos keliu jos atsivėrimui subręsdamas), žmogus
tampa Dievo valios vykdytoju. „Kiekvienas žmogus pasaulio Kūrėjo vartojamas kaip priemonė visam gyvenimui gyvinti ir tobulinti. Kuo sąmoningesnė ši priemonė,
tuo reikšmingesni yra jo pastangų daviniai visam pasauliui“9, – teigia mąstytojas.
„Man visas pasaulis, visas gyvenimas atrodo kaip
simbolis didžiosios gyvybės, iš kurios jis kyla. Atskiri žmonės, atskiros tautos, net amžiai yra mano akyse
ypatingi Didžiojo Slėpinio reiškiniai“10, – rašė Vydūnas
1912 m. įvadinėse dramų trilogijos Amžina ugnis pastabose. Daugiausia susitelkdamas į žmogaus kaip pagrindinės pasaulio gyvinimo priemonės dvasinio tobulėjimo
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peripetijas, pateikdamas išsamų to tobulėjimo prasmės
išaiškinimą bei nusakydamas būdus jam siekti, Vydūnas
kartu nepalieka žmogaus vieno akistatoje su Didžiuoju
Slėpiniu, t. y. Dievu, neapsiriboja vien individualių jo
pastangų toje akistatoje pabrėžimu. Į toje akistatoje atsiskleidžiantį žmogaus būties ir jo laisvėjimo dramatizmą
Vydūnas žvelgia kaip į globalaus būties vyksmo neišvengiamybę. Mat žmogaus buvimo pasaulyje ir jo laisvėjimo
drama nesutelpa vien individualumo lygmenyje. Pakankamai dvasiškai ūgtelėjęs žmogus savo sutelktomis pastangomis galįs visiškai atsiriboti nuo pasaulio ir panirti
grynosios dvasios būsenon, t. y. išsivaduoti, tapti visiškai
laisvas. Ta galimybe kartais ir pasinaudojama. Tačiau tai
yra veikiau išimtys, o ne taisyklė. Žmogus, kaip pasaulio
gyventojas, kaip apibrėžtos jo istorinės raidos atkarpos
dalyvis, o ne kaip tą raidą gerokai pralenkusi išskirtinė
esybė, kartu su pasauliu išgyvena tai atkarpai skirtus išbandymus. Ir išgyvena vėlgi ne tik kaip individuali esybė,
bet ir kaip tuo pat metu gyvenančių žmonių bendrijos narys: neša kartu su visa ta bendrija, žmonija tai, ką tuo metu
jai tenka nešti. Svarbus vaidmuo padedant nešti šią naštą
tenka tautai, kurios paskirtis, pasak mąstytojo, – padėti
žmogui laisvinti jo dvasinį pradą ir sudaryti sąlygas jo
kūrybinei raiškai, kartu – tobulėjimui. Tauta žmogui
tiesiog esanti pačios būties duotybė, suaugusi su juo ir
gamtiškai, ir dvasiškai. Juos abu neatskiriamai sieja kūno,
kraujo, psichikos, proto, taip pat dvasios ryšiai. Nutrūkę
žmogaus ryšiai su tauta, gimtosios kalbos praradimas
reiškia ne ką kita, kaip iškrypimą iš natūralios jo dvasinio tobulėjimo eigos, jo dvasinės kondicijos sumenkėjimą,
disharmoniją su pasauliu bei pačiu savimi. Kai tie ryšiai
ima nutrūkti didesnėje tautos dalyje, atsiranda duobių ne
tik tautos, bet ir visos žmonijos dvasinio laisvėjimo kelyje.
Žmonija jau yra nuėjusi ilgą grįžimo į visuotinį
dvasinį būvį kelio dalį, tačiau to kelio galas, pasak Vydūno, dar esąs labai toli. O ėjimas juo – tai nuolatinis savo
netobulumo, savo susitapatinimo su gamtos pasauliu,
savo vidinės disharmonijos įveikimas. Toji žmonijos kelionė tobulumo link, nors ir vyksta pagal nustatytą kryptį, nėra lengva ir neskausminga. Ją žymi ne tik pakilimai,
bet ir nuosmukiai, ne tik stulbinantys civilizacijos bei
dvasinės kultūros laimėjimai, bet ir sukrečiančios pačios
žmonijos sukeltos katastrofos.
Žmonija tobulėja dvasiškai augant atskiroms asmenybėms. Giliu Vydūno įsitikinimu, ką „žmogus daro
ir veikia, nėra reikšminga tiktai vien jam, bet ir jo
aplinkybei, pagaliau gamtai ir visam pasauliui“11. Todėl
individualios sąmonės šviesėjimui Vydūno filosofijoje
skiriamas ypatingas dėmesys. Mąstytojas visais savo
aiškinimais tiesiog siekia sugestionuoti žmogaus vidinių paskatų ir pastangų tam tobulėjimui radimąsi, valios toms pastangoms įgyvendinti stiprinimą. Kaip jau
minėta, kiekvienas žmogus potencialiai esąs dieviškas,
tik reikią tą dieviškumą išlaisvinti, kuo labiau aktualizuoti, kad jis galėtų maksimaliai suartėti su visuotine
dvasia, Didžiuoju Slėpiniu, būties pagrindu, t. y. Dievu.
To iš esmės siekė visi pasaulio mistikai, nors ir ne visi
vienodai traktavo Dievo ir pasaulio, Dievo ir žmogaus
santykį. Vydūnui dieviškumo galių įsitvirtinimas žmoguje neatrodė esąs tik išprašyta transcendentinio Dievo
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malonė, o buvo suvokiamas kaip paties žmogaus prigimties įvaldymo paklūstant dvasinio prado (imanentinio
dieviškumo) raiškai įtemptų pastangų rezultatas. Mistinės vienumo su Dievu pajautos nesuteikianti religinė
praktika jam atrodė esanti menkos vertės žmogaus dvasiniam laisvėjimui. Toji pajauta, pasak mąstytojo, tėra
galima, kai žmogus pats paruošia sąlygas jai atsirasti,
tiksliau sakant, vidujiniam dieviškumui visu ryškumu
nušvisti. Tačiau su mistika Vydūnas siūlė elgtis atsargiai
ir išmintingai. Siekiant dieviškumo nušvitimo savyje,
reikia tobulinti savo prigimties galių hierarchinį veikimą,
susitelkti, nukreipti Dievop mintis, giliai medituoti, bet
vengti ir visiškai neprasidėti su spiritizmu ir kitais į jį
panašiais iracionaliais ar okultiniais reiškiniais, kurie
žmogų veikia destruktyviai. Vydūno misticizmas – religinis-filosofinis, peraugantis į kultūros filosofiją, teigiančią
žmogaus dvasinės esmės – žmoniškumo skaidrėjimo –
svarbą ne tik individualiam laisvėjimui, bet ir dvasios
įsigalėjimui pasaulyje. Kreipdamas žmogaus pastangas
dvasinio tobulėjimo ir išsivadavimo link mąstytojas nebuvo linkęs skatinti pernelyg spartinamo užslėptųjų
žmogaus vidinių galių atsiskleidimo. Tos galios, pasak
jo, turi skleistis palengva, natūraliai, žmogui tauriai gyvenant ir taip dvasiškai tobulėjant.
Žmogaus dvasiniam tobulėjimui skirta Vydūno filosofijos dalis iš esmės yra mistiškoji dalis. Dažniausiai ji
remiasi indiškaisiais šaltiniais – upanišadomis, Bhagavadgyta, vedantos ir jogos sistemomis, šiek tiek budizmu, na
ir, žinoma, teosofija. Remiasi ir vakarietiškuoju misticizmu – Pitagoru, Plotinu, krikščionimis Meisteriu Eckhartu, J. Böme, Pranciškumi Asyžiečiu, Tomu Kempiečiu.
Galutinis tobulėjimo tikslas Vydūnui yra žmogaus
išsivadavimas iš materijos varžtų, jo dvasinio prado (ašainės sąmonės) susiliejimas su absoliutu. Indiškoji joga iš
esmės yra praktinių metodų šiam tikslui pasiekti sistema. Tuos metodus pripažino visos idealistinės indų filosofijos sistemos. Vydūnas jais taip pat naudojosi, tačiau
nesistengė jų detaliai išaiškinti ir beatodairiškai rekomenduoti. Savo tautiečius jis orientavo ne tiek į šį galutinį tikslą (nors visoje kūrybos potekstėje tokia orien-
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tacija yra), kiek į tokį gyvenimo būdą, kuris sąlygotų
jų dvasinį šviesėjimą, lengvintų ir taurintų žemiškąjį
jų kelią, tarsi savaime prie šio tikslo žmogų priartinantį. Mąstytojas propagavo aktyvų asmenybės dalyvavimą
gyvenime, pats rodė tokio aktyvumo pavyzdį, energingai
darbuodamasis lietuviškosios kultūros baruose. Ir savo
filosofiniuose aiškinimuose jis akcentavo tuos jogos sistemos momentus, kuriuose individualus žmogaus tobulėjimas derėtų su aktyviomis visuomeninėmis jo pozicijomis. Šiuo atžvilgiu daug pamokančio jis, kaip ir XIX a.
pabaigos – XX a. pradžios induizmo reformatoriai (Ramakrišna, Vivekananda, Mahatma Gandhi, R. Tagorė, Sri
Aurobindo ir kiti), rado Bhagavadgytoje. Ją remdamasis,
Vydūnas savo tautiečiams siūlė tokius kiekvienam žmogui
prieinamus individualaus tobulėjimo kelius: nesavanaudišką veikimą (karma joga), meilę ir nuolatinį atsidavimą
dvasinei visa ko pradžiai (bhakti joga), tikrąjį dvasinės
realybės pažinimą (džnana joga), savo prigimties įvaldymą, taurinimą bei harmonizavimą (karališkoji, arba radža
joga). Visi šie tobulėjimo būdai mąstytojo aiškinimuose
buvo sintezuoti į savą žmogaus vidinio tobulėjimo sampratą, kuri būtų priimtina savo tautos žmonėms ir padėtų
jiems spręsti savo gyvento laiko keltus uždavinius ir juos
sprendžiant eiti į visišką dvasios laisvę.
Straipsnis parengtas remiantis pranešimu
2015 m. vasario 1 d. Vilniuje įvykusioje antropoteosofijos
konferencijoje Individo sąmoningumo reikšmė dabartiniame
laikotarpyje. Kam reikalingas sąmoningumas?
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

Vydūnas. Raštai, t. 1. – Mintis, Vilnius, 1990, p. 376.
Ten pat, p. 42.
Ten pat, p. 37.
С. Радхакришнан. Индийская философия, т. 1. – Издательство
иностранной литературы, Москва, 1956, с. 168–169.
Vydūnas. Raštai, t. 2. – Mintis, Vilnius, 1991, p. 137.
Vydūnas. Raštai, t. 1. Op. cit., p. 259.
Ten pat, p. 56.
Ten pat, p. 462.
Vydūnas. Raštai, t. 3. – Mintis, Vilnius, 1992, p. 416.
Vydūnas. Amžina ugnis. Probočių šešėliai. Pasaulio gaisras. – Alma
littera, Vilnius, 2001, p. 8.
Vydūnas. Raštai, t. 3. Op. cit., p. 239.
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Vaclovas Bagdonavičius –
Vydūno kūrybos
tyrinėtojas ir jo tiesos skelbėjas
2014-ųjų Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos skyrimas paliudijo, kad tai – vienintelis valstybės apdovanojimas, išlaikęs garbingą vardą. Iki šiol skyrimo faktus
visuomenė pripažino be pastebimų ginčų. Visi apdovanotieji šiuo prizu yra gerbiami kaip asmenys, nusipelnę
aukšto įvertinimo už esminius nuopelnus mūsų kultūrai.
Deja, tenka apgailestauti, kad kiti valstybės apdovanojimai, iškilmingai su pasipūtimu skelbiami gaudžiant fanfaroms, nuolat kelia ne tik pasipiktinimą, bet ir pasmerkimą; mat akis bado įžūli korupcija bei protekcionizmas,
įsigalėjęs tarp lemiančiųjų sprendimus.

KĘSTUČIO S V ĖRIO nuotrauka

PA Ž I N T I S

Vacį (taip Vaclovą Bagdonavičių vadina jo kolegos ir bičiuliai) pastebėjau priklausomybės bolševikų imperijai
metais, kai jis ėmė aktyviai dalyvauti žygeivių ir ramuviečių veikloje. Susidomėjimas jaunuoliu sustiprėjo, kai
jis įsisuko į Vydūno šimtmečio paminėjimo, sukėlusio
platų atgarsį visuomenėje, rengimą (1968). Ir tik pradėjęs dirbti Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės (dabar Lietuvos kultūros tyrimų) institute susipažinau su juo arčiau. Vaclovo pagarba Vydūno
idėjoms, etninei kultūrai, tautinės savimonės ugdymui,
nuspalvinta romantiniu idealisto nusiteikimu, mus suartino. Prisimenu jo prisipažinimą, kuriame nuaidėjo
mintis, kad, prisilietęs prie Vydūno idėjų, pajunti jų
potraukio galią. Kai pasirodė jo monografija Filosofiniai
Vydūno humanizmo pagrindai (1987), supratau, kad šalia
mūsų bręsta rimtas tyrinėtojas – tikras ir drąsus Vydūno
tiesos skelbėjas, nepaisantis pasirinktos temos „nepopuliarumo“. Atsižvelgiant į ano meto kasdienybę, kurioje
vešėjo prisitaikymo ir karjeros siekio nuotaikos, Vaclovo apsisprendimas buvo neįprastas reiškinys. Turime
būti dėkingi jo darbams ir veiklai, sužadinusiai mūsų
visuomenės dėmesį Mažosios Lietuvos dvasinio atgimimo šauklio idėjoms. Ryškesnis Vydūno tiesos poveikio
augimas sutapo su 120-ųjų jo gimimo metinių minėjimu
ir Vydūno draugijos įsteigimu (1988); šios organizacijos
pirmininku tapo Vaclovas Bagdonavičius, išskleidęs drąsiems skrydžiams savo, kaip gabaus vadovo ir atkaklaus
mokslininko, sparnus.

Visi Vaclovo Bagdonavičiaus nuveikti darbai reikalauja pagarbos, dėmesio ir dalykinio įvertinimo. Veik
neįmanoma daugumos jų aprėpti vienoje žurnalo publikacijoje. Šiandien šį trūkumą gali pašalinti internetas – jo
labirintuose paklaidžiojus, nesunku surinkti svarbiausias žinias apie uolųjį vydūnistą. Įvertinus šią aplinkybę, čia ketinama nušviesti Jono Basanavičiaus premijos
laureato darbų rezultatus ir veiklos ypatybes, kurios atrodė artimiausios šių eilučių autoriaus tyrimų tematikai
ir veiklos pobūdžiui. Tad subjektyvumas neišvengiamas.
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K R Y P T I S – V Y D Ū N O D VA S I N I S
PA L I K I M A S

Priklausomybės prievartos sistemai metais ramuviečiams gimė sumanymas steigti Indijos bičiulių draugiją.
Prisišliejus prie Lietuvos TSR draugystės su užsienio šalimis draugijos, pavyko šį reikalą įgyvendinti. Suprantama, tai buvo taktinis sprendimas veikti legaliai režimo
kontroliuojamos įstaigos pastogėje. Į šią veiklą įsitraukė
VU profesoriai Vytautas Mažiulis, Ričardas Mironas,
Zigmas Zinkevičius. Čia pasirodė ir keliautojas Antanas
Poška; pastarojo pasakojimai apie Indijoje patirtus nuotykius ir apie egzotiškos šalies kultūros įvairovę susilaukdavo ypatingo susidomėjimo.
Atidžiai klausydami temų apie Orientą, gilindami
žinias apie Rytų išminčius, jaunieji pasaulio kultūrų įvairovės pažinimo entuziastai, tarp jų ir Vaclovas Bagdonavičius, nusprendžia: „Vis dėlto iš tos patirties labiausiai krypom prie minčių, kad ir senoji baltų, ir lietuvių
kultūra nėra mažiau įdomi už archajinių indų vaizdinių
sistemą. Ėmėme labiau krypti į mūsų papročius, tautosaką, mitologiją, senąją religiją.“1 Ir taip ramuviečiai ir
jų bendražygiai, pakeliavę indiškos egzotikos vingiais,
pasisuko gimtinės etninių vertybių, savųjų išminčių link.
Būtent čia, kitų kultūrų panoramoje, jie „aptiko“ ypatingo dėmesio vertą lituanistinį lobyną, ant kurio jau būtų
galima ręsti saugų intelektinį tautos pastatą, teikiantį
pastogę kūrybinei piliečių veiklai.
Pats Jono Basanavičiaus premijos laureatas taip apibūdina nepriklausomybės atkūrimo įvykius: „Į dvasios
laisvę kviečiąs Vydūno balsas ypatingą skambesį įgavo
prieš ketvirtį amžiaus bekylant mūsų dabartinio atgimimo bangai. Beje, vienas pirmųjų tos bangos purslų
kaip tik ir buvo galingai nuvilnijusi Vydūno 120-mečio
sukaktis. Jos metu tas balsas skambėjo tarsi Jūrų varpai
ar dvasiškai laisvo sau žmogaus giedamas himnas, kurį
išgirdo pabudusi tauta.“2 Tenka tik apgailestauti, kad,
žlungant pirminėms Sąjūdžio idėjoms ir įsigalint moraliniam nuosmukiui, visuomenės domėjimasis Vydūnu
menkėjo. Tačiau Vaclovas Bagdonavičius, toliau ištikimai tarnaudamas humanistinėms idėjoms, taria: „Vydūno idėjinis palikimas niekada nepraranda aktualumo,
nesvarbu, kokiomis politinėmis, kultūrinėmis ar socialinėmis sąlygomis begyventume.“3 O žvelgdamas į ateitį
nepraranda pasitikėjimo savo tautos galiomis; jis tiki,
kad galop surasime savyje jėgų įveikti kliūtis: „Pajėgsim,
jei labai aiškiai suvoksim, kad dvasinė kultūra yra pats
didžiausias prioritetas prasmingo gyvenimo siekiančiam
žmogui, savo būties prasmę jaučiančiai tautai, savo tikrąją paskirtį žinančiai valstybei“4.

E SMINĖ V E RT YBĖ – Ž MO GUS

Vaclovo Bagdonavičiaus moksliniai darbai išryškino
svarbią Vydūno skelbiamos tiesos ypatybę – išminčiaus
sampratoje centrinę vietą užima žmogus, giluminiais
ryšiais susijęs su gyvenamąja vieta, su bendrija bei jos
gyvensenos įpročiais, tradicija. Žmogus – natūrali tautos dalis. Vydūnas teigė, kad tautinė savimonė sukuria
prielaidą reikštis universalesnei vertybei – žmoniškumui, tad pagal jį tautiškumas ir žmoniškumas yra neatsiejami orios egzistencijos sandai. Sąmoningas ryšys
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su tauta nesuvaržo savarankiškų žmogaus sprendimų,
netgi atveria individui kelią į asmeninę laisvę. Remiantis vydūnisto tyrimais, galima teigti, kad „žmonijos
tvirtumas ne tik unifikacija, bet ir įvairovė. Visuomenė bus tuo labiau susivienijusi, kuo jos integralios dalys bus sveikesnės, stipresnės“5. Kalbant apie Vydūno
teiginius, verta prisiminti antropologo C. Lévi-Srausso
pastabą, kuri ragina nepamiršti „jog iš tikrųjų žmogaus prigimtis atsiskleidžia ne abstrakčioje žmonijoje,
o tradicinėse kultūrose, kur didžiausios revoliucinės
permainos palieka nepakeistas ištisas tų kultūrų sritis
ir reiškiasi griežtai laiko ir erdvės atžvilgiu apibrėžtoje
situacijoje“6. Kaip matome, mūsų išminčiaus ir garsaus
XX a. antropologo mintys susiliečia, tarsi paliudydamos
jų priartėjimą prie objektyvios tiesos, šiuo atveju nusakomos skirtingais būdais.
Priminsiu dar vieną gerbiamo Basanavičiaus premijos laureato nustatytąVydūno mąstymo bruožą: mūsų
tautos filosofas suprato teatralizuotų tekstų poveikio
galią. Neatsitiktinai jis kūrė pjeses, misterijas, kuriose
atskleidė esmines savo idėjų prasmes. Jis suvokė, kad
teatro scena yra ta tribūna, nuo kurios pakyla herojų išsakomos tiesos; jos, prasismelkusios į klausytojų sąmonę,
tampa žmogaus savimonės dalimi.

SAU GAUS I R T U R I N I N G O
GYVENIMO PRIELAIDOS

Valstybės atkūrimo pradžioje Krašto apsaugos ministerija kreipėsi į Filosofijos, sociologijos ir teisės institutą,
prašydama parengti Nacionalinio saugumo koncepcijos
projektą. Instituto vadovybė, pasitarusi su bendradarbiais, pasiūlymą priėmė. Užsakymas, pasitelkus šalies
intelektines pajėgas, buvo atliktas per pusmetį. Koncepcijos kūrimo veikloje Vaclovas Bagdonavičius pasirodė
kaip garbus valstybės pilietis, paaukojęs valstybei svarbiam darbui savo fizines ir dvasines jėgas; jis, neformaliai koordinuodamas darbą, organizavo konferenciją ir
paruošė teminių straipsnių rinkinį; į šį leidinį jis sudėjo
visą savo patirtį, įgytą studijuojant Vydūno raštus; dabar ta patirtis buvo nukreipta į konkretų tikslą – tautos
saugumo koncepciją apibendrinančią knygą, reikšmingą atgimstančiam gimtajam kraštui. Liūdniausia šioje
istorijoje yra tai, kad užsakovai ne tik nepadėkojo už atliktą darbą, bet, nukompiliavę instituto projekto idėjas,
parengė kelis jau „savo“ variantus. Beje, netrukus pasirodė publikacijų, nuvertinančių Instituto atliktą darbą;
jų turinys atskleidė, kad valdžios nepasitenkinimą kelia mokslininkų siekis dalyvauti sprendžiant valstybės
reikalus. Mat ne mokslininkai, o neaiškaus išsilavinimo
asmenys, prisiplakę prie valdymo, yra tinkami spręsti
strateginius uždavinius. Ką gi, dabar tai – jau praeitis,
bet ji svarbi, nes liudija, kad mūsų nepriklausomybės
kelio bėdos glūdėjo ištakose; tuomet, kai pamynus Sąjūdžio idėjas, įžūlūs avantiūristai pradėjo skverbtis prie
valstybės valdymo.
Kalbėdamas apie kolegų pasiūlytą Nacionalinio saugumo koncepciją, V. Bagdonavičius pabrėžė, kad privalome ugdyti vidinį gynybinį potencialą – moralinį, dvasinį tautos ryžtą7. Turint tai galvoje, kariniai gynybos
reikalai neturi būti dominuojantys.
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Tais pat metais Lietuvos menininkų rūmuose vyko
Vydūno 126-osioms gimimo metinėms skirtas vakaras
(1994 m. kovo 22 d.). Buvo pasitikta knyga Vydūnas lietuvių kultūroje, etnografinis Evaldo Vyčino ansamblis atliko Mažosios Lietuvos giesmes ir dainas. Suprantama,
Vaclovas Bagdonavičius buvo šio įsidėmėtino minėjimo
įkvėpėjas ir jo vairininkas. Nors į programą nebuvau įrašytas, tačiau, negalėdamas likti tik pasyviu dalyviu, pakilau išsakyti savo proginių minčių. Remdamasis išsaugotu tekstu mėginsiu kelias frazes atgaivinti8. „Pokario
metais kalbėdamasis su motina ir dažnai bendraudamas
su jai artimomis pedagogėmis9, esu girdėjęs nuomonę, kad Vydūno veikla ir juo labiau jo kūryba Vasario
16-osios Lietuvos inteligentams buvo netikėtumas, stebinantis, viliojantis, bet, deja, nepakankamai suprantamas.
Jiems taip pat tolima buvo Lietuvos rerichiečių veikla
kaip ir paties Rericho paveikslai, nešantys į mūsų kraštą kitų kultūrų šviesą – nepažįstamą, bet imponuojančią
paslaptingu žavesiu. Vydūnas savo tyliu ir sugestyviu
buvimu vertė pasitempti mūsų visuomenę. Ir štai, ket
virtajame amžiaus dešimtmetyje dalis inteligentijos jau
giliau įsijautė į mąstytojo pasaulį. Drįsčiau teigti, Vydūnas buvo vienas iš pirmųjų pradėjusių Lietuvoje kultūrų
polilogą. Žvelgiant kitu kampu,Vydūnas šiandien tarsi
vėl kelia mums klausimą: „Kas aš esu?“ Jame taip pat
galima įžvelgti Algirdo Juliaus Greimo klausimą: „Kas
aš Lietuvai, kas man Lietuva?“10“

Jono Basanavičiaus premijos laureatas prie savo ąžuoliuko Lietuvos tautinio
atgimimo ąžuolyne Ožkabaliuose, 2015, balandžio 25
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LEMTINGI SPRENDIMAI

Prisimenu, 1996 metų pabaigoje Lietuvos filosofijos ir
sociologijos instituto vadovybės kabinete buvo aptariami
galimi naujo įstaigos vadovo kandidatai. Mat direktorius
Arvydas Matulionis ketino trauktis iš pareigų. Pagrindinį dėmesį jis nusprendė kreipti į socialinius mokslus, į
šios srities institucijų steigimo reikalus; be to, atsirado jį
viliojantys gundymai „nerti“ į politiką. Tad vieną dieną
man buvo pasiūlyta pamąstyti apie instituto vadovo pa
reigas. Atsiverianti „graži“ perspektyva manęs neviliojo,
nes, be šio instituto skyriaus vedėjo pareigų, dar buvau
„įklimpęs“ į man itin svarbių įvykių sūkurį: kaip Atkuriamojo senato narys aktyviai dalyvavau Vytauto Didžiojo universiteto atgaivinimo procese Kaune, ten skaičiau paskaitas studentams, rengiau spaudai knygą; daug
intelektinių jėgų reikalavo mano pareigos tarptautinėje
arenoje: buvau Baltijos šalių mokslo istorijos ir filosofijos asociacijos prezidentas ir simpoziumų pasauliniuose
mokslo istorikų forumuose organizatorius.
Gavęs minėtą Instituto pasiūlymą, savo ruožtu paklausiau mokslinės sekretorės Palmiros Katinaitės, kuriems asmenims dar žadama pateikti analogišką raginimą. Ji paminėjo Vaclovą Bagdonavičių. Apsidžiaugęs šia
žinia, pareiškiau, kad geresnio kandidato mūsų aplinkoje nematau. Tuomet pagal dalykinį pasirengimą ir
idėjinį nusiteikimą jis buvo kaip tik tinkamiausias asmuo eiti atsakingas pareigas nepriklausomos valstybės
institucijoje. Ir jo surengto Vydūno 120-mečio minėjimo
aidas, kvietęs tautą pakilti, dar nebuvo pritilęs. Manau,
tai – akivaizdus faktas, ne tik pagilinęs naujo, netrukus
išrinkto direktoriaus biografijos turinį, bet ir nulėmęs jo
vadovaujamos mokslo institucijos dešimties metų istoriją. Tikiuosi, mokslininkų bendrija deramai įvertins Vac
lovo Bagdonavičiaus nuopelnus šiame jo veiklos bare.
Prisimenu mūsų pokalbį baigiantis Tautos atgimimo
ąžuolyno šventei 2015-ųjų pavasarį11. Paklausiau: „Kaip
vertintum šiandien tą savo veiklos dešimtmetį, kai vadovavai mokslo institutui? Mes, tavo kolegos, prisimename
direktorių kaip išmintingą, kantrų ir tolerantišką vadovą.“ Kaip ir reikėjo tikėtis, jo atsakymas buvo atviras ir
nuoširdus: „Tai praradimų laikotarpis – netekau tinkamų
sąlygų plėtoti vydūnistiką.“ Tai ištaręs, jis paaiškino, kad
būtų neteisus, jei minėtų tik tai, kas prarasta. Buvo ir jam
svarbių dalykų: pirma, įgijo bendravimo ir ryšių mezgimo patirties; antra, užsigrūdino spręsdamas keblius
klausimus, iškilusius nuolatinės grėsmės įtampos lauke.
Mielo bičiulio Vaclovo paaiškinimus supratau be platesnio pokalbio, nes puikiai prisimenu nepalankius mokslui
metus, kai, suardžius mūsų intelektinio potencialo centrą – Lietuvos mokslų akademiją, jos padaliniai (tyrimų
institutai) buvo draskomi, dalinami įvairioms struktūroms, nežinančioms, ką daryti su stumdomais mokslui
pasiaukojusiųjų būriais, prarandančiais viltį išgyventi
kilusioje vertybių naikinimo audroje. Deja, ne visoms to
meto mokslo institucijoms sekėsi „išplaukti“ nesunaikintoms, tačiau mūsų vydūnistui pavyko sėkmingai išvesti
savo laivą pro uolų sangrūdas ir grėsmingus ledkalnius
į aprimusį mokslo vandenyną.
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Straipsnio autorius ir herojus
Naujosios Romuvos renginyje
Teatro dienos proga, 2015.
KĘSTUČIO S V ĖRIO nuotrauka

I Š TA R T O Ž O D Ž I O G A L I A

Apsisprendimai, priimant svarbius įsipareigojimus, lemia asmens gyvenimo turinį. Vaclovui Bagdonavičiui
ne kartą teko elgtis ryžtingai, tačiau kalbėsiu apie du
atvejus, kurie ryškiausiai atskleidė jo pilietinę drąsą ir
brandžią patrioto savimonę. Pirmasis įvyko pasirinkus
Vydūno intelektinio palikimo tyrimus, antrasis – sutikus
eiti mokslinio instituto direktoriaus pareigas. Abu jie turi
jiems būdingų bruožų, atspindinčių politinius ir kultūrinius laikotarpio tikrovės ypatumus.
Teoriniai svarstymai liudija, kad subjektas apsisprendžia veikti ištardamas: „Aš darysiu būtent taip.“ Tai ir
yra pasižadėjimas vykdyti įsipareigojimą, fiksuojamas
atmintyje. Tęsdami pradėtą pareigos sampratos aptarimą, pasiremkime filosofo Alphonso Lingio teiginiu:
„Jėga, įtvirtinanti savo paties žodį, tai jėga, kuri peršoka
valandų ir dienų tėkmę tam, kad dabar lemtų ateitį.“12
Paskelbtas sau (neviešai) teiginys „Aš darysiu...“ tarsi
apsaugo žodžių autorių nuo „gundymų“, nustumiančių
jį nuo pagrindinio, jam vertingo siekio. Jis išsilaisvina,
nes, įgijęs vertingą motyvą, jau renkasi nuo kasdienybės
banalybių atsietus dalykus.
Pensilvanijos universiteto profesorius A. Lingis, aptardamas analogišką atvejį, rašo: „Per nesuskaitomus
trukdžius, pažeidimus, pasiūlymus ir pagundas užsiimti kitais dalykais aš jaučiu slėpiningą šių žodžių („Aš
darysiu“ – JAKr.) jėgą.“13 Manau, šioje frazėje slypi nuoroda į mūsų vydūnisto apsisprendimų galios šaltinį, kai
jam teko rinktis veiklos tikslus, kai reikėjo įveikti kliūtis,
nuolat išnyrančias įvykių sūkuryje. Jų būta visuose veik
los posūkiuose: atsiduodant Vydūno tematikai, pasiryžus imtis institucijos direktoriaus bei Vydūno draugijos
vadovo pareigų, taip pat įsitraukiant į fundamentinės
daugiatomės Mažosios Lietuvos enciklopedijos leidybą.
Tezė „Aš darysiu...“, įsiterpusi į sąmonę, daro jos autorių atsakingą už pareikštą frazę, už jos turinį. Taip ištartas teiginys tampa asmens garbės žodžiu. Ir net slaptažodžiu, žinomu ir nuolat reikalingu tik jam pačiam, kad,

ištaręs jį, painiuose gyvenimo reikaluose rastų tinkamą
kilniam tikslui sprendimą. Siekius išsakančiam žodžių
turiniui žmogus aukoja save (intelektine ir fizinių ištek
lių prasme). Taip jis tampa jau kitu – įžadus davusiu –
žmogumi, pakylėtu virš įprastos gyvensenos rutinos.
Užbaigti derėtų Vaclovo Bagdonavičiaus žodžiais, pasakytais įteikiant Jono Basanavičiaus premiją: „Priimdamas
šiandien teikiamą garbingą apdovanojimą, noriu pasidžiaugti ne tiek tuo, kad jis tenka man, o labiausiai tuo,
kad juo paryškinama ir pabrėžiama mano idealu tapusio
tautos išminčiaus Vydūno dvasinio palikimo bei jo suaktualinimo svarba tautos ir valstybės gyvenime. Gera, kad
neliko nepastebėta beveik nelaisve virstanti mano ištikimybė šiam tauraus žmoniškumo riteriui, kurio skleistos
šviesos mums šiandien ypač reikia, kad pastangos dabartinei tos šviesos sklaidai yra suvoktos kaip prasmingos.“14
Apie pamatinę laimę ir laisvę. J. Šorio pokalbis su Jono Basanavičiaus
premijos laureatu // Šiaurės Atėnai, 2014, lapkričio 25, p. 10.
2
V. Bagdonavičiaus kalba, pasakyta 2014 m. lapkričio 20 d., priimant valstybinę Jono Basanavičiaus premiją, p. 3. Rankraščio kopija deponuota
J. A. Krikštopaičio archyve (byla V. Bagdonavičius, skaitmeninis
variantas).
3
Ten pat.
4
Ten pat.
5
Apie pamatinę laimę... Op. cit, p. 12.
6
C. Lévi-Strauss. Rasė ir istorija. – Baltos lankos, Vilnius, 1992, p 16.
7
Apie tai plačiau: V. Bagdonavičius. Svarbiausioji nacionalinio saugumo
prielaida // Lietuvos nacionalinis saugumas: teorija ir realijos. – Lietuvos
filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, Vilnius, 1994, p. 11.
8
J. A. Krikštopaitis. Žodis, skirtas Vydūno jubiliejų paminėti, 1994
03 22 // Rankraštis deponuotas J. A. Krikštopaičio archyve (byla
Kalbos).
9
Čia turima galvoje garsi mokytojų plejada, gavusi pedagoginį
išsilavinimą Pirmojo pasaulinio karo metais Voroneže (apie tai
plačiau rašiau Naujojoje Romuvoje, 2014, Nr. 4, p. 17–23).
10
A. J. Greimas. Semiotika. – Mintis, Vilnius, 1998, p. 5.
11
	Tai įvyko J. Basanavičiaus gimtinėje, pasodinus V. Bagdonavičiaus
garbei ąžuoliuką (Ožkabaliai, 2015 m. balandžio 25 d.).
12
A. Lingis. Bendra kalba, paskiri balsai. – Baltos lankos, Vilnius, 2010,
p. 147.
13
	Ten pat, p. 148.
14
V. Bagdonavičiaus kalba... Op. cit., p. 1.
1
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Svarbiausia –
sutartinių atgaivinimas
Povilas Mataitis kalbasi su Broniumi Kutavičiumi

Lietuvių folkloro teatras naktinį lauko vaidinimą „Nukrėskime rasą apie rugių lauką“ sukūrė 1986 m.
(kompozicijos autorius ir režisierius – Povilas Mataitis, dailininkė – Dalia Mataitienė). Vaidinime,
skirtame Joninių papročiams įprasminti, greta liaudies dainų, instrumentinės muzikos, svarbus
vaidmuo teko sakmėms apie mitologinių būtybių ir žmonių bendravimą. Pirmą kartą vaidinimas
(teisingiau – vieša spektaklio peržiūra) buvo parodytas prie Klojimo Rumšiškėse. Tačiau tuometiniams
valdžios atstovams rodyti ten neleidus, po įvairių draudimų ir įtarinėjimų vaidinimas buvo perkeltas
į Vilnių ir parodytas 1987 m. rugpjūčio 8 d. Respublikinės techninės bibliotekos kieme. Sakmes
sekė teatro aktoriai A. Bataitis, D. Gulbinaitė, E. Juozapavičiūtė, R. Kazlauskaitė, A. Motiejūnaitė,
A. Vasiliauskas; buvo ir personifikuotų veikėjų: Jaunoji – A. Motiejūnaitė, Jaunasis – H. Bačiulis,
Ragana – G. Kaniauskaitė, Raganos duktė – E. Kučinskaitė, Undinė – S. Šarnaitė, Velniai –
A. Bataitis, A. Vasiliauskas, Jonas – R. Savickas; kiti teatro artistai dainavo ir griežė.
Aš Mataičių teatrą lankau nuo pat pradžios ir žinau visus spektaklius, pradedant „Scenos
vaizdeliais“ ir baigiant šiuo nauju nuostabiu darbu. Man atrodo, kad šitas darbas – pats
brandžiausias ir iš visų iki tol mano matytų darbų ir yra pati kulminacija. Mačiau aš jį Rumšiškėse,
tik gaila, kad negali rodyti ten – originalioje aplinkoje. O šičia... Ką galima pasakyti čia? Čia jau
yra kitas variantas. Man labai smalsu buvo pažiūrėti, kaip jisai atrodys tarp tų gražiausų Vilniaus
mūrų. Ir čia egzaminą jisai išlaikė puikiai. Aš manyčiau, kad spektaklis suspindėjo dar kitomis
varsomis, kitomis spalvomis. Mataitis atranda...
Kuo šitas spektaklis mane patraukia? Mataitis atranda sakmes, kurios man visai dar
nežinomos. Drauge jis jas apipavidalina šokiais, judesiais, įvairių mušamųjų, įvairių medinukų ir
šiaip kitokiais būdais išgaunamais garsais. O kanklių muzika – kaip nuostabiai skamba kanklės!
Ir smuikai, ir šokiai, ir dainos – viskas supinta į vieną dramaturgiją. Taigi šitas spektaklis, šitas
vaizdinys daro didžiulį įspūdį.
Bronius Kutavičius, Respublikinės techninės bibliotekos kiemas, Šv. Ignoto g., Vilnius, 1987, rugpjūčio 8

Nukrėskime rasą apie
rugių lauką – Sakmė
apie undinę;
Techninės
bibliotekos kiemas,
1987, rugpjūčio 8
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P O V IL A S M A T A ITIS . Išklausęs savo pasisakymo įrašą, Broniau, paklausei manęs, kada taip kalbėjai; atsakau,
jog tada, kai mes, paruošę antrą naktinio lauko vaidinimo
Nukrėskime rasą apie rugių lauką variantą, premjerinį spektaklį rodėme jau Vilniuje, Techninės bibliotekos kieme.
Iš pradžių vaidinimą ruošėme Rumšiškėms. Jį rodyti ten buvo tinkamiausia aplinka. Nes greta Klojimo
Pravienos upelis teka, šalia jo augančių medžių lapai
ramiai šiurena glostomi vėjo, sutemus danguje sužimba žvaigždės, retkarčiais nusišypso mėnulis. Lemtingos
peržiūros metu apeiginio vaidinimo aikštelėje plaikstėsi
aukuro liepsnelės, tarpais ją apšviesdavo degančios stebulės, vaidinimo dalyvių deglai, reikiamu metu veiksmą
papildydavo galingi teatriniai prožektoriai. Klojimo pastatas mitologinio vaidinimo personažams teikė didžiules
galimybes veikti – ant Klojimo stogo ne tik raganos, bet
ir velniai smagiai laipiojo, medžių viršūnėmis triukšmingai aitvaras skraidė, iš Pravienos upelio atklysdavo ir vėl
ten sugrįždavo raudanti undinė.
Tačiau iš Kultūros ministerijos atvykusi komisija, vadovaujama paties ministro pavaduotojo Dainiaus Trinkūno, generalinę repeticiją stebėjo grėsmingai ir paruošto
vaidinimo rodyti neleido. Kitą dieną buvau iškviestas į Kultūros ministeriją ir man oficialiai paaiškino – neleidžiama
dėl to, kad muziejaus apsauga negalėsianti naktį sukontroliuoti žiūrovų, kurie po spektaklio neva slapčia nueisią
į muziejaus teritoriją ir, ten rūkydami, uždegsią muziejų.
Negaliu nutylėti dar ir o, kad spektaklį stebėjo pilnas mikroautobusas „vyrukų“, specialiai atvykusių iš
Kaišiadorių – rajono centro. Po spektaklio prie Klojimo
durų jie mane apsupo ir paklausė:
– Kaip sekasi kūrybinis darbas, ką šiuo spektakliu
norėjai pasakyti?
Sakau:
– Ogi nieko ypatingo. Spektaklis grindžiamas lietuvių liaudyje žinomomis Rasos – trumpiausios vasaros
nakties paminėjimo – šventės tradicijomis, kurios mitologijos bei folkloristikos mokslo seniai jau yra išnagrinėtos
ir aprašytos. – Ir dar pridūriau, jog esu laimingas, galėdamas įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus.
Ir jiems, ir kai kuriems kitiems valdžios žmonėms,
matyt, vaidenosi, kad prie aukuro su žvakėmis stovintys
vaikučiai neva simbolizuoja jų ruošimą pirmajai komunijai. Kokių tik tada jiems asociacijų nekildavo!
Prisimenu, vaidinimo generalinės repeticijos pažiūrėti, mano kviestas, buvai ir tu, Broniau, atvykęs. Buvo
ten dar dailininkas Juozas Balčikonis, jo žmona dailininkė Regina Songailaitė, muziejaus direktorius Vytautas
Stanikūnas. Ir mes tada, dar prieš „vyrukų“ surengtą
mano „pašnekinimą“, Klojime susėdę pasikalbėti, nuoširdžiai džiaugėmės nauju užbaigtu darbu. Pasirodė, kad
džiaugtis buvo paskubėta.
Man vėliau lankantis Kultūros ministerijoje ir bandant spektaklį apginti, ministro pavaduotojas D. Trinkūnas pasakė:
– Padaryk taip, kad spektaklį Klojime būtų galima
rodyti šviesiu dienos metu. Tada prašau, rodyk.
Vadinasi – pareikalauta atsisakyti esmės. Kaipgi Joninių deglus ir degančias stebules „įkalinsi“ uždaroje
patalpoje, iš kur Klojime dieną padarysi naktį su danguje spindinčiomis žvaigždėmis ir pratekančios Pravienos
čiurlenimu?
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Nukrėskime rasą apie rugių lauką – Ritualinis apvaikščiojimas;
Rumšiškės, 1986

Po begalinių telefoninių pokalbių ir apsilankymų
ministerijoje ministras Jonas Bielinis pasiūlė susirasti
tinkamą vietą Vilniuje ir ten parodyti. Žinodamas, kad
D. Trinkūno nuomonė kartais būna viršesnė už ministro,
dar kartą bandžiau su juo tartis, pasiremdamas ministro pasiūlymu. Tačiau D. Trinkūnas ir šį kartą pasirodė
neperkalbamas:
– Jeigu ir susirasite vietą Vilniuje, rodyti vis vien
neleisime!
Na, tada eilinį kartą vėl prasidėjo „kryžiaus keliai“.
Visą gyvenimą, visą savo kūrybos kelią galėčiau pavadinti nuolatine kova dėl kūrybos siekių įgyvendinimo,
dėl repertuaro, kartu ir dėl teatro išlikimo. O šis vaidinimas ir daugiau nedraugų turėjo. Ypač priešiškas buvo
naujasis LKP CK Kultūros skyriaus vedėjas, juo neseniai
tapęs Sigizmundui Šimkui perėjus dirbti į kitą darbą.
Ne veltui sakoma, kad viltis miršta paskutinė. Taigi
ministro ištartas pažadas suteikė jėgų naujiems išmėginimams. Vėl visur buvo eita, aiškinta, prašyta, įrodinėta.
Kaip vėliau supratau, ministras J. Bielinis susitarė su
Vilniaus miesto partijos komiteto pirmuoju sekretoriumi
Vladislovu Mikučiausku. V. Mikučiauskas garsėjo tolerantiškumu. Neseniai jis buvo atkeltas iš Kauno. Tad ir
pasibeldžiau į jo duris... Ir laimėjau. Gavęs jo pritarimą,
ėjau pas to paties komiteto darbuotoją Tarvydą, kuris,
savo vadovybės nurodymu, surašė man ne itin suprantamą raštą. Juo argumentavo renginio svarbą kažkokiai
būsimai sukakčiai. Savo atkaklumu, padedami atskirų
kultūros vertę suvokiančių asmenų, biurokratinę funkcionierių blokadą pralaužėme ir po metų spektaklį parodėme Vilniuje.
Aišku, tai buvo J. Bielinio ir V. Mikučiausko sąmokslas. Ir dabar, kai pastarąjį kur nors sutinku, visuomet padėkoju. O iš jo savo ruožtu išgirstu padėką už tai, kad net
iki šių dienų jo geranoriškas pastangas vis dar atsimenu.
Pradėjus istoriją pasakoti, belieka tęsti. Abu su Dalia
vaikščiojom ir ieškojom Vilniuje tinkamos spektakliui rodyti vietos. Buvome nuvažiavę į Verkius, žvalgėmės prie
Petro Cvirkos paminklo, kur dar mūsų tik nesilankyta...
Pagaliau buvo apsistota prie Techninės bibliotekos kiemo. Davusi pritarimą, Kultūros ministerija papildomai
skyrė lėšų, Dalia suprojektavo naują scenografijos vari-
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antą. Vėl buvo gaminamos dekoracijos: medinės tvoros
fragmentas, joje atsiveriantys vartai, pastoliai, atremti
į vienuolyno sieną velniui laipioti, kieme statomas aukuras, kartys degančioms stebulėms ir ratams iškelti,
aitvaro skraidyklė, kaukės, deglai apeiginio vaidinimo
dalyviams, galų gale įrengiami suolai žiūrovams. Tiesa,
tada dar turėjome pastatymų dalies vedėją Juozą Butkevičių – labai šaunų žmogų, kuris organizuodavo visų
techninių darbų atlikimą: kur viską čia besuminėsi. Po
papildomų repeticijų 1987 m. rugpjūčio 8 d. surengėme
pirmą premjerinį vaidinimą. Dabar norėčiau, kad tu,
Broniau, dar kartą jį prisimintum ir mane papildytum.
BRONIUS KUT A V IČIUS . Kad aš užmiršęs, Povilai.
Atsimenu tik, kad vaidinimas darė didelį įspūdį ir kad
tai buvo naujas, unikalus dalykas. Tik tiek apskritai galiu pasakyti. Detalių, smulkmenų nebeatsimenu, nei žvakių, nei vaikučių – tik bendras įpūdis man širdyje išliko.
Žiūrėjau labai įdėmiai, labai naujai į visą šį reiškinį. Ir iki
šiol man įspūdis neišblėsęs, bet smulkmenų detalizuoti
šiandien negalėčiau.

P. M. Kalbėjai tada apie erdvinę muziką, nes vaidinimo
dalyviai vaikščiojo dainuodami...
B. K. Svarbiausia, ką dabar norėčiau pabrėžti – tavo sutartinių atradimas. Aš žinojau sutartines tiktai užrašytas ant
popieriaus, iš knygų, bet gyvo atlikimo nebuvau matęs.
O tu atgaivinai ir vaizdžiai parodei. Man tai buvo atradimas. Nepaprastą įspūdį padarė. Ne tik įspūdį, bet ir įtaką
mano kūrybai. Kai kurie mano kūriniai jau tapo kitokie.

Paskutinės pasirengimo išvykai į Suomiją akimirkos – ragų pūtėjai

P. M. Kada ir kur mūsų atliekamas sutartines išgirdai
pirmą kartą?
B. K. Kai prasidėjo tie jūsų spektakliai.
P. M. Pirmasis pasirodymas įvyko 1968 m. balandžio
13 d. – dabartinės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
didžiojoje salėje. Paskui aktorių namuose, per Lietuvos
televiziją, Vilniaus filharmonijos salėje. Po pastarojo pasirodymo Jadvyga Čiurlionytė iškart parašė labai palankią recenziją.
1971 m. sausio 11 d. įvyko dviejų dalių premjerinis
koncertas. Jame buvo atliekamos dvi programos. Pirmoje
koncerto dalyje Instrumentinės, šokamosios, dainuojamosios
sutartinės, antroje – XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvos etnografinių regionų (Aukštaitijos, Žemaitijos, Klaipėdos
krašto) dainos, šokiai, instrumentinė muzika. Tais pat metais
surengėme 21 pasirodymą. Vien Vilniaus filharmonijoje
buvome kviečiami koncertuoti kas mėnesį: vasarį, kovą,
balandį... Tačiau lemtingiausiu koncertu reikėtų laikyti
dalyvavimą VII Tarptautinės muzikos tarybos kongreso
(IMC) programoje ir pasirodymą spalio 9 d. Maskvos
filharmonijos P. Čaikovskio koncertų salėje. Nelieka
abejonių, įvykęs unikalių sutartinių paviešinimas tarptautinėje estradoje sudarė realias sąlygas pareikalauti,
kad valstybė mūsų darbą remtų ir kolektyvui sudarytų
galimybę dirbti profesionaliais pagrindais.
B. K. Aš dabar nebeatsimenu kur, bet mačiau vieną pirmųjų. Prieš važiuodamas su jumis į Suomiją jau buvau
viską perpratęs.

Lietuvių delegacijos nariai Idalija Krikščiūnaitytė, Juozas Jaruševičius,
Algirdas Grašys, Regina Kazlauskaitė ir Povilas Mataitis greit
susidraugavo su tolimosios Japonijos liaudies muzikos atlikėjais.
D A LIOS M A T A ITIENĖS nuotraukos

P. M. Dabar apie tavo važiavimą į Suomiją 1974 metais.
Vykti ten neišleido Sauliaus Sipaičio, Veronikos Janulevičiūtės (po keliolikos metų ištekėjusios už Povilionio),
Povilo Kebliko, Jono Volungevičiaus, Juozo Stašelio.
Puikus muzikantas ir labai mielas žmogus Juozas Gečas, ansamblyje smuikavęs, pūtęs ragą, neseniai sugrįžęs iš Sibiro tremties, pats atsisakė ruoštis kelionėn ir
pildyti dokumentus. M. K. Čiurlionio meno mokykloje
dirbdamas pedagoginį darbą, pabijojo, kaip tada sakydavo, būti demaskuotas. Aš ieškojau atlikėjų, kurie
galėtų užimti ansamblyje atsirandančias laisvas vietas.
Pasiūliau važiuoti tau – atlikti tokias pat užduotis, kokias atliko Juozas Gečas – ir labai džiaugiausi, kai sutikai. Ten tu smuikavai, pūtei ragą, griežei bandonija,
dainavai.
Pasirodo, kad į Suomiją tada važiavai su įspūdingu
kūrybiniu bagažu. 1970 m. jau buvai parašęs Panteistinę

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 2 ( 5 9 1 )

oratoriją, 1971 m. – Pirmąjį styginių kvartetą (neseniai
perklausiau). Koks veržlumas, koks potencialas, tiesiog
gaivališkai veržiasi. Stebino ir nepaprastai drąsi Vilniaus
kvarteto interpretacija. Kaip tu prisidėjai, kaip juos padrąsinai?
B. K. Šiek tiek. Kai parašau, per daug nesikišu, beveik nesikišu. Aš labai vertinu atlikėjus. Atlikėjai gali ir vienaip,
ir kitaip pasielgti. Ir visi variantai gali būti geri.
P. M. Šia proga priminsiu tau vieno atlikėjo nuomonę:
kai kūrinys parašytas talentingai, – sako, – tuomet netenka atlikėjo persekioti, jisai pats viską padaro. Aš negalėjau atsistebėti tokia kvarteto muzikantų drąsa – kaip jie
„drebia“! O Audronė Vainiūnaitė veda...
Norėčiau dabar tau padėkot ir už tai, kad tada mums
padovanojai dainą Šio naktį par naktį. Aš pats šienapjūtės
vyrų dainų dar nebuvau pririnkęs, o vyriška daina labai
reikalinga buvo. Tu ją iš savo vaikystės laikų man pateikei, mes ją išmokom ir su ja koncertavom.
Naudodamasis proga, klausiu: gal kokių įspūdžių
užsiliko iš Suomijos, kuriais su mumis dabar galėtum
pasidalinti?
B. K. Prisimenu labai miglotai. Įstrigo toks epizodėlis –
susitikau su japonais, kurie buvo tavo koncerte. Jie nepaprastai žavėjosi. Aš pats buvau labai patenkintas, kad
„užkliuvo“ užsieniečiams, kad atkreipė dėmesį. Mūsų
koncertai buvo labai gero lygio, susilaukė visuotinio dėmesio. Tai buvo unikalus atvejis – išvažiuoti tais laikais
į užsienį, į kapitalistinę šalį, ir dar atlikti tai, ko nediktuoja partija ir vyriausybė. Stebuklingi dalykai – iki šiol
negaliu suprasti, kaip tai galėjo įvykti.
P. M. O įvyko todėl, kad buvo protingas kultūros ministras. Išsiųsdamas mus į Suomiją, jis „jau buvo radęs
sprendimą“.
Nuo pat 1968 metų – kol gavom lėšų kostiumams ir
muzikos instrumentams pasigaminti – vaikščiojau į kultūros ministeriją. Iš pradžių nueidavau tik iki kultūros
ministro sekretorės. Sekretorė sakė:
– Ministras nepriims, nes jis neturi sprendimo.
Nieko kito man nebeliko, kaip kitą dieną pasitikti ateinantį į darbą ministrą ant kultūros ministerijos laiptų.
Mane ten sutikęs pasakė:
– Užeinam.
Atsisėdo ministras prie stalo į tada dar mažai kur
matytą į šonus besisukiojančią kėdę, sūpuojasi ir koketiškai tęsia:
– Matai, jeigu Lietuvoj mes įkursim antrą valstybinį
ansamblį, tai Maskvoj pasakys, kad mes nacionalistai.
Gal geriau pats pereik pas mus dirbti į kultūros ministeriją, nes matau, kad nerimsti ir turi įvairiausių organizacinių minčių.
Sakau:
– Ačiū, gal ne, – ir, žvilgsniu parodydamas į laikrodį,
pridūriau, jog nelabai norėčiau imtis tokio darbo. – Be to,
ir metai eina. Dabar pats laikas įgyvendinti svarbiausą
savo gyvenimo kūrybinį sumanymą.
Po pokalbio su kultūros ministru visą laiką stengiausi palaikyti nuolatinį ryšį su ministerijos meno reikalų
valdybos viršininko pavaduotoju Valerijonu Indrikoniu.
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Jis referuodavo ministrui apie mūsų pokalbius. Manęs
paprašė raštu išdėstyti įsivaizduojamo ansamblio koncepciją (apie teatrą tada dar nebuvo kalbama). Parašiau,
kad jo repertuarą sudarytų autentiška lietuvių liaudies
muzika, artistai būtų aprengti autentiškais kostiumais.
Projektas ministerijoje buvo svarstomas ir, kaip teko girdėti, jam buvo pritarta.
Taip jau sutapo, kad tuo metu buvo kuriamas Liaudies buities muziejus Rumšiškėse ir, kaip pats L. Šepetys
pasakoja, išvažiuojamajame kolegijos posėdyje jam kilusi
mintis ansamblį priskirti prie būsimo muziejaus. Pasirašydamas Liaudies buities muziejaus Liaudies muzikos
teatrinės trupės įkūrimo įsakymą, ministras man pasakė,
kad mes gyvensime ir dirbsime Vilniuje, o pasirodymus
rengsime Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse.
Vadinasi, prieš mums važiuojant į Suomiją 1974-ųjų
liepą, ministras jau sausį buvo pasirašęs Lietuvos TSR liaudies buities muziejaus Liaudies muzikos teatrinės trupės
įkūrimo įsakymą. O birželio 21 d. mes, kaip Liaudies buities muziejaus padalinys, prieš išvykdami į užsienį, koncertavome Liaudies buities muziejaus atidarymo šventėje.
Taigi pasikartosiu: „sprendimas jau buvo rastas“.
Prisiminimus apie išvyką į Suomiją papildysiu dailininkės Dalios Mataitienės Suomijoje patirtais įspūdžiais.
1974 metų vasarą mums buvo pasiūlytos gastrolės
Suomijoje – Kaustineno folkloro festivalis. Tai buvo
ne tik didelė garbė, bet ir mūsų laukiantis išbandymas. Visų pirma išbandymas man. Iš anksto krimtausi, savo rūbus įsivaizduodama netobulais. Tuo metu
neturėjome nė mažiausios informacijos, kas dėjosi už
mūsų „geležinės uždangos“, nei apie ten vykstantį
meninį gyvenimą, nei apie kultūros reiškinius apskritai. Gyvenome neįtikėtinai izoliuotą gyvenimą, o
visus kapitalistus įsivaizdavome kažkokia mums nepasiekiama viršukalne.
Taigi Kaustinenas – pirmieji pasirodymai, publikos dėmesys ir palankumas. Visi koncertai gausiai
lankomi, laikraščiai pilni mūsų nuotraukų. Buvome
maloniai nustebinti – niekam nereikėjo įrodinėti, kad
tai, ką mes atvežėme, yra autentika – be žodžių matė ir
girdėjo. Mano dideliam nustebimui – tokių kruopščiai
autentiškų, individualių kiekvienam dalyviui rūbų
neturėjo niekas. Nusivyliau „kapitalistais“, bet užtat,
užėjusi į pirmą nedidukę provincijos parduotuvėlę,
netekau žado. Čia, toje vienoje vienintelėje parduotuvėje buvo apstu visokiausių smulkmenų, ko savo
kostiumams ieškojau ir toli gražu ne viską radau per
dvejus metus įtempto darbo. Kai atsipeikėjau, pirmos
mintys, užplūdusios mane, buvo – na ir kas, kad jūs
tokie turtingi, bet esate praradę milžinišką, energiją kaupiančią siekiamybę ir todėl aš jus akivaizdžiai
pralenkiau.
Pasibaigus festivaliui, prieš mums išvykstant, jo
organizatoriai mums abiem su Mataičiu padėkojo,
pabrėždami mūsų dalyvavimo festivalyje svarbą ir
originalumą.1

B. K. Tu Lionginą Šepetį giri, o manęs jis neišleido. JAV
buvo toksai simfoninio orkestro dirigentas Kučiūnas –
nepaprastas talentas. Ir jisai, susižavėjęs mano muzika,
padarė viską: išrūpino dokumentus, apmokėjo kelionę –
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kad tik atvažiuočiau į JAV. Tai buvo 1980 metais. Nuėjau
tada pas Liongino Šepečio patarėją (tokia mergina buvo),
ji pasakė:
– Neprašyk – neleis. Kol Feliksas Bajoras negrįžo,
neišvažiuosi.
Kaip man dirigentui pranešti, kad manęs neišleido?
Laišką parašiau – nenuėjo. Tada kitame laiške parašiau,
kad mano žmona serga (dabar gailiuosi). Ir tai iki jos ligos dar toli gražu buvo. Vėliau ji mirė. Tai matai koks
dalykas – sako, labai užpykęs buvo: privargo, išlaidų
turėjo, visko...
Na, nesvarbu – kas buvo, pražuvo. Gal ir gerai, kad
patyrėm visus šiuos dalykus – labiau vertinam tai, ką
dabar turim.
P. M. Žinai, Broniau, dabar, kai su tavo kūryba geriau
susipažinau, džiaugiuosi, kad nenuėjau kompozitoriaus
keliu, nes tokio lygio nebūčiau pasiekęs.
B. K. Sunku pasakyt.
P. M. Dievo pirštas pakoregavo, gal kai ką prasmingiau
nuveikti pavyko, negu kad veltui būčiau eikvojęs laiką.
B. K. Norėjai stot į kompoziciją?
P. M. Slapta svajonė buvo. Maniau, jei studijuosiu lietuvių liaudies dainas, tai galėsiu eiti kompozitorių Stasio
Šimkaus, Juozo Gruodžio ir kitų lietuvių muzikos klasikų kūrybos keliais. Nes jų kūryba mane žavėjo. Paskui
lavinantis, mokantis, žinoma, skonis keitėsi ir atsirado
kiti kriterijai, kiti muzikinės kūrybos žavesio objektai.
O kad svajonė kada nors rimtai atsidėti kompozicijos
studijoms manęs dar nebuvo apleidusi, yra įrodymas:
kartu su tavimi ir tavo kurso kolegomis – būsimaisiais
kompozitoriais – lankiau profesoriaus Juliaus Juzeliūno
muzikos kūrinių analizės kursą. Šiose paskaitose mudu
su tavim artimiau ir susipažinome.
Manyje glūdėjo labiau skausmo melodijos, muzikinė
raiška labiau buvo linkusi į melodiką, o ne į ritmiką. Muzikavau daugiausia dainuodamas, todėl kurį laiką buvau
viliojamas profesinio dainavimo pagundų. Tik gerokai
vėliau užvaldė polinkis į kompoziciją. Žodžiu, labai
gerai, kad taip išėjo, kad netapau eiliniu kompozitorium.
O tu, pasirodo, savais būdais stebuklų pasiekei.
Vientisa dramaturgija pagrįstas spektaklis savaime
neatsiranda, bet jį reikia sumanyti, subrandinti, išnešioti
ir atrankos būdu iš gausybės medžiagos sukomponuoti.
Tačiau, kad būtų galima sumanyti, reikėjo nemažai ir išmanyti. Todėl esu tau dėkingas už pasakytus žodžius ir
vientisos dramaturgijos pamatymą. Tai suprasti pirmučiausiai galėjo kompozitorius, kiekvienąkart pats spręsdamas savo originalios kūrybos dramaturgijos uždavinius.
Muzikologė Virginija Apanavičienė mokslinėje studijoje Lietuvių folkloro teatras – tautinio atgimimo šauklys2,
analizuodama teatro kūrybos principus, taip pat pastebi
tai, ką pasakei tu ir ką tik nedaugelis kitų rašiusiųjų suprato. Ji rašo:
Apeiginis vyksmas buvo būdingas beveik visiems
P. Mataičio statytiems spektakliams. Vienuose jis prisirišdavo prie vienokių (vestuvės – Diddžam kiematij,
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šermenys – Ir kelsis vėl iš tavo kraujo Lietuva), kituose – prie kitokių apeigų (mokymasis – kaip pažinimo
apeiga – Mano kanklės paauksuotos, gamtos virsmo apeiga – Nukrėskime rasą apie rugių lauką).
Fakto svarba, įvykio išskirtinumas visada buvo
P. Mataičio stiprioji spektaklio dramaturgijos dalis. Rečiausiai jis imdavosi personalijų (J. Lukša), dažniau
apsistodavo ties regiono istorija ir kultūra (Mano kanklės paauksuotos – Sūduva, Suvalkija; Apgiedokime Prūsijos žūtį – Mažoji Lietuva; Scenos vaizdeliai – Žemaitija
(S. Čiurlionienės-Kymantaitės Najiesi – nadėktousi, arba
Selekcėje kaštauns dakts) ir Aukštaitija (Vaižganto Žemės
ar moteries); sutartinių programos – Šiaurės Lietuva).
Tačiau, pasirinkdamas personaliją – didvyrį J. Lukšą,
jis atskleidžia skaudaus Lietuvai istorinio laikotarpio
netektis, prilygindamas jos netektis prie Prūsijos netekčių. Pasirinkdamas regioną, P. Mataitis renkasi ir
laikotarpį: Instrumentinės, šokamos, dainuojamos sutartinės – Šiaurės Lietuva – ikiistoriniai laikai; Apgiedokime
Prūsijos žūtį – Prūsija – XIII amžius, Diddžam kiematij – Mažoji Lietuva, XVII–XIX amžius, Scenos vaizdeliai – Žemaitija, Aukštaitija – XIX amžius, Mano kanklės paauksuotos – XIX–XX amžius, Suvalkija, Ir kelsis
vėl iš tavo kraujo Lietuva – XX amžius. Tad spektakliais
P. Mataitis primena Lietuvos istoriją ir rekonstruoja
kai kuriuos istorinius jos momentus, pasitelkdamas
faktus: įvykius, herojų portretus, istorinius šaltinius,
istorinio kostiumo įvaizdžius, spektaklio aplinką. Tuo
jis artimas kompozitoriaus B. Kutavičiaus kūrybos
principui: pažymėti svarbiausius ikiistorinius senosios baltų pasaulėžiūros laikotarpius (oratorijose) ir
istorinius (Ugnis ir tikėjimas) bei kultūrinius (Epitafija
praeinančiam laikui) Lietuvos valstybės įvykius.
Kai kuriuose spektakliuose apeigos motyvas
įgauna ne tik paralelių su etninėje kultūroje atpažįstamomis apeigomis, bet ir ieškoma paralelių su Lietuvos katalikų bažnyčiose (Ir kelsis vėl iš tavo kraujo
Lietuva) ar Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiose
vykstančiomis (Apgiedokime Prūsijos žūtį) apeigomis,
panaudojant lietuviškas liturgines giesmes.
Režisierius, scenaristas, teatro vadovas, muzikos
parinkėjas P. Mataitis veikia ne visiškai taip, kaip akademinio ar mėgėjų teatro režisierius, kuris pasirenka
tik vieną funkciją – darbą su aktoriais, bet labiau kaip
kompozitorius, kuris spektakliui rašo libretą, muziką,
neapleidžia ir pastatymo eigos, domisi atlikėjais, jiems
personaliai sukuria muzikines partijas, skiria vaidmenis, pasirenka orkestro sudėtį, vaikšto į repeticijas
iki pat premjeros, t. y. kontroliuoja natomis užrašyto
kūrinio gimimą. Jeigu teatro pjesę galima perskaityti balsu ir atmesti, tai su muzikos sceniniu kūriniu
sudėtingiau – jis arba nepradedamas statyti visiškai,
arba atmetamas anksčiau ar vėliau po pastatymo, nes
pernelyg daug komponentų lemia jo vienokį ar kitokį
rezultatą. Todėl, veikdamas kaip savo originalių spektaklių komponuotojas, P. Mataitis turėjo būti reiklus,
nes tik jis vienas žinojo, kaip turi atrodyti scenoje jo
pirminė teatralizuotu muzikiniu pavidalu įkūnyta
idėja. P. Mataičio teatras nebuvo tik „folkloro teat
ras“ – jis buvo „muzikinis“ ir „rekonstrukcinis“, t. y.
rekonstruojantis Klojimo teatro, realiai veikusio visoje
Lietuvoje 1885–1915 m., pavidalus. <...> Tad „muziki-
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nio folkloro teatro“, susieto su apeigine klojimo teatro
specifika, junginys yra nacionalinio lietuviškojo teatro
gimimo užuomazga, jo specifika gali būti prilyginta nebent vadinamosioms nacionalinėms, „folklorinėms“ kinų operoms, žinomoms nuo XII amžiaus,
kur į vieną visumą sujungiami pasakojimas, muzika,
akrobatika, styginiai ir mušamieji instrumentai, kur
svarbūs kostiumai ir grimas. Kinų operos vokalinės
partijos pasižymi specifiniu aukštu vokaliniu registru. XIX a. pradžioje susiklosčiusioje Pekino operoje
muzika neužrašoma, ji perteikiama vienų dainininkų
kitiems. Kinų operų atmainų yra bent keturi šimtai
tipų, susijusių su atskirais regionais, daug daugiau
negu genčių, kurių Kinijos teritorijoje priskaičiuojama
53. Apgailėtina, kad lietuvių akademinėje originalioje teatrinėje kultūroje neatsirado pasekėjų, poreikio
išugdyti specialią aktorių laidą, kurti naują tautinį teatrą, ką nuolatos siūlė ir pats P. Mataitis.
<...> Lietuvių folkloro teatre kiekvienas spektak
lis turi draminę idėją, siužeto istoriją, paremtą faktais,
tautosakos žanrų, etninės muzikos, dainų rinkinį,
neatsietą nuo tarmių pasakojimą ir labai individualizuotą, rekonstruotą istorinį kostiumą. Kostiumas yra
kuriamas specialiai, jis neunifikuotas, o labai individualizuotas – kiekvieno artisto skirtingas, pritaikytas
išstudijavus regiono specifiką ir istorinį laikotarpį.
Dalia Mataitienė, scenografijos ir kostiumo virtuozė,
labai gerai suprato prigimtinius „lietuviškos folkloro
operos“ reikalavimus. Be kostiumų arba su ne taip
subtiliai pritaikytais Lietuvių folkloro teatro spektak
liai būtų netekę daugelio teatrališkumo, istoriškumo,
regioniškumo bruožų. <...>
Lietuvių folkloro teatro scenografija ir aprangos
kodas dar labiau sustiprina P. Mataičio, kaip fakto teatro žanro kūrėjo, išskirtinumą.

Ir dar ką norėčiau pasakyti – koks tu laimingas turėdamas tokius puikius atlikėjus! Aukščiausio lygio atlikėjai: Romualdo Gražinio choras, kvartetai, ansambliai,
orkestrai, solistai, dirigentai...
B. K. Labai esu dėkingas Romualdui Gražiniui ir apskritai meno mokyklai, kuris daug prisidėjo prie mano kūrybos atlikimo. Ir Rimantui Zdanavičiui. Paskutinės pagonių
apeigos parašytos R. Zdanavičiui.
Tik gaila, kad nepastatys Kristijono Donelaičio Metų.
Nestato. Kultūros ministerija... Buvau susitikęs su kultūros ministru – sakiau jam:
– Aš Metus rašiau manydamas, kad tai bus spektaklis.
Atsakė – turėsiąs galvoj. Paskambinau Donatui Katkui – jis mano, kad šiuo metu nėra jokių galimybių. Į
Paryžių važiavo visas choras, orkestras – ten buvo Metų
premjera. Kūrinio atlikimui labai daug lėšų buvo išleista.
O aš jau ir režisierių turėjau – Oskarą Koršunovą.
P. M. Džiaugiuosi, kad buvau kviečiamas į visus tavo
jubiliejinius koncertus, mačiau premjerinius operų spektaklius, ne kartą koncertų salėse teko klausytis Dzūkiškų
variacijų, kitų pagarsėjusių kamerinių kūrinių, oratorijų.
Filmas Strazdas – žalias paukštis dažnai žiūrimas mūsų
namuose, nes Dalia Mataitienė yra ne tik Kauno dramos
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Nukrėskime rasą apie rugių lauką – „...žmogus sudegino juodą knygą...“;
Techninės bibliotekos kiemas, 1987, rugpjūčio 8.
Vaidinimą fotografavo V A IDOT A S GRIG A S

teatre pastatyto spektaklio, bet ir to paties pavadinimo
filmo scenografijos autorė.
Prieš šį susitikimą sumaniau dar kartą „šviežiu
žvilgsniu“ atgaivinti ne tik senus įspūdžius, bet ir
pasisemti naujų, kuriais nepaprastai džiaugiuosi.
O su tavo kūrinių įrašais yra taip: nuėjau į firminę
Vilniaus plokštelių parduotuvę iMuzika, galvoju, prisipirksiu B. Kutavičiaus muzikos, prisiklausysiu. Nėra:
neturim nieko, seniai išleido... Na ką, tada nuėjau į Konservatoriją (vadinu senoviškai) ir pradėjau klausytis įvairių įrašų, plokštelių, kokių tik turėjo. Apie porą savaičių
mėgavausi tavo kūryba. Metų laikų, deja, neturėjo, nors
atskiromis dalimis juos taip pat buvau girdėjęs. Tačiau
to juk maža.
Dar kartą perklausiau Dzūkiškas variacijas, Mažąjį
spektaklį, Pruteną, Du paukščius girių ūksmėj, Paskutines
pagonių apeigas, Anno cum tettigonia, Iš jotvingių akmens,
Pasaulio medį, Magišką sanskrito ratą, visas keturias Jeruzalės vartų dalis, negi viską čia suminėsi... Užburiantį,
hipnotizuojantį poveikį daro dieviška kibirkštis, kurią,
kaip koks lietuviškosios dvasios pranašas, dalini klausytojams. Į kosmosą kylančios ir magiškai besiskleidžiančios melodinės Pasaulio medžio „šakos“ šiame ir kituose
kūriniuose, kurių klausydamasis nesiruošiau nei analizuoti, nei aptarinėti, veda Dievop, klausytojui suteikdamos dvasinį apsivalymą ir neišvengiamą katarsį. Tik
sulaukus brandos amžiaus ir mąstymo laisvės, įmanoma
visa tai suvokti ir įvertinti. Dalinkis šiais dvasios turtais,
mielas bičiuli, dar ilgai.
Pokalbį užrašė ir savo parašais patvirtino
Bronius Kutavičius ir Povilas Mataitis
Vilnius, 2014, gruodžio 15
1

2

D. Mataitienė. Lietuvių folkloro teatras – idėjos, keliai, pasirinkimas.
Rankraštis. 2002, Vilnius. Dalios Mataitienės asmeninis archyvas.
V. Apanavičienė. Lietuvių folkloro teatras – tautinio atgimimo šauklys //
Gimtasai kraštas, 2009, Nr. 2, p. 36–38.
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Nijolė Blaževičiūtė
***

***

Užmink man mįslę, kurioje
pati savęs neatpažinčiau,
ir klaidžiočiau lyg migloje
tamsiuos spėlionių labirintuos.
Kas ta, kuriai baisu
gyvent be balto gulbės sparno,
kuriai sunku nuo debesų
ir linksma nuo minties – jau senstam?
Kas ta, kuri pamirš visus
ir vėlei prisimins kaip bausmę?
Užmink man mįslę, kurioje
gyvenčiau tarsi gelmėje...

Gal vėjui sėtos aukšto kalno obelys...
Ne tu eini pro jas pilku keliu,
ne tu tiki ir pirmas puoli godžiai
raškyti stebuklingų aukso obuolių.
Ne tu,
bet kai viena sustoja
po mano langu rudenio naktis,
aš netikiu, kad tolsti į miglotus tolius
eini man aukso obuolių raškyt.

***
Kalbinu tave
vasario tulpių šviesa,
sekmadienių gatvių ritmu,
vidurnakčio koncertų būgnais,
auksiniais rudenio stebuklais,
kelionėm ir išsiskyrimais.
Išklausai.
Atsakai man –
bežodžiais nemigos laiškais.

GR A ŽIN A P A ŠA K A RNIENĖ . Nijolė

Gandrai
Lekiat, lekiat, gandrai,
jau tokie paprasti,
dumbluotais sparnais
ir kojom dumbluotom.
Jums tik varlės ir varlės
ir dar meldų priaugusios balos.
Jau nėra paslapties jokios
jūsų ilguos sparnuos.
Tyliai apsukat ratą virš mano galvos.
Su kuo atsisveikinat?
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Vėtrungės

Ievos nužydėjo

Įpratusios prie savo namų,
nenudylančios į karštas rugsėjo žvaigždes,
kam prisiekėt ištikimybę,
nenubėgdamos paskui vėją?
Nevienadienės vėliavos,
karas ar taika jūsų namuose?
Įprastos, nepastebimos,
kaip pėdos kas dieną ant laiptų
atkartojate mūsų vėjuotą gyvenimą.
Ir laimes jūs atkartojate mūsų.

Ievos nužydėjo –
nieko nematei.
Vaikščiojo po žemę
žmonės lyg vaikai.
Nieko negirdėjai,
nieko nesakei
ir labai laimingų nesusitikai.
O sustot reikėjo
po baltais žiedais,
po lietum gegužio,
po manais delnais.
Ievos nužydėjo...
Kaip gyvent reikės?
Kad buvai laiminga –
nieks nepatikės...

* * *			
Ant aukšto žalio kalno
vėjai pravirkdo,
vėjai prakalbina.
Ir niekas lengvai nepažada
saulės ir aukšto dangaus.
Šaukiu, šaukiu savo vardą.
O vėjai girdi tik širdį.
Tik akis mato medžiai
ir skuba jose paskęsti.

GR A ŽIN A P A Š A K A RNIENĖ . Voratinklis
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Va i n i u s B a k a s

Vlado Šlaito ribos patirtys
Žvilgsnis į poeto biografijos ir kūrybos sluoksnius

V

ienas iš esminių tikslų, paskatinusių imtis šio
tyrimo – noras atnaujinti poeto Vlado Šlaito asmenybės tyrimo refleksijas, pasiūlyti savą interpretacijos kodą ir išryškinti iki šiol literatūros istorijos
ir kultūrinės atminties paribyje likusią poeto figūrą.
Straipsnių cikle keliami klausimai apie V. Šlaito ribinę
poziciją tarp žemininkų ir bežemių generacijų. Aktualūs negalėjimo pritapti, dvigubos tapatybės, trauminės
patirties aspektai, gyvenimas emigracijoje socialiniame
paribyje, nuolatinis prarastosios gimtinės ilgesys, religinės sąmonės svyravimas.
Kiekvienas kalbėjimas, svarstymas apie istorinę asmenybę, jos laikyseną, kūrybos palikimą tarsi savaime
yra lydimas troškimo žvelgti naujai, pasakyti ką nors
naujo, aptikti reikšmes, kurių vienos išlieka nuolatos,
o kitos – vis kinta, yra reinterpretuojamos. Norisi įvesti
savitą refleksiją, vadinasi, pirmiausia atnaujinti jau esamas. Kaip byloja aforizmas, nauja – tai užmiršta sena. Iš
tiesų literatūrologijoje peržvelgiant tai, kas jau padaryta,
įsiklausant, kokios kultūros žmonių, kritikų mintys buvo
išsakytos, galima atrasti daug užsimintų, bet neišplėtotų, naujai skambančių galimybių, kurios, lyg Ariadnės
siūlas, galėtų vesti ir per Vlado Šlaito biografijos bei kūrybos labirintą. Einant juo, susikirto ir tradiciniai, jau
kitų išvaikščioti keliai ir takai, ir tie, kuriais buvo lemta
žengti pirmajam.
Pradėjus mąstyti apie poeto ribos patirtis, tarsi savita,
daugiaprasmė metafora iškyla poeto pavardė – Šlaitas.
Šio žodžio semantikoje jau yra ribos patirtis – status kalno šonas, atkalnė, taigi riba tarp aukšto ir žemo. Antroji
termino šlaitas LKŽ nurodoma reikšmė yra menkinamojo
atspalvio – menk. kas šlaistosi; vėjavaikis, plevėsa, tačiau
ir tai labai simboliškai tampa poeto gyvenimo ir likimo
atitikmeniu. Jo klajūnišką gyvenimą lėmė siaučiantis karas, priverstinė emigracija, atplėšimas nuo gimtosios vietos. Tačiau iš dalies tai atitiko ir paties V. Šlaito gyvenimo
būdą, pasirinkimus. Įdomi, dichotomiška, tarp dviejų
skirtingų polių balansuojanti atrodo ir poeto laikysena.
Literatūrologė I. Žekevičiūtė Vladą Šlaitą karūnuoja „neišgirstu poezijos princu“, tačiau pats poetas dažnai pasirodo kaip paprastas literatūros „prasčiokėlis“ („Ir padėk
man, Dieve, būti paprastam“), nekuriantis reikšmingų
mitų, autoironiškas („Tegyvuoja Jo Ekscelencija / Tuščio
Šiaudo eilėraščių rašinėtojas / Vladas Šlaitas!“).
Sunku būtų vienareikšmiškai atsakyti į klausimą,
kodėl Vladas Šlaitas iki šiol yra likęs lietuvių literatūros
istorijos ir kultūrinės atminties paraštėse, paribiuose.
Dabartiniuose literatūros akiračiuose jis nėra nei gerai
pažįstamas, nei mėgstamas poetas, neturi savo poeti-

Būdviečiai, 1941,
sausio 26 – Vladas
Šlaitas tuo metu
ten mokytojavo

nės mokyklos ar sekėjų, nesulaukė plataus pripažinimo lietuvių literatūros baruose. Viliuosi, kad straipsnių
ciklas prisidės prie šios figūros atgaivinimo kultūrinėje
atmintyje, leis pagilinti refleksijas, išryškinti originalų
poeto kalbėjimo būdą, autentišką, iš asmeninės patirties
išaugusią kūrybą ir kartu kontroversiškus, ribinius jos
aspektus.
Pirmame straipsnyje norima atverti poeto biografinį
diskursą, trumpai nušviesti asmenybės dramą sudėtinguose istoriniuose verpetuose. Čia plačiau gilinamasi į
religinę V. Šlaito poeziją, kurioje keliama Dievo patirties,
ribos tarp sakralumo ir nuopuolio, tarp kūno ir sielos
problematika.
Kitose ciklo dalyse numatoma iškelti tekstus, susijusius su tremtimi ir prigimtosios vietos reminiscencijomis,
aptarti autoriaus tremties, egzodo patirtis. Vėliau ketinama plačiau apžvelgti poeto kūrybą, esančią tarp dviejų
pagrindinių generacijų – žemininkų ir bežemių. Atskirai
analizuojama V. Šlaito poezijos recepcija, kurioje reflektuojamas pats rašymas, literatūros, filosofijos, kultūros
refleksija. Taip pat analizuojama trauminė karo patirtis,
kalbos, galinčios ją išreikšti, paieškos.
Straipsnių ciklą užskliaudžianti, punktyriškai apibendrinanti medžiaga skiriama V. Šlaito korespondencijai. Joje atsispindės mano iniciatyva atliktas naujas
archyvinės medžiagos tyrimas įtraukiant iki šiol niekur
neskelbtą ir neaptartą poeto korespondenciją. Už galimybes praplėsti V. Šlaito egodokumentikos laukus dėkoju V. Šlaito gimnazijos laikų bičiuliui daktarui Henrikui
Gintautui, Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
bibliotekininkėms, Maironio muziejaus darbuotojoms.
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B iogra f ijos pėdsakais

Lietuvių poetas Vladas Šlaitas gimė svetur – 1920 metais Rusijoje, Čeliabinske, kur per Pirmąjį pasaulinį karą
buvo pasitraukęs jo tėvas Stasys Šlaitas kartu su broliu
Kazimieru, komunistinių įsitikinimų poetu, žinomu Artūro Regračio slapyvardžiu. Poetas pasaulį išvydo rugsėjo 27 d., ir labai įdomu, kad tą dieną išsidėsčiusios
žvaigždės jį pažymėjo Svarstyklių ženklu – nuolatinės
ribos, svyravimo simboliu, kuris išliks svarbus visą poeto gyvenimą. Tačiau, nušviečiant asmenybės biografinius įvykius, juose besirutuliojančią gyvenimo dramą,
poeto tapsmą, tenka nusileisti prie daug žemiškesnių
dalykų – prie įvairių datomis ir tikriniais daiktavardžiais
pažymėtų faktų. Aiškinantis pastaruosius, žvilgsniui vėl
tenka kilti aukštyn, stengiantis aprėpti visuotinesnį istorinį, politinį diskursą ir jame įžvelgti besiskleidžiančią
asmenybę.
Dar prieš poetui gimstant, šeimoje susiklostė įtampų
ir prieštarų kupina terpė. Vlado Šlaito motina Antanina
prarado savo šeimos malonę dėl to, kad pamilo aršių komunistinių įsitikinimų turintį vyrą. Šeima ją atstūmė ir
Antanina Rusijoje liko žmogumi be vietos, kartu su vyru
Stasiu 1921 m. išvyko į tolimą, jai nežinomą Lietuvą, iš
pradžių teko glaustis Žemaitkiemyje pas Stasio motiną.
Antanina turėjo persikrikštyti ir priimti katalikybę, pradėjo kitą gyvenimą tarp kultūriškai svetimų žmonių. Turėjo išmokti svetimą kalbą. Užaugusi gana prabangioje
aplinkoje, pasiturinčioje šeimoje, Žemaitkiemyje atsidūrė mažoje plūktinės aslos pirkelėje. Tik gerokai vėliau
Šlaitų šeima persikėlė gyventi į Ukmergę. Vėliau Šlaitas
šią dvigubą tapatybę – mišrios šeimos sanklodą – traktavo kaip asmeninę tragediją, kėlusią keblumų visą tolesnį
gyvenimą: išeivijoje dėl rusiškų šaknų poetas kliuvo ir
Londono saugumui, ir lietuviškai bendruomenei. Tarp
Šlaito tėvų būta ir dviejų skirtingų pasaulėžiūrų kon
frontacijos – mama buvo religinga, o tėvas – jos priešybė, ateistas.
V. Šlaito tėvas Stasys dirbo batsiuviu Filipavičiaus
dirbtuvėje, kurioje veikė pogrindinė komunistų kuopelė.
Komunistinėje veikloje dalyvavo ir Šlaito tėvas, ir dėdė.
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Su šia ideologija poetas susidūrė dar jaunystėje, tačiau,
turėjęs akivaizdžią galimybę pasukti komunistiniu keliu
kaip tėvas arba dėdė, Šlaitas savo esybe linko į dievoiešką, dvasines vertybes, kurioms formuotis turėjo įtakos
mamos bei tetos Anastazijos (Nastutės) religingumas.
1932-aisiais šeimą ištiko nelaimė – tėvas išprotėjo ir po
poros metų mirė psichiatrinėje ligoninėje. Vėliau poetas, reflektuodamas tėvo pamišimą, dažnai jį tapatino
su ateizmu. Komunistų bedievystė, Šlaito nuomone, yra
viena esminių žmogaus tragedijų. 1966 m. liepos 14 d.
laiške K. Bradūnui poetas rašo: „Tarp kitko, mano tėvas
savo laiku už komunizmą sėdėjo Ukmergės kalėjime;
vėliau buvo policijos priežiūroje iki vėliau išėjo iš proto
ir, antrukart išvežtas į Kalvariją, numirė. Komunizmas,
atremtas į bedievybę, yra žmogaus tragedija, kurios liudininkas esu aš pats.“ Netekęs tėvo, nejautęs ir dėdės
įtakos, – šis pasitraukė į Rusiją, Šiaurės Kaukazą, vėliau
į Maskvą, kurioje mirė nuo džiovos, – poetas augo globojamas šeimos moterų – mamos, tetos ir senelės, kurios
leido skleistis religinei jo savimonei.
Baigęs pradžios mokyklą, V. Šlaitas 1932 metais
įstojo į Ukmergės gimnaziją, tuo metu ir pradėjo rašyti
pirmuosius eilėraščius. Paties poeto teigimu, „...berods
dar pirmoje gimnazijos klasėje ėmiau dėlioti eilėraščius
ir slaptai pasvajodavau, jog vieną dieną rašysiu kaip Aistis arba Brazdžionis“1. Ankstyviausia poeto kūryba buvo
spausdinama gimnazijos sienlaikraščiuose, publikuojama kultūriniam jaunimui skirtuose leidiniuose Mokslo
dienos, Jaunoji Lietuva ir kitur. Skaitant ankstyvąją poeto kūrybą, stipriai justi tarpukario neoromantikų kartos (aistiškas, brazdžioniškas) tonas, tradicinės eilėdaros
ypatumai, nuo kurių vėliau kūrėjas nusisuko, ėmė ieškoti savito, individualaus literatūrinio balso.
1940 metais, baigęs gimnaziją, V. Šlaitas buvo paskirtas mokytojauti į Būdviečių pradžios mokyklą Tauragės apskrityje. Kilus karui ir prasidėjus nacių okupacijai,
V. Šlaitas grįžo į Ukmergę ir dirbo savivaldybėje raštininku iki 1943 metų. Lemtingais 1943-iaisiais, vokiečiams
paskelbus lietuvių mobilizaciją į SS diviziją, jis užsirašė
į pagalbinius kariuomenės dalinius. Vytautas Kubilius,

Paskutinėje A. Smetonos
gimnazijos klasėje, 1940,
pavasaris; V. Šlaitas
antros eilės viduryje,
pirmos eilės viduryje –
bičiulis H. Gintautas
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aptardamas šį istorijos momentą ir V. Šlaito pasirinkimą, informuoja, kad 1943-iaisiais buvo paskelbtas įsakymas „sudarinėti nestojančių į mobilizacines komisijas
vyrų sąrašus ir suimti įtrauktus į tuos sąrašus asmenis.
Vladas Šlaitas, Ukmergės savivaldybės tarnautojas, rašinėjęs eilėraščius, išsigandęs tų bauginančių įsakymų
(motina gali būti paimta įkaite), vienintelis tą dieną atėjo
į mobilizacinį punktą... ir netrukus atsidūrė fronte prie
Leningrado“2. Tiesa, V. Šlaitas buvo pasiųstas į pagalbinį vokiečių kariuomenės transporto dalinį, nebuvo apginkluotas kariauti. Jo dalyvavimas SS dalinyje, pasak
bičiulio H. Gintauto, buvo pastūmėtas baimės dėl savo
motinos: „Vladas įsikalė sau į galvą, kad, jeigu jis neis į
kariuomenę, vokiečiai paims įkaite jo motiną. Kalbinau
neiti į mobilizacijos punktą ir kurį laiką, kol vajus aprims, pagyventi pas mano tėvus kartu su manimi (aš irgi
slapsčiausi nuo kariuomenės) kaime. Bet jis nepaklausė...
nuėjo į punktą ir buvo paimtas. Vokietis pagyrė: „Der
echte Mann...“ (tikras vyras). Po trumpo apmokymo jį
nusiuntė į pagalbinį dalinį prie Leningrado. Iš Peterhofo (Petrodvorec) parašė man laišką, kuriame piktinosi ta
prašmatnia Rusijos carų rūmų prabanga.“3
1943-ieji ir buvo dramatiškas V. Šlaito atsisveikinimas su Ukmerge. Poetas visą likusį gyvenimą ilgėjosi
savo vaikystės ir jaunystės miesto, kuris kartu su Žemaitkiemio miesteliu visada buvo būties atskaitos taškai, prigimtinės vietos, kurių ilgėtasi lyg prarastojo rojaus. Tėvynės ilgesio motyvas poeto kūryboje, pasirodęs
jau pirmame eilėraščių rinkinyje Žmogiškosios psalmės
(1949), neišblėso iki pat gyvenimo pabaigos. V. Šlaitas
nuolat grįždavo prie prarastosios tėvynės vaizdinio, vis
iš naujo reflektuodavo savo santykį su Ukmerge ir Žemaitkiemiu.
Vokiečiams pralaimėjus karą, 1945 m. V. Šlaitas atsidūrė Vokietijos šiaurėje, vėliau Tolke, dar po metų –
Noištate, didelėje tarptautinėje stovykloje. Per tą laiką
susipažino su rašytoju Kazimieru Barėnu. K. Barėnas
prisimena: „Į Britaniją iš to Neustadto pajudėjome nemažas būrys lietuvių. Ten Market Harborough stovyk
loje buvome apgyvendinti 1947 m. liepos mėn. Iš ten
skirstė į darbus. Tarp pirmųjų važiuoti dirbti plieno fab
rike pagalbiniais darbininkais į Škotijos šiaurėje esantį
Kinlochleveną buvo ir V. Šlaitas.“4 Vėliau V. Šlaitui teko
pagyventi Škotijoje, dirbti plieno fabrike, Kinlochlevene,
tačiau „dėl savo kartais atšakaus būdo ir sugebėjimo nenulaikyti liežuvio susipyko su kažkuriuo lietuviu, kuris
pradėjo jį persekioti. Tai Vladas ėmė nekantriai maldauti
ištraukti jį iš ten“5. K. Barėnas parūpino V. Šlaitui vietą
Eklso mieste, medvilnės kombinate.
Iš plataus laiškų spektro bičiuliui Henrikui Gintautui regime kaleidoskopiškai besikeičiančią poeto buitį –
vis keičiami darbai emigracijoje: 1959 m. – „Gręžiu metalą motorų fabrike“; 1960 m. – „Dirbu kitame fabrike,
plastikos“; 1961 m. – „Šiuo metu dirbu tekstilėje“; 1961 m.
pabaiga – „Šiuo metu dirbu ligoninėje. Porteris“; vėliau
jau ilgesniam laikui įsidarbino linotipininku. Kartu su
darbais keitėsi ir gyvenamosios vietos: Kinlochlevenas,
Eklsas, Mančesteris, Londonas... 1966 m. poetas rašo bičiuliui: „Londone keičiau kambarius, kaip čigonas arklius.“ Iš šių liudijimų galime matyti, kaip sunku buvo
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poetui dėl aplinkybių ir dėl prieštaringos prigimties
susirasti nuolatinį darbą, gyvenimas taip pat vingiavo
zigzagais, lyg senvages palikdamas palaikius būstus,
miestus, aplinką.
Ankstyvoje emigracijoje virė ne tik V. Šlaito gyvenimas ir buitis, bet ir intensyvi kūryba. Dar Vokietijos
DP stovyklos laikotarpiu poeto eilėraščiai buvo spausdinami leidiniuose Žiburiai, Lietuvių žodis, Mintis, o nuo
1947 metų – daugelyje išeivijos laikraščių ir žurnalų:
Aidai, Draugas, Šaltinis, Europos lietuvis. Tolko ir Noištato perkeltųjų asmenų stovyklose parašyti eilėraščiai
sudarė pirmo V. Šlaito poezijos rinkinio Žmogiškosios
psalmės (1949) pagrindą. Išeivijoje buvo dar sudaryti ir
išleisti devyni eilėraščių rinkiniai: Ant saulėgrąžos vamzdžio (1959), Be gimto medžio (1962), Antroje pusėje (1964),
Širdies paguodai (1965), 34 eilėraščiai (1967), Aguonų gaisras
(1969), Pro vyšnių sodą (1973), Nesu vėjo malonėje (1978)
ir Rudenio vynas (1991), bendradarbiaujant su Vytautu
Kazakevičiumi, Lietuvoje 1982 m. Vaga išleido kūrybos
rinktinę Be gimtojo medžio, vėliau – Rudenio vynas (1991).
Kiekviena poeto knyga išeivijos spaudoje sulaukdavo ir kritikų refleksijų, V. Šlaito knygas recenzavo įvairaus spektro literatūros kritikai: poetas Alfonsas NykaNiliūnas, literatūrologė Viktorija Skrupskelytė, Draugo
šeštadieninius kultūros priedus rengęs poetas Kazys
Bradūnas. Kritikų dažniausiai minimos V. Šlaito eilėraščių temos – prarastų namų ilgesys, dievoieška, tėvynės nostalgija, vienatvė, mirtis. Kūrybai taip pat svarbi
savirefleksija, platus intertekstualumas: antikinė kultūra, T. S. Elioto, W. Whitmano, P. Nerudos kontekstai,
F. Nietzsche’s filosofija, plėtojamas poetinis dialogas su
R. M. Rilke’s, O. Milašiaus kūriniais.
V. Šlaito sugeriamo žinių srauto – filosofijos, literatūros, religijos – neformavo jokie universitetai, jokios
akademinės sferos. Šlaitas atrodo kaip tikras poezijos
grynuolis, „pats iš savęs“, savamokslis, lyginant su žemininkų kartos (A. Nykos-Niliūno, K. Bradūno, H. Nagio) įvairiuose universitetuose įgytomis humanitarinėmis, filosofinėmis žiniomis. Bičiulio H. Gintauto teigimu,
„aukštojo mokslo kaip kiti klasės draugai jis nesiekė, o
gal ir sąlygų tam neturėjo, nes mama beveik niekuo negalėjo padėti“6.
Poetui filosofiniai, kultūriniai klodai buvo pasiekiami dėl žinių troškimo, savarankiškai, dėl to ir autentiškai, savitai. 1947 m. laiške Kaziui Bradūnui poetas rašęs:
„Atvirai šnekant, ne fabriko darbininkui atsidėti kokiam
nors reziumavimui apie anglų nūdienos literatūrą. Tam
reikia sąlygų, svarbiausia – laiko. O laiko, nors užmušk,
nėra iš kur paimti.“ Tačiau, skaitydami poeziją, galime
akivaizdžiai įsitikinti, kokia ji daugiaklodė, intertekstuali.
Nors poeto dvikalbystė buvo traktuojama neigiamai, vis dėlto reikia pripažinti, kad ji turėjo ir teigiamų
aspektų – V. Šlaitas gerai mokėjo lietuvių ir rusų kalbas,
tad rusų literatūros klasika originalo kalba dar ankstyvoje jaunystėje buvo sugerta į poeto sąmonę. H. Gintautas
prisimena: „Iš savo mamos Vladas gerai išmoko rusiškai kalbėti ir rašyti, mėgo rusų literatūrą – Puškiną, Lermontovą, Dostojevskį, Turgenevą, Tolstojų skaitydavo iš
originalų. Mintinai mokėjo daug Puškino, Lermontovo...
eilėraščių.“ Iš laiškų ir eilėraščių atsivėrimų sužinome,
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kad vertingiausia, visą gyvenimą lydėjusi, nuolatinius
apmąstymus kėlusi knyga buvo Šventasis Raštas. Jį poetas laisvai skaitęs ir lietuviškai, ir rusiškai (K. Barėnas
yra užsiminęs, kad Šlaitas, kažkada netyčia prapuldęs
lietuvišką Šv. Rašto vertimą, greitai įsitaisė rusišką7).
Poetas nemažą dalį savo senatvės iki pat amžinojo
poilsio gyveno senelių prieglaudoje, Braitono pensione.
Literatūrologė I. Žekevičiūtė, ten aplankiusi V. Šlaitą,
gyvenamosios buities įspūdžius apibūdino šitaip: „Nedidelis kambarys plikomis sienomis, sudedamas stalelis
su ratukais, dirbtinių gėlių puokštė vazoje... Kambarys
antrame aukšte, o lipti laiptais pats vienas po kojos traumos V. Šlaitas negalėjo, taigi ir į sodą išeiti jam buvo galima tik tada, kai to panorėdavo slaugė. Kiti pensiono
gyventojai – sveiki ir žvalūs senukai – galėjo džiaugtis
rudenine saulute vis dar žaliame sode, klausytis muzikos poilsio kambaryje, kuris taip pat buvo pirmajame
aukšte.“8 Tyrinėtoja prisimena, kad, kalbinamas lietuviškai, V. Šlaitas nieko neatsakė – tylėdavo arba angliškai
murmėdavo tas pačias frazes: „Give me something to
eat... Give me something to drink, please...“9 Vieninteliai
gimtąja kalba ištarti poeto žodžiai – skaudus, senatvės
iškankinto žmogaus atsivėrimas: „Viešpatie Dieve, kaip
man sunku...“ Tokie ir buvo paskutiniai lietuviški poeto
žodžiai. Poetas amžinojo poilsio atgulė 1995 metų gegu
žės 28 dieną. Palaidotas Londone, Šv. Patriko kapinėse,
lietuvių skyriuje.

R eliginė V lado Š laito poetika

Vlado Šlaito poezijoje gana dažnai pasirodo tiesioginis
arba transformuotas Dievo vaizdinys. Kūrėjui dėkojama
už malonę, su juo kalbamasi, tačiau kartu abejojama, bijoma, matyti santykio netolydumas, svyravimai. Poetikoje susipina kultūriniai klodai – religijos, filosofijos, tautosakos atspindžiai egzistencinėje žmogaus sąmonėje.
Dievas gyvenimo ir mirties akivaizdoje, tremties tik
rovėje, Dievas pakylėjime ir nuopuolyje, nušvintančioje
ir aptemstančioje sąmonėje, Dievo malonė ir rūstybė, efemeriškumas, didybė ir žmogiškas įsikūnijimas, paprastumas – visa tai esminės variacijos V. Šlaito religinės poezijos partitūroje. Gimnazijos laikų bičiulis H. Gintautas
prisimena poeto religinius svyravimus: „Buvo pamaldus
praktikuojantis katalikas. Tačiau jo pamaldumas buvo
nepastovus: jis buvo su aiškiomis fluktuacijomis – nuo
asketizmo iki jaunatviško kvailiojimo, blevyzgojimo...“10
Iš tiesų fluktuacijos (lot. fluctuatio – svyravimas) labai
taikliai atspindi V. Šlaito religinės sąmonės svyravimus
tarp malonės ir baimės, gyvenimo ir mirties polių. I. Žekevičiūtė akcentuoja poeto religinių eilėraščių unikalumą: „...dažnai susidaro įspūdis, kad autorius balansuoja
ant ribos, rizikuodamas per daug nužeminti Viešpatį ar
prabilti per daug familiariu tonu, tačiau ta riba nėra peržengiama, tik maksimaliai sumažinamas atstumas tarp
žmogaus ir Aukščiausiojo. Žavi be galo nuoširdus poeto
tonas, kreipiantis į Viešpatį ir tikintis supratimo ar paguodos. V. Šlaitas kalbasi ne su nepasiekiamu Dievu, bet
su Jėzumi Kristumi, dievišku žmogumi, kuris niekada
neapvils ir visada supras. Šiuo bendravimo su Viešpačiu
intymiu atvirumu V. Šlaitas žymiai skiriasi iš kitų lietuvių poetų...“11 Literatūrologė Dalia Čiočytė, kalbėdama
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apie Biblijos atspindžius literatūroje, teigia, kad „archetipiniai Biblijos įvaizdžiai bei motyvai ne tiek sprendžia
literatūros kolizijas, kiek jas rezonuoja: jie perkuriami
naujuose literatūriniuose kontekstuose, jau ne analogiškuose bibliniams (kaip imitacijos atveju), o nurodančiuose socialinės tikrovės (egzodo, okupacijos) dramatizmą,
tradicinio pasaulėvaizdžio irimą“12. Taigi V. Šlaito religinė poetika mums yra aktualus probleminis šaltinis,
atspindintis poeto dievoiešką, egzilio dramatizmą ir jo
refleksijas per biblinę prizmę.
Jau pirmasis poeto eilėraščių rinkinys Žmogiškosios
psalmės suponuoja santykį su religine tematika. Psalmių – religinių giesmių, šlovinančių Dievą – reikšmė
transformuojama, atsigręžiama į tai, kas žmogiška, ieškoma dieviškumo. Vieni pirmųjų religinių kūrinių atsiveria Žmogiškųjų psalmių skyriuje Išrišimo rankos (šis
vaizdinys taip pat suponuoja religinės semantikos lauką,
nurodydamas į nuodėmės atleidimo motyvą – rankas,
duodančias išrišimą). Eilėraštyje Laukinis medis (p. 48)13
poetas kreipiasi prašydamas: „Palikit vieną mane, kaip
laukinį medį, / ir apsupkite sienomis / kadugių ir laukinių krūmų, / nes aš noriu giedoti kaip medis / apie Dievo dienų gerumą.“ Šis tekstas implikuoja savo semantinį
ryšį su degančio krūmo simboliu, per kurį Dievas prabyla Mozei Išėjimo knygoje. Poetas pats siekia būti dieviškos
ir žmogiškos tikrovės mediumu, tuo, kuris giedotų „apie
Dievo dienų gerumą“. Suponuojama mintis, jog kaina,
kurią poetas turi mokėti, kad galėtų dainuoti Dievo dainų gerumą, tai – vienišystė, apleistumas, atskirtis nuo
pasaulio „kadugių ir laukinių krūmų“ sienomis. Tai yra
visiškas gamtos apgobimas ir Dievas patiriamas susiliejus su gamta, būnant panašiam į laukinį medį, galintį byloti apie Dievą. Eilėraštyje Išrišimo rankos šis santykis su
gamta, kaip Dievo patyrimu, dar labiau sustiprinamas:
Po kiekvienos nuodėmės
Aš ieškau intymaus ir suraminančio išpažinimo.
Aš išpažįstu savo nuodėmę laukams ir krūmams,
Kurie lyg rankos glamonėja mano smilkinius.
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Anksčiau nei nuodėmę aš išpažįstu kunigui,
Ach, mano nuodėmę jau žino krūmai,
Ir švelnios šakos glamonėja mano smilkinius
Lyg išrišimo rankos.
(p. 54)
Medžių šakos metaforiškai virsta išrišimą duodančiomis rankomis, anksčiau nei per kunigą, nuodėmių
atleidimas įvyksta per santykį su gamta – sakralinį lyg
menį atstoja laukai ir krūmai, kuriems išpažįstamos nuodėmės. Šiame religiniame V. Šlaito eilėraštyje regime ribą
tarp panteistiškojo tikėjimo ir krikščionybės, būseną tarp
senovės lietuvių religinio jausmo rekonstrukcijos ir tradicinės krikščionybės. Gamtiškajam poliui suteikiamas
sakralumo lygmuo ir atvirkščiai. Tačiau patiriama Dievo
malonė ne visada pozityvi. Atsiranda stichiškos jos galios
pajauta, kurią sunku atlaikyti žmogiškosiomis jėgomis.
Meilės kaip stichijos vaizdinys regimas tekste Potvynis:
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate
apsunkinti ir aš jus atgaivinsiu“
Mato 11:28
Kartais prisineša manin
tiek daug švelnios ir begalinės meilės
kad, rodos, šonkauliai neatlaikys širdies slėgimo
ir subyrės kaip kūdikio žaisliukai;
ir mano kraujas išsilies kaip marių potvynis
ir paskandins mane.
Pasigailėk! Leisk man kalbėti Tavo žodžiais.
Pasigailėk! Leisk man kalbėti lūpomis:
Ateikit pas mane visi,
kurie čia vargstate ir esate apsunkinti,
aš atgaivinsiu jus.
nes kartais tiek širdin prisineša švelnumo,
kad, rodos, šonkauliai neatlaikys slėgimo
švelnios širdies ir subyrės
kaip mano vaikiškų dienų žaisliukai.
(p. 58)
Tekstas pradedamas eilute iš Mato evangelijos –
toks poetinis sprendimas būdingas daugeliui V. Šlaito
religinių eilėraščių. Nusakomos kelios Biblijos eilutės ir
varijuojama jų tematika, jas savaip interpretuojant, perkuriant. Mintis pratęsiama arba deformuojama, įgauna
priešingą atspalvį. Čia Kristaus žodžiai byloja apie Dievo malonę, tačiau lyriniam subjektui ji atrodo stichiška
kaip potvynio banga, meilės antplūdis ir Dievo galybės
potyris. Lyrinis subjektas teigia, jog į jį suteka tiek daug
švelnios ir begalinės meilės, kad „rodos, šonkauliai neatlaikys širdies slėgimo / ir subyrės kaip kūdikio žaisliukai; / ir mano kraujas išsilies kaip marių potvynis / ir
paskandins mane“. Įdomu pastebėti, kad stichiška Dievo malonė neateina iš kažkur, už subjekto pasaulio ribų,
bet plūsta iš paties lyrinio kalbančiojo vidaus. Stichiškas
Dievo malonės potyris yra intersubjektyvus. Potvynio,
vandenyno srovė, kaip galybės apraiška, eilėraštyje panaši į metaforišką bežemių generacijos poeto Algimanto
Mackaus kalbėjimą: „Lėtais vakarais / kaip vandenynas
be kūno / išgelbėk mus Viešpatie.“14 V. Šlaito cituotame
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eilėraštyje taip pat vyrauja litaniškumo, pamaldaus kalbėjimo stiliaus, kartočių: „Pasigailėk! Leisk man kalbėti
Tavo žodžiais. / Pasigailėk! Leisk man kalbėti lūpomis.“
Pirmosios strofos įvaizdžiai varijuoja ir trečiojoje, sustip
rinant slėgio ir stichiškumo įspūdį, sudarant litaniškos
kalbėsenos paraleles. Eilėraštyje Srovė vietoj tradicinio
kreipinio į Dievą iškyla šauksmingi žodžiai stichiškai
potvynio srovei: „Ateik, potvyni, sulaužyk mano šonkaulius / ir įsiveržk širdin ir laužyk / mano širdies kiek
vieną kampą.“ (p. 106) Vėliau lyrinis subjektas prabyla
stichijos balsu: „Aš esu potvynio srovė, aš noriu griauti /
apipelijusių širdžių griuvėsius!“ Maištas ir noras griauti išryškina V. Šlaito religinei poetikai dažnai būdingą
sielos ir kūno dichotomiją, kai kūnas nužeminamas, o
siela išaukštinama: „Prasmekit, užtvaros, ir leiskit man
išplauti / lyg aukso smiltį žmogiškąją sielą!“ Prie šios
dichotomijos vėliau bus grįžtama, atskirai išryškinant
jos kontūrus.
Dievo šlovinimo giesmė V. Šlaito poetikoje išreiškiama per „gausmą ir drebėjimą“, virpesius, kurie yra tarsi
dieviškosios paslapties raktas, šlovinimo giesmė atrodo
galinga „baimės ir drebėjimo jėga“. Subjektas čia kalba
tarsi apimtas ekstazės, gausūs sušukimai, imperatyvai,
litaniški atsikartojimai: „Gauskit, vargonai, ir drebėkit, /
seni vitražai ir pilioriai <...> Gauskit, vargonai, ir drebėkit! <...> Gauskit, vargonai, ir giedoki, / mano nupuolanti
ir mano žmogiška širdie!“ Į šį rituališką Dievo garbinimo
aktą įtraukiami įvairūs registrai – nuo trupančio sienų
tinko ir senos bazilikos: „aš atėjau giedoti Viešpačiui ir
noriu, / kad su manim kartu giedotų / atitrupėjęs senas
tinkas / ir tu, <...> sena bazilika“ iki kiekvieno gyvo padaro, kurie turėtų susijungti vienoje šlovinimo giesmėje:
„Ateiki, tolimas ir mano artimas Pranciškau Asyžieti, /
atveski paukščius su savim ir lauko gyvulius, / atvesk
kiekvieną mūsų žemės padarą, / ir mes kartosim vieną
Vardą / vienų vienoj giesmėj.“ (p. 59)
Religinėje kūryboje V. Šlaitas suranda įdomių poetinių paralelių su Kristumi, poetą ir Kristų suvokia kaip
palyginimų ieškotojus: „Jėzau Kristau, / Tu kalbėjai palyginimais. / Aš imu pavyzdį iš Tavęs: aš kalbėsiu palyginimais.“ (p. 52) Tačiau kartu reflektuojamas ir neįveikiamas atstumas tarp lyrinio subjekto ir Dievo: „Aš mąstau
apie nuotolį, / kuris yra tarp Tavęs ir manęs, / ir aš ieškau palyginimo.“ Neįveikiamas atstumas lyginamas su
vaiko pėdos dydžiu ir kuriama sunkiai suvokiamo visų
geležinkelių, vieškelių, gatvių ir skersgatvių nuotolio ir
prarastosios vaikystės įtampa. Atsiradusi prieštara virsta elegišku būties liūdesiu, kančia – „Jėzau Kristau, / aš
mąstau apie nuosavas ašaras, / kurios smaugia mane ir
ėda, / ir aš ieškau palyginimo“.
Atgailos psalmėje (p. 56) poetinis subjektas pasirodo kaip nusidėjėlis, tekste intymiai kreipiamasi į Dievą:
„Dieve Tu mano, Pats žinai, / kad taip negalima toliau
gyventi. / Išrauk mane kaip seną kelmą ir kūrenk, / pakol sudegs paskutinysis kapiliaras.“ Tačiau tekstas implikuoja santykį, panašų į F. Dostojevskio Broliuose Karamazovuose atskleistą Didžiojo inkvizitoriaus mitą, kuriame
priekaištaujama Dievui už suteiktą visišką laisvę. V. Šlaito lyrinis subjektas taip tarsi priekaištauja už savo nuodėmes, klausia, kodėl Dievas jo nesustabdo: „Kodėl gi,
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Dieve, iš manęs neatimi / aštriausio peilio? Juk žinai, /
kad mano nuodėmės lyg peiliai / mane kasdien žaloja.“
Pabaigoje pakartojamas pradžios motyvas, kuriame lyrinis subjektas ragina Kūrėją jį sunaikinti iki pat šaknų:
„Dieve Tu mano, Pats žinai, / kad taip negalima toliau
gyventi. / Išrauk mane kaip seną kelmą ir kūrenk, / pakol
sudegs paskutinysis mano kraujas.“
Religinėje V. Šlaito poetikoje nuolat svyruojama tarp
pamaldaus ir šventvagiško subjekto, santykis su Dievu
probleminis – nuo jo tolstama ir vėl artėjama. Žmogiškoji drama veriasi eilėraštyje Tryliktasis apaštalas: „Manęs
nebus tarp dvylikos apaštalų, / manęs Tu niekad nepaglostysi už stalo, / nes tarp manęs ir dvylikos apaštalų /
visi keliai supjaustyti, ir nuodėmės / lyg surūdiję peiliai
žiūri. // Aš paskutinis, tryliktas apaštalas, / kurio Tu niekad nepaglostysi už stalo.“ (p. 61) Lyrinis subjektas save
reflektuoja ir kaip besimeldžiantį šventvagį – šiuose žodžiuose išryškėja riba tarp sakralumo ir profaniškumo:
„Lyg šventvagis rankas aš maldai sudedu / ir glostau kūdikių akių auksinį tinklą.“ (p. 84) Vis dėlto šis eilėraštis
implikuoja daugiau klausimų – kodėl lyrinis subjektas
save vadina šventvagiu ir noras grįžti į kūdikystės laikus
atrodo nuodėmingas: „Aš pavargau. Aš noriu būti kūdikis / ir tik per žingsnį prieš save matyt.“ Juk Šventajame
Rašte dažnai iškyla Dievo vaikų ir buvimo vaikais prasmė. Kodėl šventvagis yra tas, kuris glosto „kūdikių akių
auksinį tinklą“, kuris ragina: „Jeigu tu šventvagis, ateik
ir laime / akių upokšnių pasigerk“? Iš eilėraščio galima
daryti prielaidą, kad tas, kuris prisiliečia prie šventumo
sferos, ją gali suteršti, todėl lyrinis subjektas laiko save
šventvagiu, nes savo rankomis liečia šventumą – saulės
atspindžius kūdikių „akių upokšniuose“. Akcentuojamas kūdikių nekaltumas ir artumas Dievui. Ir šis nekaltumas veikiausiai yra susijęs su nepažinimu, kaip kitame eilėraštyje raginama: „Pilstykit! / Tegu vaikai, kaip
galima ilgiau, / nežino nieko apie smėlio laikrodžius; /
tegu vaikai nežino nieko apie smėlį, / kuris jų mėlynas
akis užpils.“ (p. 94) Kūdikių simbolis atstovauja Dievo
paklusnumui ir nepažinimui – kūdikis tas, kuris gali „tik
per žingsnį prieš save matyt“, o šventvagis suaugusiojo
akimis aprėpia toli, tačiau žinojimas jam kelia nerimą dėl
ateities, mirties. Šis pažinimo klausimas modernioje religinėje V. Šlaito poetikoje implikuoja aliuzijas į Biblijos
mitą apie blogąjį pažinimo medį, kurio vaisiai pirmiesiems žmonėms tapo išvarymo iš Rojaus lemtimi. Tai
įdomiai ir giliai reflektuojama A. Nykos-Niliūno Pažinimo elegijoje15, kurioje kreipiamasi ne į Kūrėją, bet į žemę,
teigiant: „Kad tau atidavėm per maža, žeme, / Nežinančius mylėjusi labiau. Nepažinimą mums / Dėstė amžinas
gamtos dvelkimas: / Nepažinti – būti; nepažinti – egzistuoti; / Nepažinti – išgelbėti tikrovės formą.“ Jau nuo pat
pirmųjų eilučių poetas išsako savo nostalgiją prarasties
rojui – „Kadais, bijodami suvokti laiko / Srovės kartumą,
mes norėjom / Būti nepažindami“. Laike „kadais“ nebuvo „laiko srovės kartumo“, nes rojuje laikas apskritai
neegzistavo, kaip neegzistavo ir mirtis. V. Šlaito aptariamuose tekstuose kūdikystė ir vaikystė suvoktina kaip
antilaikiška – nežinant nieko apie smėlio laikrodžius,
nežinoma nieko ir apie smėlį, kuris užbers jų akis – t. y.
šiame nežinojime nėra mirties pajautos, kuri keltų elegi-
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nį liūdesį. Vaikystė poetui yra tarsi metafizinio sutapimo
su gamta, harmoningo vienio tobulas laikas, kurio dar
nepalytėjęs žinojimas, teikiantis tik nusiminimą ir prieštaras. Poetas vaikystę suvokia kaip būties „filosofiją be
filosofijos“, tenkinantis mažais džiaugsmais: „Tik vaikystėj mes gyvenam tikrą gyvenimą, / <...> mums užtenka
kelių akmenukų mūsų vaikiškam / džiaugsmui.“ (p. 135)
Vaikystėje subjektas yra tas, kuris sutampa su jį supančia
aplinka: „...mes esam vaikai, kurių akys nemoka skirti, /
kur prasidedam mes, / kur srovė / arba kur akmenukai.“
Vaikystės nežinojimas yra palaimintas, nes žinojimas
poeto suvokiamas kaip liūdesio šaltinis „...geriau nemąstyt ir geriau nežinot, / ir kad upių srovė negrįžta.“ Noras
sugrįžti į kūdikystės laiką, į jauseną, būtent fenomenologiškai išreikštą pasaulio matymą per žvilgsnį, yra kartu
ir prarastojo rojaus eleginis dvelksmas. Poetas viename
eilėraštyje prasitaria – „Pusę gyvenimo atiduočiau už
tai, / jeigu kas man šiandieną / (keturiasdešimties metų
vyrui) parodytų, / kaip atrodė man pirmą kartą spalvos
šviesioj kūdikystėj.“ (p. 192) Dievas suaugusiojo akimis
reflektuojamas kaip paslėptas Dievas, kurį galėjo matyti
tik kūdikio akys – „Jei galėčiau / prisimint, kaip atrodė /
pirmąkart šviesioj kūdikystėj matytos spalvos, / aš šiandieną žinočiau, / kaip atrodė man pirmąkart Tavo dieviškas veidas.“
Religinėje V. Šlaito poezijoje iškyla probleminis kūno
ir sielos santykio dualizmas. Eilėraštyje Griaučių krūva
(p. 108) svarstoma: „Mano nuosavi kaulai, kurie šiandien priklausot man, / kurie, galbūt, rytoj, / galbūt, po
metų / man jau daugiau nepriklausysit, / aš nepavydžiu
jums: / motinos įsčiuje jūs jau iš anksto buvot pasmerkti / lėtam puvimui / po sluoksniu juodžemio.“ Kreipimasis į nuosavus kaulus yra introspekcija, atsigręžimas
į save, tačiau kartu ir ribos peržengimas, suvokiant, kad
kūnas – kaulų krūva – yra daiktas, nepriklausantis subjekto esybei. Lyrinio subjekto refleksijose žalingiausias
dalykas suvokiamas kaip prisirišimas prie to, kas laikina,
t. y. prie savo kūniškumo – „aš tik bijau savo praeinančio
ir trumpo / prisirišimo“. Eilėraštyje Akmenio monologas
(p. 185) dar labiau užaštrinamas kūno ir dvasios dualizmas, poetas meldžia – „Dieve, / išvaduok mane iš mano
kūno kalėjimo“.
Poeto kūno kaip „sielos kalėjimo“ refleksija brėžia
ribą, per kurią išryškėja platoniškas dualizmas, praraja
tarp kūno ir sielos. Kūnas sumenkinamas pabrėžiant jį
kaip nuodėmių šaltinį, taip išaukštinant dvasinį pradą.
Tačiau toks poeto požiūris yra religinio pasaulėvaizdžio
deformacija, iškreiptas jos pavidalas. Poeto kūniškumo
nužeminimas įgauna ir savitą priekaišto Dievui atspalvį – bet koks įkūnijimas laikomas primesta duotimi, priklausymas materialiam būviui prilyginamas nelaisvei,
įkalinimui – „Bet koks pavidalas, / ar tai jis būtų žmogaus
ar plunksnos, / paukščio ar akmenio, / rožės ar skorpiono, / yra nelaisvės pradžia: / tam tikram laikui / mes
visi esame surakinti formos nelaisvėje, ir tiktai laikas /
gali mus išvaduoti.“ Taigi laiko tėkmė ir mirties per
spektyva suvokiama kaip vienintelė galimybė išsivaduoti iš „formos sąstingio“. Būties substancija priekaištingai
traktuojama kaip nelaisvas, primestas pasirinkimas, retoriškai klausiant: „Ar skorpionas turėjo pasirinkimą? /
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ar akmeninė gyvatė pati pasirinko gyvatės kūną?“ Čia
pat retoriškai atsakoma, kad ne. Netgi intymioje bučinio
akimirkoje poetinis subjektas jausmą bando atplėšti nuo
kūno, jį suvokdamas kaip balastą: „Kai švelniam bučiny / mūsų kūnai netyčia / mūsų rankomis uždega gyslose
kraują ir užpučia žvilgsnį, / mes abu su tavim ligi kaulų
baltumo pajuntam, / koks sunkus, begalinis balastas yra
mūsų kūnai.“ (p. 123)
Eilėraščiuose lyrinis subjektas keičia savo balsą:
kreipdamasis į Dievą, su nuolankumu ir nusižeminimu
išpažįsta paklusnumą Jo valiai, bet eilėraštyje Laiškas bičiuliui sako tikįs vedamas bailumo ir savimylos jausmo:
„Ir svarbiausia, / kad aš esu bailys ir savimyla. / Išskyrus
vaikystę ir kelis nuoširdumo priepuolius, / aš visuomet
tikėjau Dievą iš baimės ir išskaičiavimo.“ (p. 220) Lyrinis subjektas Laiške bičiuliui tikėjimą reflektuoja kaip
tikėjimą, „idant man būtų lengviau gyventi“. Šioje išpažintyje kyla ne įtampa tarp tikėjimo-netikėjimo, bet pats
tikėjimo gilumo klausimas, kuris suprobleminamas tokiu pasakymu. Tikėjimo „iš išskaičiavimo“ išpažinimas
suteikia ir tam tikrą žvilgsnio įtarumą, skaitant V. Šlaito
išpažintinę, religinę poeziją. Bet čia ir yra svarbiausia
ribos patirties būsena atsivėrimuose, pasiramstant tikėjimu, „idant, / atėjus valandai, / būtų lengviau išsiskirti
su šiuo pasauliu, / aš renkuosi tikėjimą, / nes geriau yra
mirt po vilties ir tikėjimo vėliava, / negu išeit be vilties ir
paguodos iš šio pasaulio“. Eilėraštis įdomus ir kaip poleminių minčių tikėjimo klausimais išraiška, pažymėtinas
stilistinis gestas – rašyti eilėraštį imituojant laišką, taip
tarsi sukuriant menamą ar tikrą bičiulį, kuris yra šios išpažinties „išklausytojas“. Tai leidžia lyriniam subjektui
būti intymiam ir atviram.
Religinę sąmonę provokuojantis, įtampomis ir prieštaromis sukomponuotas eilėraštis Duok, kad ištverčiau
(p. 190). Jame susipina ir Nietzsche’s filosofija, jos kritika, ir provokuojantis kreipimasis į Dievą. Sukuriamas
kritiško, pamišimą fiksuojančio kalbėjimo tonas: „Taip
jau yra, kad mes skurdų savo amželį / taip dažniausiai
ir prakrizenam su išprotėjusio / Nyčės peilio džiaugsmu
širdy: / savo miegamojo kambario / nešvarumą ir purvą
mes keliam į saulės šviesą.“ Kalbama „mes“ vardu, kuris
suponuoja kalbėjimą ne tik už save, bet ir už kitus – kaip
suvokiame iš konteksto – nihilizmo epochos amžininkus.
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Eilėraštyje steigiama bendruomenė „mes“ – pritvinkusi
keršto, kuriama įtampa ne tarp teizmo ir ateizmo, bet
tarp pasipiktinimo Dievu ir savo moralinio nuosmukio.
Keliant savo nešvarumą ir purvą, keršijama Dievui už
nenusisekusią būtį – „Visa tai darom mes keršto ženklan: / už savo asmenišką, / nenusisekusį gyvenimą mes
keršijam Dievui. / Mes grupuojamės po vienu dideliu
keršto lozungu: / Štai, / Dieve, / pasižiūrėk, kokie mes
esam nusigyvenę ir šlykštūs, / pasižiūrėk ir džiaukis!“
Vėliau eilėraštis tampa savotiška Nietzsche’s filosofijos
kontempliacija, svarstoma – „Kas gi yra gyvenimas anapus gero ir blogo?“, prieinama prie išvados, kad toks
gyvenimas yra tuštybė. Antroje eilėraščio dalyje lyrinis
subjektas savo kalbą nukreipia į Dievą, balsas įgauna
maldos, prašymo tono. Autorefleksyviai imama kalbėti
apie savąją ribos būseną, nuolatinį balansavimą tarp, prašoma Dievo jėgų: „aš prašau Tavęs tiktai vieno: / duok,
kad ištverčiau / tarp abejonių ir nevilties, / tarp silpnumo
ir ašarų; / duok, kad stovėčiau kaip didelis deimanto kalnas / tarp aukštų vandenų.“ Pabaigoje tarsi vėl grįžtama
prie Nietzsche’s peilio metaforos, kuri suasmeninama,
įdėta į maldą, bet vis vien sublyksi savo aštrumu: „idant
skrosčiau aršiau už peilį / aukšto vandenio bangą.“ Biblijos paradigma poeto pasitelkiama ir savo egzilio patirčiai išsakyti. Eilėraštyje Nuo to laiko (p. 340) varijuojama
Psalmių knygos (Ps 137, 1) eilute: „Ten mes sėdėjom pas
Babiloną ir verkėm.“ Biblinė žydų tautos vergystės jungo
metafora lyrinio subjekto priimama individualiai, tarsi
bylotų ir jam apie jo tragišką lemtį: „Savo metu, / kai
gyvenau savam krašte, / aš niekada nepagalvojau, / kad
šitie žodžiai buvo parašyti ir man.“ Nuolatinis svyravimas tarp tikėjimo tikrumo ir netikrumo, Dievo didybės
nepaprastumo ir kartu bandymo prieiti prie jo per pap
rastą, kasdienį žodį sudaro ribinės Vlado Šlaito religinės
poetikos šerdį, steigia prasmingą ir daugiaklodę religinio žmogaus tapatybę. Kartu išryškėja ir autentiškas,
individualus, komplikuotas poetinio subjekto santykis
su Dievu, papildytas egzistencializmo filosofijos, egzilio
dramos problematika.
V. Šlaito interviu Draugo kultūriniam priedui, 1973 07 14 // Eskizai,
1992, Nr. 4/5, p. 86–87).
2
V. Kubilius. Neparklupdyta mūza. – Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, Vilnius, 2001, p. 51.
3
H. Gintautas. Atsiminimai apie gimnazijos draugą, poetą Vladą Šlaitą,
rankr., Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 2005, p. 9–10.
4
K. Barėnas. Vargas lapojo, poezija žydėjo // Tėviškės žiburiai, 1995 07 11.
5
Kazimiero Barėno laiškas E. Ignatavičiui // Eskizai, 1992, Nr. 4/5,
p. 80–83.
6
H. Gintautas. Op. cit.
7
Kazimiero Barėno laiškas E. Ignatavičiui. Op. cit.
8
I. Žekevičiūtė. Neišgirstas poezijos princas // V. Šlaitas. Saulė ant
šaligatvio. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 1997,
p. 16–17.
9
Duokite man ko nors valgyti, duokite man ko nors gerti, prašau
(angl.).
10
H. Gintautas. Op. cit.
11
V. Šlaitas. Saulė ant šaligatvio. Op. cit. p. 24.
12
	D. Čiočytė. Biblija lietuvių literatūroje. – Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, Vilnius, 1999, p. 163.
13
	Čia ir toliau cituojama iš eilėraščių rinktinės Saulė ant šaligatvio.
14
V [Lėtais vakarais] // A. Mackus. Trys knygos. – Baltos lankos, Vilnius,
1999, p. 90.
15
A. Nyka-Niliūnas. Eilėraščiai. – Baltos lankos, Vilnius, 1996, p. 236.
1

Tęsinys kitame numeryje

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 2 ( 5 9 1 )

33

R imv ydas Markeliūnas

Tapyba apie moterį

Minčių fragmentai aplankius Kęstučio Subačiaus parodą
Tai – miesto jausmų moteris, kupina paslapties, noro sukurti trokštamą pavidalą.
Pavidalas gimsta spalvos ir jausmo lauke (dėmėje), kuris ir kuria, ir primeta formas būsimam
pavidalui.
Spalva ir jausmas – jaudulys – gimdo būsimo kūno, formos, pavidalo, objekto kontūrus, formas
ar jų fragmentus, atskirtis, plastiką, padiktuotą spalvos jausmo.
Spalva atvira, naivi, kartais šaukianti, net nepridengta kaip ir dailininko teptuko judesiai, spalvos judėjimas, tekėjimas, piešinys.
Dailininkas leidžia spalvoms, dažams ir potėpiams susilieti, neriboja jų laisvės ir spontaniškumo.
Sukurta moteris, ženklas, totemas apibrėžia išgyvenimo, pojūčio ribas ir tikslą.
Pavidalai nėra plastinės raiškos, paieškos objektas.
Plastika gimsta spontaniškai padiktuota vidinio poreikio, impulso būtinumo.
Tai – miesto vienatvės išgyvenimų moteris, jos pavidalas, pavidalo užuomazga, pradmuo.
Brutali, paslaptinga, juslingai atvira, net pavojinga.

Atvirai pozuojanti. Jos skleidžiama aura matoma – tai spalva, kartais tiesiog plastiškai papildanti esantį pavidalą.
Būsimos, gimstančios ir esamos figūros lenda už paveikslo, dingsta tamsoje.
Figūros apšviestos miesto spalvų. Tai beveik nakties moterys, kupinos slaptų ir iki galo nesuvoktų ir neišsakytų nuojautų. Turi atviro pirmykščio vitališkumo ir gaivališkumo, kuriuos dailininko potėpis bando formuoti, apibrėžti, suasmeninti.
Tai – kaukės, fetišai, totemai, beveik ženklai, nėra aiškios ribos tarp to, ko norima, ir to, kas yra
paveiksle ir jau egzistuoja savaime, nepriklausomai nuo autoriaus norų ir įgyjamo, siekiamo
kūrybos procese emocingo meistriškumo.
Spontaniškas išbaigtumas, tačiau nei dailininkas, nei objektai neleidžia savęs pažinti, paslėpdami veidą už rėmo.
Rėmas – priedanga ir dailininkui, ir jo objektui.
Paprasta kompozicija leidžia artimiau tyrinėti besikuriantį, gimstantį ar išsiformuojantį, beveik
abstraktų, bet kartais labai gyvą ir beveik įtikinantį plastinį vaizdą. Atrodo, kad juodas pasportas ir rėmas pasirinkti neatsitiktinai.
Tai – tamsa ar juodas laukas, iš kurio išnyra nauji pavidalai. Tarsi langas, šviečiantis naktiniame
mieste, pro kurį matome dailininko trokštamas, norimas, geidžiamas, o kartais tik pageidaujamas moteris – jų pavidalus.
Atrodo, menininkas tyrinėja savo santykį su pasirinktu objektu – moterimi, kuri nėra atpažįstamas asmuo, gal greičiau tik moters ženklas, tapęs pretekstu patyrinėti ir kartu patirti savo
vyriškų juslių atspalvius. Nors daugelyje paveikslų kaip raiškos priemonė dominuoja spalva,
kartais kelios priešingos spalvos, atrodo, turėtų sukurti įtampų laukus, tačiau priešpriešos čia
nėra, greičiau noras sujungti į vieną prieštaringus emocinius atspalvius, papildyti juos, kartu
suteikti naujų emocinių atspalvių. Juodas kontūras nužymi ir paryškina tik tai, kas svarbu, kartu suteikdamas viduramžiškų vitražų emocionalumo ir paslapties.
Tikiuosi, šios parodos surengimas Kęstučiui Subačiui bus dar vienas gražus ir prasmingas langas į būsimas dailės, kūrybos pažintis, savęs paieškos ir išraiškos lauką. Linkiu dailininkui tolesnės kūrybinės sėkmės.

K ę s t u t i s S u b a či u s . Grąžo rankas, popierius, akrilas, 50x38 cm, 2009

K ęs t u t i s S u b a či u s . Moters naktis, popierius, guašas, 31x42 cm, 2002

K ę s t u t i s S u b a či u s . Nauja suknelė, popierius, guašas, 57x43 cm, 2000

K ę s t u t i s S u b a č i u s . Autodafė, popierius, guašas, 32x40 cm, 2000

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 2 ( 5 9 1 )

36

Evelina Januškaitė

Miglos fasadas, paslėpęs
vietos patyrimo tapymą

A

r užtenka vieno straipsnio, kad kultūriniame
kontekste teoriniu lygmeniu būtum stereotipizuotas? Viename tekste dailininkas Vidmantas
Gerulaitis, apibūdintas kaip tapantis kažkokį „rūkelį“,
taip ir liko suniveliuotos tapybos kategorijoje – apie jo
kūrybą rašyta mažai, o visagalis internetas labai skurdžiai reprezentuoja šio autoriaus kūrybinį spektrą. Stereotipai prasiskverbia į sąmonę ir įsikuria išankstinės
nuomonės pavidalu, taip neleisdami objektyviai įvertinti tam tikrų reiškinių platesniame fone. Be abejo, meno
vertinimas niekada nepretenduoja būti objektyvus – tai
tik interpretacijų ir individualių percepcijų laukas. Tai –
vienas reliatyviausių diskursų, nes apie jokį menininką,
meno objektą, reiškinį, stilių ar kryptį negali būti suformuota baigtinė ir nekintanti tiesa.
Anksčiau gal per menkai domėjausi V. Gerulaičio
tapyba, todėl neanalizuosiu ir nevertinsiu techninių ar
tapybinių jos aspektų. Dailininko kūrybą apžvelgsiu
bendresne prasme, analizės kriterijus taikydama kaip
bet kuriai kitai dailės rūšiai. Patys menininkai yra linkę
komentuoti kolegų darbus, bet neretai jų atsiliepimai,
mano manymu, būna kiek abejotini. Jei mes kalbame
apie tapybą kaip apie „gražų ar negražų dažų tepimą
ant drobės“, iškart nusišalinu nuo analizavimo: bet kuris
menotyrininkas gali sulaukti kritikos iš ne visuomet savo
kūrybą verbalizuoti gebančių menininkų.
Remiuosi subjektyvia ir įvairių vidinių suvokėjo
procesų padiktuota reakcija ir nepretenduoju legitimuoti Gerulaičio tapybos kaip vienokiai ar kitokiai kategorijai priskiriamos meno rūšies. Norėčiau pakylėti tapybos
vertinimą į kiek profesionalesnį ir objektyvesnį lygmenį
ir pakalbėti apie Gerulaičio kūrinius kaip apie bendrame
kontekste tarpstantį meną iš esmės. Meną, kuris negali
būti įvardijamas „rūkeliu“ ar kokia „migla“, nes šiandieniais terminais mene kalbame apie meno patyrimą ir
žiūrovo emociją, o ne apie kategorišką tapybos skirstymą
pagal kažkieno sukurtus modelius.
Keliaudama į Gerulaičio studiją apžvelgti jo darbų,
apie juos neturėjau nuomonės, o tai irgi nėra gerai. Pirminiame vertinimo etape nesuformuota nuomonė įgauna neigiamą atspalvį: ne taip dažnai girdima pavardė, ne
taip dažnai eksponuojami atvaizdai šiandieniame kontekste nurodo į kažkokį pogrindį ir diletantizmą. Tačiau,
vos peržengus studijos slenkstį, ribos mano sąmonėje
ėmė transformuotis ir sužadino begalinį smalsumą – ką
dar menininkas ištrauks iš į sienas suramstytų paveikslų
gausos? Iškart atkreipiau dėmesį į technikų ir koloritų

V i d m a n t a s G e r u l a i t i s . Laivai, 2014

įvairovę – itin produktyvioje darbų paletėje išryškėjo dinamiškas, kaskart vis skirtingas stilius. Iš esmės Gerulaitis tapo aplinką. Vietas, erdves, peizažus, natiurmortus,
vieną kitą portretą ar simboliais pripildytą kompoziciją.
Tačiau jo peizažai nėra standartiniai: jie neakcentuoja
vietos kaip vaizdinio, jie nėra realistiniai, bet ir nesiekia
abstraktaus ekspresionizmo. Gamta Gerulaičio darbuose
išsiskleidžia kažkokia pasąmonine kontempliacija, tad
juo ilgiau žiūri į tas obertonines spalvas, tuo paveikslai
darosi jaukesni: tampa tapyba, esančia arti žmogaus.
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Autoriaus kūrybą galima mėginti suskirstyti pagal cik
lus – tam tikros tapybinės dominantės skirtingais laikotarpiais pastebimos, tačiau kiek vėliau jos ir vėl atsiranda vėlesniuose kūriniuose kaip tam tikras prisiminimų
ir jau reflektuotų patirčių atspindys. Žinoma, kai kurie
darbai dėl tobulo potėpio paieškų suniveliuojami, šiek
tiek „užmuilinami“, dėl to ir atsiranda „rūkelio“ sąvoka.
Turbūt ji atsiranda ir dėl to, kad dažniausiai Gerulaičio
darbe nėra akcentuoto kompozicinio elemento – visas
paveikslas išlaiko vienodą ritmą ir spalvinį intensyvumą, todėl atrodo, kad kūrinio kompoziciją aprėmina tik
drobės formatas.
V. Gerulaičio kūryboje esti ir drąsios, ekspresyvios,
ir ramesnės ar vizualiai itin lengvos tapybos. Vieni darbai nutapomi labai storomis tekstūromis, kiti – vos vos
dažais paliečiant drobę. Gerulaitis tapo ir ant kartoninių palečių, ant popieriaus skiaučių: skirtingų manierų
gausumas atskleidžia dailininko įvairialypiškumą, dinamišką charakterį ir nesumeluotą tapymą. Jis nesistengia
sukurti atpažįstamo savo braižo, kuris dėl dažnos ekspozicijos rizikuotų tapti nuobodžiu. Kita vertus, Gerulaitį
pavadinčiau gana nuosekliu dailininku, nes atrodo, jog,
nepaisant kūrybinių pulsavimų, jis dirba sistemingai, jo
nekamuoja „kūrybinės prastovos“ ir „nesitapymo remisijos“. Taip pat mažai keičiasi temos ir tapyboje reflektuojami vaizdiniai. Tačiau kiekviename darbe aplinkos
fragmentas įgauna kitokią nuotaiką. Vieni sukuria gaivos įspūdį, kiti – apsunkina patyrimą ne tik dažų sluoksnio sunkiu, bet ir spalvų tektonika.
V. Gerulaitis paneigia kartais tvyrančią nuostatą,
kad „menas kuriamas iš kančios“. Jo menas kuriamas iš
patyrimo, o tokia koncepcija kyla iš šiuolaikiškų meno
prieigų. Dailininkas tapo matomą išorę, tačiau „perleistą“ per vidinę prizmę. Tokia tapyba siejama su patyrimu ir jo vizualizavimu, taigi iš esmės Gerulaitis tapo ne
vietas, o tų vietų patyrimą. Todėl darbai yra labai intymūs ir su kiekvienu suvokėju atrandantys individualų
santykį. Dailininko kūryba – tai meditatyvi kelionė, kai
kūrinio percepcija sukeliama perkeliant simbolinį čia ir
dabar fenomeną į ten ir tada. Menininkas, važiuodamas į
plenerus ar simpoziumus, nesitempia metrinių formatų
drobių, nesistengia įprasminti vietos patyrimo per dokumentaciją, kuri vėliau gali būti reprodukuota. Vietos patyrimą jis suvokia būnant toje vietoje ir laike konkrečiai
tą akimirką, o išgyventa ir interpretuota patirtis vėliau
nugula dažų sluoksniais padengtoje drobėje. Tapyboje
išnyra poetinės mintys, kontempliavimai apie būtį. Gerulaitis pasakoja savo istoriją, kaip eiles poezijoje išdėstydamas spalvų derinius, kurie tampa egzistenciniais
vaizdiniais, nagrinėjančiais esminius filosofinius klausimus. Menininkas anksčiau rašydavo. Dabar daugiau
tapo. Bet, matyt, gilios kūrybinės dvasios šaknys persismelkia visoje veikloje ir taip paverčia tapybą labai intymia raiškos forma. Drobė yra tik materialus paviršius,
kuris įgauna prasmę į šį paviršių perkėlus kūrinio percepciją. Gerulaičio aplankytos vietos, pamatyti vaizdai,
pajaustos emocijos tapyboje virsta vizualiais pavidalais.
Kiekvienas žiūrovas, žvelgiantis į paveikslą, mintimis
gali nukeliauti į tas vietas, tačiau jos nebūtinai reiškia
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V i d m a n t a s G e r u l a i t i s . Karnavalas, 2014

kažkurią konkrečią pasaulio vietovę – tai tiesiog emocijas reguliuojantys epizodai.
V. Gerulaičio tapyba – tai kažkas tarp peizažo ir
abstrakcijos. Vienas darbas kuria lengvo pajūrio vėjo
atmosferą, kitas – rudens vakaro nostalgijos nuotaiką.
Tačiau apibūdinti jo darbus „rūkeliu“ – būtų labai primityvu ir vienprasmiška. Kai kurie darbai pasižymi pritildytais atspalviais, neišsiskiria sodriais potėpiais, tačiau
kiekvienas kūrinys apeliuoja į gilesnės prasmės pajautą.
Tai – ne gamtos kopija, o nuoroda į erdvėlaikio tyrimą
ir patyrimą: nuo čia ir dabar iki ten ir tada. Ir atvirkščiai.
Nežinau, kiek Gerulaičio tapyba atliepia šiuolaikinės tapybos tendencijas – per ilgametę kūrybinę patirtį
jo stilistika mažai kito. Jei ir kito, tai bent ne radikaliai.
Tačiau pati tapyba, kaip ir bet kuris nūdienos menas,
jau irgi turėtų būti vertinama pagal naratyvinius ir suvokimo interpretavimo kriterijus – ne pagal ekspektacijas sukurti kažką tobulo ir neregėto, kuriose paskęsta
nemaža dalis tapytojų. Regėtų objektų šiandien nebekuriame – šiuolaikinis dailininkas kuria patiriamus ir patirtus dalykus.

V i d m a n t a s G e r u l a i t i s . Marios, 2014

V i d m a n t a s G e r u l a i t i s . Atodrėkis bus vakar, 2014

Ma r i u s J o n u t i s . Apie obuolį, 2014

Ma r i u s J o n u t i s . Undinė, 2014

Ma r i u s J o n u t i s . Gedimino sapnas, 2015
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Moni ka Svėr y tė

Marius Jonutis: „Meno pauzė
manęs dar neaplankė“

K

asmet savo darbų parodas rengiantis
dailininkas Marius Jonutis juokiasi – net
ir po daugelio kūrybos metų jis pats
save dar kartais nustebina.
Galerijoje Meno niša jis pristatė penkiolika
iš medžio drožinėtų paveikslų, kuriuos jungia
viena tema – pasakos. Būtent taip – Pasakos – ir
pavadinta paskutinė M. Jonučio darbų paroda.
„Dažniausiai būdavo taip, kad parodas
rengdavau iš to, ką per tuos metus padarydavau. Jose būdavo galima pamatyti visko. O
šįkart – kitaip. Tai mano pirmoji ir tikrai ne paskutinė teminė paroda“, – sakė M. Jonutis.
M. Jonučio darbai – daugiasluoksniai, interaktyvūs, į juos neužtenka tiesiog žiūrėti. Kiekvieną paveikslą menininkas ragina paliesti,
pačiupinėti, juose gausu įvairių durelių, stalčiukų. Kas nors atsidaro, atsiveria, tai kokią
rankeną pasukti reikia, kabliuką atkabinti, –
vieną plokštumą keičia kita. Kaip ir pasakose,
kur neretai veiksmas iš vienos erdvės persikelia
į absoliučiai kitą: gūdus miškas tampa šviežiomis močiutės bandelėmis kvepiančia trobele,
karietos virsta moliūgais, arkliai – pelėmis, jūros bangos dūžta pieno ar kraujo puta.
„Kiekvienoje pasakoje yra labai siužetinių
planų. Žinoma, galima viską vaizduoti vienoje
plokštumoje, tačiau man norėjosi paslapties.
Norėjosi, kad su paveikslais būtų galima žaisti, kad jie stebintų, džiugintų ir kurtų tam tikrą
intrigą“, – sakė M. Jonutis.
Pasak jo, darbuose gausu ir teatrinių
motyvų, kurių atsiradimui įtakos turėjo drauge
su režisieriumi Rimu Driežiu prieš ketverius
metus drauge pastatytas spektaklis Aukso obelėlė, vyno šulinėlis. Tai – lėlių teatro vaidinimas pagal lietuvišką pasaką Aukso obelėlė. Jame
M. Jonutis rūpinosi scenografija, jo kurti darbai lėlininkės Elvyros Piškinaitės rankose įgavo gyvybės ir tapo dinamiškais judančiais paveikslais.
Sugalvojęs plėtoti pasakų temą, M. Jonutis
nusprendė visiems savo darbams taikyti vienodus matmenis. 60 ir 60 – tokį centimetrais
nurodytą formatą šįkart pasirinko jis. „Tai –
optimalus dydis. Paveikslai ir taip išsikišę tai
į priekį, tai į šonus, jei būtų didesni, sakyčiau,

taptų gremėzdais, kabančiomis spintomis. O miniatiūrų irgi nesinorėjo. Jie skirti kabinti normaliose namų erdvėse, o ne didžiulėse
salėse“, – sakė dailininkas.
Iki tol jo rengtose parodose buvo galima pamatyti įvairaus
dydžio paveikslų, o ši – kitokia, joje daugiau jungiamųjų linijų, ji,
kaip sako pats M. Jonutis – tvarkingesnė, stilingesnė, labiau organizuota. „Nenorėjau blaškytis ir esu labai patenkintas. Drauge tai
man ir pamoka ateičiai. Labai gerai turėti kokią nors vieną temą,
vieną formatą. Rodos, net priežastis, kodėl tą parodą apskritai
rengi, tampa aiškesnė“, – kalbėjo menininkas.
Ėmęsis kurti darbus parodai, jis pirmiausia susidarė pasakų
sąrašą: lietuviškos, tarptautinės, visiems puikiai žinomos, asmeniškai brangios. Pirmas piešinys šia tema buvo Raudonkepuraitės
motyvais. Tačiau M. Jonutis juokėsi – vienu metu jis dažniausiai
imasi mažiausiai keturių darbų. Neva taip dirbti įdomiau, o ir
minčių naujų daugiau atsiranda. „Vienu metu kurti vieną piešinį – nuobodu ir ankšta. Be to, taip man pavyksta geriau kontroliuoti save – tuomet piešiniai nėra vienas į kitą panašūs“, – sakė
M. Jonutis.
Jis nemėgsta kalbėti apie tai, per kiek laiko gimsta vienas jo
kūrinys. Neva toks klausimas neturi prasmės. Kartais dailininkas
keliasi šeštą ryto iki pluša iki antros nakties, kartais skiria vos
valandą ir grįžta prie visai kitų darbų. „Sunku man skaičiuoti valandomis, kurdamas nemoku matuoti laiko. Ši technika – sudėtinga, per vakarą piešinių nesukursi, net jei bus labai gera nuotaika.
Daug braižybos čia, tuos pagalius reikia pjaustyti, šlifuoti, o dar
dažau keliais sluoksniais... Galbūt dėl to kartais pavydžiu tiems
tapytojams, kurie, prisėdę prie drobės, per porą valandų gali ją
ekspresyviai nutepti. Man taip neišeina“, – pasakojo dalininkas.
Vis dėlto penkiolika parodoje eksponuotų darbų jis padarė mažiau nei per metus – nuo praėjusių metų rugpjūčio iki šių
metų gegužės. „Mintis kurti medinius paveikslus man kilo pernai
vasaros pabaigoje. Sugalvojau temą ir ėmiausi darbo. Pasakišku-
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mo tema man visuomet buvo įdomi ir aktuali. Niekada
nevaizduoju realaus pasaulio, daug įdomiau jį išgalvoti.
Darbo čia įdėta daug, kartais, rodos, net dusdavau nuo
dulkių, tačiau taip smagu pasidžiaugti pabaigoje – pavyko. Aš tiesiog žaidžiu žaidimą, kai iš paprastų pagaliukų galima padaryti ką nors gražaus“, – sakė M. Jonutis.
Šis žaidimas aprėpė ir lietuviškas, ir pasaulio pasakas. Viena brangiausių pačiam dailininkui – puikiai
visiems pažįstama Salomėjos Neries Eglė žalčių karalienė.
M. Jonutis iki šiol ant stalo namuose laiko prieš kelias
dešimtis mamos išleistą, Jono Kuzminsko raižiniais iliustruotą, knygą. „Iliustracijos buvo nespalvotos, todėl būdamas mažas pieštukais paspalvinau. Nelaikyčiau savo
kūdikiškų pabraižymų tolesnių darbų eskizais, tačiau
taip, ši pasaka man labai artima“, – pasakojo menininkas.
Nors parodoje dominuoja lietuviškų pasakų motyvai, jis sako nesureikšminęs šalies, kuriai kokia pasaka
priskiriama. „Nesiekiau didaktikos. Nenorėjau nei moralizuoti, nei kažko priminti. Apskritai nemanau, kad lietuviškos pasakos pamirštamos, gal tiesiog jaunoji kartą jų
taip ir nesužinojo? Na, nebent mokytoja kokia papasakojo, vaikai nebeskaito. Nesu aš tų pasakų žinovas, tačiau,
būna, kad paskaitau ir pats nustembu, kokių įdomių jų
yra“, – mintimis dalijosi M. Jonutis.
Dailininkas iki šiol prisimena savo vaikystę, kai tėvas jam skaitydavo įdomias istorijas, pasakodavo apie
išgalvotus nuotykius. Kartais ir pats kokį pasakojimą
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sukurdavo, prigalvodavo netikėtų siužetų. Kol M. Jonučio vaikai buvo maži, jis irgi imdavo į rankas knygą arba
sekdavo istorijas iš atminties.
Sukūręs penkiolika teminių darbų, menininkas nežada jais apsiriboti. Jis ketina iliustruoti dar ne vieną
pasaką. „Turiu ilgą sąrašą, ką dar noriu padaryti, todėl
tikrai šią temą pratęsiu. Reikėjo atrinkinėti, ką labiausiai
rūpi padaryti, ką galiu atidėti. Liko daugiau, nei padaryta“, – sakė jis.
Kelias savaites eksponuota paroda spėjo sudominti
ne vieną M. Jonučio kūrybos gerbėją – liko vos keli darbai, kurie kol kas dar nespėjo rasti naujų namų. „Nesuprantu, kaip daromos retrospektyvinės parodos. Aš
visai neturiu senų savo darbų. Bet pasilikti jų tikslo irgi
neturiu. Mano namelis mažas, o sienos jau užimtos, net
neturėčiau kur jų kabinti“, – pasakojo dailininkas.
Kol kas jis vėl paniro į kūrybą, o naujos parodos laukia rudenį – spalį M. Jonutis pristatys savo darbus Danijoje. Galbūt ten keliaus ir keli paveikslai iš Pasakų, tačiau
parodoje jis ketina parodyti ir senesnius savo darbus, tai
bus rinktinė ekspozicija.
„Turiu nemažai pažįstamų, kurie tam tikru momentu sustoja, nebenori kurti, sako, trūksta įkvėpimo. Man
taip nėra. Trūksta nebent laiko. Kai dirbi, nėra kada galvoti apie tą įkvėpimą. Nors kai pagalvoju, būtų sunku, jei
jis mane apleistų. Džiaugiuosi, kad meno pauzė manęs
dar neaplankė“, – linksmai kalbėjo M. Jonutis.

Ma r i u s J o n u t i s . M. K. Čiurlionio „Karalių pasaka“, 2015
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Elv y ra Markev ičiūtė

Nous ne vous oublions pas,
Jacques Toja!

Studijų metais Paryžiaus konservatorijoje, 1953.
Collection Comédie-Française

P

radėti antrąją esė apie Jacques’ą Toja1 sekėsi sunkiai visai ne dėl medžiagos stokos – nuvykusi į
Paryžių, tokios pat apimties straipsniui jos surinkau
užtektinai. Vis dėlto pereiti nuo ankstesnės romantinės
intonacijos į įprastą analitinį dalykiškumą ir parašyti tradicinio stiliaus teatrologinį opusą buvo visai neįdomu –
man atrodė, kad Jacques’as Toja nusipelnė daugiau (bent
jau kitos intonacijos). Tiesa, intrigos ir detektyvo elementai, kuriuos buvau pasiryžusi išsaugoti, buvo įmanomi,
bet tai siejosi daugiau su pačių faktų paieška, o ne su jo
asmeniu. Trūko kažkokio impulso, kuris būtų pajėgus
pakeisti ar atstoti pirminio susižavėjimo postūmį, tapusį
ankstesnio straipsnio priežastimi. Neįtikėtina, bet juo
tapo internete atrasti rusiški ir prancūziški virtualūs
forumai, skirti... Bernard’o Borderie Anželikos ekraninei sagai ir pačiam Jacques’ui Toja. Turėjau pripažinti,
kad mano susidomėjimas jo asmeniu, kurį, kaip man
atrodė, taip pakylėtai išsakiau ankstesnėje esė, ganėtinai
nublanko prieš tą dievinimo ir garbinimo okeaną, kuris
pliūptelėjo iš kompiuterio ekrano. Kiek kartų reikėjo
žiūrėti šiuos filmus, kad pastebėtum tokias smulkmenas,
kaip tos pačios segės panaudojimą Anželikos ir Liudviko XIV aprangoje (Karaliaus ir Anž segės vienodos!)? Arba
susisielotum dėl „vargšelio“ d’Andižoso (Bernard Voringer), kuris visose serijose buvo priverstas vilkėti vis tą
patį žydrą kostiumėlį (Gaila man jo, vargšelio... Penkerius
metus tuo pačiu kostiumu vaikšto. Labai menkai Peirakas jį
rėmė...)? Tai, be abejo, charakterizuoja ir auditoriją – ir
Anželikos garbintojus, ir patį serialą vienas forumų
dalyvių ironiškai įvardijo kaip „padėklo ir prekystalio
duonpelnius“. Niekada nesižavėjau ir neketinu žavėtis
Anželikos nuotykiais, tik dėl straipsnio prisiverčiau perskaityti ekranizuotus Anne ir Serge’o Golonų romanus
Angelų markizė ir Anželika ir karalius. Vis dėlto pats faktas,
kad paveikti šio filmo žmonės keitėsi informacija, dalijosi
visomis surinktomis žiniomis apie aktorius (visus iki vieno!), viešino jų fotografijas ir biografijas bei nuoširdžiai
diskutavo, man neatrodo juokingas. Už viso to matau
gerai pažįstamą alkį, kuris kadaise sovietmečiu kankino
mane pačią, kai žavėjausi to paties Bernard’o Borderie
Trimis muškietininkais ir lygiai taip pat rinkau visą įmanomą informaciją apie filmo kūrėjus. O, kad tada būtų
buvęs internetas!
Turint omenyje, kad abu filmai neabejotinai pakerėjo
net kelių kartų vaizduotę ir iki šiol ją tebeaudrina (yra net
2014 metų įrašų), pirmenybės kuriam nors suteikimas
nėra toks svarbus. Šiuo atveju daug įdomiau panagrinė-

ti pačios vaizduotės fenomeną, kuris būtent diskusijose
apie Anželiką… atsiskleidė įvairiausiais aspektais nuo
mokinukės prisiminimų (Viešpatie, kiek pamokų buvo praleista, kai kino teatre rodė „Anželiką ir karalių“) iki naiviai
romantiškų išvadų (Šio filmo dėka aš pamilau Prancūziją).
Reikia pasakyti, kad greta intensyviausiai ir plačiausia amplitude – nuo garbinimo iki pavydo – aptarinėjamų Anželikos ir Žofrėjaus vaidmenų atlikėjų Michèle
Mercier ir Robert’o Hosseino Jacques’as Toja tikrai neliko
šešėlyje. Beveik vienbalsiai pripažinta, kad jis – žaviausias kada nors ekranuose regėtas Liudvikas XIV: Jacques
Toja – sukrečiantis aktorius! Jis sugebėjo įtikinti žiūrovus, kad
prieš mus – Karalius-Saulė; Prancūzų karaliai – viso mano
gyvenimo silpnybė ir meilė, o Liudvikas XIV – vienas mylimiausių prancūzų karalių, jeigu ne pats mylimiausias. Man
labai patinka KOKS šiame filme Liudvikas XIV: karališkai didingas ir valdingas, pritrenkiamai vyriškai gražus, žmogiškas
ir... įsimylėjęs! – ir visa tai įkūnyta su tokiu neapsakomu grynai prancūzišku šarmu ir grakštumu!; Personažas, sukurtas
Jacques’o Toja, vienas ryškiausių kada nors regėtų ekrane. Jo
Liudvikas, pasižymintis visomis karaliui būdingomis savybė-
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Žaviausias ekranuose regėtas Liudvikas XIV;
Anželika – Michèle Mercier

mis, toks daugiabriaunis, kad nejučia sužavi savo gracingumu,
didingumu ir nepakartojama laikysenos maniera.
Toja personažui ir jam pačiam adresuota daugybė
meilės prisipažinimų nuo akivaizdžiai priekvailių (Jį
norisi matyti vis dažniau ir daugiau. Su tokiu vyru galėčiau
eiti per visą gyvenimą. Jis toks zuikutis) iki rafinuotesnių
(Buvo atvykęs į Maskvą kaip Comédie-Française direktorius.
Širdis apmirdavo į jį pažvelgus. Jau pražilęs, bet vis toks pat
geidžiamas). Viena gerbėja pranoko visas, pareiškusi, kad
ji kasdien mažiausiai penkis kartus žiūri visus filmus
su Toja. Pasitaikė ir juokingų: vienai žiūrovei filme užkliuvo jo karališki ūsai (Viešpatie, visai kaip katino), kurie taip pat buvo kuo rimčiausiai išdiskutuoti, kažkam
pareiškus, kad jais bandyta maskuoti gana putlius Toja
skruostus (mano nuomone, taip jie buvo tik paryškinti).
Vienai entuziastei netgi kilo mintis pabandyti fotošopu
juos nuimti. Pavydo taip pat neišvengta: aptariant visai
vykusią portretinę Toja nuotrauką, kai kas įniko tvirtinti, kad aktorius karaliaus vaidmenyje atrodė nepalyginti
gražesnis (Louis vaidmenyje buvo įspūdingesnis. Tipiškas
prancūzas, nieko ypatingo).
Šiame nuomonių, nuostatų ir net asmeninių išpažinčių kaleidoskope pasitaikė ir labai tikslių pastebėjimų.
Lygindami Borderie Anželikos ir 2014 m. pasirodžiusio
perdirbinio (režisierius Arielis Zeitounas) įspūdžius, suprantama, pastarojo nenaudai, forumų dalyviai sugretino
ankstesnį (Jacques Toja) ir vėlesnį Liudviką XIV (David
Kross). Ir čia nuskambėjo suklusti privertęs priekaištas,
kad naujojo filmo karalius nėra gražus. Iš tikrųjų, romano
Angelų markizė karalius atrodo lyg Toja personažo kopija: „Karalius? Na, tai tikrai gražus jaunikaitis... Jis pilnaskruostis, švelnių rudų akių, labai didingos laikysenos.“2
„Prabangiai apsirengęs karalius... laikėsi taip tiesiai ir
didingai, kad atrodė kur kas impozantiškesnis už visus
savo dvariškius. ...lūpos – putnios ir lipšnios po tamsia,
vos įžvelgiama ūsiukų linija. <...> Liudviko XIV kojos
buvo lieknos ir tiesios, rankos – labai dailios ir grakščios.
Nėriniai ir kaspinai slėpė stiprų ir lankstų kūną, užgrūdintą medžioklės ir jojimo.“3 Tačiau asmeninis Toja žavesys šiame vaidmenyje pasirodė toks paveikus, kad sukėlė
netikėtumų net ir filmo kūrėjams. Nors Liudvikas XIV
sunaikino Anželikos laimę ir ji teisėtai jo neapkentė, daugybė įvairiausio amžiaus žiūrovų taip ir nesuprato, kaip
galima nemylėti tokio žavingo vyriškio (Paklausiau savo
keturmetės dukters: „Kuris vyras filme tau labiausiai patiko?“
Ji nė kiek nedvejodama atsakė: „Karalius! Žinoma, karalius!“
O po to liūdnai atsidususi pridūrė: „Bet Anželika jo kažkodėl
nemyli; arba: Jeigu viskas būtų kaip filme, aš Anželikos vietoje
tikrai būčiau pasirinkusi karalių. Jis mielesnis ir linksmesnis!).
Vienas forumų dalyvių teisingai apibūdino šį paradoksą:
karaliaus vaidmeniui buvo pakviestas pernelyg patrauklus aktorius, kurio charizma išprovokavo netikėtą žiūrovų reakciją (Filmo kūrėjai labai subtiliai nubrėžė ribą tarp
Liudviko – Peirako šeimos priešo ir Liudviko – kerinčio vyriškio.
Ši intriga buvo išlaikyta iki paskutinės minutės, o Toja sukurtas
Liudviko personažas – aukščiau visų pagyrų! Jis priverčia mus
susigriebti galvojant, kad visai neprieštarautume, jei Anželika
pasiduotų monarcho spaudimui).
Ir visai nesvarbu, ar to buvo siekiama sąmoningai,
ar įvyko atsitiktinai. Interneto erdvėje iki šiol skamba
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daina Tai galėjo būti meilė (Это могло быть любовью), lydinti siužetą, sumontuotą iš epizodų su Liudviku XIV ir
Anželika, kurios priedainis „Это могло быть любовью,
неземной, небывалой. Это могло быть любовью, но так и
не стало“ verčiamas maždaug taip: „Tai galėjo būti meilė,
nežemiška, nematyta. Tai galėjo būti meilė, bet taip nenutiko.“ Yra dar viena daina, tokiu pat principu iliustruojanti šios neįvykusios meilės ilgesį. Netgi kadaise visus
populiarumo rekordus sumušęs Alos Pugačiovos hitas
Все могут короли (Karaliai viską gali) montažo principu
taip pat buvo pritaikytas būtent šiems aktoriams, įpinant
nors ir komišką, bet neabejotinai nostalgišką gaidą į fantazuojamos meilės istoriją.
Todėl visai nenuostabu, kad ir gyvenime žiūrovai
troško matyti juos kartu, palikdami už borto net patį
Žofrėjų (Kokia pora! Kaip gaila, kad Mercier netapo Toja gyvenimo palydove). Norėta tikėti, kad jis visada ją mylėjo,
kalbėta apie jų draugystę nuo pat ankstyvos jaunystės
ir netgi remiantis pačios Mercier memuarais teigta, kad
Toja buvo vienintelis žmogus, kuriuo ji visą gyvenimą
galėjo pasikliauti ir kuris visada padėdavo jai sunkiausiomis akimirkomis.
Norint patikslinti šiuos internere rastus teiginius,
teko susipažinti su abiem Michèle Mercier memuarų
versijomis. 1987 m. išleistoje Angélique à coeur perdu (Sudaužyta Anželikos širdis) apie Toja rašoma šitaip: „Geriausiai man bus su Jacques’u Toja iš Comédie-Française, kuris
vieną kartą taps elegantišku ir veikliu šio teatro generaliniu direktoriumi. Jis su neslepiamu džiugesiu filmuosis
Anželikos ir karaliaus serijoje. Dar niekada Liudvikas XIV
nebuvo toks natūraliai didingas. Jacques’as, kaip ir aš,
gimė Nicoje. Mano senelis jį pažinojo ir netgi rėmė jo aktorinės karjeros pradžioje. Nors jis tik keleriais metais už
mane vyresnis (dešimčia – E. M.), aš visada švelniai juo
žavėsiuosi. Geras draugas, visada pasirengęs pagelbėti,
jis nuo pat mano atvykimo į Paryžių padėjo man rengti
vaidmenis. Filmavimas vyks draugiškoje savitarpio supratimo atmosferoje, paremtoje mūsų pagarba vienas ki-
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Dorantas Marivaux Melaginguose prisipažinimuose (režisierius
Maurice Escande), 1953. Collection Comédie-Française

tam.“4 Knygoje Je ne suis pas Angélique (Aš nesu Anželika),
išleistoje 2002 m. ir parašytoje kartu su prancūzų žurnalistu bei aktoriumi Henry-Jeanu Servat, radau tokius Toja
apibūdinančius pasažus: „Man buvo devyniolika metų,
o aš vis dar nepažinau vyro ir mano ketinimai buvo tyri.
Aš troškau glamonių, bet glamonės be meilės manęs nedomino. Tuo metu aš turėjau du draugus, abu aktorius,
kurių karjeros klostėsi labai skirtingai. Jacques’as Toja,
gimęs Nicoje, tapo Liudviku XIV Anželikos seriale, o po
to, 1979–1984 metais – Comédie-Française teatro generaliniu direktoriumi. O Michelis Lemoine’as, „apsiausto
ir špagos“ filmų herojus, filmavęsis italų kino studijoje
Cinecitta, septyniasdešimtaisiais metais tapo ir režisieriumi, pastatęs keletą nereikšmingų, beveik pornografinių filmų. Abu jie buvo mieli, kilnūs ir puikūs, aš juos
dievinau. Mes kartu leidome laiką, ir kartą jie pakvietė
mane kokteilio po generalinės repeticijos teatre. Ten aš
patyriau tikrą sukrėtimą. Tarsi prikalta prie savo vietos,
aš patyriau šoką ir žaibo smūgį, pamačiusi tamsiaplaukį
jaunuolį. <...> Aktorius Giani Esposito buvo mano pirmoji meilė, aš norėjau ir būčiau galėjusi gyventi su juo iki
savo dienų galo, jei jis nebūtų pasirodęs toks beprotis...“5
Prisiminimai apie filmavimą su Toja Anželikoje
skamba taip: „Tą dieną nebuvo nė vėjelio. Versalyje tvyrojo absoliuti tyla, nesigirdėjo nieko, išskyrus girgždesį
žingsniuojant per grindinį. Monarchas atsidūrė prieš
mane. Jis buvo su nedideliais tamsiai kaštoniniais ūsais.
Kai jis mane pastebėjo, jo žvilgsnis apsiblausė, o lūpose
atsirado šypsena. Jis neatitraukė nuo manęs žvilgsnio. Aš
padariau nepriekaištingą reveransą. Mano ranka buvo
rankoje žmogaus, už kurio netrukus turėjau ištekėti ir
kurį taip mylėjau. Aš ėmiau laukti. Išgirdusi šūksnį, pašokau, puoliau Liudvikui XIV ant kaklo ir juokdamasi
jį pabučiavau. Karalius taip pat ėmė juoktis. Akimirką
mes likome vienas kito glėbyje, mėgaudamiesi tuo, kad
mums teko išgyventi šį istorinį momentą taip džiūgaujant. Režisierius pristabdė mano oficialaus pristatymo
Prancūzijos karaliui, kurį aš jau buvau sutikusi prieš
keletą mėnesių, kai jis graibstė mane už šonų Luvre, filmavimo sceną. Epizodas buvo nufilmuotas. Dabar reikėjo pakeisti rakursą ir planą. Paskelbė pauzę. Monarchas
nusiėmė nuo galvos skrybėlę su plunksna, po to peruką
su garbanomis. Jacques’o savijauta buvo tokia pat kaip
mano – jam buvo nepakenčiamai karšta. Aš paėmiau jį
už rankos ir mes patraukėme į drobinę palapinę, įrengtą netoliese. Tada įsikūrėme jos šešėlyje. Aš dievinau
Jacques’ą Toja, „Karalių-Saulę“ ekrane ir vieną geriausių draugų mano gyvenime. Jis man patiko daug labiau
nei aktorius, atliekantis mane merginančio riterio vaid
menį. Claude’as Giraud taip pat dalyvavo serijų apie
Anželiką filmavime – jis vaidino Philippe’ą de PlessisBellières, antrąjį mano vyrą. Tai buvo puikus aktorius,
bet filmas, kuriame mes vaidinome, jam nepatiko. Jis,
Comédie-Française auklėtinis, iš aukšto žvelgė į scenarijų,
laikydamas jį daug žemiau lygio tų veikalų, kuriuose
jam teko vaidinti Molière’o namuose. Kiekvienoje scenoje jis atrodė sutrikęs, pamiršdavo, ką reikia daryti ir
stabdydavo filmavimą. Jacques’as, kuris ateityje taps
Comédie-Française generaliniu direktoriumi, linksminosi
kaip vaikėzas ir nė kiek nesipiktino. Jis patiko man savo
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mąstysena, pasisakymais, šarmu, be to, mus siejo bendri
prisiminimai.“6
Turiu prisipažinti, kad, net ir neskaičiusi minėtų memuarų, buvau linkusi patikėti draugiškais jų santykiais.
Internete radau porą nuotraukų, kuriose Toja ir Mercier
nufotografuoti per filmavimo pertrauką. Akivaizdu, kad
vienas šalia kito jie tikrai gerai jaučiasi: abu šypsosi, atrodo atsipalaidavę ir smagiai nusiteikę. Skaitant memuarus, kurie pasirodė daug įdomesni, nei tikėjausi, beliko
apgailestauti, kad Mercier, aprašiusi kiekvieną ją atakavusį gerbėją, skyrė tiek mažai dėmesio savo „vienam
geriausių draugų“. Ji galėjo bent jau trumpai pabandyti
apibūdinti jo „mąstyseną“. Kažkodėl antroji knyga, kurioje autorė nuo pirmo iki paskutinio puslapio ieško visų
įmanomų sąlyčio taškų su Anželikos personažu ir, reikia
pripažinti, tikrai randa, pavadinta Aš nesu Anželika. Jeigu
turima omenyje, kad, kitaip nei suvaidinta herojė, ji taip
ir nesutiko savojo Žofrėjaus, tenka kartu su filmo gerbėjais apgailestauti, kad, kaip ir pastaroji (dar vienas panašumas), ji prasilenkė su Karaliumi-Saule. Bent jau aš jos
memuaruose neįžiūrėjau nieko, kas leistų galvoti kitaip.
Vis dėlto, gilindamasi į rastus informacijos šaltinius,
turėjau pripažinti, kad juose labiau nei Toja asmeninio
gyvenimo faktai sudomino jų interpretacijos. Pradėjau
suprasti, ką turėjo omenyje vyriausiasis Naujosios Romuvos redaktorius Andrius Konickis, per žurnalo pristatymą pasakęs, kad jam, kitaip nei man, visai negaila, jog
nemačiau ir jau niekada nepamatysiu spektaklių su Toja.
Tada jis pabrėžė, kad įdomiausias jam buvo būtent mano
įsivaizduotas įsimylėjimas, kurį jis įvardijo kaip filosofiją,
nes tradicinių, faktais paremtų straipsnių, tarp jų ir apie
prancūzų aktorius, žurnalui ir be manęs pateikiama su
kaupu. Kadangi savo esė apie Toja niekaip nebūčiau priskyrusi filosofinei kategorijai, pagalvojau, kad, jei žmogus savo prigimtimi yra filosofas, jis ją įžvelgs visur. Ir tik
supratusi, kad Anželikos forumų dalyvių pasisakymuose
man įdomiausias būtent vaizduotės skrydis, kurio nie-
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kada nepralenks jokia realybė, nelyginant koks Čechovo
Veršininas, pajutau norą „pafilosofuoti“.
Sakykim, ko vertas pasakymas „šio filmo dėka aš pamilau Prancūziją“. Manau, kad tai tikra tiesa, tik kiekvienam, kuris tai patyrė, likimo buvo skirtas savas filmas ir
savas metas. Būtent menininkų dėka kaip tik Prancūzija
visada buvo labiausiai mistifikuojama. Ir juo uždaresnė
visuomenė, tuo ta mistifikacija buvo išradingesnė ir... nutolusi nuo realybės. Neatsitiktinai, netgi šiuo Toja atveju, ryškiausiai iškilo ir buvo intensyviausiai pasitelktas
būtent rusiškos visuomenės imlumas, nes ji kaip buvo,
taip ir liko (atrodo, dar ilgai liks) uždara bei suvaržyta.
Vis dėlto, neturint jokios galimybės palyginti vaizduotės
produkto su gyvenimo realijomis, iškyla pavojus pernelyg įtikėti fantazijomis. Viena virtualaus forumo dalyvė
pasiskundė sesers likimu, kuri, per daug susižavėjusi
Hosseino suvaidintu Žofrėjumi, ėmėsi ieškoti panašaus
vyro realybėje: Mano vyresnioji sesuo išaugo kartu su knygomis apie Anželiką, turi visas šio filmo serijas ir žiūri jas po
500 kartų. Ir visą gyvenimą ji ieškojo tokio Žofrėjaus, visus
realius vyrus lygindama su Anželikos gerbėjais. Realūs, žinoma, jiems neprilygo, ką jau kalbėti apie Žofrėjų. Ar reikia
sakyti, kad jos asmeninis gyvenimas nelabai pavyko – pernelyg jį sugadino Anželikos stiliaus romantikos lūkesčiai...
Neseniai ji ir katinėlį pavadino Žofrėjumi... Šį pasakojimą
galėčiau iliustruoti palygindama Borderie filme pavaizduotus ir realiai egzistavusius muškietininkus. Pirmuoju
atveju – nėriniais ir skrybėlėmis su ilgomis plunksnomis
pasidabinę gražuoliai bajorai, grakščiai besikaunantys
rapyromis. Realybėje – sunkiasvorę muškietą (iš čia ir
pavadinimas „muškietininkai“), nulaikomą tik parėmus
ietimi, tempiantys samdomi kariai, kurie kovoja ratu
suglaudę nugaras tarp iečių, dulkių ir purvo. Toks gali
būti fantazijos ir realybės skirtumas, ir tam, kad neliktum
amžinu vaizduotės ar vien kasdienybės įkaitu, patartina
pažinti ir viena, ir kita.
Vis dėlto nesunku pastebėti, kad nors forumų dalyviai labai kruopščiai gilinosi į visas smulkmenas ir atidžiai rinko informaciją, jie akivaizdžiai apsiribojo interneto duomenimis. Nors viena entuziastė ir tvirtino, kad
nuolat būna Paryžiuje, bet tai nieko naujo atskleisti nepadėjo. Taigi, Toja gyvenimo faktai buvo aptarti remiantis
internetine biografijos versija: „Jacques’as Toja gimė 1929
metais Nicoje. Jo tėvas buvo prekybininkas, o motina
kilusi iš vyndarių šeimos. Meilę teatrui jam įskiepijo senelis iš motinos pusės, kuris aistringai žavėjosi operos ir
klasikinės muzikos festivaliais Chorégies d’Orange. Iš pradžių Toja studijavo teisę ir buhalteriją, bet tuo pat metu
įstojo ir į Nicos konservatoriją. Laimėjęs pirmąjį prizą,
išvyko studijuoti į Paryžiaus Nacionalinę konservatoriją
(Denis d’Inèso kursas), pažadėjęs tėvams, jei nesiseks,
grįžti prie ankstesnių studijų. Bet „jo buhalterijos vadovėlis taip ir liko ant lentynos...“ Laimėjęs antrąjį prizą
(Valentinas Alfredo de Musset Niekada to nesakyk) buvo
priimtas į Comédie-Française teatrą, kurį netrukus paliko
dėl antreprizės su Elvire Popesco – André Roussino parašytos ir režisuotos La Mamma, parodytos daugiau kaip
700 kartų. Ilgėdamasis vaidmenų įvairovės ir nenorėdamas šimtus kartų vaidinti viename spektaklyje, vėl grįžo
į Comédie-Française, kuriam liko ištikimas iki galo. 1979
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Debiutas kine – Filipas d’Olnė filme Nelio bokštas; Margarita Burgundė – Silvana
Pampanini, 1955

Leandras filme Kapitonas Frakasas; Markizė de Bruer – Anna Maria Ferrero, 1961

tapo šio teatro generaliniu direktoriumi, 1983 pasitraukė iš teatro ir įsteigė savo fondą. 1996 mirė nuo vėžio, o
fondas, po mirties pavadintas jo vardu, sėkmingai dirba
iki šiol. Palaidotas gimtojoje Nicoje, kurioje yra Jacques’o
Toja aikštė (Place Jacques Toja).“
Šis nuolat visur kaišiojamas biografinis skeletas seniai mane erzino ir, kiekvieną kartą kur nors išlindęs, vis
sužadindavo naujos informacijos alkį. Pagaliau susiklostė aplinkybės, leidusios bent kiek jį papildyti. Nuvykusi
į 29-ąją SIBMAS konferenciją Londone (2012) susipažinau su Comédie-Française archyvare Agathe Sanjuan ir
naujuoju Nacionalinės Prancūzijos bibliotekos Vaidybos
meno skyriaus (Département des Arts du spectacle) direktoriumi Joëliu Huthwohlu, pakeitusiu Noëlle Guibert,
kurią pažinojau iš SIBMAS konferencijos Glazge (2010)
ir stažuotės minėtame skyriuje. Jis patvirtino mano ankstesnį spėjimą, kad Guibert jau nebedirba ir nurodė jos
asmeninį elektroninį paštą, o į Sanjuan kreipiausi dėl
Toja nuotraukų publikacijai Naujojoje Romuvoje, kurios
buvo atsiųstos ir panaudotos. Sulaukusi esė publikacijos ir užsakiusi jos vertimą į prancūzų kalbą (Robert’o
Schumano7 centro direktorės Birutės Strakšienės pade-
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Ilgametė Nacionalinės Prancūzijos bibliotekos Vaidybos meno departamento
direktorė Noëlle Guibert prie Comédie-Française bibliotekos-muziejaus, 2013.
EL V YROS M A RKE V IČIŪTĖS nuotrauka

Su Jacques’o Toja fondo įgaliotąja direktore Virginie Licastro Monso parke, 2013

dama susitariau su Vilniuje gyvenančia prancūze Isabelle Chandavoine), informavau apie tai Jacques’o Toja
fondą (laiškus vėlgi redagavo B. Strakšienė), išsiųsdama
straipsnio PDF versiją ir paskelbdama, kad tai – tik planuojamo darbo pradžia, nes mano galutinis tikslas yra
parašyti apie jį knygą. Tada man atrodė, kad būtent ši
organizacija turi būti labiausiai tuo suinteresuota. Netrukus gavau malonų atsakymą, pasirašytą įgaliotos direktorės Virginie Licastro, kad jiems labai malonus mano
dėmesys Toja ir kad nekantraujama susipažinti su vertimu: „Brangi Ponia, mums malonus Jūsų susidomėjimas
Jacques’o Toja gyvenimu ir kūryba. Mes labai norėtume
perskaityti jūsų parašytą esė. Nesivaržykite kreiptis į
mus, jei jums pritrūks kai kurių duomenų.“
Labai neramia širdimi išsiunčiau prancūzišką versiją, nes straipsnis, ir mano pačios nuomone, buvo gana
neįprastas (vertėja nedviprasmiškai pasakė, kad Prancūzijoje taip niekas nerašo) ir lygiai dvi savaites prasikankinau laukdama verdikto. Kai nusprendžiau, kad fondo atstovai neabejotinai liko pergąsdinti ir tik iš mandagumo
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nieko neatsakė, gavau labai malonų Virginie Licastro patikinimą, kad ne tik nieko neįbauginau, bet netgi pavyko
sudominti: „Brangi Ponia, aš patyriau didelį malonumą
skaitydama jūsų straipsnį, kuris man pasirodė įdomus ne
vienu požiūriu: vaizduotės galia, meno svarba pasaulio
suvokime, kultūriniai Rytų ir Vakarų skirtumai geležinės
uždangos laikais... Pagarbiai, Virginie Licastro.“
Toliau viskas klojosi neįtikėtinai sklandžiai. Gavusi
informaciją apie konferenciją Paryžiuje (IDEAParis2013)
ir tikėdamasi ten susitikti su Guibert bei Licastro, nutariau joje dalyvauti, nepaisydama, kad teatro pedagogika
mane menkai domina. Susitarusi su jomis pasimatyti ir
užsakiusi bilietus į organizatorių pasiūlytus spektaklius
(tarp jų ir į Comédie-Française), išskridau į Paryžių.
Paryžiuje buvau ne vieną kartą, bet šį sykį, iš dalies
Toja dėka, pamačiau jį visai kitu rakursu. Miestas pasitiko daugiau kaip 30 laipsnių karščiu, o konferencijos
tvarkaraštis įpareigojo nuo ryto iki vakaro kursuoti nuo
vieno jo pakraščio iki kito. Iš ryto vyko diskusijos Odéono
teatre, po pietų – pranešimų pristatymas Diderot universitete, vakare – spektakliai įvairiuose teatruose. Laimė,
paryžiečiai turi puikią metro sistemą ir, ją išstudijavus
bei perpratus, viskas pasidarė įmanoma. Būdama Pa
ryžiuje, visada gyvenau Monmartre, tiesa, pirmą kartą
apsistojau ne viešbutyje, o privačiai – pažįstamos scenografės mama susitarė dėl mano viešnagės pas savo Paryžiuje gyvenančią draugę Juzefą Grinius, dar karo metais
emigravusią iš Lietuvos. Taigi anksti ryte papusryčiavusi
ir palikusi dar miegančią savo 93-ejų metų šeimininkę,
negrįždavau iki pat vėlaus vakaro.
Kai prieš kelionę susisiekiau su Guibert, ji man atsiuntė savo telefono numerį ir paprašė skambinti iš ryto.
Nors ir kaip nekantravau tai padaryti, nuogąstavau dėl
kalbos barjero. Iš dviejų ankstesnių susitikimų prisiminiau Guibert kaip labai malonią ir inteligentišką damą,
bet jos anglų kalba buvo kiek panaši į mano prancūzų,
nors jau sugebėjau užsisakyti kavos ir pasiteirauti kelio
krypties, kurią paryžiečiai iš tiesų maloniai bei paslaugiai nurodydavo (susidariau nuomonę, kad jie tikrai žavūs, jei kreipiesi nors ir baisiausia, bet prancūzų kalba).
Taigi atidėliojau savo skambutį ir dėl šios priežasties, ir
dėl užimtumo konferencijoje. Paskambinau viskam pasibaigus, ir susitarėme susitikti jos pasiūlytoje kavinukėje
prie Comédie-Française. Per tą laiką jau spėjau apsilankyti ir Miesto teatre (Théâtre de la Ville), ir Bastilijos operoje
(Opéra Bastille) ir, žinoma, Comédie-Française, tad gerai
žinojau pasimatymo vietą. Atvykusi pirmoji, užsisakiau
kavos (café exspress) ir ėmiau laukti Guibert, kuri pasirodė griežtai sutartu laiku. Vilkėjo rausvą kostiumėlį, atrodė maloni ir nė kiek nepasikeitusi. Iš karto paaiškėjo, kad
baiminausi ne be reikalo: pradėjus kalbėti, paaiškėjo, kad
beveik visi anglų kalba paruošti klausimai gali būti atsakyti tik prancūziškai. Taip ir padarėme, tad ir vėl Birutei
Strakšienei teko gelbėti verčiant, šį sykį jau iš diktofono.
Dar prieš man išvykstant, gavau Virginie Licastro
kvietimą susitikti ir papietauti. Išsirinkome abiem tinkamą dieną, tik nepaskyrėme vietos ir laiko. Sutartos
dienos išvakarėse gavau jos žinutę anglų kalba su nuoroda į restoraną Laborde gatvėje ir prašymą patvirtinti
susitarimą: „Brangi ponia Markevičiūte, man bus ma-
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lonu susitikti su jumis rytoj pusę 12-os priešpiečių Laborde restorane: Laborde gatvė 44 75008 Paryžius. <...>
Geriausi linkėjimai nuo Virginie iš J. Toja teatro rėmimo
fondo.“ Atsiliepusi į žinutę, kitą dieną labai suintriguota
patraukiau ieškoti nurodyto restorano. Gatvę radau labai greitai, bet restorano teko paieškoti, nes gatvė buvo
perkirsta judrios sankryžos, jungusios dar kelias gatves
ir kryptis. Kai prisiklausiusi vis kartojamo là bas (ten)
vienos paslaugios paryžietės buvau pavedėta už parankės, pagaliau aptikau ir restoraną. Įžengusi pro duris ir
pabandžiusi užsisakyti įprastą café exspress, staiga iš solidaus metrdotelio išgirdau labai išdidų „Madame, c’est
un restaurant!“ (Madam, tai – restoranas!). Jei tai būtų
buvusi perdėtai prašmatni įstaiga, gal ir nebūčiau nustebusi, bet šitoji iš pirmo žvilgsnio menkai skyrėsi nuo
tų, kuriose tą café express mielai patiekdavo. Tiesa, baldai buvo tamsaus medžio, patalpa skendėjo malonioje
prieblandoje, bet daugiau nieko ypatingo neįžiūrėjau.
Savotiškai pralinksmėjusi, pasitelkiau savo prancūzų
kalbos įgūdžius ir paaiškinau, kad ketinu laukti draugės (j’attends mon amie). Į klausimą „Pour manger?“ (Ar
valgyti?) atsakiusi teigiamai, gavau ir atskirą staliuką
dviem, ir pageidautą café exspress. Licastro kiek vėlavo, ir
aš belaukdama ėmiau žiūrinėti fotoaparate esančias nuotraukas. Įsitraukusi į šį užsiėmimą, staiga išgirdau: „Are
you Elvyra Markeviciute?“ Pakėlusi galvą, išvydau jauną
merginą, kuri ir buvo Virginie Licastro. Susipažinusios
ir papietavusios (jos patarta užsisakiau Nicos salotas, padarydama tai Toja, kuris gimė Nicoje, garbei), nuėjome
kalbėtis į netoliese buvusį Monso parką.
Laimė, jos anglų kalba buvo nepalyginti geresnė nei
Guibert ir ji tik keliose vietose buvo priversta panaudoti prancūzų. Deja, mergina buvo pernelyg jauna ir niekada nebuvo nei sutikusi Toja, nei mačiusi jį vaidinant.
Jos pasakojimas daugiausia rėmėsi fondo veiklos pristatymu, kuris mane taip pat neabejotinai domino. Ji netgi
pasistengė surinkti ir įteikė fondo paremtų 2012 metų
spektaklių recenzijas. Išsiskyrėme viena kita labai patenkintos ir sutarėme tęsti darbą, jai pasisiūlius padėti rinkti
ir persiųsti visą man reikalingą informaciją. Prieš tai ji
paprašė leidimo mane nufotografuoti ir įdėti nuotrauką
į Toja tinklalapį. Kai pasisiūliau atsiųsti jai nuolat
naudojamą tokiais atvejais savo fotografiją, ji atsisakė,
nes norėjo, kad toji būtų padaryta Paryžiuje. Grįžusi
namo, atsidariau Toja fondo tinklalapį, radau jame savo
nuotrauką Monso parke ir trumpą mudviejų susitikimo
anotaciją: „Malonus susitikimas su Paryžiuje besilankančia Elvyra Markevičiūte, kuri parašė gražų straipsnį apie
mūsų fondo įkūrėją, pavadintą Merci beaucoup, Jacques
Toja, išspausdintą lietuviškame žurnale Naujoji Romuva.“
Radau ir ponios France Roy komentarą: „Jis man atrodė labai gražus, buvau jį įsimylėjusi, kai prasilenkdavau
su juo français (Comédie-Française – E. M.) kuluaruose,
aš kentėjau!!! Tobulas klasikinis grožis.“ Po to ta mano
nuotrauka gana ilgai „plaukiojo“ Google, atsidurdama tai
prie vienos, tai prie kitos Toja fotografijos, kol po pusmečio pagaliau išnyko. Naujosios Romuvos viršelis ir PDF
versija su apie jį publikuota esė tebėra ten iki šiol.
Naudingiausias, žinoma, buvo susitikimas su Noëlle
Guibert, kuri neapsiribojo vien pasakojimu, bet netgi
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nuvedė mane į Comédie-Française biblioteką, pati užsakiusi ten saugomą informaciją apie Toja. Buvo atneštos
kelios storos bylos su įklijuotomis straipsnių apie Toja
laikraščiuose iškarpomis, kurias pabandžiau fotografuoti ir kopijuoti. Kol buvau su Guibert, kliūčių fotografavimui nebuvo, bet kai kitą dieną nuvykau ten be jos, kita
darbuotoja leido tik kopijuoti. Buvau pasižymėjusi gana
daug publikacijų, bet įdėjusi skirtukus tik jų pradžioje,
net nepagalvojau, kad tik tas pirmas puslapis ir bus nukopijuotas. Deja, būtent taip ir nutiko, tad šis darbas liko
nebaigtas. Guibert taip pat patarė susitikti su Jacques’u
Baillonu, kuris Toja vadovavimo teatrui metais dirbo generaliniu sekretoriumi (pavaduotoju? atstovu spaudai?).
Nors ir pagalvojusi, kad šiame teatre, rodos, režisavo visi,
kas netingėjo, aš iš tikrųjų labai panorau pamatyti galbūt
išlikusį jo pastatytų Strindbergo Kreditorių įrašą, kur Toja
vaidino Adolfą. Net kilo mintis palyginti tą spektaklį su
Gyčio Padegimo režisuotais Kreditoriais ir abu pristatyti
19-toje Strindbergo konferencijoje Strindberg Across Borders Romoje 2014 metais. Deja, ir Guibert, ir Licastro turėjo tik jo darbo telefoną (tada jis vadovavo Nacionaliniam
teatro centrui), kuriuo niekas neatsiliepė, nes buvo vasaros atostogų metas. Vėliau paaiškėjo, kad išrinktas kitas
šio centro vadovas ir Baillono pėdsakai dingo.
Vis dėlto tuo metu su Toja susijusias paieškas lydėjo neįtikėtina sėkmė. Dar prieš išvykstant į Paryžių,
paaiškėjo, kad Birutė Strakšienė, pagaliau įsigilinusi dėl
kokio aktoriaus ji yra kamuojama nesibaigiančiu laiškų
redagavimu, mano didelei nuostabai pareiškė, kad ji pati
buvo susitikusi su Toja Lietuvoje ir netgi asmeniškai su
juo bendravo. Manau, šis žavingas pasakojimas puikiai
iliustruoja ir jos, ir Toja asmenybes bei charakterius:
1973 metais, dar būdama Vilniaus universiteto
aspirante, staiga sužinojau, kad į Vilnių – į tuo metu
J. Basanavičiaus gatvėje buvusį Operos ir baleto teatrą – atvyksta gastrolių Comédie-Française. Apie šį
garsųjį prancūzų teatrą mes jau buvome girdėję – iš
dėstytojų ir spaudos pranešimų žinojome, kad tai
nepaprastai aukšto lygio teatras. Negana to, dar pa
sklido gandas, kad tarp atvykstančių aktorių bus Jacques’as Toja, kurį visos merginos įsidėmėjo Trijuose
muškietininkuose Aramio vaidmenyje. Ten jis buvo
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stačiai svajonių vyriškis, kurį matėme dar ir filme
Anželika ir karalius, kur jis, mano nuomone, toli gražu
nebuvo toks simpatiškas: vaidmuo buvo neigiamas,
o jis pernelyg gražiai į jį įsigyveno. Dėl šios priežasties, bent jau mano prisiminimuose, dominavo Aramis. Kai be jokių dvejonių nusipirkome bilietus, ir
studentams, ir aspirantams buvo pranešta, kad visi
kviečiami dalyvauti susitikime su trupe, kuris vyks
vienoje iš Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto
auditorijų. Ėjome ten apmirusia širdimi, nors tai nebuvo pirmieji sutikti prancūzai – 1968 metais į universitetą jau buvo atvykęs prancūzų lektorius monsieur
Maurice’as Toussaint’as. Vis dėlto pamatyti tikrus
Comédie-Française aktorius atrodė nepaprastas įvykis.
Susirinkus į auditoriją, įvyko žadėtas susitikimas, kuriame buvo kalbama apie atvežtus Comédie-Française
spektaklius, Molière’ą ir vaidinančius aktorius. Kiek
pamenu, man susidarė įspūdis, kad Jacques’as Toja
vadovavo tai delegacijai: jis kalbėjo daugiausia, į jį ir
buvo kreipiamasi kaip į delegacijos vadovą. Viskas
vyko didelėje auditorijoje, kurioje aktoriai sėdėjo ant
pakylos prie stalo, o pokalbį vedė katedros vedėja:
uždavinėjo klausimus, jie pasakojo. Nei studentai, nei
aspirantai neišdrįso nieko paklausti, bijodami padaryti kokią klaidą, kurią galėjo pastebėti dėstytojai. Vis
dėlto aš pasidomėjau, ar aktoriams pakanka vaidinti
vien Molière’ą, ar jų nedomina kiti, šiuolaikiniai autoriai. Pastebėjau, kad mano pastaba Jacques’ui Toja
labai patiko, nes jis susižvalgė su kitais dalyviais.
Po šio susitikimo dėstytojai paprašė galinčius ir
turinčius laiko studentus palydėti Comédie-Française
trupę į Vilniaus universiteto Kiemo teatrą, kuriam
tada vadovavo Vladas Limantas. Prancūzų aktoriams
buvo pasiūlyta pasižiūrėti šio teatro spektaklį, ir jie
su malonumu tą pasiūlymą priėmė. Kai aš įėjau į
auditoriją, kurioje turėjo vykti vaidinimas, visos vietos buvo užimtos, išskyrus suolą, kuriame sėdėjo
kažkodėl vienas Jacques’as Toja, – kitų aktorių šalia
jo nebuvo. Jis pamatė mano ieškantį žvilgsnį ir ranka
parodė, kad šalia jo laisva. Aš, mintyse aiktelėjusi,
priėjau ir staiga, nesuprasdama kaip tai atsitiko, pasijutau labai laisvai. Nejutau jokios baimės dar ir todėl,
kad aš nebuvau tribūnoje, niekas manęs nesiklausė
ištemptomis ausimis, nors dėstytojai vis atsisukdavo
pasižiūrėti, kaip mes bendraujame. Kalbėjome apie
Kiemo teatrą, jis klausinėjo apie jame vaidinančius
aktorius. Kiemo teatras universitete buvo gana populiarus ir aš galėjau kiek apie jį papasakoti. Jacques’as
Toja panoro kai ką pasižymėti ir, pasiskolinęs iš
manęs studentišką, labai prastą, rodos 30 kapeikų
kainavusį tušinuką, kažką užsirašė. Toliau žiūrėjome
spektaklį, kuris buvo vaidinamas lietuviškai. Linksmino ir atrodė keistoka, kad prancūzai, nors ir nieko
nesuprasdami, labai juo žavėjosi ir plojo.
Atvirai kalbant, šalia sėdėjęs Jacques’as Toja mane
domino daug labiau negu tas spektaklis, tik, žinoma,
to neparodžiau. Nejutau jokios baimės ar varžymosi
dar ir todėl, kad aš paprastai labai lengvai bendrauju.
Spektakliui pasibaigus ir mums pakilus iš vietų, aš jam
ramiai pareiškiau, kad jis nukniaukė mano tušinuką,
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nes jo negrąžino: „Vous avez chipé mon stylo, monsieur...“ Pavartojau tą žodį, nes prisiminiau dėstytojų
patarimą nekalbėti pernelyg taisyklingai, naudoti ir
šnekamąją kalbą. Pažiūrėjęs į tą mano tušinuką, jis
pradėjo kvatoti ir visai neužgauliai tarstelėjo: „A-aa... J’ai chipé...“ O paskui labai gražiai pasakė: „O gal
aš norėjau pasiimti jį prisiminimui? Damos paprastai
būna patenkintos, kai aš ką nors pasilieku...“ Taip
juokaudamas, jis leido suprasti, kad aš, tiesą sakant,
turėčiau būti labai laiminga, kad jis jį pasiėmė. Bet,
kadangi aš vis tiek į jį spoksojau, jis man tą tušinuką
atidavė. Net nežinau, kodėl tada taip užsispyriau, lyg
tai būtų buvusi kokia brangenybė... Viskas atvirkščiai:
dar jam paduodama pagalvojau, kad jis labai jau prastai atrodo. Gal todėl ir atsiėmiau...
Kai mes pakilome eiti ir prie durų pasakėme vienas kitam „Au revoir“, labai aiškiai pamačiau tokias
šiltas, draugiškas akis, kad pagalvojau: jam tikrai
duota Dievo dovana bendrauti. Iš Jacques’o Toja povyzos sklido nepaprastas laisvumas, bet tame nebuvo
net užuominos į pernelyg gerą apie save nuomonę, –
jis atrodė tiesiog „savas“ žmogus. Aš pagalvojau,
kad visai užmiršau, jog teoriškai turėjau varžytis su
juo bendraudama, nes pirmą kartą kalbėjau su tikru
prancūzu (ir dar tokia garsenybe!), bet padariau tai
laisvai, nieko nebijodama. Jis neabejotinai spinduliavo
tą prancūziškos komunikacijos šarmą...
Gerai prisimenu, kad tada Jacques’as Toja vilkėjo
šviesų kostiumą ir juodą golfą. Dar auditorijoje
įsidėmėjau labai gražią ir grakščią jo eiseną – savimi
pasitikinčio, bet jokiu būdu ne pasipūtusio žmogaus
judesius. Jis buvo labai elegantiškas ir aš tada pagalvojau: štai taip ir turėtų atrodyti prancūzas... Taip pat
pamaniau, kad jis labiau buvo savimi, kai vaidino
Aramį, o ne karalių, kurį, matyt, kiek utriravo. Ir taip
įsijautė į tą vaidmenį, kad, lyginant su Aramiu, tapo
net nemalonus...
Nėra jokios abejonės, kad filme Trys muškietininkai
Jacques’as Toja buvo vienas gražiausių aktorių. Ir aš
pati savimi stebėjausi, kad, atsidūrusi šalia jo, nepatyriau jokio šoko ir taip lengvai bendravau. Vėliau prie
manęs priėjusios dėstytojos kalbėjo, kad man labai
pasisekė ir klausinėjo, ar nebuvo baisu. Ir aš niekaip
negalėjau suprasti, ko turėjau bijoti... Matyt, toks
mano charakteris... Jacques’as Toja iš tikrųjų sugebėjo
sukurti nepaprastai lengvą ir žavią atmosferą, kurioje nebuvo jokios įtampos. Jis, žinoma, nė neketino su manimi flirtuoti, bet aš vis vien pagalvojau,
kad, jeigu galėčiau nuolat su juo bendrauti, niekada
neįsimylėčiau tokio vyro, – jis atrodė pernelyg gražus
ir tobulas: ir savo propocinga ilgomis kojomis figūra,
ir bendravimu, viskuo...
Po to žiūrėjau Comédie-Française spektaklį, atrodo, Molière’o Tariamą ligonį, kuriame stengiausi
atpažinti Jacques’ą Toja, kuris ir vaidindamas atrodė
labai žavus. Pats spektaklis kažkodėl neišliko atmintyje... Keista, nes mano kartos žmonėms viskas, kas
prancūziška, tada darė labai didelį įspūdį... Matyt, kur
kas įspūdingesnis buvo susitikimas ir bendravimas su
Jacques’u Toja – jis ir užgožė vaidinimą...
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Šiuos žavius Birutės Strakšienės prisiminimus vainikavo iš tiesų prancūziškas pašmaikštavimas. Perfrazavusi mano citatą „Toja mirė vienišas, nes nesulaukė
manęs“, ji pareiškė: „Toja liko vienišas, nes aš su juo
neflirtavau.“ Voilà!
Noëlle Guibert pasakojimas taip pat patvirtino
neatremiamo Toja žavesio faktą, bet jis atskleidė ir nepalyginti daugiau:
Jacques’ą Toja artimiau pažinau, kai jis jau nebėjo
generalinio direktoriaus pareigų Comédie-Française ir
mes galėjome diskutuoti apie teatrą nevaržomi šio
statuso. Jo pašalinimą iš posto nulėmė politinės permainos prezidento rinkimuose, kai laimėjo kairiųjų
kandidatas François Mitterrand’as, nors aš abejoju, ar
Toja tikrai buvo dešinysis, – man atrodo, kad ši pozicija buvo labiau primesta, nei atitiko jo nuostatas.
Toja vietą užėmęs aktorius Jean’as-Pierre’as Vincent’as
buvo geras režisierius, bet ir jis vargu ar išpažino
kairiųjų pažiūras. Kad ir kaip ten būtų, situacija susiklostė Toja nenaudai, nors būtent jis, kaip ComédieFrançaise atstovas, buvo laikomas „tikruoju prancūzų
aktoriumi“, o tai yra savita, nepanaši į kitas, kategorija. Comédie-Française aktorius – tarsi atskiro pasaulio
vienetas, įsitvirtinęs tik savo aplinkoje ir, jeigu jis nevaidina kino filmuose, radijuje ar televizijoje, plačioji
publika gali jo ir nežinoti. Tai pasakytina net ir apie
garsiausius šio teatro artistus: jeigu jie vaidina tik
Comédie-Française, juos žino tik čia besilankanti publika. Dėl šios priežasties jų karjera sunkiai klostosi kitur – šiems aktoriams yra taip pat sunku prisitaikyti
privačiuose teatruose, kaip ir į juos pereiti. Kadangi
savo didžiąją aktoriaus karjerą Toja išgyveno būtent
Comédie-Française, paaiškėjo, kad jo elegancija, balsas,
įgimtas žavesys už šio teatro ribų jau nebedaro tokio
įspūdžio ir nėra taip vertinami: pasirodė, kad visi šie
dalykai išėjo iš mados. Man atrodo, kad jis gailėjosi
pasitraukęs iš Comédie-Française, tik, aišku, to neparodė. Sunku pasakyti, ar jis kentėjo, nes Toja buvo nelabai ekspansyvus ir neafišavo savo jausmų. Iš esmės
jis buvo pozityvus ir į daug ką žvelgė optimistiškai.
Jis mylėjo gyvenimą, turėjo daug draugų, ypač daug
gerbėjų moterų. Moterys, tarp jų ir partnerės, tiesiog
negalėdavo prieš jį atsilaikyti ir, savaime suprantama,
jo pasisekimas bei išvaizda nuolat sukeldavo pavydą. Tiesa, jis niekada nebuvo vedęs, bet man atrodo,
kad jis nevedė tik todėl, kad to nenorėjo. Jis išgyveno
meilės istorijų, bet nenorėjo prie ko nors prisirišti, siekė likti laisvas. Gal buvo pernelyg atsidavęs teatrui...
Toja buvo puikus klasikinių vaidmenų atlikėjas,
turėjęs tam visus duomenis, tarp jų ir gražų balsą,
bet, sakykim, Frischo ir Strindbergo pjesėse jis buvo
visai kitoks ir vaidino visiškai kitaip nei klasikinėse
dramose. Viena iš Comédie-Française misijų buvo ir
tebėra pedagoginė: į teatrą nuolat vedami mokiniai,
kad išgirstų didžiuosius klasikus – Molière’ą, Jeaną
Racine’ą, Pierre’ą Corneille’į... Svarbiausias tose pjesėse yra tekstas, – pirmiausia tekstas ir tik paskui
vaidmenys, – tad aktoriaus balsas ir tarsena yra labai reikšmingas. Kadaise apie tai pasirodė net kelios
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knygos. Buvo rašoma, kad balso moduliacijos visada
labai susijusios su mada: vienu metu kalbama raiškiai,
kitu – labai neaiškiai, po to vėl kaip anksčiau, – viskas
priklauso nuo laiko mados. Lankydamasis pas mane
bibliotekoje, Toja kalbėjo, kad balsą būtina visą laiką
treniruoti, kad jam nuolat reikia „pridėti raumenų“ –
jis labai rūpinosi savo balsu. Tam, kad jį lavintų, jis,
kaip dainininkas, kartojantis savo gamą, kiekvieną
rytą garsiai deklamuodavo La Fontaine’o pasakėčias.
Deja, toks požiūris į profesiją jau prarandamas, ir,
kadangi aktoriai daug mažiau dėmesio skiria balso lavinimui, darosi labai sunku suprasti, ką jie kalba, nes
neartikuliuoja. Netgi aktorius rengiančiose konservatorijose, kur visada būdavo specialus dikcijos kursas,
balsas užleidžia vietą judesiui. Jauni aktoriai gerai
juda, bet, dirbant su klasikiniais tekstais, jiems trūksta sugebėjimo valdyti balsą. Todėl spektaklyje žodis
nepasiekia publikos – ji jo negirdi, nesupranta. Toja
labai aktyviai dalyvavo diskusijose apie balso svarbą,
jis ypač domėjosi šiuo klausimu.
Po jo mirties labai daug kas pasikeitė. Ypač tai
galima pastebėti žiūrint senuosius filmus ir lyginant
juos su dabartiniais. Anksčiau aktoriai mus priversdavo svajoti, o dabar to nėra – viskas buitiška. Tas pat
ir teatro scenoje – teatras nori priartėti prie kasdienio
gyvenimo, todėl nepaisoma nei dikcijos, nei sceniškumo... Herojiškumas dingsta, klesti tas kasdienis
gyvenimas...

1983 m. įkūręs vien dramos meno rėmimui skirtą
fondą (Fondation dédiée uniquement à l’art dramatique),
Toja tikriausiai nesitikėjo, kad ši struktūra pergyvens jį
patį. Vis dėlto taip atsitiko, – su fondo, aktoriui mirus
(1996) pavadinto jo vardu (Fondation Jacques Toja pour le
théâtre), įgaliotąja direktore Virginie Licastro kalbėjomės
2013-aisiais, t. y. prabėgus 17 metų po įkūrėjo mirties:
Vykdyti Toja įkurto fondo veiklą man buvo sudėtinga, nes aš niekada nebuvau jo sutikusi. Todėl bandžiau remtis išlikusiais jo laiškais, kuriuose jis aiškino
verslininkams apie norimos įkurti struktūros pobūdį.
Toja nebuvo turtuolis, tad jam reikėjo rasti žmonių,
galinčių skirti pinigų pradinei veiklai. Tuo metu mecenavimas Prancūzijoje buvo nepopuliarus dėl jam
nepalankaus įstatymo ir buvo sunku pritraukti verslininkus. Buvau girdėjusi, kad Toja vyko į JAV ir, ten
susipažinęs su rėmimo sistema, pritaikė ją Prancūzijos
teatrams. Vis dėlto svarbiausia buvo rasti reikalingų
žmonių ir tuo tikslu jis atkakliai dirbo kartu su ponia
Sylvia de Gaspéris, kuri priklausė senai turtingai šeimai ir padėjo jam susitikti su kai kuriais verslininkais
bei įkalbėti juos skirti fondui lėšų. Po Toja mirties ji
tapo fondo prezidente, o šiuo metu Fondation Jacques
Toja prezidentas yra jos vyras, ponas François de Gaspéris, Société des Produits Marnier-Lapostolle generalinis
direktorius, užsiimantis šeimos verslu – likerių Grand
Marnier Cordon Rouge gamyba. Jis taip pat bandė
dirbti su Toja – jie abu su žmona buvo labai aktyvūs,
ieškodami rėmėjų, galinčių duoti pinigų fondo veiklos
pradžiai.
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Sunkiausia man buvo pajusti dvasią to siekio,
kurį Toja norėjo įgyvendinti, ir aš vis gilinausi į
laiškus, kuriuos jis parašė verslininkams, prašydamas
rėmimo. Taip aš bandžiau suvokti, kokio pobūdžio
teatrą jis išpažino ir norėjo matyti ateityje. Įvardyčiau
taip: „labai specifiškai prancūziška – jis norėjo, kad
Comédie-Française ir toliau tęstų ankstesnę veiklą,
kad dominuotų prancūziškas repertuaras, prancūzų
autorių pjesės. Kartu jis siekė, kad būtų vaidinamos
ir klasikinės, ir modernios pjesės ir kad repertuaras atspindėtų abiejų šių krypčių ryšį. Būtent tai jis
laikė „prancūzišku teatru pačiame savo gražume“.
Comédie-Française teatrui visada buvo labai svarbus
verbalinis vaidybos menas ir tai turėjo būti tęsiama.
Tikiuosi, teisingai supratau Toja laiškuose išsakytus jo išpažįstamo prancūzų teatro prioritetus: remti
įvairias teatro formas, ne tik išlaikant klasikinį prancūzų repertuarą, bet ir papildant jį šiuolaikinėmis pjesėmis. Jis taip pat siekė atverti duris ne tik prancūzų,
bet ir užsienio režisieriams – prancūzų teatro menas
turėjo būti praturtintas įvairiais būdais, tarp jų ir užsienio teatrų patirtimi bei įtakomis. Tokia tęstinumo
seka buvo labai svarbi Jacques’ui Toja, vadovaudamas savo fondui, jis buvo dėmesingas ir prancūziško
teatro tradicijoms, ir Ibseno ar Strindbergo dramaturgijos pastatymams. Jau po Toja mirties fondo buvo
paremtas daugiau kaip tuzino pjesių kelias į ComédieFrançaise sceną. Tai buvo padaryta teatro, kuriam jis
paskyrė daugiau kaip 30 metų, garbei.
Mes kreipiame ypatingą dėmesį į tuos projektus, kurių svarbiausias tikslas yra teatrinė paieška.
Labai svarbus yra ir atrankos procesas, kurį atliekame prieš rėmimo skyrimą, bendradarbiaudami
su įvairiais režisieriais, kitais svarbiais spektaklių
kūrėjais, padedami tam tikros vertinimo komisijos.
Paprastai renkamės tokias pjeses, kurios galėtų būti
suvaidintos ne mažiau kaip 60 kartų, kad vaidinimas nebūtų orientuotas į labai mažą žiūrovų skaičių
ir taptų artimas bei atviras visiems. Yra teatrų, su
kuriais mes nuolat įgyvendiname bendrą viziją – jie
stato tokius spektaklius, kurie atitinka Jacques’o Toja
išpažintas nuostatas. Tai Théâtre de l’Atelier, Théâtre de
l’Œuvre, Théâtre de la Madeleine – nuolat gimsta bendri projektai, nes šie teatrai žino mūsų siekius. Po to
nustatome išankstinį biudžetą, kad spektaklis įeitų į
teatrų repertuarą taip, kaip siekė Jacques’as Toja. Ir
tada jau ateina laikas nuostabai ir džiaugsmui, kuriuos sukelia scenoje atsiradęs kūrinys.

2014 metų duomenys, pateikti fondo tinklalapyje,
skelbia, kad nuo veiklos pradžios 1983 metais ši struktūra suteikė finansinę paramą daugiau kaip 150 spektaklių, atitikusių Jacques’o Toja nužymėtus kriterijus:
„Išlaikyti repertuarą, jį saugoti ir turtinti taip, kad jis
taptų paveldu, galinčiu būti atsinaujinimo ir įkvėpimo
šaltiniu.“
Apibendrinant visus surinktus duomenis, reikia pripažinti, kad, pasakodama apie Toja, Noëlle Guibert sudėjo gana tikslius akcentus. Pirmiausia dėl kine vaidinančių aktorių populiarumo. Sprendžiant iš internete
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rastų atsiliepimų, akivaizdu, kad, jei Toja, be Aramio ir
Liudviko XIV, nieko daugiau nebūtų suvaidinęs, daugybei žiūrovų nekiltų nė menkiausios abejonės, kad savo
didžiąją aktorinę misiją jis tikrai atliko. Tačiau Toja darbų
sąraše yra daugiau kaip 130 vaidmenų teatro spektak
liuose, rodančių, kad jis išvaidino beveik visą klasikinės
prancūzų dramaturgijos repertuarą. Akivaizdu, kad jis
visą savo energiją ir interesus buvo sukoncentravęs ne
į kinematografą, o į teatrą, tai vainikuoja ir vien teatro
rėmimui skirtas jo fondas (sakykim, Alainas Delonas ir
Jeanas Paulis Belmondo, įkūrę savo kompanijas, prodiusavo kiną). Vis dėlto pikta, kad kinematografas taip
nedovanotinai prasilenkė su šiuo unikaliu aktoriumi,
pasižymėjusiu tokia subtilia kinematografine vaidyba.
Nepaisant išorinio Toja patrauklumo, dėl kurio jis galėjo netikti naujosios bangos atstovams François Truffaut
ir Jeanui-Lucui Godard’ui, į populiarumo aukštumas
iškėlusiems tokius „kasdien minioje sutinkamus veidus“ kaip Belmondo ir Gérard’as Depardieu, jis, mano
požiūriu, buvo daug vyriškesnis nei akinantis gražuolis Delonas, kurį Truffaut galiausiai vis dėlto ryžosi filmuoti. Kodėl Luchino Visconti (nejaugi tik komerciniais
sumetimais?) „lipdė“ kunigaikštį, tiesa, labai sėkmingai, iš akrobato Burto Lancasterio, o ne pasirinko tikrai
aristokratišką aktorių? Suprantama, Toja buvo pernelyg
jaunas Fabrizio Salinos vaidmeniui Leoparde, bet neabejotinai galėjo įprasminti ne vieną režisieriaus filmą. Galima suformuluoti daugybę panašių klausimų, kurie taip
ir nesulauks atsakymų, nors, kas žino, – laikui bėgant,
staiga kažkas ima ir paaiškėja...
Toja debiutavo epizodiniu jauno aristokrato Filipo d’Olnė vaidmeniu režisieriaus Abelio Gance’o filme
Nelio bokštas (1954, pagal Alexandre’ą Dumas), paskui
buvo nedidelis dragūnų puskarininkio Šaferio vaidmuo
Pierre’o Gaspard’o-Huit režisuotoje melodramoje Kristina (1958) ir Leandras to paties režisieriaus sukurtame
nuotykių filme Kapitonas Frakasas (1961), kuriuos drąsiai
galima laikyti Aramio ir Liudviko XIV vaidmenų preliudijomis Bernard’o Borderie filmuose Trys muškietininkai
(1961) ir Anželikos sagoje: Anželika, angelų markizė, Nuostabioji Anželika (abu 1964), Anželika ir karalius (1965).
Šiuose vaidmenyse akivaizdūs Comédie-Française
mokyklos įgūdžiai – sugebėjimas vilkėti epochinį kostiumą, dėvėti peruką ir skrybėlę, šokti, fechtuotis, gracingai judėti, gestikuliuoti nėriniais bei žiedais išdabintomis rankomis ir galantiškai bučiuoti rankas damoms.
Pridėjus įgimtą Toja plastiškumą ir tobulus fizinius duomenis, leidusius jam be jokių skrupulų rodytis ir su kojas
maksimaliai aptempusiomis blauzdinėmis (vyriškomis
„tamprėmis“), ir su milžiniškomis kokardomis papuoštais batais bei trumpomis tunikomis, darosi aišku, kad
tokio aktoriaus pasirinkimas gerokai palengvino režisierių darbą kuriant „apsiausto ir špagos“ filmus.
Jau Toja debiutas Nelio bokšte nužymėjo itin dailios
jo išvaizdos ir vyriškumo kontrastą. Įviliotas į slapta
bokšte ištvirkaujančių princesių spąstus, Filipas d’Olnė
nužudomas tik todėl, kad ryžtingai pabandė nuplėšti
karalienės Margaritos Burgundės (Silvana Pampanini)
kaukę jau po to, kai ji, sujaudinta jaunuolio jaunystės ir
žavesio, panoro jį išgelbėti. Stebint organišką ir subtilią
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Toja vaidybą filmo Kristina epizoduose, – tokiuose trumpuose, kad jam beveik nebuvo galimybių pasirodyti, –
beliko apgailestauti, kad pagrindinis vaidmuo teko ne
jam, o Alainui Delonui. Ypač turint omenyje, kad, pasak
Jeano Claude’o Brialy, kurį savo monografijoje Delono
paslaptys cituoja Bernard’as Violet, režisieriui labiausiai
patiko būtent Toja. Ir tik Romy Schneider įsikišimas nulėmė Delono pakvietimą: „Žvaigždės statusas leido jai
dalyvauti skirstant vaidmenis. <...> Režisieriui labiausiai
patiko Jacques’as Toja iš Comédie-Française. O ji pasirinko Aleną pagal fotografiją, – pasakoja Jeanas Claude’as
Brialy, – jis pasirodė jai žavus ir gražus, ir dar todėl, kad
nebuvo su juo pažįstama.“8
Filme Kapitonas Frakasas Toja, nevengdamas lengvos ironijos, suvaidino klajojančios trupės aktorių Leandrą – didvyrio-meilužio amplua vaidmenų atlikėją, filmo
pradžioje šmėstelėjusį su plaukų suktukais kaštoninėse
garbanose. Vis dėlto, kitaip nei buvo galima įtarti, jis
pasirodė nevengiantis meilės nuotykių ir nusileidus uždangai. Hercogo rūmuose vaidinamo spektaklio scenoje,
kurioje jis, grakščiai nukėlęs skrybėlę ir pirmiausia nusilenkęs damoms, smūgiuoja šalia stovinčiam varžovui
(Jean Marais), dailutis ir kovingas Leandras iš karto sužadina asociacijas su Aramio personažu, pasižymėjusiu
ir vyriškumu, ir rafinuota elegancija.
Romane Trys muškietininkai Dumas gana išsamiai
aprašė Aramį – neabejotinai vieną įdomiausių ir prieštaringiausių savo herojų charakterių, bet, reikia pripažinti,
Borderie filme jam buvo skirta labai nedaug laiko ir vietos. Vis dėlto aktoriaus ir personažo atitikimas pasirodė
toks tikslus ir paveikus, kad beveik niekas to nepastebėjo:
Mane jis labiausiai pribloškė Borderie filme „Trys muškietininkai“. Negaliu įsivaizduoti kito Aramio. Jame įsikūnijo viskas – ir
stotas, ir kilmė, ir grožis, ir vyriškumas, ir narsa, ir draugystės
jausmas, ir paslaptis; Tikras Aramis! Kito įsivaizduoti neįmanoma. Grožis, prašmatnumas, kilnumas, tokį įsimylėdavo be
atodairos. Ir tik mintyse paeiliui sudėliojęs Aramiui skirtas
scenas, pamatai, kokios jos trumpos ir kiek jų mažai, – ko
gero, skaitytas romanas kažkiek padėjo užpildyti spragas. Tačiau tai būtų neįmanoma be aktoriaus sugebėjimo
sužadinti vaizduotę, perteikti emocijas gestų ir žvilgsnių
kalba. Sakykim, scena, kurioje Aramis bučiuoja poniai
de Ševrez ranką, – iš pradžių švelniai priglaudžia prie
skruosto ir tik paskui prie lūpų, – kupina tokios aistros,
ilgesio ir grakštumo, kad norisi aikčioti kartu su forumo
dalyvėmis: Ak, kaip mums trūksta tokių jausmų, tokių santykių, tokių išgyvenimų... Žavėdamiesi Liudviko XIV personažu, forumo dalyviai taip pat minėjo Toja mokėjimą
viską perteikti „be žodžių“ (Filmuose apie Anželiką karalius
parodytas ne tiek kaip galingas valdovas, veiklus politikas, kiek
pabrėžiant jo žmogiškąją prigimtį, kupiną aistrų, kurios knibžda
jame kaip ir kiekviename mirtingajame. Didžiuma jo scenų nėra
veiksmingos, daugiausia tai – pokalbiai, trumpos frazės, dažnai tiesiog reikšmingi žvilgsniai. Bet pasakyti viską be žodžių,
kaip tai sugebėjo padaryti Toja, ne kiekvienas įstengtų...). Deja,
tai – visi plačiajame ekrane regėti Toja vaidmenys. 1991 m.
jis dar suvaidino Žaną-Fransua režisieriaus Jeano-Louis
Bertuccelli filme Šiandien galbūt... (Aujourd’hui peut-être...),
nusifilmavęs kartu su legendine Giulietta Masina, tačiau
šio filmo niekaip nepavyksta pamatyti...
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Aramis filme Trys muškietininkai; Madam de Ševrez – Léna Skerla, 1961

Visai kitaip atrodo Comédie-Française suvaidintų
spektaklių sąrašas, kuriame ryškėja tokie pagrindiniai
vaidmenys kaip Hipolitas Jeano Racine’o Fedroje (1959),
Orestas Jeano Giraudoux Elektroje (1959), Princas Marivaux Dvigubame nepastovume (1961), Perdikanas Alfredo
de Musset Meile nežaidžiama (1961) ir Oktavas Marianos
užgaidose (1966), Almaviva Pierre’o de Beaumarchais Sevilijos kirpėjuje (1955) ir Figaro vedybose (1963; atnaujintas
1977), Bolinbrokas Eugène’o Scribe’o Stiklinėje vandens
(1976) ir kiti. Toje pačioje pjesėje ar spektaklyje Toja ne
kartą sukūrė skirtingus personažus, sakykim, Edmond’o
Rostand’o Sirano de Beržerake iš pradžių suvaidino Kristianą de Neviletą (1964), o gerokai vėliau įkūnijo ir patį
Sirano de Beržeraką (1976). Ilgai repertuare išsilaikiusiame Marivaux Meilės ir atsitiktinumo žaisme Toja suvaidino
Mario (1954; atnaujinta 1974), Dorantą (1959) ir Poną Orgoną (1976), t. y. herojės brolį, mylimąjį ir tėvą, nuosekliai
prisiderindamas visas personažų amžiaus kategorijas.
Kaip ir dera Molière’o namų aktoriui, Toja vaidino
beveik visuose jo veikaluose: Leandrą Skapeno klastose
(1956), Lagranžą Juokingosiose pamaivose (1959), Horacijų Žmonų mokykloje (1959), Valerą ir Kleantą Šykštuolyje
(1960, 1962), Akastą ir Filintą Mizantrope (1960, 1963),
Klitandrą Mokytosiose moteryse (1960), Kleontą ir Dorantą Miestelėne bajore (1960, 1973), Kleantą Tartiufe (1968),
Jupiterį Amfitrione (1968; atnaujintas 1974), Beraldą Tariamajame ligonyje (1971), Don Lui, Don Žuano tėvą (1979)

Figaro – Alain Pralon, Almaviva – Jacques Toja Beaumarchais Figaro
vedybose, 1977. Collection Comédie-Française
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Don Žuane. Pralinksmino nuoroda, kad per Don Žuano
gastroles 1969 m. jis spėjo suvaidinti Don Žuano liokajus
Lavjoletą ir Ragoteną bei samdomą žmogžudį La Rame.
Norėdama susipažinti su mačiusiųjų ComédieFrançaise gastroles Lietuvoje (1969 ir 1973) ir anuometinėje Sovietų Sąjungoje (1973) įspūdžiais, pabandžiau
pasitelkti jų apžvalgas. Deja, dauguma jų pasirodė pernelyg bendro pobūdžio: buvo rašoma apie Molière’ą,
ilgametę teatro istoriją, jo švietėjišką misiją, pabaigoje
trumpai apžvelgiant atvežtus spektaklius. Užuominą
apie Toja pavyko rasti tik vienoje recenzijoje: „Galima
pagrįstai tvirtinti, kad Žako Šarono pastatyme (Molière’o
Tariamajame ligonyje – E. M.) kiekvienas personažas turėjo
galimybę atskleisti savo individualų talentą: ir galantiškas protingas Žako Toža Kleantas, ir sugebanti savarankiškai veikti Ženevjevos Kazil Elmira, ir visuomet energinga bei pašaipi Fransuazos Senje Dorina, ir kt.“9
Taigi norėdama nusakyti Toja sceninę prigimtį,
daugiausia galėjau remtis internete rastais ir ComédieFrançaise teatro parduotuvėje įsigytais įrašais: atnaujinus kolekciją, pavyko pamatyti jį vaidinantį aštuoniuose
spektakliuose, tarp jų Molière’o Tartiufe ir Tariamajame
ligonyje. Juose Toja sukurti antraplaniai personažai –
Kleantas Tartiufe (režisierius Jacques’as Charonas, 1973)
ir Beraldas Tariamajame ligonyje (režisierius Jeanas-Laurent’as Cochet, 1976) – vėl išryškino aktoriaus mokėjimą
dėvėti puošnius kostiumus, plastiškumą, rafinuotumą,
gebėjimą akimirksniu prikaustyti publikos dėmesį ir paveikti vaizduotę. Melodingas balsas, puiki dikcija, sceninis paslankumas – negali nesutikti su Guibert, kad Toja
iš tikrųjų buvo idealus klasikinių vaidmenų atlikėjas. Paradoksalu, bet gebėjimas kalbėti „be žodžių“, t. y. gestais
ir žvilgsniais, pasirodė ne mažiau svarbus ir reikalingas
net tokiame iš esmės verbaliniame ir treniruotų „balso raumenų“ reikalaujančiame teatre, kurio švietėjišką
pobūdį, supažindinant su klasikų tekstais, neperdedant
galima prilyginti antrajam universitetui.

Tiesą sakant, pamatyti visą Toja talento diapazoną ir
pajėgumą leido tik du vaidmenys – Almaviva Pierre’o de
Beaumarchais Figaro vedybose (režisierius Jacques’as Rosner, 1977) ir Veršininas Antono Čechovo Trijose seseryse
(režisierius Jeanas-Paulis Roussillonas, 1979). Almaviva,
kurį drąsiai įvardyčiau Toja klasikinių vaidmenų vizitine
kortele, – dinamiškas, daugiabriaunis vaidmuo, kai aktoriui tikrai buvo kur pasirodyti, juolab kad šalia buvo
lygiaverčiai partneriai. Temperamentingame Almavivos
ir Figaro (Alainas Pralonas) duete-dvikovoje abu žavėjo
žaižaruojančia vaidyba, stiliaus pojūčiu, atrodė išvaizdūs ir vyriški, tik Toja grafas dar pasižymėjo tokiu rafinuotumu, galantiškumu ir aristokratiškumu, kad vertė
grožėtis kiekvienu judesiu – atsisėdimu, nusilenkimu
ar bučinių partitūra, nuberiant jais grafienės ranką. Almaviva buvo pasigėrėtinas ir stotu, ir manieromis, tad,
prisiminus žiūrovų nuostabą, kaip galima nemylėti tokio
karaliaus, kokį jis suvaidino Anželikoje, norėjosi pritarti
perfrazuojant: kaip galima atsisakyti senjoro pirmosios
nakties teisės (jus primae noctis) su tokiu grafu. Juolab žiūrint į visai neišvaizdžių menamų nuotakų būrelį...
Vis dėlto, kad ir koks nepriekaištingas bei meistriškai nušlifuotas atrodė išorinis šio vaidmens piešinys,
daug svarbesnis buvo aktoriaus sugebėjimas išgyventi
ir perteikti vaidmens kūrimo procesą, kurio eiga spektaklyje nekėlė abejonių. Iš arti nufilmuoti fragmentai
leido matyti ir virpčiojančius veido raumenis, ir kietai
sukandamus žandikaulius, išgirdus Figaro svaidomą
aukštuomenei skirtą kritiką, ir gyvas, kalbančias akis.
Blogiausia yra tai, kad būtent tokį vaidmens kūrimo pobūdį nusakyti yra sunkiausia – čia viskas saikinga, skoninga, natūralu, organiška ir todėl beveik neaprašoma.
Spektaklių stebėjimas tik įrašuose neleidžia palyginti kelių vaidinimų ir fiksuoti Toja improvizacijos momentų.
Vis dėlto scena, kai Veršininas Trijose seseryse, eidamas
pro Iriną, impulsyviai pabučiuoja ją į kaktą, atrodo tikrai
suimprovizuota.

Kleantas Molière’o Šykštuolyje (režisierius Jacques
Mauclair), 1962. Collection Comédie-Française

Grafas Almaviva Beaumarchais Sevilijos kirpėjuje su Micheline
Boudet ir Geneviève Casile, 1955. Collection Comédie-Française
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Veršininas Čechovo Trijose seseryse, Odéono teatras, 1979. Collection
Comédie-Française

Veršinino vaidmenyje Toja įtikino savo kuriamo
personažo realumu, jo pulkininkas atrodė toks atviras
ir skaidrus, kad negalėjai netikėti jo išsakomų minčių
nuoširdumu, – tai buvo filosofas, subtiliai jaučiantis ir
analizuojantis gyvenimą. Apie K. Stanislavskio suvaidintą Veršininą buvo rašoma, kad jis žavus, nesuvokdamas
savo žavesio. Man pasirodė, kad Toja Veršininas (kaip,
beje, ir pats Toja) savo žavesį suvokia, bet neteikia jam
ypatingos reikšmės, juolab nebando pasinaudoti – jis
žavėjo nedėdamas jokių pastangų, tarsi prieš savo valią.
Buvo tiesiog neįmanoma nesigėrėti staiga pasirodžiusiu
gražuoliu karininku, kaip styga tiesia nugara, tarsi nulieta gulinčia uniforma, tamsiais banguotais plaukais,
nepaprastai jam tinkančia barzda, žvilgsnį traukiančiomis gražiomis ilgais pirštais rankomis, harmoningais
judesiais, gestikuliacija – čia vėlgi prieš akis išniro visas
įprastinis Toja patrauklumo arsenalas. Ir kai spektaklio
pabaigoje Veršininas pasirodo pražilęs, nuliūdęs ir atsisveikindamas melodingu prigesusiu balsu atsiprašinėja
už tai, kad tiek daug kalbėjo ir „filosofavo“, jis vis dėlto,
nors ir pavargęs, neatrodo palūžęs. Išlieka įspūdis, kad
jis tebetiki ta tolima šviesia ateitimi po trijų šimtų metų...
Toja pirmiausia neabejotinai priskirtinas emocionalaus tipo aktoriams, kurie tarsi naują drabužį lengvai užsimeta kiekvieno personažo psichologinę būseną, žaibiškai ją pajusdami ir natūraliai bei organiškai perteikdami.
Vidinis jo vaidmens pojūtis pasirodė toks aštrus ir tikslus, kad net įstengė kilstelėti partnerių ir viso spektaklio
vaidybos tonusą. Jo Markizas Fabio Koli Luigi Pirandello
Garbės palaimoje (režisierius François Chaumette’as, 1968)
vien savo nervinga eigastimi atskleidė visą vykstančią
dramą, apie kurią iki jo pasirodymo buvo tik postringaujama. Vos įžengęs į sceną, jis įnešė begalinę nervinę
įtampą, išlaikydamas ją per visą spektaklį.
Buvo labai įdomu stebėti Toja, vaidinantį herojės
brolį Mario Marivaux Meilės ir atsitiktinumo žaisme (režisierius Jeanas-Paulis Roussillonas, 1976), apgailestaujant
dėl negalėjimo palyginti visų tame spektaklyje jo paeiliui
sukurtų vaidmenų (Mario, Dorantas, Orgonas). Čia Toja
surado ir pažėrė neįtikėtinai daug spalvų, atskleidžiančių brolio ir sesers santykius, – erzinimąsi ir šaipymąsi,
priešinimąsi jos įgeidžiams, sumišusį su noru padėti bei
palepinti. Atsivėrė visa gama įvairiausių broliškos mei-
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lės pustonių bei atspalvių, perteiktų neįtikėtinai lengvai
ir žaismingai.
Karalius Jeano Giraudoux Undinėje (režisierius Ray
mond’as Rouleau, 1974) išsiskyrė rafinuotumo, didingumo ir meilumo deriniu, kuris nė kiek nepriminė Anželikoje... suvaidinto Liudviko XIV. Don Rikardo Victoro
Hugo Ernani (režisierius Robert’as Hosseinas, 1975) atrodė atsargus kaip medžiojantis katinas, budriai sekantis
kiekvieną karaliaus bei jo svitos krustelėjimą ir pakreipiantis savo naudai kiekvieną menkiausią progą.
Kad ir kaip sunku detalizuoti ir fiksuoti tokią organišką, įtraukiančią ir užsimiršti priverčiančią vaidybą,
neįmanoma nepastebėti vieno svarbiausių Toja sugestijos „įrankių“ – akių. Nepaprastai ryškus ir skvarbus jo
žvilgsnis labai aiškiai pastebimas ir vaidinant, ir portretinėse fotografijose. Šaunuoliai forumų dalyviai, ne vieną
kartą atkreipę į tai dėmesį. (Iki šiol atmintyje išlikę šio didžio
aktoriaus akys – toks įdėmus žvilgsnis, kai jis žiūri į Anželiką, – negaliu pamiršti šitiek metų; Labiausiai patiko Liudvikas
(Jacques Toja). Subtilus, rafinuotas, aristokratiškas aktorius.
Man atrodo, šiame vaidmenyje atsispindi jo vidinis „aš“. O
tos aksominės tamsios akys, nepakartojamas kiekvienas gestas,
kiekvienas žvilgsnis, žodžių žaismas, akių žaismė...)
Prancūziškojo forumo dalyviai, taip pat atidavę
duoklę Toja patrauklumui (Pernelyg pernelyg pernelyg
seksualus; Per daug gražus, gražesnis už Alainą Deloną, kuriam belieka pasisaugoti. J. Toja yra reto grožio ir neįmanomai
seksualus), atkreipė dėmesį į jo reto melodingumo balsą:
Tai buvo nuostabus aktorius... nepamirštamo tembro balsas,
nepaprastai malonus, jis tikrai turėjo viską.
Peršasi išvada, kad Toja aktorinė individualybė
buvo daugialypė, priskirtina vadinamajam mišriajam
tipui, kuriame susipina emocionalusis ir racionalusis
pradai, nes tik racionalumu pasižymintis asmuo gali
užsiimti administravimu. Tai labai retas ir laimingas derinys, apie kurį gali svajoti kiekvienas aktorius. Manau,
kad Toja vaidybai buvo būdinga ir afektacija – tai galėjo atskleisti, sakykime, Sirano de Beržerako vaidmuo
ar vaidmenys tragedijose. Neįžiūriu jame tik „imitatoriaus“, pradedančio vaidmenį nuo išorinės formos ir
spektaklio eigoje kartojančio tik repeticijose išmoktas
intonacijas, – formą Toja tipo aktoriui visada padiktuoja
vidinis vaidmens pojūtis. Todėl nestebina tokia forumo
dalyvių išvada: Toja vaidybą galima stebėti amžinai. Tiesa,
liūdna regėti jį senstelėjusį...
Tiesą sakant, esu linkusi pritarti tik pirmajai šio
posakio daliai, nes man visada labai norėjosi pamatyti jį kiek galima vyresnį (turimuose įrašuose jo amžius
priartėja prie penkiasdešimties). Tai pavyko tik pasižiūrėjus 1991 metų televizijos serialo Navarro seriją Kruvini
banknotai, kur jis suvaidino nusikaltėlį Tolinjaką. Ten Toja
jau peržengęs šešiasdešimt, bet, reikia pripažinti, laikas
beveik nepakeitė nei veido bruožų, nei stoto, kuriame
nebuvo matyti nė žymės tokio amžiaus vyrams būdingo pilvuko. Gerokai anksčiau atsiradęs bakenbardų sidabras laikui bėgant pasiekė smilkinius – net ir pražilti
Toja sugebėjo neįtikėtinai elegantiškai. Vėlgi, cituojant
vieną forumų dalyvių: Mačiau jį viename detektyve, vaidino kažkokį „blogietį“. Ten jam jau per 60, bet vis tiek koks
įspūdingas žilstelėjęs...
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Strindbergo Kreditorių repeticijoje,
1980. Collection Comédie-Française
Adolfas Strindbergo Kreditoriuose
(režisierius Jacques Baillon), 1980.
Collection Comédie-Française

Tolinjako personažas Navarro seriale atrodo specialiai sugalvotas Toja, siekiant pasinaudoti jo asmenybės
patrauklumu, jos vidiniu ir išoriniu potencialu. Kam
dar pavyktų įtikinamai suvaidinti aistringai menu besidomintį ir jį išmanantį nusikaltėlį, kuris padirbinėja
pinigus tik tam, kad galėtų įsigyti tapybos šedevrus, ir
tvirtinantį, kad prabanga – vienas būtiniausių dalykų?
Įstrigo nuostabos kupinas suimto Tolinjako žvilgsnis ir
sutrikusio žmogaus veido išraiška, kai, paprašęs leidimo
paskutinį kartą pamatyti įsigytą Modigliani paveikslą, jis
sužino, kad tai – klastotė.
Matytų Toja vaidmenų sąrašą dar papildė TV filmai.
Internete pavyko pasižiūrėti 1973 m. Jeano-Pierre’o Desagnat režisuoto televizijos serialo Arsène Lupin, kuriame
pagrindinį garsiojo prancūzų avantiūristo vaidmenį atliko 2014 m. Kanuose miręs Georges’as Descrières’as (nepamirštamas Atas iš Trijų muškietininkų), seriją Paslaptinga
buveinė – čia Toja suvaidino epizodinį grafo de Mélamare
vaidmenį. Nustebino neįtikėtinas švelnumas, kurį jo vaidinamas grafas rodė senai guvernantei. Radau ir keletą
ištraukų iš Bernard’o Borderie 1975 m. režisuoto teleserialo Salvatoras ir Paryžiaus mohikanai pagal Alexandre’ą
Dumas, kur Toja suvaidino Dorvalį. Žiūrint į špagą išsitraukusio ir dvikovai pasirengusio Dorvalio akis, spindinčias ryžtu ir energija, tarsi veidrodyje iškyla ir visas
šios epochos vyrų gyvenimas, kupinas kortų, medžioklių,
lengvų flirtų, perdėto jautrumo garbės klausimams ir dvikovoms. Šito niekaip nebūčiau išskaičiusi iš mieguisto ir
apsiblaususio jo dvikovos partnerio žvilgsnio.
Tarp svarbesnių jau kitokio pobūdžio Toja vaidmenų dar yra Poetas Augusto Strindbergo Sapne ir Adolfas
Kreditoriuose. Tuo metu Comédie-Française teatrui priklausiusiame Odéon teatre jis, be Veršinino, dar suvaidino Rožė Maxo Frischo Triptike (paskutinis vaidmuo
Comédie-Française). Internete pasisekė rasti siužetą su
Toja, pristatinėjančiu Odéono premjerą – Jeano Audureau
Memfio stipruolį (1981), kuriame jis sukūrė žurnalisto Artūro Dunlopo vaidmenį, ir pamatyti porą šio spektaklio
ištraukų. Vienoje jų baltutėliu (!!!) kostiumu pasirodęs

pokylio scenoje, jis įteikė damai geltonų rožių puokštę ir išrėžė plojimais sutiktą aistringą kalbą. Spektaklio
Don Žuanas (1979) ištrauka buvo parodyta TV reportaže
prieš pokalbį su žurnalistu. Nufilmuota spektaklio scena,
kurioje kaspinuose ir nėriniuose skendintis Toja progiesmiu sako ilgą monologą, vėlgi reikalaujantį įprastinių
„balso raumenų“, man padarė mažesnį įspūdį negu jo
aistringas pasakojimas apie teatro veiklą. Pradėjęs kalbėti, jis paprašė leidimo nusiimti peruką ir ne be pasidygėjimo nusitraukė ilgas baltas pirštines, – susidarė
gal ir klaidingas įspūdis, kad jam visas šis varginantis
kostiuminis anturažas gerokai pabodęs. Pasakojo apie
Comédie-Française gastroles, minėdamas Japoniją, Vokietiją, Maskvą ir JAV.
Visuose matytuose TV siužetuose Toja kalbėjo sklandžiai, išsamiai, argumentuotai ir aistringai, nuolat pasitelkdamas ilgametę Comédie-Française istoriją ir prikaustydamas dėmesį ne tik savo mintimis, bet ir asmeniu.
Jam nereikėjo ypatingų pastangų sužavėti auditorijai,
vis dėlto man pasirodė, kad net ir būdamas tikrai geras
oratorius, kalbėdamas apie tai, kas jam iš tikrųjų labai
svarbu, jis tarsi sąmoningai pasitelkdavo savo įtaigą, dar
sustiprindamas ir taip neįtikėtinai paveikią savo charizmą. Tai buvo ypač pastebima jam pristatant Giraudoux
Beprotės iš Šajo premjerą Odeono teatre, kurioje jis pats net
ir nevaidino. Jis taip norėjo sudominti, patraukti ir privilioti į teatrą publiką, kad atrodė pasiryžęs sužavėti ir įtikinti ne tik jį klausinėjantį žurnalistą, bet ir visą pasaulį.
Toja vadovavo Comédie-Française vos trejetą metų
(1979–1983), perėmęs generalinio direktoriaus pareigas
iš ilgamečio teatro vadovo Pierre’o Duxo (1970–1979).
Prieš tai jis jau buvo sukaupęs nemenką administravimo patirtį – jam teko „nupūsti dulkes nuo savo palikto
buhalterijos vadovėlio“, kai buvo išrinktas administracijos komiteto nariu, o Maurice’ui Escande’ui tapus teatro
generaliniu direktoriumi (1960–1970), jis skiriamas jo
pavaduotoju. Toja buvo trečias teatro vadovas ComédieFrançaise istorijoje, atėjęs į šį postą iš aktorių trupės. Nepaisant to, kad jis vienintelis iš savo kurso Paryžiaus kon-
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Comédie-Française generalinis
direktorius greta Molière’o
biusto teatro fojė ir pirmtakų
portretų galerijoje, 1980.
Collection Comédie-Française

servatorijoje buvo pakviestas į garsųjį teatrą, Toja labai
kukliai vertino savo laimėjimus, sakydamas, kad jo karjera neprilygsta buvusių kurso draugų Annie Girardot,
Jeano Paulo Belmondo ir Claude’o Richo (įgijusių populiarumą daugiausia per kiną) karjerai. Vis dėlto faktas,
kad savo paskyrimo proga jis gavo apie 700 sveikinimo
laiškų (tais laikais jie dar buvo rašomi ranka ir siunčiami
paštu), rodo labai didelį ir jo paties populiarumą.
Pristatydamas savo vadovavimo teatrui viziją TV reportaže, Toja kalbėjo, kad ketina atverti duris naujiems
aktoriams, autoriams ir režisieriams. Jo vadovavimo laikotarpis sutapo ir su Comédie-Française 300 metų jubiliejumi, kurio šventės scenarijus apėmė net 40 įvairių renginių
ir spektaklių. „Jis atėjo pilna galva įvairiausių idėjų, kaip
atnaujinti teatrą, – rašė Nice-Matin. – Per savo kadenciją
jis pasitelkė ne tik XX a. klasikus, bet ir šiuolaikinius dramaturgus, ieškodamas jaunų autorių Mažojo Odéono (Petit
Odéon) scenai, kuri tuo metu priklausė Comédie-Française.
Jis mėgo sakyti: „Comédie-Française nėra praeities darbų
saugykla. Pagrindinė užduotis yra suformuoti trupę, kuri
galėtų vaidinti visų stilių autorius – ne tik Moliere’ą, bet
ir Ionesco, ne tik Racine’ą, bet ir Beckettą.“10 Lumiere duotame interviu jis aiškino: „Tikrieji Comédie-Française konfliktai glūdi pernelyg ilgoje teatro istorijoje. Tai literatūros
stilių ir jų interpretacijų konfliktai.“11
Siekdamas iškeltų tikslų, jis pakvietė aktorius Richard’ą Fontana ir Roland’ą Bertiną, sugrąžino XX a.
klasikus (H. Becque Varnos, J. Giraudoux Intermeco) ir
patikėjo režisavimą „iš šalies“ atėjusiems ir trupės politikos atžvilgiu kritiškai nusiteikusiems „nonkomformistams“ Jeanui-Pierre’ui Vincent’ui, Antoine’ui Vitezui
ir Jacques’ui Lassalle’ui, kurie vėliau paeiliui užėmė ir
teatro generalinio direktoriaus postą. Toja vadovaujant,
buvo realizuotos 74 pjesės, sukurtos 46 skirtingų autorių, tarp kurių buvo tokie atradimai kaip Bernard’asMarie Koltèsas ir Jeanas-Lucas Lagarce’as. Jo vadovavimo metais buvo suorganizuota daug literatūros vakarų.
Taip jis įrodė, kad Comédie-Française kūrybinė progra-

ma gali būti reikalinga ir įdomi ne tik „abonementų
lankytojams ir moksleiviams“, bet ir plačiajai publikai.
Comédie-Française istorijai skirtame leidinyje12 Jacques’o
Toja pasirašytame straipsnyje La Comédie-Française se doit
d’accepter de prendre des risques (Comédie-Française turi prisiimti riziką) radau nuorodą, kad per savo kadenciją jis
panaikino dekretą, draudusį moterims užimti teatro vadovo postą. Tuo remiantis, Claude Winter 1988 m. laikinai perėmė generalinio direktoriaus pareigas iš infarkto
pakirsto Jeano Le Poulaino, Catherine Samie laikinai jas
ėjo 1990 m., o Muriel Mayette-Holtz tapo pirmąja moterimi, vadovavusia Comédie-Française (2006–2014) per visą
jo 300 metų istoriją.
Toja vadovo karjerą sugriovė pernelyg aktyvus Prancūzijos prezidento Valéry Giscard d’Estaing’o (1974–1981)
palaikymas 1981 metais. Nors, pasak N. Guibert, jo sutapatinimas su dešiniaisiais buvo pritemptas, vis dėlto
Figaro Magazine antraštė, skelbianti Toja pareiškimą „Je
vote Giscard“ (Aš balsuoju už Giscard’ą, 1981 04 11) ir
kitų laikraščių rubrikos, atskleidžiančios jo dalyvavimą
prezidentinėje rinkiminėje kampanijoje, rodo nemenką
Toja aktyvumą. Žinoma, menininkai dažnai įtraukiami į
panašias akcijas, siekiant pasinaudoti jų įvaizdžiu. Sakykim, iš pirmo žvilgsnio nepolitizuotas Toja pakvietimas
skaityti poeziją ir prozos ištraukas buvusio premjero ir
kandidato į prezidentus Raymond’o Barre’o literatūriniame vakare TV laidoje 1987 metais taip pat galėjo būti
traktuojamas kaip pritarimas būsimai jo rinkiminei kampanijai 1988-aisiais (ją, beje, aktyviai ir atvirai palaikė
Alainas Delonas, ne kartą išsakęs Barre’o atžvilgiu daug
pagiriamųjų žodžių). Deja, abu Toja simpatijas pelnę kandidatai pralaimėjo – ir centristą Giscard’ą d’Estaing’ą, ir
dešinįjį centristą Raimond’ą Barre’ą nurungė socialistas
François Mitterrand’as, išbuvęs net dvi prezidento kadencijas (1981–1995). Nenuostabu, kad Toja patraukė minėtų
intelektualų kandidatūros, bet, vartojant lošėjų terminiją,
jis abiem atvejais „pastatė ne už tą arklį“. Taigi suklydau
galvodama, kad Toja iš posto išstūmė vidinės teatro in-

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 2 ( 5 9 1 )

Perjė televizijos filme Išpirka nuo revolverio (režisierius Claude-Bernard Aubert), 1990

trigos, aktorių nenoras keistis ir priimti jo siūlomas reformas. Sunku teisingai vertinti situaciją nežinant visų aplinkybių, bet, atrodo, kad šiuo atveju pagrindiniu kliuviniu
vis dėlto tapo politika. Tai patvirtina net ir Toja nekrologo
tekstas: „Tai buvo puikus vadovas, klikų priešas, atviras,
malonus. Nelaimei, kairiesiems pavyko nutraukti jo veiklą. Klaida, kurią Comédie-Française moka ilgą laiką.“13
Toja paliko teatrą „apgailestaudamas“ (à regret) dėl
neįgyvendintų planų, kuriems realizuoti jam pritrūko
laiko: „Šešeri metai man atrodo reikalingi kaip minimumas, kad galėčiau gerai atlikti savo vadovavimo misiją.
Devynerių metų taip pat nebūtų per daug.“14 Ši galimybė
jam nebuvo suteikta ir pasitvirtino dėsnis, kad žmonėms,
kurie gali ir žino, ką nori nuveikti, visada pritrūksta erdvės ir laiko. Jis pasitraukė oriai – iš pradžių net nesupratau, ką reiškia posakis „be fanfarų“ (sans tapage) ir tik vėliau susivokiau, kad turima omenyje tai, jog jis nedejavo,
neverkšleno ir nieko nekaltino, t. y. išėjo „be triukšmo“.
Savo sprendimą palikti Comédie-Française jis įvardijo kaip
laisvos valios aktą: „Aš trisdešimt trejus metus buvau namuose (turimi omenyje Molière’o namai – E. M.), manau,
kad tinkamai atstovavau dramos menui nacionaliniuose
teatruose. Esu saistomas sutarties iki 1984 m., tada ketinu pasinaudoti absoliučia savo laisve...“15 Jis sugebėjo
neparodyti savo nuoskaudų ir „tebevaikščiojo į teatrą
dėmesingas ir malonus visiems.“16
Kadencijos pabaigoje (1983) Toja inicijavo naują
veiklą ir sugebėjo išsaugoti pasirinktos krypties tęstinumą. Pasitelkęs Fondation de France globą, jis sukūrė naują
struktūrą Fondation du Théâtre, glaudžiai bendradarbiaujančią su gamybos įmone Domaine théâtral, įsteigta tuo
pat metu. Pamažu jis užmezgė glaudžius ryšius su kai
kuriais teatrais (Comédie des Champs-Elysées, Palais Royal,
Hébertot, Bouffes Parisiens), subūrė grupę autorių (Loleh
Bellon, Yasmina Reza, Jean-Claude Brisville, Jean-Marie
Besset) ir režisierių (Jean-Pierre Miquel, Patrice Kerbrat,
Régis Santon). Beje, jo vietą Comédie-Française užėmęs Jeanas-Pierre’as Vincent’as, net neišbuvęs visos kadencijos,
savo noru pasitraukė iš posto.
Spėliojau, kodėl Toja nepasiliko teatre ir negrįžo į
ankstesnę aktoriaus poziciją – jam buvo tik penkiasdešimt vieneri, jis puikiai atrodė, turėjo repertuare pagrindinių vaidmenų ir galėjo dar ilgai vaidinti. V. Licastro
užsiminė, kad, kaip aktorius, jis jautėsi viską padaręs ir
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norėjo kitos veiklos. Vėliau jis iš tiesų labai mažai vaidino – pasitraukęs iš Comédie-Française režisavo Sacha
Guitry Mocartą (Théâtre de Tours, 1985) ir sukūrė Helmerį
Henriko Ibseno dramoje Lėlių namai vaidindamas kartu
su Candice Patou (Théâtre de Boulogne-Billancourt, 1986).
Paskui jis dar pasirodė Rayo Cooney ir Johno Chapmano
Šuolyje iš lovos (Théâtre de Variétés, 1988) ir sukūrė paskutinį savo vaidmenį Ferenco Molnáro Gvardijos karininke (Comédie des Champs-Elysées, 1990) kartu su Ludmila
Mikaël ir Robinu Renucci. 1988–1989 metais jis buvo festivalių Les Rencontres du Palais Royal meno vadovas. 1991
metais jį jau užklupo liga.
Įtariu, kad jis jautėsi įskaudintas. Pabandžiau įsivaizduoti iš Prancūzijos Rivjeros į Paryžių atvykusį jaunuolį
(Licastro nuomone, iš čia kilęs ir jo įprotis vilkėti šviesius
kostiumus), kuriam reikėjo ir įveikti savo pietietišką akcentą, ir nepaprastai daug dirbti, kad iškovotų pagrindinio aktoriaus ir „sosjetero“ (sociétaire), t. y. administracijos
atstovo, pozicijas. Matydama kompiuterio ekrane neįtikėtinai elegantišką (suskaičiavau net penkis skirtingus kostiumus su puikiai pritaikytais kaklaraiščiais ir fantazijomis), iškalbingą, energingą ir nuginkluojamai žavų Toja,
pagalvojau, kad Comédie-Française tikrai galėjo didžiuotis
tokiu reprezentaciniu teatro veidu. Teatro vadovo postas
jam turėjo būti ne tik visų siekių ir ambicijų apvainikavimas, bet ir galimybė savo nuožiūra keisti ir formuoti
teatrą pritaikant visą ilgametę administratoriaus bei aktoriaus patirtį, leidusią puikiai išmanyti visas menines ir
vadybines problemas. Grįžimas į aktoriaus poziciją būtų
reiškęs pasmerkti save pasyviam stebėjimui ir nuolatiniam psichologiniam diskomfortui.
Manau, kad jis kentėjo dėl savo praradimų, nes jam
neišvengiamai turėjo trūkti veiklos mąsto, galėjo žeminti ir nuolatinė paramos prašytojo padėtis – gal iš čia liga
bei ankstyva mirtis. Pasak Licastro, Toja visada atrodė
paslaptingas ir atsiribojęs – niekas negalėjo įvardyti žmogaus, kuris būtų atrodęs tikrai jam artimas. Matyt, tokia
paslaptimi jis ir liks, nepaisant visų esamų ir būsimų tyrimų bei bandymų jį pažinti. Paradoksali vienatvė daugybės tiesiogiai ir neakivaizdžiai jį įsimylėjusių moterų apsuptyje... Dar viena neįminta mįslė, ypač atmetus banalią
prielaidą dėl priklausymo „žydriukų“ kategorijai... Toja
asmenybės paslaptį savo memuaruose subtiliai ir jautriai
pabandė apibūdinti aktorius Jeanas-Claude’as Brialy: „Jis
sugebėjo drąsiai ir oriai nuslėpti nuo mūsų savo kančias. Jis paliko mus lengvai šypsodamasis, kaip tai daro
tie, kurie priverčia kitus patikėti, kad gyvenimas tėra tik
linksmas ir nerūpestingas praėjimas ir kad sugebėjimas
apsimesti laimingu yra geriausia šio vaidinimo kaukė.“17
Vis dėlto ankstesnis, vos įžiūrimas Toja biografijos
kontūras pasidarė kiek ryškesnis. Paaiškėjo jo pasitraukimo iš teatro priežastys, rėmimo struktūros steigimo
aplinkybės, kai kurie charakterio bruožai. Gilinimasis į
jo asmenį, kadaise atsitiktinai patraukusį dėmesį internetinėje erdvėje, tikrai nebuvo tuščiai sugaištas laikas vaikantis chimerą – jau pats procesas buvo toks įdomus, kad
savaime atlygino pastangas. Maža to – atvėrė neįtikėtinai
platų kultūrinį kontekstą. Kiek malonumo suteikė vien
pjesių vertimų į lietuvių ir rusų kalbas lyginimas su originalu ir džiaugsmas, kad lietuviškas vertimas nė kiek
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Jacques’o Toja aikštė gimtojoje Nicoje, 2014.
P ERKŪNO LIUTK A US nuotrauka

neblogesnis, o kai kuriais atvejais net geresnis už rusiškąjį. Sakykim, yra tik vienas atvejis Figaro vedybose, kai
grafas Almaviva, visada besikreipiantis į žmoną „jūs“,
pagautas baisaus įtūžio dėl tariamos neištikimybės, pereina prie „tu“. Kitaip nei rusiškame (vertėjas N. Liubimovas), lietuviškame vertime (vertė Juozas Urbšys) šis
niuansas buvo užfiksuotas. Kaip ir Toja sakomame tekste – visų Comédie-Française aktorių precizika autoriaus
teksto atžvilgiu tiesiog neįtikėtina (jei autorius parašė
„ak“, aktorius tikrai jį ištars). Neakivaizdi (DVD įrašai) ir
tiesioginė pažintis su Comédie-Française teatru (pamatyti
spektakliai, tarp jų Molière’o Žmonų mokykla, kurioje kadaise vaidino ir Toja) leido bent iš dalies kompensuoti sovietmečio praradimus bei spragas prancūzų kalboje. Lig
šiol akyse tebestovi balta prancūzų dramaturgų biustų
kolonada teatro fojė, nuvedanti iki autentiško Molière’o
krėslo... Ir galiausiai įvairiausios pažintys su Toja pažinojusiais ar kitaip susijusiais žmonėmis...
Viena naujausių – vėlgi Birutės Strakšienės dėka –
internetu užmegzti kontaktai su Perkūnu (Una) Liutkumi, prieškario Lietuvos diplomato Antano Liutkaus
sūnumi, diplomato, rašytojo ir Valstybės teatro direktoriaus Jurgio Savickio krikštasūniu, padovanojusiu Lietuvai savo tėvo archyvus ir už tai pelniusio ne tik „Lietuvos patrioto su prancūzišku pasu“ titulą, bet ir Užsienio
reikalų ministerijos garbės ženklą „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“. Prancūzijoje gimęs ir su Nica besiribojančiame Villefranche-sur-Mer gyvenantis Liutkus, puikiai
kalbantis ir rašantis lietuviškai, užklaustas apie Toja,
paslaugiai atsiuntė ir kapo, ir aikštės su ją supančiais
pastatais nuotraukas. Šitaip pamačiau Toja atminimą
saugančias vietas, kurių keliaudama po Italijos ir Prancūzijos Rivjerą nespėjau aplankyti.
Taigi, belieka nutarti, ar, cituojant Andrių Konickį,
„Toja kelionė per Lietuvos kultūrą“ jau baigta. Internete
vėl radau nuorodą apie išleistą dar nematyto spektaklio
su Toja Šeimyninė duona (Le pain de ménage) DVD įrašą.
Nicą taip pat ketinu aplankyti ir apžiūrėti nuodugniai.
Stabtelėjimas joje buvo pernelyg trumpas, kad ką nors nuveikčiau, bet, išvažiuodama iš miesto, pro autobuso langą
staiga išvydau užrašą Place Jacques Toja. Tai buvo tarsi delikati užuomina apie neatliktus darbus: nespėjau aikštės
nei apžiūrėti, nei nufotografuoti, ką bekalbėti apie kapo
aplankymą. Galima tai priimti ir kaip kvietimą grįžti... Da-
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bar galvoju, kad labai pasistengus, gal ir galėjau tą aikštę paknopstomis „prašuoliuoti“, bet kažkas tarsi stabdė,
neleido to daryti paskubomis. Norėjosi ten pabūti ilgiau,
susikaupti, o ir tikriausiai dar nebuvau nusiteikusi padėti
galutinio taško, kuriuo tas apsilankymas galėjo tapti.
Pirmojoje esė Merci beaucoup, Jacques Toja! pabandžiau pasidalyti sužadintais prisiminimais ir „atiduoti
padėkos duoklę žmogui, kuris, net ir praėjus daugeliui
metų, sugebėjo sugrąžinti jaunystėje išgyventus pojūčius“18. Šioje – ne tik padėkoti, bet ir patvirtinti, kad vertiname svajonę, kurią, kaip paaiškėjo, jis suteikė daugybei
žmonių (abiejų forumų įrašai tebepildomi). Sąvoka svajonė neturi nieko bendro su konkretaus noro išpildymu –
tai troškimas kažko daugiau, nei siekia mūsų buities ir
kasdienybės ribos, nes jei žmogus galėtų jomis pasitenkinti, jam nereikėtų jokio meno – nei teatro, nei muzikos,
nei dailės. Toja buvo vienas iš nedaugelio, kurie sugebėjo sužadinti sielos gelmėse glūdintį nenorą susitaikyti su įprastinio gyvenimo normomis, siekį pakilti virš
realybės, pasinerti į vaizduotės pasaulį. Perfrazuojant
Françoise Sagan romano pavadinimą, jis mums neabejotinai padovanojo „truputį saulės šaltame vandenyje.“
Išsakyti už tai padėką, patvirtinančią, kad aktorius nėra
pamirštas, reikėtų ir todėl, kad, mano nuomone, Toja
nusipelnė didesnio dėmesio savo asmeniui ir kūrybai
nei sulaukė, nors jo nuopelnai ir buvo įvertinti aukštais
apdovanojimais (Sociétaire honoraire, Commandeur des Arts
et Lettres, Officier de la Légion d’Honneur).
Žodis le rêve prancūzų kalba reiškia ir svajonę, ir
sapną, jį galima sieti ir su amžinojo poilsio vieta... Todėl
pabaigai noriu pasitelkti šį prancūziškojo forumo įrašą:
...il nous a quitté depuis déjà de nombreuses années, je suis
allée me recueillir sur sa tombe à Nice. Reposez en paix, monsieur Toja. Nous ne vous oublions pas (...jis paliko mus prieš
daugelį metų, nuėjau susikaupti prie jo kapo Nicoje. Ilsėkitės
ramybėje, mesjė Toja. Mes jūsų nepamirštame).
1
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Au rima s Nov i kova s

Karo laukas

V

idurdienis, grįžtu iš darbo. Jei šie tankūs beribiai debesys nuslinktų, saulė būtų aukščiausiame taške. Dirbu paskutiniame prekybos centro
aukšte pagrindinėje Vilniaus gatvėje. Ten niekada nebūna spūsčių ir erzelio. Prekybcentrį greit remontuos, kurį
laiką nesutinku nė vieno paklydėlio. Toks mano, vertėjo,
gyvenimas. Galėčiau dirbti namuose, bet dingsta noras
vien pagalvojus, kad teks tūnoti namie, žiūrėti į priverstinai išjungtą teliką ar bare sukrautus neliestinus gėrimus.
Kaskart, pareidamas į Šiaurės miestelį, matau tą pat.
Tai senove dvelkiantys žmonės Antakalnyje, tiltas per
upę, takas į kalvą, štai. Nauji pastatai be atminties. Teisingai Parulskis sakė, čia gyvenantys patys kuria miestelio prisiminimus. Štai senoji darbo birža – lūkuriuoja
koks penketas taikių vargetų. Pastatas senas, kaip ir visi
čia. Šiek tiek toliau tyliai burzgia ramiausias Vilniaus
baras, kuriame kainos ir aptarnavimas visuomet atgraso. Kiūtindamas tolyn, spėlioju, kas tame pastate buvo
anksčiau, prie ruso, lenko? Gal valgykla? Kitoje kelio
pusėje apleista dviaukštė belangė landynė, ant stogo
eilė kaminų. Štai čia, matyt, prasideda Šiaurės miestelio
praeitis, į kurią lįsti baugu. Durys aukštos, be rankenos.
Čia niekas nenorėjo patekti, tad gal ir tada jos nebuvo.
Langai su grotomis. Čia nepateko nė vienas gyvasis, nė
vienam išneštam nė nebūtų šovusi mintis iš čia bėgti.
Gatvė išsyk suka į kairę – žemyn. Čia medžiai seni, tankūs ir bemaž slėpiningi.
Visa tai – Šiaurės miestelis. Tuo dažniausiai apsiriboja mano Vilnius. Tai nėra viskas, antraip, matyt, mintis pasilikčiau sau, dienoraščiui, kurį gal kada pradėsiu
rašyti.
Štai – mano namai. Galbūt labiausiai dėmesį traukiantis daiktas – senutėlė rezonansinė gitara. Ją įsigijau
tik ką atsikraustęs, mažiau nei prieš metus.
Buvo ruduo, tinkamiausias metas įsigyti instrumentą. Nugirdau, kad netoliese gyvena gitaras gaminantis
žmogus. Būtinai norėjau jį pamatyti. Tiek tekę girdėti
apie Anthony Zemaitis, tą lietuviškai nemokantį žemaičių,
kurio darbo vaisiais grojo ne vienas gerbiamas atlikėjas.
Būtinai turėjau pamatyti panašią asmenybę. Paskambinau jam, pasakiau, kad ieškau gitaros. Gavau adresą.
Prašmatnus, nors ir senas, generolų daugiabutis. Skambučio prie durų nebuvo. Jas atidarė į septintą dešimtį
perkopęs vyras raginiais akinių rėmeliais ir nušiurusiais
žilais plaukais. Sakė namie turįs tik keturias gitaras, visos
kitos garaže. Dairiausi po tamsų butą. Nieko nereikalingo, viskas, ko reikia darbui. Instrumentų dalys, įrankiai
ir nosį kutenantis medienos kvapas. Pasieny atremtos
trys gitaros mažų mažiausiai pakerėjo. Tviskančios, viena su kita nepalyginamos. Vieną jų pagaminta veik vien

iš metalo. Senis greičiausiai suprato, kad nieko nepirksiu, bet vis tiek paklausė, kokios ieškau. Nebrangios, bet
geros, atsakiau. Senis nusijuokė ir pasakė, kad turi tokią,
bet ji sulūžusi. Atsakiau, kad noriu pamatyti. Senis kreivokai žvilgtelėjo, bet gitarą atnešė. Na, ji nėra sulūžusi,
tik labai sena ir įskilusi, tarė. Ne jis ją gamino. Pasakojo,
kad prieš keliolika metų rado sendaikčių turguje, pataisė, kiek galėjo, bet įskilimo ant grifo netvarkė. Gitara
visąlaik tūnojo namuose. Ją ir išmesti gaila, ir parduoti
neverta, o jei noriu groti, turiu, va, tris čia ir dar ne vieną
garaže, pasakojo.
Štai ji, mano bute. Gamintojas neįvardytas, modelio
pavadinimo nėra, serijos numerio, nenuostabu, taip pat.
Rezonansinis diskas kiek parūdijęs, bet stygas pakeičiau, tad skamba visai neblogai. Aišku, su naujos gitaros
skambesiu nėr ką lyginti, tačiau, pasakyk, kuo mieliau
grotum? Nauja pigia ar sena malka, kuri atmena veik tiek
pat, kiek šie didieji Šiaurės miestelio medžiai?
Yra vienas bet. Už kelių gatvių – mano mergina, kuri
kategoriškai atsisako užeiti. Suprantu ją. Ir pačiam dažnai kyla tokia nuotaika. Rodos, čia gyvenu, čia mano namai, bet norisi susikrauti daiktus ir išsinešdinti. Kodėl?
Nežinau, ar šiais laikais dar galima įkyriai kartotis. Tik
ką sakiau, kad labiausiai traukiantis dėmesį daiktas namie yra gitara, nors aš nei muzikantas, nei galintis tokiu
tapti. Štai ir atsakymas.

* * *

Jis kaip visuomet vėluoja. Kaskart, kai susitariame susitikti, anksčiau baigiu darbą, kad pareičiau namo ir sugalvočiau, apie ką geriau pašnekėti, ko geriau vengti. Jis,
kaip visuomet, pasirodo pusvalandžiu vėliau, išsiblaškęs
ir išsekęs. Tai pirmasis kartas, kai susitinkame... Po kelerių metų? Po trejų, matyt.
Tai – senų laikų draugas. Kartu studijavome, bet,
kaip nutinka, po ketverių darnios bičiulystės metų teko
išsiskirti. Išvyko į Suomiją. Kaip pats sakė, gaminti medžioklinių ginklų ir degtinės.
Aprodau jam, kaip įsikūriau, jis daug klausinėja. Ką
dirbu, kiek uždirbu, ar turiu panelę, kodėl čia gyvenu,
ar turiu mašiną, ir taip be galo. Be abejo, ir aš klausinėju to paties. Po trejeto metų aklinos nežinomybės norisi
išgirsti absoliučiai viską. Jis pasakoja ramiai šypsodamas – jo žydros pailsėjusios akys vis žybteli, nors kelios
raukšlės ant kaktos primena apie sunkoką jo dalią. Neslėpsiu, kad susitikimo laukiau ne šiaip sau. Iš dalies tik
rai norėjau su juo pakalbėti, šį tą prisiminti, nors dabar
jis prieš mane, kalba, o nejaučiu nė menkiausio švelniai
kirbančio jaudulio, koks užklumpa susitikus seną, bet
kone amžiną draugą.
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– Ei, seni, o tu žiūrėk, ir groti išmokai, – juokiasi,
žiūrėdamas į gitarą.
– Pagrosiu, įvertinsi, – atsakau.
Jis sutinka, širdy virpteli jaudulys.
Išeinam į kiemą, atsiremiam į pastato sieną, gurkšnojam alų. Beregint praeina valanda. Šnekamės apie gyvenimą po mokslų, apie tai, koks betikslis dalykas yra
mokytis nuo ryto iki pavakarių, kimšti galvą teorijomis,
kurių niekaip praktiškai nepritaikysi, apie tai, kad reikia
vien praktinių įgūdžių, kad galėtum prasiarti sau vagą.
Galop išnešu gitarą.
– Na na, įdomu. O žiūrėk, šitas diskas kam reikalingas?
– Kitaip skamba.
– Atsimenu. Kadaise kartu žiūrėjom koncertą, kuriame grojo panašia gitara. Taip?
– Keisti laikai, ne?
– Sako, geriausi laikai.
– Kas taip sako?
Saulė jau atsisukusi, šildo. Ervinas stebisi kiemu, sako,
kad tai lyg kokia properša, visai nematyti, kas gatvėje.
Pradedu atsargiai kabinti stygas. Numanau, kad
tobulai pagroti nepavyks, nes turiu stebėti jo išraišką,
veidą, jį patį. Sugroju keletą Pink Floyd, Joy Division, The
Beatles motyvų, stebiu. Jo veidas palengva apsunksta,
akys merkiasi. Nėra galimybės pasipriešinti. Po minutės
kitos jis jau užmigęs. Sėdi kaip sėdėjęs, tik galva nusvirusi. Atremiu gitarą, prieinu. Kvėpuoja ramiai.
Įvyksta tai, ko norėjau. Turėjau patikrinti. Tiesą pasakius, ši gitara tapo mano buvimo Šiaurės miestelyje
simboliu. Ją turėdamas, kuriu rajono prisiminimus.
Trumpam jį palieku. Suradęs užrašinę, pažymiu. Jis
jau trečiasis.

* * *

Kaip jau ir sakiau, turiu merginą. Jai nieko netrūksta –
daili, sumani. Jau apie mėnesį atsisako užeiti. Susitinkame arba pas ją, arba kur nors nueiname. Tiesa, jau daugiau nei savaitę nė neatsako į skambučius.
Prieš mėnesį mano bute, vėlyvą vakarą, žiūrėjome
seną rusų laikų animacinį filmą, gurkšnojome arbatą. Kai
juosta baigėsi, paprašė, kad pagročiau. Na, ne. Ji pasakė:
– Tu man niekad taip ir nepagroji.
Pagrojau, vėliau pažvelgiau į ją, ji miegojo. Pamenu
nusišypsojęs. Priėjau, apklojau. Susirangiau šalia ir žiūrėjau pro langą į apleisto pastato stogą. Po kurio laiko
pajutau jos ašaras ant savo peties. Tą vakarą buvau pamiršęs, kad taip gali nutikti. Švelniai bakstelėjau, bet ji
nepabudo. Servetėle nušluosčiau veidą. Spustelėjau delną, jis buvo šaltutėlis. Papurčiau, pašaukiau vardu, bet
ji nepabudo. Kad ir ką dariau, ji nepabudo. Buvo nepabudinama, kaip...
Belaukdamas pats užmigau. Ryte ji vis dar miegojo. Lūpos vos praviros, lyg bandytų kažką sakyti, tačiau
tas ketinimas sustingęs. Galvodamas, kad greit vis vien
pabus, užkaičiau kavos, pagaminau pusryčius. Grįžęs
radau ją taip pat kietai miegančią.
Nenumaniau, ką daryti. Pasodinau ant kelių gitarą,
suderinau stygas, o ji, lyg išgirdusi ją užmigdžiusį garsą, ėmė lėtai busti. Atsisėdau prie pat, apkabinau. Ji lėtai
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pramerkė akis. Jose vien krajosrūvos, paakiai patinę. Ji
kurį laiką žvelgė į mane, it mėgindama pažinti.
– Labas rytas, miegale, – pasisveikinau.
– Mhm, – numykė ir atsisėdo.
Tylėdami papusryčiavome. Ji pasakė norinti eiti
namo, nes prastai jautėsi. Šokau lydėti, bet ji atsisakė.
– Kas nutiko, ką?
– Blogas sapnas.
– Tik blogas sapnas. Užeisiu vėliau, ok?
Tądien pas ją neužėjau. Kaip ir kitą dieną. Susitikome mieste, nuėjome į kiną. Po seanso, kai žiūrovai brovėsi lauk, ji liko sėdėti.
– Klausyk, aš nenoriu, kad turėtum tą gitarą.
Nesiteikė paaiškinti.
Mums betylint, atėjo apsauginis.
– Mes tuoj eisim. Tik filmą aptarsim, gerai?
– Man reikia rakinti salę.
Pažvelgiau į jos akis. Tokios pat tuščios kaip ir tą
rytą.
– Kai tuomet grojai, užmigau. Bet tai nebuvo šiaip
snaudulys. Atrodo, kad skambesys įsikabino į smegenis
ir suspaudė taip stipriai, kad nebeliko jėgų klausytis. Nė
nesupratau, kaip užsnūdau. Vieną akimirką dar viskas
buvo gerai, kitą atrodė, kad nebesu savo kūno dalis, o
tada bumpt – miegas.
– Tu sapnavai, – mėginau nuleisti.
– Taip.
– Ką?
– Nesvarbu.
Tiesą pasakius, nutuokiu, ką ji sapnavo. Ervinui pabudus, gal net žinosiu.

* * *

– Kas čia per velnias? Atsiprašau.
– Pavargęs gal buvai?
Neatsako. Stengiasi pasprukti nuo realybės, kurioje
užmigo vos susitikęs su veik neįtikimai ilgai nematytu
žmogumi. Mes abu tokie, bėgą nuo tikrovės. Man taip
pačiam buvo nutikę. Pačioje buvimo Šiaurės miestelyje
pradžioje, kai gitara buvo tik ką įneštą į butą.
Jis kurį laiką it nesavas vaikšto po kiemą. Pakviečiu
užeiti į namus, bet pasukam į barą netoliese. Užsisakę
alaus, įsitaisome prie staliuko prie seno, matyt, hitlerininkų laikų, motociklo. Dažnai čia ateinu, nors tik dabar
šauna mintis, kad šis motociklas, kaip ir visas užeigos interjeras, nusako šio iš pažiūros sterilaus rajono esmę. Čia
nieko lietuviško. Viskas, kas yra čia, iš okupantų laikų.
Viskas, kas yra čia, sklidina lietuviškų ašarų.
Jis nužvelgia motociklą, paliečia kraugerišką korpusą. Viena iš padavėjų praeidama piktai dėbteli. Įdomu,
kaip ji nepripranta. Juk visi, pirmąkart čia užeiną, stengiasi viską paliesti ar tiesiog kvailai į viską spoksoti.
– Matytas.
Jis atsisėda, aš gurkšteliu tamsaus alaus. Tyliai groja akustinis rokas. Kiti lankytojai lauke, girdžiu jų tylių
kalbų šnaresį, it vėjo.
– Jau esu matęs šitą motociklą.
– Ane? Na, tokių motociklų buvo daug.
– Ne ne. Lyg ir regėjau jį. Pas tave kieme.
Prisitraukiu arčiau jo.
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– Sapnavau, – paaiškino.
Jis nutyla, paragauja alaus, dar kartelį žvilgteli į
motociklą.
– Čia visąlaik buvo valgykla. Pastatui beveik pus
antro šimto metų, visais laikais čia buvo valgykla. Tada
suiro tie, kas čia ėsdavo, ir kurį laiką čia buvo, matyt,
sandėlis. Norėčiau paspausti tam žmogui, kuriam šovė
mintis apie tokį barą, ranką. Atrodo, kad tai yra šių kelių
gatvelių kultūrinis centras.
Jis šypteli.
– Niekada nebuvau tokioje vietoje. Iš tiesų originalu.
Klausydami muzikos, šnekučiuojamės apie Vilniaus
barus, apie lankytojus, alų. Galop jis susiima už galvos:
– Niekaip negaliu prisiminti, ką sapnavau. Nors sap
nas buvo velniškai ryškus.
– Geras ar blogas?
– Ką reiškia būti geram ar blogam? Kažkas iškyla.
Taip, – porai minučių nutyla. – Buvo karas, aš buvau
daug vyresnis, mane kankino. Pagavo, kankino ir sušaudė, bet vis vien likau gyvas, mačiau, kaip šaudė kitus.
Visi raitėmės iš skausmo ir niekaip negalėjome mirti.
Anie kalbėjo vokiškai. Nežinojau, ką daryti, eiti, aplinkui
kriokė balsai, kažkas sprogo, aidėjo šūviai. Slėpdamasis
mačiau, kaip kyla saulė. Dievaži, nė nežinau, kada pastarąjį kartą iš tikrųjų mačiau saulėtekį. Sapne saulė ryškiai raudona, net ir pakilusi iš po medžių išliko tokia pat.
Šviesa šaldė. Galėjau žiūrėti tiesiai į ją. Išgirdau sunkius
žingsnius, į kaklą įrėmė kažką šalto, suriko vokiškai. Svetimos rankos sugriebė ir pargriovė ant šono. Tai buvo du
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vyrai kariškomis uniformomis. Vienas jų taikėsi į mane
ginklu, panašiu į Mauser. Žinai, viršuje styranti apkaba
ir plonytis vamzdis. Kitas kažką rėkė, bet vokiškai sap
ne nemokėjau. Jie mane išnešė į lauką, prie gilios duobės, kurioje buvo sumesti lavonai. Kažkas dar krutėjo,
jų niekas nesiteikė nušauti. Mačiau jų veidus. Iškreipti
nežmoniško skausmo, žmonės vis vien kabinosi į kitus,
stengėsi pabėgti. Nedideliame aukštyje skrido lėktuvas,
numetęs bombą visai šalia, ant kažkokio pastato. Iš jo
liko tik menka pašiūrė, pakilo dulkių debesis. Kritau
ant žemės. Kažkas mėgino bėgti, bet bėglį patiesė kulka.
Atvedė ir daugiau žmonių – visi tokie pat seniai, kaip
aš. Niekam netinkami. Juos visus sušaudė, jie visi krito
į duobę pas kitus. Mane paliko. Paguldė ant nugaros ir
ginklais daužė galvą. Peršovė kelį. Girdėjau juoką, nors
nebegalėjau atsimerkti. Atrodė, jei atsimerksiu, jie šaus
ne į koją, o į veidą. Kažkur vėl sprogo. Vokiečių juokas
susiliejo su aimanomis ir lėktuvų antskrydžiais. Pajutau,
kaip mane spardo. Vieną, antrą, trečią kartą, kol nuvirtau
į duobę. Krūtinę pervėrė kulka, nors nebegirdėjau šūvio trenksmo. Jaučiau, kaip gęstu, bet niekaip negalėjau
mirti. Jaučiau, kaip šalia ir po manimi raitėsi tokių pat
kančių varstomi žmonės. Keista, bet skausmą jutau tik
spyrių metu. Rodos, kulkos mane tiesiog aplenkė.
Jis nutyla, tankiai kvėpuoja.
– Ir tada pabudau.
Tikėjausi to, bet vyliausi, kad klystu. Vyliausi, kad
visa tai – tik mano paties niekuo neparemta kvaila hipotezė. Tai tikrai vyksta.
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– Negalvok, čia sapnas, – raminu, matau, kaip jam
sunku ar tiesiog gėda.
– Nesuprantu, kodėl taip nutiko. Gal, kaip ir pats
sakai, esame vietoje, kuri matė per daug? Gal tai – kolektyvinė miestelio problema?
– Manai, kad sapnavai šias vietas?
– Esu tikras, kad duobė buvo netoli morgo.
– Manai, kad tai iš tikrųjų galėjo nutikti? – jaučiu,
kad peršokome svarbią pokalbio dalį, bet sustoti neverta.
Nesugeba atsakyti. Išgėrę alų, paliekame barą. Jis
teigia esąs pervargęs ir nori vykti namo. Palaukiu, kol
atvažiuos taksi. Esu tikras, kad jis nepervargo, tiesiog
norėjo kuo greičiau išsinešdinti.
Ilgai neužmiegu. Jau greitai švis, o vis dar guliu atmerktomis akimis. Ar įmanoma užmigti, kai sužinai šį
tą pribloškiančio? Nė nesvarbu, tikėjaisi to, ar ne. Matyt,
nuostaba visad suveikia. Svarstau apie ją, apie jį, apie
juos abu. Nei ji, nei jis nesupranta, kas nutiko. Man tai
jau trečiasis kartas. Po trijų kartų galima daryti išvadas.
Po pirmojo tai – tik įspūdis ar emocija, po antrojo – tik
viršun iškilę įtarimai. Po trečiojo jau galima įžiūrėti tam
tikrą dėsningumą. Nė nesvarbu, ar ji papasakojo sapną,
ar ne. Sapnas buvo baisus, mačiau tai iš jos akių, iš jos
elgesio.
Suvokimas sapne nesąmoningas. Tai, ką suvokiame
realiame gyvenime, suvokiame savo pastangomis, atrinkdami, ką, iš kurios pusės ir kada priimti. Sapne viso
to nėra. Sapne suvokiame nesąmoningai, nes ne taip,
kaip realybėje, nesame visa ko valdytojai. Apsvarstydamas tai, ką regėjau pats, ką pasakojo Ervinas, tikriausiai
galiu teigti, kad tokio pobūdžio, tai yra, tamsūs, sapnai
iš dalies atskleidžia tai, ko šiaip sau negalėtum leisti.
Pavyzdžiui, nemanau, kad galėčiau bet kam pasakoti
panašų sapną, kurį tik ką išgirdau, žmonėms, neužsimindamas, kad tai arba sapnas, arba istorinis faktas, arba
kieno nors fantazijos vaisius. Gal tai atskleidžia realybėje
įprastus potyrius? Tai, ką pasakojo Ervinas apie emigranto dabartį, iš dalies siejasi su tuo, ką jis patyrė sapne –
visad yra viršesnių, galinčių laisvai tai demonstruoti. Ervinas nepajėgė atsakyti, bet ar galime prisiminti ne savo
praeitį? Tai, kas vyko kadaise, nors ir netiesiogiai, susiję
su mumis. Kiekvienas menkas istorijos faktas svarbus.
Ak, taip, mano sapnas.

* * *

Paskutinis dalykas, kurį mačiau prieš užmerkdamas
akis, buvo susikaupusio kaimyno veidas. Vakarojome
drauge. Vakaro kalboms įsisiūbavus, žinoma, kalba pakrypo apie neseniai įsigytą gitarą. Norėjo pabandyti.
Vienas brūkštelėjimas, antras, šiek tiek paderintos stygos. Apėmė žiovulys, į kurį anuomet jokio dėmesio neatkreipiau.
Atrodo, kad tai – net ne sapnas. Visa, kas vyko po
to, krypo žemyn. Lyg būtų susiję.
Atrodo, kad tai – net ne sapnas. Vilnius. Katedros
aikštė. Tolumoj ant suolo kiūtojo vargšas jaunas poetas.
Pažinau iš mažos užrašinės ir pamirštos cigaretės. Visi
jie tokie, kol jauni – be vietos, be prasmės, tik su jų pačių
įmintais klausimais, kurių nėra kam atskleisti. Sparčiai
ėjau tolyn, matyt, kažkur vėlavau. Oras puikus – saulė

61

it kiauriai švietė per pageltusius spalio lapus, šildė švelniais šilumos potėpiais. Eidamas pro Katedros bokštą,
prasilenkiau su senyva moterimi. Akimirka lyg sustojo. Ji
naiviai, gal kvailai, šypsojosi žengdama priešinga kryptimi. Akys lyg laimingo šešiolikmečio paauglio, pirmąsyk
pajutusio susižavėjimo svaigulį – sklidinos gėrio ir nekaltumo. Moteris plačiai šypsojo. Burnoje vos vienas dantis.
Nuėjau iki Universiteto, Filologijos fakulteto. Tylu,
tiesiog bauginamai tylu. Paskaitos pasibaigusios, žmonės atsisveikinę iki rytojaus. Sustojau tik Mūzų salėje,
prisispaudžiau prie lango. Vaizdas į Pilies gatvę – niekur neskubą praeiviai, šen ten sušmėžuojantys valkatos. Kažko laukiau. Koridoriaus gale nuaidėjo artėjantys
žingsniai. Į salę atėjo jaunas vaikis, gal pirmakursis. Praeidamas pro šalį, prie sienos pamatė pianiną. Neįžiūrėjau
vaikio bruožų, tik neryškius kontūrus. Matyt, jis manęs
irgi nematė. Pagarbiai apžiūrėjo pianiną, apėjo. Tikriausiai būtų galima numanyti, kad jis prisijaukinęs klavišus.
Ar atvirkščiai – buvo prijaukintas? Nė nenumanė, kad
buvo stebimas. Stovėdamas švelniai pagrojo kelias natas.
Nuvalė dulkes nuo klavišų, nuo krašto. Pasitraukė, lyg
ketindamas nueiti, grįžo. Atrodo, ir vertino, ir stengėsi
įsiminti. Tai tikriausiai vienas gražiausių dalykų. Tai yra
stebėti baimingai pagarbų žmogų. Šitoks žmogus pripažįsta nesąs bejausmis, kūrėjas.
Staiga pasigirdo kurtinantis ūžesys. Vaikis prie pianino į tai nekreipė dėmesio, o gal nė negirdėjo. Per odą
perbėgo šiurpas, koks perbėga žiūrint ramią kino juostą, kai visai netikėtai nuo kulkos (ar nuo garso?) griūna
žmogus. Perėjau koridorių, triukšmas nedidėjo. Lyg būtų
sustingęs tarp sienų. Išėjęs į lauką, išgirdau variklių riaumojimą. Ėjau kuo arčiau sienų, nežinau, ko išsigandęs.
Bibliotekos kieme sustoję tankai. Nauji – nei purvo,
nei rūdžių. Kol kas visi užvesti, nors neaišku, ar viduje
kas sėdėjo. Stovėdamas prie vartų, prisiminiau skaitęs
apie vokiečių ar rusų įvežtus naujus tankus. Žinoma,
istorija visad šališka – gal to ir nebuvo. Bet štai jie prieš
mane – prieš mano akis. Ar tikrai sapnavau Vilnių prieš
septyniasdešimt metų? Prigludęs prie sienos, prisiminiau, kad ir vaikis toje salėje atrodė kitoks, apsirengęs
neįprastais nūdienai drabužiais.
Dabar, kai permąstau šį sapną, lyginu jį su galimu
merginos sapnu, su tuo, kurį papasakojo senų laikų
draugas. Tas, kurį išgyvenau aš, kitoks. Vyriokas sapnavo fizinį smurtą, dedu galvą, kad mergina taip pat – juk
antraip nebūtų taip sureagavusi. Tačiau dabar svarstau,
ar manasis nebuvo kandžiausias? Okupantų divizijos
trypė ne pavienius žmones, bet visus apskritai, visą valstybę – ir istoriją, ir kultūrą, ir ateitį.
Tankai nutilo. Po gerų dešimties (ar tikrai – juk
sapne laikas teka, matyt, kitaip?) minučių liukai buvo
praverti, vieni po kito išlipo karių uniformomis vilkėję
vyrai, nuėjo kas sau – keletas į Alma mater, kiti į skirtingas puses.
Bibliotekos kiemas tuščias. Tik aš ir tankai, gęstanti
saulė, švelnūs vėjo gūsiai. Nugara į tankus, žvelgiau į
tolumą. Nenumanau, kaip Vilnius atrodė prieš septynis
dešimtmečius, mano vaizduotė pateikė jį tokį, koks yra
dabar. Prezidentūra, kiemas, kuriame savavaliauja su
potvarkiais valstybėje nesutinką disidentai, kiemas, ku-
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riame šiokiadieniais ilsisi studentai – valgo sumuštinius,
geria arbatą ar kavą, kalba ir juokiasi.
Tai buvo paskutinis vaizdas, kurį mačiau ten. Kitą
akimirką jau buvau visai kitur. Galbūt man trenkė kareivis, galbūt besisukdamas tanko vamzdis.
Buvau numestas kažkokio pastato pasieny. Dabar
to pastato nebėra – iškilęs naujas prabangus daugiabutis. Matyt, mane pabudino toks pat, kaip universitete,
ūžesys. Variklių gausmas. Pakėlęs galvą, pamačiau tolyn pravažiuojančią tankų gurguolę. Sustojo prie didelio
pastato, prie tankų pribėgo tamsoje beveidžiai žmonės.
Varikliai nutilo. Prasivėrė liukai. Girdėjau žingsnius ir
tai, kaip susirinkusieji kalbėjo. Jutau tų žmonių džiaugsmą – juk viskas jų rankose, jiems niekas nesipriešins.
Nežinau, ar tai tikra – ar iš tiesų vyko. Retas kuris
drįsta nagrinėti šios miesto dalies istoriją. Sklando daug
legendų. Gali būti, kad tai, ką mačiau, buvo vos vienos
iš legendų atgarsis.

* * *

Kad ir kaip ten būtų, jau savaitę bandau prisiskambinti,
bet ji neatsiliepia. Vėl ir vėl prisimindamas sapnus, galiu spėti, kad gitara kažkaip įsūdo į pasąmonę tikrus ar
išgalvotus istorinius įvykius. Istoriją galiu palikti snobams, man svarbiau tai, kad jau mėnesį esu visiškoj nežinioj.
Instrumentas atremtas į sieną. Atrodo nekaltas. Ši
istorija panaši į tas, kuriose meno galimybės viršija lūkesčius. Matyt, apie tai susimąsto daugelis, gal daugelis
tai net ir patiria, tik tyli. Atsimenu, studijų metais lyjant
lauke radau gitarą – šlapią ir nebepataisomą. Jai išdžiūvus, nebegalėjau suderinti. Tačiau kaskart, kai imdavau
ją į glėbį, jusdavau, kad ji turi ką papasakoti. Atsimenu,
dar mokykloje pažinojau vaikį, kuris gyrėsi turįs sovietų laikus menančią elektrinę gitarą. Pasakojo, kad buvo
ganėtinai baugu groti, bet jis vis bandė, kol trūko viena,
kita styga. Pakeisti taip ir neprisiruošė. Tokie dalykai
vyksta. Gal manoji gitara turėjo papasakoti tiek, kiek
įprastai neturi.
Prisimenu, kad netoliese gyvena gitarą pardavęs
meistras.
Kita diena. Smarkiai lyja. Pribėgu prie lenkų generolų daugiabučio, įlekiu į laiptinę. Joje tamsu ir atsiduoda
drėgme. Užlipu į trečią aukštą. Štai jo durys. Įsiklausau,
neišgirstu nė menkiausio garso, tik lietaus švokštimą
lauke. Keletąsyk pabeldžiu, nors prie durų yra skambutis. Kurį laiką niekas neatidaro. Pabeldžiu dar kartą.
Girdžiu, kaip už durų kažkas krebžteli. Vėl pabeldžiu,
šįkart smarkiau. Nieko.
Grįžtu namo, nežinodamas, nei kur dėtis, nei ką
veikti. Darbo užsakymų jau apie savaitę nėra. Mergina
ir toliau neatsiliepia. Parašau žinutę, prisijungiu prie skype – jos nėra. Vakarą praleidžiu tai skaitydamas, tai dėbsodamas į kvailas figūras TV ekrane. Mintyse skamba
Pink Floyd eilutė iš Nobody Home – I got thirteen channels
of shit on the TV to choose from.
Ryte vėl nueinu prie gitarų meistro durų. Ir šįkart
neįleidžia, nors tikrai žinau, kad jis viduje. Pastebėjau,
kaip žmogaus kūnas užstojo šviesą durų akutėje. Šiandien nelyja, tik pučia bjaurus vėjas. Užeinu už kampo,
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prisiglaudžiu prie šaltos pastato sienos. Šiek tiek pakrapštau atmintį, atrenku ieškomo vyro veido bruožus,
kūno sudėjimą. Man žūtbūt reikia su juo pakalbėti. Gali
būti, kad neatidaro durų, nes yra skolingas ar turi kitokią dingstį slėptis.

* * *

Štai jis. Senis palieka laiptinę ir nesidairydamas eina manęs link. Lyg niekur nieko rūkau parimęs prie medžio. Jis
pažiūri į mane tik prasilenkdamas ir išsyk pradeda eiti
greičiau. Kiek palaukiu, kol nutols bent per porą dešimčių žingsnių, seku. Kvėpavimas trumpam sustabdytas.
Ką jam sakysiu? Jis manęs nepažino. Beje, vienas kito
nepažinome mes abu. Jis apsirengęs ilgu tamsiu lietpalčiu, ryžtingai žengia per balas, nors jau numano, kad yra
sekamas. Prisigretinu.
– Laba diena.
Nustebęs dėbteli į mane.
– Ar ne jūs gaminate gitaras?
Senis nežino, ką atsakyti. Gali būti, kad slepia. Tačiau tada prisimenu, kad gitarų senolio veidas padengtas raukšlėmis. Šio veidas, kaip tokio amžiaus vyrui,
gan lygus.
Atsiprašau, kad sustabdžiau, bet jis nebeatsisuka.
Kurį laiką stebiu jį nueinantį. Nepratarė nė žodžio. Gal
tai ir buvo jis? Grįždamas prie medžio, pamatau iš laiptinės išeinantį senį, įsižiūriu. Veido nematyti. Belieka laukti. Matyt, žmogus pajunta, kad stebiu, atsisuka. Sustoja.
Mus skiria daugių daugiausiai penkiasdešimties metrų
atstumas. Nė neabejoju, kad tai jis. Lietaus lašai krenta
ant galvos, veido, pečių. Nusibraukiu, o kaip tik tą akimirką senis pradeda bėgti. Vejuosi, jaučiuosi lyg nesavas – lyg tai, ką daryčiau, būtų visai ne mano veiksmai.
Nebeturiu darbo, žmonių, ir štai gainiojuosi kaimynystėje gyvenančius senukus.
Štai jis. Man po kojomis. Besivydamas pakišau koją,
senis nugriuvo. Bandė bėgti, bet sulaikiau. Žiūri į mane
paklaikusiomis akimis – suprantu, kad neatpažįsta, kad
bėgo dėl kitų priežasčių. Padedu jam atsikelti, o jis keikiasi ir bando ištrūkti.
– Ką tu čia blet darai? Seną žmogų kankini, – meta.
– Kodėl bėgi? – klausiu ir veduosi atgal į laiptinę.
Pastebiu, kad kažkas mus stebi pro langą. Gali būti, kad
tuoj iškvies mentus, tad reikia grįžti į namus. Į jo namus.
– Reikia blet ir bėgu, – meta, bet jau nebebando ištrūkti.
– Einam pas tave, pakalbėsim.
Jo akys liūdnos ir sutrikusios. Nesuprantu, kodėl.
Manęs jis nepažino. Aš jam niekas.
Bute šilta. Pasiūlo sėstis ant nudriskusios sofos. Šalia
nė vienos gitaros. Senis pasirodo po kelių minučių, nešinas dviem arbatos puodeliais.
– Kodėl bėgai?
– Tai kaip čia nebėgsi ble, – kerta. – Kam vytis?
– Aš tik noriu pakalbėt.
– Neturiu tų pinigų, tiesiog neturiu. Ne tai man galvoj. Aš čia išvis ne prie ko esu, ko vis lįst reikia.
– Nesuprantu, apie ką tu.
– Ką čia tu pisi protą. Visi jūs tokie. Tai davai – išsiaiškinam.
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Apsidairau, išlošdamas laiko. Pamatau pelėsį ant
sienos ir tinklu žemyn besileidžiantį vorą. Senis, matyt,
nuo kažko slapstosi. Gal iš tiesų skolingas, kaip kažkam
už kažką skolingi dauguma lietuvių.
– Aš čia visiškai ne tam, – sakau. – Aš dėl gitaros.
Jis įtariai mane nužvelgia. Siurbteli arbatos.
Atsistojęs užtraukia užuolaidą. Kambaryje vos įžiūrimai tamsu, bet senis nejungia šviesų.
– Kam užuolaida?
– Priešais gyvena sesuo, matė mus. Čia mūsų ženklas. Jei užtraukiu užuolaidą, pagalbos nereikia. Nusirenk striukę, pakabinsiu.
Jis grįžta, vėl atsisėda priešais.
– Kaip ji?
– Kas?
– Atėjai dėl gitaros ir nežinai, apią ką kalbam?
Šypteliu.
– Prisimenu, kaip tau ją atidaviau. Senutė. Surūdijusiomis stygomis, pakrypusiu postygiu. Kaip ji?
Kurį laiką tiesiog žvelgiu jam į akis ir nieko nesakau.
Jis bėgo manęs nepažinęs. Atsivedė į namus, jau mane
matydamas. Palaikė kitu, kažkodėl jam pikto linkinčiu.
Ir vos užsiminiau apie gitarą, jis, regis, beregint suprato,
apie ką bus kalbama.
– Tiesą pasakius...
– Blogai. Kai ją paėmei, negalvojau, kad prisiversi
tvarkyti. Tiek darbo reikėjo įdėti.
– Blogai, – pritariu. – Atrodo, kad būtų geriau, jei
jos neturėčiau.
– Negi taip manai?
– O jūs taip nemanote?
– Na matai, pradėjom gražiai bendrauti ir iškart
ėmei kreiptis gražiau.
– Kas vyksta, kai ja groji? – klausia, išsyk topteli, kad
senis visąlaik žinojo šią paslaptį.
– Žmonės užmiega ir sapnuoja. Kaip supratau, sap
nuoja tai, kas šiose gatvėse vyko praeityje.
Suprantu, kad jis man ne priešas. O juk ieškojau jo
tam, kad mažų mažiausiai primuščiau už tai, kad sugriovė ramybę. Matyt, taip gyventi jau esu pripratęs. O
štai jis sėdi prieš mane ir, atrodo, nekaltina nei savęs, nei
manęs, tik klausosi ir bando patarti.
– Taip. Mano galva, tai negerai. Būtent dėl to gitara,
kurią pasiėmei, ir buvo tokia apleista. Niekad negalvojai,
kodėl ji tokia neprižiūrėta? Nepamenu, kas, bet kažkas
yra sakęs, kad priemonės kurti meną sugeria emocijas,
įvykius ir saugo. Manau, tai buvo grindžiama tuo, kad
menas atspindi visuomenės gyvenimą ir beveik be išimties remiasi tuo, kas buvę anksčiau. Atrodo, kad ta gitara
yra puiki šios teorijos iliustracija. Kiek ją turėjau, visad
patirdavau kažką panašaus. Galima sakyti, sužinojau
nemažai Šiaurės miestelio istorijos. Bet kas pasakys, tai –
istorija ar ne. Tai – istorikų darbas.
– Kaip tai patirdavote?
– Grodavau, o naktimis sapnuodavau.
– Mano atveju viskas kitaip. Pats nieko nepatiriu, tik
besiklausantys žmonės.
– Vienu ar kitu atveju tai ne tavo reikalas. Kaip sakiau, istoriją tegu analizuoja istorikai.
– Ką siūlote daryti?
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– Jeigu ją išmestum, gal kažkas atrastų. Gali sudeginti.
– Galiu ją jums atnešti?
– Jokiu būdu, – griežtai metė. – Sakyk, negi taip blogai, kad gitara nėra paprasta?
– O ar sakiau, kad blogai?
– O tau atrodo, kad senas žmogus patikės, jog pas jį
ateina jaunimas pasidžiaugti dėl muzikos?
Baigiu gerti arbatą.
– Atrodo, visai nebegaliu susikaupti. Likau vienui
vienas. Dėl gitaros mane paliko mergina. Viskas slysta iš
rankų ir, jei atvirai, šiaudo, kurio galėčiau laikytis, nėra.
Senis ilgai tyli. Pastato tuščią puodelį ant stalo.
– Už mano garažo yra vieta, kur mūsų niekas nematys. Atsinešk ją ten rytoj vakare. Tik vienas ateiti negali.
– Kaip tai?
– Tau svarbu išsaugoti santykius, o ateidamas vienas, išspręstum tik savo paties problemą. Ji netikės ir net
neturės pagrindo tikėti, kad viskas baigta. Kita vertus,
tokių dėmių visad bus.
Dingteli, kad jis sako gryną tiesą. Nudžiungu, bet
išsyk užklumpa šioks toks nerimas – žmogus, kurį turiu
atsivesti, griežtai atsisako bendrauti.

* * *

Laikas iki kito vakaro, regis, buvo gerokai sulėtėjęs.
Taip sutapo, kad tai – mano ir Augustės diena. Iki šiol
jos vardo neminėjau, bet tai – patys suprantate – istorijos pabaiga. Negaliu palikti bevardžių artimųjų. Iki šiol
vengiau to. Maniau, kad ji nesugrįš, arba pats nenorėsiu
pas ją grįžti.
Susipažinome lygiai prieš metus. Veide buvo užgimusi menka šypsena, lyg primenanti, kad visa, kas
bloga, tėra Vilniaus akademikų požiūrio spragos, kad
tai, kas varė į neviltį, iš tiesų nepakenkė mano keliams.
Prieš metus tai buvo saulėta vasaros diena. Gaila, kad
susipažinome taip, kaip nūdienoj įprasta. Vienas susirašinėjimas po kito, galop susitikimas. Pašnekesiai. Taip
praslinko metai. Permečiau atminty viską, kas mums nutiko. Visus pradžiamokslius ginčus, švelnias akimirkas,
laimingas akimirkas, siaubingas akimirkas, girtas naktis,
kai išsiskirdavome išsipykę. Gitarą. Niekad nemaniau,
kad savame visiškai niekuo neypatingame gyvenime
bus kažkas, ką galėsiu papasakoti. Tik nežinau, kas patikės. Ar patikėjote? Ar ir toliau galvosite, kad Vilnius
yra pasakų miestas, kurio švyturiai leidžia mums apie jį
žinoti absoliučiai viską? Gal ir ne. Kad taip galvotumėte,
tikriausiai turėjau parašyti kokį nelaikšį tekstą. Ne. Čia
visai kas kita. Čia realus gyvenimas, toks, koks ir turėtų
būti. Būtų gerai įtikėti, kad Vilniaus istorija dar neištirta. Ji lenda į viršų, tiesia savo žalstelėjusias rankas mūsų
link, lyg pati primintų, kad, ei, dar kažko nežinome, arba
tiesiog jaučiame gėdą pripažinti, kad šios vietos praeitis – tai ne mūsų, o tų, ant kurių spjaudome. O laikas iki
vakaro slinko tiesiog velniškai lėtai.
Ketinau miegoti ilgai. Pabudau šeštą. Narstymas iš
kampo į kampą, nuo kompiuterio iki knygos, nuo pusryčių iki pietų stalo. Viduje nežinomybė. Vien pagalvojus,
kad jos neprikalbinsiu, stingsta širdis ir veržiasi nerimo
atodūsiai. Vidurdienis. Kelionė pėsčiomis. Nelijo, švietė
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rami saulė. Sustojau prieš jos daugiabutį. Atsisėdau ant
vienintelio suoliuko kitoje gatvės pusėje. Jos lange tamsu. Užuolaida užtraukta, nors galėjau lažintis, kad kartą
už jų sušmėžavo daili moters figūra.
Praėjo beveik valanda. Atmintimi dar kartą perbėgo
mūsų buvimo kartu akimirkos. Visiškai nieko ypatingo –
tas pats, ką patiria daugelis kitų porų. Nors man tai –
tema, apie kurią sau pasakoju dienų dienas. Peržvelgiau
ironišką šiandienos tiesą – Augustė nutolusi, vaidina,
kad jai niekas nerūpi, nors prieš kurį laiką galvojome įsikelti į mūsų pirmuosius namus. Kai pergalvojau paskutinį mūsų istorijos skyrių, supratau, kad tai – absurdas. Ji
pabijojo gitaros, kurios, jei būtų paprašiusi, jau nebebūtų.
Po valandos ji pagaliau išėjo iš namų. Laikrodis ant
riešo rodė ketvirtą valandą. Mačiau ją tolstančią. Gal
paskutinįkart ją mintimis iškoneveikiau kvailiausiais žodžiais, lėtai artėjau. Ji vilkėjo dailią violetinę palaidinę ir
juodą sijoną iki kelių. Plaukai palaidi. Kurį laiką tiesiog
stebėjau, galvodamas, kaip į ją kreiptis, ką sakyti.
Prisivijau, ji nė nesulėtino. Persimetėme keliomis
trumpomis frazėmis. Pasakė, kad matė mane pro langą.
Matė, bet vis tiek išėjo. Bandžiau ją nuraminti, paaiškinti, kas vyko. Stengiausi papasakoti viską, ką žinojau.
Kai užsiminiau, kad šiandien jos neliks, Augustė, regis,
atlyžo. Staiga viskas vėl buvo gerai. Mačiau jos ramią
šypseną. Taip buvau jos pasiilgęs! Regis, reikėjo tik vieno sakinio. „Šiandien sudeginsim tą prakeiktą gitarą.“

Ka z i m i e r a s S i g i t a s S t r a i g i s . Procesas (instaliacija), 2015
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* * *

Ir štai mes čia. Šešta valanda. Senio garažas. Šiek tiek lynoja.
– Mes tikrai nepaklydome?
– Jis sakė laukti čia. Trečias garažas, – atsakau. – Pirmas, antras, va mūsų. Tuoj ateis.
– O jeigu ne?
– Patys jos atsikratysime.
Praeina kelios minutės. Už rankenos laikau instrumento dėklą. Gitara sunki. Kirba mintys, ar pavyks, ar
degs metalinės korpuso dalys, ar lietus netrukdys. Išgirstame čežant žingsnius. Pasirodo senis, kuris, atrodo, visai
nenusiteikęs kalbėti. Jei ne mes, visa tai dabar nevyktų.
Situacija kiek primena anekdotą apie suomius, kuriame
du suomiai nueina į barą, užsisako alaus, o po pusvalandžio vienas sako, esą geras alus. Dar po pusvalandžio
kitas tarsteli: mes čia susirinkome kalbėti ar gerti?
Senis atrakina garažą. Jame bent dvidešimt gitarų.
– Ar visas darėte jūs?
Senis linkteli. Kažką sukrapštęs, eina į lauką. Užrakina duris. Paima iš manęs dėklą.
Sekame iš paskos. Tiesiai už garažo yra nedidukė
užuovėja – medžių ir tankių krūmų priedanga.
– Dedam čia, – sako senis, guldydamas gitarą ant
žemės.
Apipila ją degiu skysčiu. Stebime sulaikę kvėpavimą. Senis kurį laiką žvelgia į ją, lyg atsisveikindamas.
Lėtai atsitupia, įžiebia degtuką. Krisdamas lietaus
lašas jį užgesina. Augustė spusteli ranką. Senis pridega
dar vieną, slėpdamas delnu prideda prie instrumento.
Šokdama pasirodo ugnis. Senis atsistoja prie mūsų. Vieningai stebime – medis linksta, stygos paeiliui sutrūkinėja. Niekad nemačiau degančio muzikos instrumento. Ir,
dievaži, daugiau nebenoriu matyti. Kraupu, kai pagalvoji, kad muzika yra vienas kertinių ramsčių gyvenime, o
priemonė šiam ramsčiui atsirasti štai skęsta liepsnose ir,
regis, rauda, nes pati nėra kalta už tai, ką kitiems skambant jai teko patirti. Augustė suspaudusi delną. Jos akyse
ne ką mažesnis sąmyšis. Seniui, regis, tai nerūpi, tačiau
ir aklam aišku, kad tai – tik kaukė.
– Atrodo, būsiu tau skolingas gitarą, – taria senis, dar
užpildamas skysčio – už ugnies liežuvių nieko nematyti.
Tyliu. Atrodo nepagarbu atsiliepti.
– Aš jau senas. Gal ir nespėsiu visų išparduoti. O
pats, matyt, ieškosi naujos. Ar draugė groja?
Augustė droviai nusijuokia.
– Tai, matyt, būsiu skolingas dvi, – jis lengvai nusišypso. Atsistojęs tarp mūsų, abu apkabina per pečius.
Stebime liepsną, kol gitara sudega. Lieka tik apvalus
metalinis diskas, dėl kurio instrumentas buvo išskirtinis,
ir kelios smulkios metalinės detalės, kurios, matyt, bus
palaidotos po žeme.
Senis paspaudžia ranką, žadėdamas, kad kitą dieną
susitiksim. Apkabina Augustę. Padėkojęs išeina.
– Už ką jis dėkojo? – klausia.
– Nežinau. Ar pameni, kokia šiandien diena?
Ji nusišypso ir pakšteli į skruostą.
Gitara vis gailiai inkščia, lyg prašydama atgailos.
Šįkart istorijos užuominos liko paskendusios praeity.
Šis vakaras – tik mudviejų. Ir greičiausiai naujų planų
ateičiai, nes, velniava, gitara iš tiesų kiek pristabdė gyvenimo tėkmę.
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Salovartė–2015

Pradėjome antrąjį poetinio NAUJOSIOS ROMUVOS
ir NEMUNO bendravimo dešimtmetį
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Ona Jautakė

Kęst utis Subačius

Tėvo diena

***

Ant akių užsitraukusi skarą,
užstalėj niūkso diena.
Kaimynė ne vilnas kedena,
o savo laidoką. Jei ne karklo vytelės...
Tėvo rankos
miklios, narsto krepšius –
bulvėms ir šiaip kokiam padėjimui.
Kaip galėčiau nujaust,
kad po dvidešimt metų
jis nepažins šių namų?

Tas rytas man neatnešė naudos.
Todėl buvau tikslus kaip laikrodis.
O jis tiksėjo. Virš galvos
Gegutė kukavo. Sesutė verpė. Abi vieno medžio.
Tas rytas man neatnešė naudos.
Norėjau aš naujos komodos. Sesutė verkė.
Gegutė paliko perėjimą per gatvę neleistinoje vietoje.
Tas rytas man neatnešė naudos.
Visur tik verkia, verpia, neria kilpas.
Ant kaklo riša kaklaraištį.
Tas rytas man neatnešė naudos.
Dviaukštis mūras verkia.
Plyta krenta ant galvos
Praeivio, einančio per perėjimą.
Tas rytas man neatnešė naudos.
Tik žalą Lietuvai tą rytą pajautė senbuvė čiabuvė.
Tas rytas man neatnešė naudos.
Taip būna, kai manai žinąs Visatą, Kitką ir Sokratą.
Tas rytas man tikrai neatnešė naudos.

Tėvoniją sapnuoju:
prie lango priplaka lietūs
vaikišką lapo veidelį,
ant sienų šoka ugnis, krosnies durelės įskilusios,
dega pašvaistėj išblukę sienų jurginai.
Nyksta
šluotražio dryžiai asloj,
visai kaip žmogus,
kuris tebėra, bet išėjo.
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Rita Maksely tė

Nerijus Cibulskas

agro/kultūrinis

***

Stiprėja noras suskaičiuot visas avis prieš miegą
ir muša laikrodžio varpai, atrodo – skamba.
Įsiklausai, Bethoveną į tamsą šniokščia lietūs,
susižeri vidun visas žvaigždes,
o jos vis tiek – už lango.

Dažniausiai vasara sutelpa į keletą valandų.
Darganotą rytą nežinia iš kur atsiradusi
sniegena plėšia nuo savęs kiaurą šešėlį.
Parke nuolat girdisi rasos klavesinai.
Nematomi plaktukai skimbčioja tamsioj žolėj,
ši spaudžiasi prie žemės lyg apšauktas gyvūnas.

Akis raudų raudoniu išraudotas pakeli,
prigludus šiluma lange šešėliu tįsta,
žvilgsniu palydi atsigręžusius į vieškelį,
laukimo nerimas sugrįžtančiais sudygsta.
Avis ganai po vieną rudenio arimuos,
ruduo šalčiu per odą braunas link širdies
ir rodo kelią laiko piligrimams
sutūpę vėtrungės ant stogo.
Be krypties.

Ineza Janonė
***
tai ta pati ranka
jauna kadaise
patiklūs goslūs pirštai
jie susikibo su tavaisiais
lyg vyšnios žiedas lūpos
ilgi rudos spalvos plaukai
per nugarą
man teka
kaip upė vilnimis
nutiesus
savo taką
tad atsiverk dangau
mes tavo kaip anksčiau

Tai trunka iki vasarvidžio. Paskui
netikėtai atveriamos gilios rugpjūčio kriptos,
į kurias išnešama šiluma. Ir vasara
vėl pasibaigia, kai baltą vėją užkeliame
į palėpę. Kai koridoriuj nelieka
iš sodo netyčia atsivežto smėlio.
Kuomet gūžiasi dangun einančios rūgštynės,
išsigandusios savo nenormalaus ūgio.
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Juozas Žitkauskas
Batsiuvys
ilgos moteriškos rankos
atiduoda batus
jau sutaisytus
nori padėkoti tam,
kas kalė per padus plaktuku, tačiau
tos pačios ilgos moteriškos rankos
pasiima numeriuką
ir joms sakai „ačiū“
akių nebėra,
rankų nematai,
o kvapas – – –
tas pats:
lipnus, juodas,
nežinia,
kuo atsiduodantis,
kam parsiduodantis – – –
varlės vėl sau taisos lizdus,
kurkia, gargaliuoja
prūde, pakeitusiam upės dydį,
plaukioja sausašonės
prieg ašarukų šonų,
šnairuoja į juostelėjusį slieką,
tarsi iš dangaus nusileidusį,
atsiduodantį kažkuo gličiu, tamsiu...
valas virpčioja
nuo drebančių rankų laikomos meškerės –
vėl žmogelis pietums žuvelės atbėgo
palei tvorą moteriškės lyžčioja liepų saldėsį,
burkuoja paskutines naujienas,
parsineštas iš krautuvės su apdegusiais duonos kepalėliais,
rankose laiko kamašus,
su kuriais jau ne vienerius metus vaikščiojo
į bažnyčią, kolūkio ataskaitinius –
iš vieno šiaudas kyšo;

kito pade skylė, kad galėtum bažnyčios bokštą prastumti;
trečiosios pensininko užtrauktukas atžagarop eina,
o Lazauskas vis traukia ašarukus:
mažesnius – pickurukus katei atiduoda,
didesnius – į kaniukę, pietums išsikeps
rankos kvepia smirdi – dėl grožio ir skonio nesiginčysi –
špagatiniais siūlais, lipnia mase, gal vašku,
ant pirštų sutrūkinėję nuospaudos pripratę
prie ylos, plaktuko;
akys skvarbios –
akiniai nebent rajoniniam laikraščiui paskaityti –
skyles ir krūkelius kilbukams pasgauti
užčiuopia sulig visu didumu
nuo lietaus ar nuo moterų
kepurė su snapeliu,
gerai pagaląstas liežuvis:
Marula, iš šitų tavo batų nieko nebus –
juos cik bukton* išmesc!
Marulė spaudžia sudiržusiu pirštu pado skylę –
dabar jau bažnyčios bokšto pro ją nepertrauksi –
ir šluosto skepetukės kampu akis –
dar vienų vasarų su tais pačiais ir tom pačiom
in bažnyčią teks vaikščiot...
va, kaimynės labiau nuplyšę
ir spranžina in kitų pusį žiūri,
jai bus sutaisyti,
ji labiausiai akį merkia,
gudriau šypsosi,
vos saulei pakilus,
litruką pieno prieg durų pastato
kepa batsiuvys žuvį,
užgeria pienu –
jokie pabūklų griaudėjimai pilve nebaisūs –
žiūri pro savo mažą langiuką prūdo pusėn,
mato, kaip unguriais siūlai raizgosi,
lydekos dantimis vinukai švyti,
o ylos aštrumu atplaukia vijūnas
ir duria į liepto lentą
žiaunose nešdamas atplaišą
bato skylei užtaisyti
*Bukta – upės įlanka.
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Irna Labokė
vasaros intermezzo
1
smaragdiniai papievių veidrodėliai
lengvų atodūsių pritvinkę
su pagreičiu kartoja
dieną po dienos:
drugius
bites
sekmadienius
gulbes iš pieno plaukusias ir
gegutes su laikrodžiais
gręžiu skylutę danguje
ten – niekas neskuba
ir aistros neteka
dievulis ant suolelio snaudžia
saulabrolio pamėkliška mergelė –
tokia kaip vakar
užpernai
prieš milijoną metų
tiktai žiedeliai tavo cigaretės dūmo
besidriekią į naktį –
kiekvienąkart
kitokie – – –

2
gatvelė žemažiūrė rieduliais
grįsta ir
žolininkės vežimėlis
po liepa
mažų maišelių priperėtas
pipirmėtės šilokai bitkrėslės
valerijonai
ta žolininkė – senas lėlininkas
kadaise jaunas
iš šėpos ant ratukų išsitraukdavęs
angelėlius drožtus
giedodavę juokingai delniukus suglaudę
paskui – visi dangop akis užversdavę – – –
jų tebelaukiu it maža mergaitė
pipirmėčių maišelį pirkdama
3
plačiabryliai raibuliai –
dvidešimt aštuonių celsijaus
gausybės malūnėliai
griaustiniai ir žaibai pritvinkę
lietūs
auksinę arijetę kliaukia
užsimerkiu
purpurą taškę garsų debesys
pakvimpa laumžirgiais ir
vingiorykštėm
cukruje išmirkyti tavo pirštai
prie rojaus obuoliukų limpa – – –
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Ta d a s Ž v i r i n s k i s

Vy t aut a s Ši m k ū na s

Saulės žynių atnašavimas

Gyvenime

Kai vidurnaktį
Nematomas tavo plaukų krioklys
Ima lėtai kristi
Į mano tarpumenčio daubą,
Pabundu ir imu laukti drėgmės,
Kurią atneša tavo bučinys –
Atpalaiduojantis,
Išlaisvinantis,
Verčiantis pasaulį suktis,
O mane – apsisukti,
Kad galėtum atsiremti
Į mano pečių kalnus,
Kad imtume kvėpuoti
Vienu ritmu,
Kad imtume gyventi
Vienu tikslu,
Kad rytoj vėl
Patekėtų...

Manyje tu išaugai, kaip medis,
Šaknimis įsitvėręs į praeitį,
Kurioje, be miglų ir saulėlydžių,
Be lietaus, be fatališkos upių tėkmės
Ir rytojaus, ir vakar dienos,
Buvo mėlynos, dangiškai mėlynos
Motinos akys.
Buvo jaukūs, ilgi vakarai,
Be vienintelio žodžio ir garso,
Be lietaus ir griaustinių
Ir be žvilgsnių susėdus prie stalo,
Kai ant jo tėvas sunkiai padėjęs rankas,
Atsidusdavo.
Poteriams.

Ernestas Noreika
sekretas
jos akių sekretuose paslėptas sodas, įvykstantis naktį,
už stiklo erdvių ramuma. varnų rūkas. transliacija sniego.
dar truputis miego. regėjimas sapno. galėčiau apakti,
dykumos labirinte aš trumpas lietus, kuris neišlieka,
kuris išsiardo lėtai, debesynų magnetams paklusęs,
padusęs, išsekęs, bet matantis tavo sapnuojamus daiktus
ir čia nežaibuoja, netyčia sumaišomas minusas-pliusas,
čia dievas išvogęs elektrą. aptemęs pasaulis ir baigtas.
ir jei pabandytum atmerkti akis, ten gyvybė sukrustų,
pamėkliški medžiai apmirę varniuką iš lizdo iškosti,
pramerkus akis nebeliks paslapties, ten juk sodas užpusto,
ekranai dangaus mirguliuoja. tiek sniego. čia nemigos postai.
sukursiu tau kintančius daiktus, jiems tirpstant jų esmę įžvelgsiu,
paslėpsiu tave po žeme, po stiklais. žvilgsnio pumpuras gležnas.
aš mirgėjimas laikinas. sniego tamsa – – tarp švytinčių alksnių.
snyguriuojant tavųjų akių ekrane, dievas pakeičia dažnius.
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Viktoras Gulbinas

Juozapas Kardelis

Tylenis

Baltijai

Gyveni vienoj plokštumoj
su protokolais ir aktais,
pašto ženklais ir paveikslais,
neišeidamas iš jų rėmų –

O jūra, jūra,
Žalzgana
Manoji
Jūra,

O jūra,
Jūra,
Būk maloni,
Gera visiems,

toks nespalvingai dvimatis,
lyg įplėštas popieriaus lapas –
be jokio gylio ir turinio,
be raidės, ženklo ar simbolio.

Žaidi
Su vėjais,
Saule,
Su gelme.

Neužliūliuok
Savam
Mielam lopšy
Nė vieno,

...gyvenimas gaudžia vargonais,
urduliuoja aistrų verpetais,
o tu šioje partitūroje –
lyg ilga nesibaigianti pauzė.
––––––––––––––
...bet juk tikiesi plojimų?

Myli,
Bučiuoji,
Glostai tu
Kiekvieną,

Būk maloni –
Nepasiglemžk
Nė vieno
Į gelmes.

O kartais
Net kai ką
Ir užbučiuoji
Amžinai...
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K ristina Poder y tė

Mantas Balakauskas

***

***
Pagal A. R.

Traukiu šalio siūlus šilkinius –
rožynuose išsipašiojo,
kai sėlinau
per kaitrų sniegą
kraujuojančiomis
rudaplaukės naktimis
ir stingsta mintys kirčiais,
ir mirtis krapnoja
ant Magdalenos žvilgsnio –
pinas nytys,
mazgosi, sutrūksta
ir įsileidžia
praeities nėštumą
medis tyloje.

Eik ir užmušk
savo kaimyną,
Eik ir užmušk
savo kaimyną,
Eik ir užmušk
savo kaimyną,
šunį jo atiduoki į prieglaudą,
kur raukšlėjas jaunieji ir rausia
mirties karalijas odos paviršiuose.
Jis ieškos ten kaulų užkastų
mėzgaliuosE,
kraujagyslėsE,
prisiminimų kloduosE
ir viskas baigsis ties E,
ties nuodais iš Cerberio lūpų,
ties Graikija
ir ištiestomis rankomis,
ties Ginsbergo barzda
ir ties išnaikintomis knygomis,
beždžionių tiltais, ir tu
būsi vienas iš primatų,
vienas iš tų, kurie laiko,
ir vienas iš tų, kurių galvomis lipa
Dievas Tėvas,
Dievas Sūnus,
Dievas Šventoji Dvasia,
Dievas
Dievas
Dievas
Dievas
Dievas.
Eik ir užmušk
savo kaimyną,
Eik ir užmušk
savo kaimyną,
Eik ir užmušk
savo kaimyną
šimtu mililitrų gyvybės.
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Alv ydas Jegelevičius
Vienintelė meilužė
Šventadienio poezija proza su skaniais padzūkavimais

Šeštadienį išsivanojęs dūminukėje ir nusišveitęs
tuos savaitės prakaito ir purvo luobus su daugybe
įkandimų, paprašysiu dar, kad tu mane prikultum
ir gerai išpertum kailį nė kiek negailėdama – už visas
nuodėmes, tada atsidėkosiu tau ir nusidėsiu švelniai
bet švarus, su meile glausiuos prie tavęs ir pūkų sapnui
atsiduosiu – skrisiu, krisiu į tave giliai susmigsiu visas
ir užmigsiu ten, kur kitados buvau pradėtas ir sukurtas
–––––––––––––––––––––––––––
Kažkas sapne šaukia – kur tu, kur tu, atsibusk greičiau
o aš krentu, skrendu vis kaip užburtas šaukiu – kur tu
–––––––––––––––––––––––––––
Atsibusiu su šviesia mintim – sekmadienis-šventadienis
tave bučiuosiu, myluosiu, gražiai kalbėsiu ir dėkosiu
tavo vardą vis kartosiu ir šypsosiuosi laimingas – ačiū
kad esi, kad aš esu su tavimi – vienintele, svarbiausia
ir gražiausia, nepakartojama, visų brangiausia šitame
gyvenime – kaip gera, aš tave turiu, jaučiu – aš tavo
kalinys, belaisvis, vergas, brolis ir meilužis tavo, tavo
pats ištikimiausias tarnas ir karys – tavo gynėjas, taip
aš tavo, tavo amžinai, tebus lemtis tai ar kančia, vis vien
aš būsiu visada laimingas su tavim, nes tu manoj širdy
o aš – tavoj – kaip mažas, karštas, degantis angliukas
tiek užteks, kiek degsiu, tai bus daug vis tiek – žinau
o ta saujelė pelenų tegu plevena kada nors kaip lengvas
dulkių debesėlis tirps-ištirps brangiausioj tavo žemėj
–––––––––––––––––––––––––––

Atsikelsiu su šviesia mintim, žiūrėsiu į tave lyg pirmą
kartą, džiaugsiuosi, gėrėsiuosi tavim, žavėsiuosi – juk
per tuos darbus jau savaitę tarsi nemačiau tavęs, tad
švariai nusiprausęs gražiai apsirengsiu tavo austom
drobėm, iškvėpintom vasaros žolelių, pasipuošiu lino
raštais, slepiančiais svarbiausia – dvasią, meilę, viltį
išdidus nuaisiu-aisiu pažūrėc gražumo cikro – ty, kur
saulė juosia kryžių, su žalciais apaudzia jir apjuosia
ty – apaisiu viskų, apžūrėsiu – vėl iš naujo, glostysiu
žvilgsniu ir širdimi, atsižiūrėsiu, numylėsiu viską viską
tavyje ir išliūliuosiu, išdainuosiu lygumas visas, kalvas
ir rėvas, skardžius, slėnius, šilų garbanas ir upių gyslas
ežerų akis ir smegduobes baugias, o kad ir kas bebūtų
viską išgodosiu, išbučiuosiu ir iššniukštinėsiu kaip
cekavas vaikas raičiosiuosi žolėje ir landžiosiu po
tavo kūną, skęsiu tavyje, nes man esi gražiausia ir
brangiausia, nes esi vienintelė mano globėja, meilė
motina, sesuo, senolė, draugė, patarėja ir žmona
meilužė, pagaliau – esi visų skaidriausia ir tyriausia
ir tikriausia, ir karščiausia galingiausia mano meilė
–––––––––––––––––––––––––––
Šukė brūkšniuota, kalta vinis delne, kitam – kulka
ir moneta sena su vyčiu, dar sidabriniai rytmečiai
auksiniai vakarai ir tavo vardas – visas mano turtas
–––––––––––––––––––––––––––
Nu jir kū dar cia paporysi kai ciktai dzvi raidukės iš
to vardo liko LT, tep – balta, šalta, kalta, ba prikalta
an kryžiaus, ty – po cyltu sumalta, visai be kryžiaus
pakasta ir užversta ty žamėm, smylcim užpilta, ale
drūta – šilais žaliuoja dar ir mėlynuoja vandenais
tai va – tokia dabartės mūs visų tėvynė – Lietuva
o tu sakai – pati brangiausia ir vienintelė ji, mano
mano – tai pasijimk jir neškis jų ty, kur tau raikia jir
daryk su juoj kų raikia, bus roda, macysi, šitep, va

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 2 ( 5 9 1 )

74

A i v a r a s Ve i k n y s
Poezija

32 su puse

Aš niekad jos dorai neišmaniau,
Mokykloje, sakykim, net nemėgau,
Bet įpusėjus būti vis dažniau
Ją man diktuoja debesys ir bėgiai,

Prožektoriukas, šiugždantys sapnai,
Vidunaktį po antklode palindus
Ankštų namų kajutėje – tenai,
Kur vaiko siaubui girgžda senos grindys,

Per atlydį patvinęs šulinys
Ir dilgėlynai, kruopščiai nušienauti,
Kulkosvaidžiu ataidintis genys,
Lenktinis peilis baravykams pjauti

Bet jau po mirksnio keičiasi kryptis,
Ne grindys girgžda – žodžiai išskaptuoti,
Ak, akmenynuos spraudžias atmintis,
Ak, stvertis vairo bei išlaviruoti

Ir – dar svarbiau! – trejybė kaminų,
Virš gimto miesto smilkstančių iš lėto,
Jau visą amžių ten negyvenu,
Tačiau sugrįžęs rasčiau šiltą vietą

Tai kaip įmušti į tuščius vartus,
Kai jau nebėr nei kamuolio, nei vartų,
Kažkas kasmet sutrumpina metus –
Tankėjant tvinksniams, vargiai beištvertum

Lyg kregždžių lizdas ankštame bute,
Net ne bute, o prakartėlėj tvarto,
Kur motina pažadina ryte,
Kur tėvas seną detektyvą varto,

Daugiau nei duota tveriančiam šioje
Sidabro dulkėm aidinčioj visatoj:
Susipina žvaigždynų lapija –
Būrys pelių danguj užpuola katę,

Ten varnalėšos gniužulas plaukuos
Man vertingesnis negu aukso kraitis,
Net jei už tai ir vėl sukritikuos
Poeziją išmanančios mergaitės.

Taip aklas šuo vėl praregi, staiga
Nuo jam skirtos grandinės atitrūkęs,
Lengvais simptomais dangstosi liga,
Į savo sraunų sūkurį įsukus,

2015, vasario 18,
Vandžiogala

Ir nebelieka net menkos vilties –
Blausi švieselė, sapnas susiglamžęs –
Po dar vienos sudužusios nakties
Jaunuolio siaubui beldžias Kristaus amžius.
2015, birželio 8,
Elektrėnai
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M a n t a s To l o č k a

Sa ra Poisson

esamasis amžininis

Solfedžio

mano paprastas paprastas viskas
ten kur pievą siūbuoja asfaltas
gaudžia varpo ir žingsnių pastišas
ir iš mirusių tas kur nekaltas

riešutmedžio paunksnė, mūro do,
rami re-mi drėgmė, nugnybtas vyšnios medis –
sakytum, mirė kas – į sąnarių platiną Vladekui
įsmilkus drėgmei re, į fa-fantastiškus sapnus –
pelėdos ū-u-ū ir dar ku-kū gegutės (būti būtinai),
stebėjome anuomet saulės užtemimą:
Vladekas – nušvitęs sol ir prisimerkęs aš:
tarpudančiuos briediena, seilių la ir dūmo kvapas.
Ant gonkų – du maišai cemento, pauzė ir memento:
keturios neva netyčia numušto kely briedžiuko kojos,
kanopėlės, pelės po šiaudine šluotele.
Penktadienis, kurį ištversi ir išversi „vieną dieną“,
laužiamas sunkios naktų skyrybos,
spaudžiamas guminės-popierinės velniavos,
kurią vos vos si-si apčiurškia katinai.
Po vėliava, plazdenančia, kad
vėlei tėvo veido do, kad būti būtinai.

raidei šypsosi perkreiptu veidu
atrajodamas gal iš Radausko
porą posmų kuriems jau atleido
savo nebūtį
		jeigu paklaustų
atsakyčiau
		
kad veidas ne mano
kad atvėso ir kad nenumano
kas kuo baigęs tikėti palieka
šiam pasauliui (matai? priartėja
daug gražesnis už savo kūrėją)
mano paprastą paprastą nieką

Naglis Kardelis

ROKO GEL A ŽI A US nuotraukos
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To m a s R e k y s

Visų laimei ir gerovei...
N etikra bomba

Kitą kartą ir į galvą neateis mintis, kuo gali tapti. Štai tapau teroristu. Vežuosi savo rankiniame bagaže bombą,
noriu susprogdinti lėktuvą. Na, bomba pernelyg pretenzingai skamba, tai buvo tik kažkokie sprogmenys, tik aš
nesu to reikalo žinovas, ne itin nusimanau terminijoje,
todėl savo sprogmenis įvardiju universaliai suprantama
bombos sąvoka. Man viskas, kas sprogsta, yra bomba, ir
tiek. Ir kaip tik tokių intencijų pagrindu buvau sulaikytas
Kopenhagos oro uoste skrisdamas į Čikagą.
Nieko nuostabaus, atrodytų. Kiekvienas keleivis
faktiškai yra traktuojamas kaip potencialus teroristas;
todėl ir vyksta keleivių patikrinimas – vis nuodugnesnis, vis reiklesnis, vis dėl to paties keleivio saugumo. Ir
mano bagaže buvo rasta, kaip jau minėjau, nei daugiau,
nei mažiau – bomba! Kadangi Danija yra demokratiška
šalis, manęs už tai nesušaudė ir neareštavo, bet vykti
toliau į Čikagą neleido. Nes bomba neveikianti – ji turi
veikti! Toks buvo verdiktas. Absurdo teatras? Deja, ne
visai taip. Nes visokių bombų yra. Yra teroristinės, yra
karo, bet yra ir ekonominės ar tiesiog būties bombos.
Žmonių be bombų iš viso nebūna.
Praėjusių metų rudenį po ilgoko viešėjimo Lietuvoje, atsisveikinęs su draugais ir artimaisiais, išvykau iš
Vilniaus oro uosto į Čikagą, kur gyvenu jau penkiolika
metų. Skrydis buvo su persėdimu Kopenhagoje, bet ten
mano kelionė vos nesibaigė. Viskas lyg sklandžiai ėjo,
prie lėktuvo terminalo mane, kaip gal amerikietį, pasų ir
bilietų kontrolė praleido be problemų – užkliuvo žmona.
Nes ji vis dar Lietuvos pilietė ir vis dar su senu pasu –
tuo lietuviškai žaliu, o ne naujoviškai raudonu. Ir gal dėl
to juo labiau įtartina – praeitimi, matyt, alsuoja, nurimt
negali. Lietuviai, kaip žinome, karingi – apie garsius praeities žygius tik šaukia, ruošiasi Rusiją užkariauti, tegul
ir amerikiečių padedami. Taigi – į patikrinimo kabinetą...
Taip svarsčiau pats sau, nors pareigūnai vėliau tikino,
kad atrenka paprasčiausiu atsitiktinumo principu. Kad
ir kaip būtų, kaltas nesijaučiau, slėpti neturėjau ko, tad
žmoną užstojau. Pareiškiau, kad mes kartu vykstame.
Jeigu jau mane praleidžiate, tai gal ir ją kartu su manimi?
O taip – kartu! Tik kartu į patikrinimo kabinetą...
Ten pareigūnai užsimaukšlinę pirštines kažkokiu
specialiu daiktu, panašiu į paprasčiausią popiergalį ar
skudurą, apibraukinėjo mus nuo galvos iki kojų tarsi
valydami dulkes, taip pat mūsų rankinį bagažą – visus
užkaborius viduje, kišenėles. Paklausiau, kas čia per procedūra, kam ji? Paaiškino, kad jeigu koks paviršius turėjo
kontakto su sprogmenimis, ta jų medžiaga atitinkamai
sureaguotų. Supratau, kad tada ji turėtų būti prisodrinta kokio radioaktyvumo. Greičiau jau baigtų jie tą savo

procedūrą. Deja, toliau buvome paprašyti sudėti visus
savo turimus elektroninius prietaisus ant stalo.
Turėjome šiek tiek, kaipgi šiais laikais be jų. Mobilieji telefonai kišenėse, portfelyje – kalkuliatorius ir kompiuteris. Turėjau dar ir diktofoną, bet apie jį pamiršau,
liko jis kažkur švarko kišenėje. Ir jau žinojau, ką visa
tai reiškia, kuo kvepia – paprašys pademonstruoti, ar
tie prietaisai įsijungia, ar tikrai veikiantys. Po internetą landžioju dažnai ir todėl retai kuri naujiena praeina
man pro šalį nepastebėta. Taigi, amerikiečiai nusprendę
neįsileisti į lėktuvą elektroninių mechanizmų, kurie neįsijungia. Tai gali reikšti tiesiog bombą... Nelabai man
suprantamas tas veikimo principas, o ir tikrintojai vėliau
visa tai aiškindami patys sutrikę tik gūžčiojo pečiais. Žinojau ir tai, kad Europa čia priešinasi, nesutinka su tokiu
potvarkiu, betgi paprieštarauk tu amerikonui... Bomba
ar ne – turėtų pakakti bagažo peršvietimo procedūros,
tačiau amerikiečių sprendimu neįsijungianti elektroninė
sistema gali būti susijusi su sprogimu. Jeigu ji negali įsijungti, vadinasi, gal tik kartą ir teįsijungia, tegul ir kokiu
distanciniu valdymu ar užprogramuotu veikimu. Kartą
ir paskutinį, aišku...
Deja, įjungti visų prietaisų negalėjau. Telefonai buvo
įkrauti, kalkuliatoriui užteko kambario šviesos, bet va, su
kompiuteriu – nieko gero. Viešėdamas Lietuvoje buvau
sudeginęs jo bateriją – amerikoniška technika jautri, neįpratusi prie čionykštės elektros srovės šokinėjimų. Tad
kompiuteris kaip portatyvinis man buvo miręs, veikė tik
su laidu, kurį buvau įpakavęs atskirai į didelį lagaminą,
o šis dabar tūnojo lėktuvo bagažinėje. Taip ir paaiškinau
tikrintojams. Laidas kelionėje vis vien nereikalingas, o
tos naujienos veiksmingumu nebuvau tikras – neįtikima,
per daug keista kažkaip.
Vis dėlto prieš skrydį buvau užklausęs vieno labiau
patyrusio artimojo – ar galima, ar verta imti kompiuterio laidą į lėktuvą? Į tai jis atsakė juokaudamas, kad su
tokiu laidu galima pasmaugti, pavyzdžiui, stiuardesę...
Tad gal neverta rizikuoti – kaltas liksi iš anksto. Kad ir
kaip ten būtų su tomis stiuardesėmis, bet prisiminiau
panašią patirtį jau turėjęs. Prieš keletą metų prieš skrydį
į Meksiką niekaip negalėjau pereiti savo drabužių kontrolės. Ne viską esu ištraukęs iš kelnių kišenių – aiškino
man pareigūnas. Rausiau, rausiau, bet nieko negalėjau
užčiuopti. Nebent pačias kelnes nusiauti? Vėl tikrina –
peršviečia, ir vėl atgal. Pagaliau radau – tai buvo mažytė anūko man duota gumelė, tuo metu populiarus vaikų
žaidimas – iš jų mezga sau apyrankes. Buvau ją įsikišęs į
kelnių kišenėlę ties diržu ir apie tai pamiršęs. Nudžiugęs
ištiesiau gumelę pareigūnui. Tas paėmė, pavartė rankose, patampė, įtariai pažiūrėjo į mane, bet grąžino... Savo
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ruožtu pagyriau techninį įrenginį – va čia tai tobulybė,
viską mato! Pareigūnas pritariamai linktelėjo galva. Tai
tobulybei iš tiesų galo nematyti – be vargo peršviečiamas
visas kūnas, matomos visos gyslos ir kaulai.
Prisiminęs tą incidentą nusprendžiau, kad kompiuterio laidas – ne gumelė, kam man dar tie papildomi rūpesčiai, ir kraudamas bagažą laidą įgrūdau į lagaminą.
Tai buvo mano klaida, bet kurgi čia nesuklysi, žmogau,
kai pats esi visaip tampomas kaip guma.
Ir dabar štai rūpesčiai, kad neturiu būtent laido.
Jokio laido neturėjo ir pareigūnai tame kabinete. Man
aiškino, kad potvarkis naujas, nespėję tinkamai pasiruošti, apie laidų įvairenybę iš viso negalvoję. Tiesiog,
jei aparatas neveikia ar neįkrautas, jo negalima leisti į
lėktuvą – ir viskas.
Bet vilčių dar buvo – vienas pareigūnas išėjo ieškoti laido. Su kompiuteriais šiais laikais vos ne kas antras,
turėtų rasti kokį. Atnešė gana greitai vieną, bet jis netiko.
Pasirodo, vieningo standarto čia nėra, kompiuteriai skirtingi, o dauguma keleivių skraido be laidų – iš jų jokios
naudos, kompiuteriai veikia nuo baterijos. Pasiteiravau,
gal galima išimti laidą iš mano bagažinės, bet pareigūnai į tai kategoriškai papurtė galvomis – neįmanoma
fiziškai. Man beliko tik pasvarstyti, kad lygiai taip pat
sėkmingai galėjau grūsti į lagaminą ir visą savo kompiuterį – lėktuvas būtų sprogęs, ir visiems ramu. O dabar
galvoju, reikėjo jiems pasakyti, kad bagažinėje toks pat
antras kompiuteris be baterijos... Gal tada būtų ir mano
laidą radę. Vėliau paaiškinčiau, kad apsirikau, bombą
pamiršau namie... Bet tada man ne juokai buvo galvoje,
įmantrauti nesiruošiau.
Beliko tik viena galimybė, aiškino pareigūnai, – malonės prašymas. Kreipsis jie į savo vyresnybę, toji susisieks su Amerika, gal sutiks praleisti, kaip yra. Kompiuteris juk buvo peršviestas – bombos ten lyg nematė. Tai
buvo paskutinė viltis, bet veltui. Po kurio laiko sulaukiau
galutinio verdikto – man teks atsisakyti savo kompiuterio ir skristi be jo... Nes Amerika tokio kompiuterio neįsileidžia, tegul sprogsta Europoje. Su tuo nesutikau ir
pareigūnai apgailestaudami pareiškė, kad esu laisvas... Į
terminalą įleidžiama tik žmona. Sutrikęs pateikiau gana
kvailą klausimą – ką gi man daryti? Į tai gavau kitą klausimą – ar turiu pinigų? Pagalvojau, siūlys dabar dingti
kur į visas keturias puses – Rusijon ar gal tiesiai pas arabus. Bet siūlymas buvo kuklesnis – laidą galima pabandyti nusipirkti. Parduotuvių Kopenhagoje apstu, yra jų
ir pačiame oro uoste, galima nusipirkti nors ir visą kompiuterį. Pasidomėjau, ar priimta jų parduotuvėse grąžinti prekes atgal, kaip kad yra Amerikoje (po patikrinimo
man tas laidas būtų nebereikalingas). Atsakymas buvo
neigiamas. Nupirkai ir šventa! Bet dar neaišku, ar gausi
tą tinkamą laidą.
Man buvo grąžintas pasas ir bilietas, ir leidausi
su savo kompiuteriu laimės ieškoti. Teko vėl eiti pro
pasų kontrolės ruožą – atsidūriau laisvajame pasaulyje... Mano laimė – iki lėktuvo išskridimo laiko dar buvo.
Kompiuterių parduotuvę radau, laidą jame taip
pat – įjungėme su pardavėju, patikrinome – kompiuteris
suveikė, t. y. laidas tiko. Tik kainos Europoje kiek kandžiojasi – teko pakloti visą šimtinę dolerių. Amerikoje
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tokie laidai pigesni. Ir iš viso, tas laidas man kaip šuniui
penkta koja – namie tokių net porą turėjau.
Kai grįžau su laidu, mačiau, kaip pakilo, pagyvėjo ir
pareigūnų nuotaika. Jie irgi buvo susirūpinę, juto čia tiesiog beprasmišką problemą. Kad neturiu bombos, jiems
buvo aišku – visi daiktai juk buvo peršviesti praeinant
muitinę. Bent jau jungdami kompiuterį pareigūnai lyg
ir nebijojo, kad terminalas gal sprogs... Bet tikrinti tenka, instrukcijos – šventas reikalas. Ir kalba čia iš esmės
visai kita – tiesiog negalima skristi su sugedusiu daiktu!
Lėktuvas gal ir nesprogs, bet sistema tikrai gali sprogti –
nevykdant instrukcijų, kad ir kokios jos būtų.
Toliau jau ramiai laukdamas lėktuvo su pavydu stebėjau tuos, kurie įlindę į savo mechanizmus – į kompiuterius, aipedus visokius bei išmaniuosius telefonus. Jie
tarsi susilieję su jais, tokių keleivių ir tikrinti nereikia –
akivaizdžiai savi visais aspektais. O aš štai tarsi iškritęs
iš sistemos. Tik man pasirodė, kad bombą turiu ne aš –
visi kiti su savomis bombomis, kurios sėkmingai tiksi...

G eromis intencijomis

Suprantama, tiksinti bomba – tai tik laisva interpretacija,
bet jaučiausi turįs tam teisę, nes pirma – realios bombos
vis dėlto neturėjau, antra – veiksmo absurdiškumas irgi
akivaizdus. Visa tai būčiau linkęs vertinti simboliškai.
JAV pareigūnai, be abejo, aiškintų konkrečiai – keleivių
kontrolė nulemta tragiškos patirties. Jeigu ne nusikaltėliai ir teroristai – gyventume laisvi ir laimingi, nereiktų iš
viso jokios kontrolės, kaip kad buvo JAV maždaug prieš
50 metų. Tada lėktuvų skrydžiams net paso nereikėjo –
užteko turėti bilietą. Tokia padėtis, be abejo, tenkino
žmones, bet ar tenkino pačią Valstybę?
Kad kontrolė vyksta ne vien dėl nusikaltėlių, bet ir
dėl paprasčiausio ekonominio išskaičiavimo, liudijo lėktuve duodama pildyti deklaracija apie įvežamus į JAV
daiktus. Čia nieko naujo, bet deklaracija skambėjo su
subtiliais papildymais, žadančiais artėjančias perspektyvas. Joje nurodomi draudžiami vežtis daiktai ir produktai, ir į pateiktus klausimus reikia atsakyti „taip“
arba „ne“. Tačiau grafa, kurią būtina pažymėti neigiamu atsakymu, skelbė taip: „Aš vežuosi – vaisius, daržoves, sodinukus, sėklas, maistą, vabzdžius.“ Visa tai į
JAV įvežti draudžiama ir pažyma grafoje „taip“ reikštų
tiesiog katastrofą – tikras bombos sprogimas... Oro uosto muitinėje pratupėsi besiaiškindamas gal ligi Antrojo
Kristaus atėjimo. O betgi kaip tik taip žymėti tenka! Juk
yra tame sakinyje įsprausta maisto kategorija – ir kaip
tik vežiausi dovanų: šakotį, džiovinto sūrio, lietuviškos
duonos, lietuviškų saldainių. Visko po truputį, kas lietuviams Amerikoje yra aukso vertės. Ir visa tai bent iki šiol
įsivežti buvo galima. Galima ir dabar, bet faktas, kad žymėdamas toje draudžiamų įsivežti produktų kategorijoje
„ne“ – jau meluoji Amerikai! Vadinasi, teisus būsi, kai iš
viso jokio maisto nesiveši, bent jau tokios perspektyvos
žvelgiant į tą deklaracijos formą. Kol kas štai vežuosi ir
toliau vykau paprasčiausiai apsimelavęs. Grafoje pažymėjau „ne“ – tai yra nesivežu jokio maisto.
Ir ne vien maisto reikalai. Toje deklaracijoje reikia
nurodyti, už kokią sumą iš viso ką vežiesi nusipirkęs ar
kitaip – dovanų gavęs. Tai įprastas reikalas – jeigu daug
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ko vežiesi, mokėk muitą. Nurodomi konkretūs skaičiai,
kurie, aišku, sąlygiški, nes gali kaitaliotis pagal ekonominius poreikius, bet svarbu pats principas. Individas
negali praturtėti šiaip sau – pirkdamas kažką užsienyje
pigiau ar gavęs dovanų. Viskas turi būti kontroliuojama:
mokesčiai valstybei, tai – jos auganti galia! Ir ta galia tuo
tvirtesnė, juo labiau pažabotas kiekvienas individas. Toliau būtų tik ribų klausimas...
Įstabiai čia iškyla dovanos sąvoka, skelbianti sentimentalių individų santykių neigimo perspektyvą. Kol
tos dovanos menkavertės, tol pakenčiama, bet nesunku
pastebėti ir bendrą tendenciją: leidimo disponuoti dovanomis ribos siaurėja kylant ekonomikai. Tai tiesiog
ekonomiškai stiprios valstybės prielaidos ir jų privalu
laikytis. Štai ir Lietuvoje, kur gyvenimas tik gerėja, ekonomika visaip stiprinama, dovanų veiksnys irgi imamas
koreguoti. Valdžiai užkliuvo, kad iš Lietuvos išvykę emigrantai įstengia bent šiek tiek padėti savo paliktiems artimiesiems. Negerai... Reikia kaip nors tai sukontroliuoti ir
nurodyti piliečiams deramą vietą. Pradedama nuo leng
viausiai pažeidžiamų – nuo pensininkų.
Jeigu koks pensininkas gauna siuntinių – atimti iš
jo turimas pensines lengvatas! Perspektyvoje, atrodo,
turėtų būti atimamos ar bent mažinamos gal ir pačios
pensijos. Ir čia nesvarbu, kad ne visada tos siuntos
reikšmingos materialiai – kai kam tai tik kuklūs šventiniai pasveikinimai, atvirukai, suvenyrai. Svarbu pretekstas ir bendras piliečių kontrolės principas. Ir visa
tai, aišku, Lietuvos gerovei! Klestėsime, broliai, kai visi
liksime idealiai pažaboti. Juo labiau sukontroliuotas
individas, tuo geriau valstybei – štai optimaliausia taisyklė. Bet kol kas efektas tik tas, kad žmonės nustoja
sveikinti savo artimuosius Lietuvoje, bijodami jiems
pakenkti. Tačiau tas potvarkis vis vien reikšmingas aktas, nes žmonės verčiami suprasti ir vertinti tikrąsias
būties vertybes – kad nebūtų apmaudo dėl valstybinio
numelžimo, dovanoti reikia pinigus, o ne kažkokius
sentimentalius niekalus.
Sukontroliuoti subjektyvūs žmonių santykiai virsta
objektyviu išskaičiavimu, ir turime jau – sovietine ištarme – „naują žmogų“. Turime prie finansinės apyvartos
prisitaikiusį tipą. Pamenu vieno pirmųjų Lietuvos mag
natų pasisakymą žiniasklaidai apie, jo nuomone, normalius žmonių santykius. Paprašo jis savo mažylio sūnaus
atnešti šlepetes iš kito kambario – ir sumoka jam už tai
5 kapeikas. Ir taip už visus kitus veiksmus. Iš esmės tokia pat santykių tendencija yra JAV, tik ne iš godumo
pinigams, o taikantis prie taip elgtis verčiančios sistemos. Bet koks žingsnis, bet koks veiksmas čia matuojamas pinigais, ir laikas, nesunaudotas pinigams įgyti,
yra tavo nuostolis, kurį jau pats gyvenimas reikalauja
kompensuoti. Tampa įprastu reikalu, kai teikiant bet kokią, net menkiausią buitinę paslaugą, net tėvų atliekamą
vaikams ar vaikų – tėvams, nurodoma atlygintina pinigų
suma. Jei nenurodoma (tarp atsilikusių emigrantų dar
taip pasitaiko) ir jei neduosi, nepasiūlysi savo geradariui
pinigų – sudarysi gam gyvybiškai pavojingą situaciją.
Paradoksalu, bet šis piniginio atsilyginimo principas tuo
stipresnis, juo turtingesnė valstybė ir jos žmonės... Vargetoms paprastai užtenka „ačiū“.
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Aš pats su jokiu „ačiū“, su elementariais geros valios ir sveiko proto argumentais į sistemą grįžti negalėjau. Tam padėjo pinigai. Pirkdamas kompiuterio laidą
atlikau tarsi sakralinį aktą – esu gyvas kapitalo cirkuliacijos sistemoje. Nebūtinai laidą, gali pirkti ir visą kompiuterį: naujas, veikiantis – ko daugiau reikia? Įstabu tik
tai, kad šiuo atveju cirkuliaciją gyvinti paskatino realus
terorizmas... Čia jis kaip civilizacijos procesą aktyvinantis veiksnys. Nors įvykis su „bomba“ per menkas savo
reikšme platesniems apibendrinimams daryti, tačiau pakankamas platesniems apmąstymams.
Ar galima čia būtų įsprausti terorizmą į esamos būties rėmus kaip pozityvų veiksnį? Skamba šventvagiškai,
tačiau tokį klausimą kelti verčia pats gyvenimas. Visokio plauko teroristai ir nusikaltėliai akivaizdžiai atlieka
pozityvios indukcijos vaidmenį žmonių kontrolės atžvilgiu – sudaro pretekstą vis griežtesnėms priemonėms, ir
tai atitinka bendrus valstybės galios interesus. Štai anksčiau pirštų atspaudai būdavo imami tik iš nusikaltėlių,
dabar – absoliučiai iš visų, tai tiesiog pasų išdavimo reg
lamentas. Neva pačių piliečių saugumui, o dėl to kaltas
terorizmas. Šis juridinis aktas iš tiesų turi gilią potekstę –
kiekvienas individas valstybei yra antagonistiškas vien
savu egzistavimu, ir tik įformintas nusikaltėliams adek
vačiu principu jis tampa savu sistemai. Mes visi kaip
teroristai, kaip valstybės priešai ir visi jau normalūs, kai
tinkamai pažaboti.
Valstybės kontrolės veiksniai vis subtilesni, apimantys vis platesnį kasdienio gyvenimo diapazoną ir visada
su gerų ketinimų intencija. Tai vis rūpestis žmogumi,
kurį taip uoliai kadaise deklaravo sovietai, bet taip ir
neįstengė sukurti to rojaus žemėje. Užtat dabar jau visi
laimingi ir laisvi, bet pirmiausia saugūs. Štai JAV vakarais parkuose lankytis draudžiama, nes sutemos palankios nusikaltimams. Vaikai, anksčiau laisvai eidavę į
mokyklas vieni, dabar jau nebegali, draudžia įstatymai.
Būtina palyda. Įskaitoma viskas – nuo kelių eismo saugumo iki maniako grėsmės. Kelių eismas iš tiesų tampa
vis labiau perkrautas, kyla ir nusikalstamumas. Ir kyla
žmogaus pažabojimas.
Tai tiesiog natūralūs procesai. Žmogus apskritai
tampa robotu, kuris negali atlikti nei blogo, nei gero
darbo, o tik užduotą funkciją. Pavyzdžiui, anksčiau autobuso vairuotojas galėjo paimti pakely „balsuojančią“
močiutę, o dabar tokių klausimų net nekyla, tam nebūtų
fizinių galimybių (prie greitkelių neprieisi, vairuotojas
negalėtų sutvarkyti bilieto ir t. t.). Tačiau iš pradžių buvo
įvestas administracinis tvarkos reglamentas – sustoti
buvo tiesiog draudžiama. JAV ir šiuo metu, bent Ilinojaus valstijoje, draudžiamas autostopas. Už „balsavimą“
numatoma bauda iki 2500 dolerių ir laisvės atėmimas iki
vienerių metų. Vis to paties žmogaus saugumui – pasitaikydavo juk išprievartavimo ir nužudymo atvejų. Bet
štai problema išspręsta...
Tad visoks nusikalstamumas, kaip ir terorizmas,
šiame bendrame civilizacijos kūrimo procese užima deramą garbingą vietą ir įvertintinas ne vien negatyvia
konotacija. Nugalėjus kada nors terorizmą (tai tik laiko
klausimas), žmonės irgi bus tinkamai pažaboti. Tiek, kad
ir joks terorizmas nei bus galimas, nei turėtų prasmės.

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 2 ( 5 9 1 )

Tačiau, kol terorizmas gyvas, jis jaučiasi esąs ir reikalingas... Juk savo kėslus teroristai grindžia ne šiaip kokiais
plėšikiškais tikslais, o ideologiniais. Jie pirmiausia remiasi religiniais argumentais ir savęs nusikaltėliais nelaiko.
Jie verčiau jau pasiaukojantys didvyriai, Alacho kariai...
Ir čia jie mato savo veiklos prasmę.

P riešybi ų vienybė . . .

R o k a s G e l a ži u s . Joninės, 2015

Teroristai skelbia, kad jie žudo ne nekaltus žmones, o
netikėlius. Nes kas ne musulmonas – degs pragare, koks
skirtumas tad, kaip su juo pasielgsi. Tokiam tik kardu
per galvą ir gauni pagyrimą iš Alacho. Panašiai dangaus
atlygio anksčiau tikėjosi kryžiuočiai, inkvizitoriai, konkistadorai. Kadangi tai viso labo atsilikusio primityvaus
mąstymo demonstravimas, su islamu bandoma kovoti
diegiant jame demokratijos principus – sparčiai į ateitį.
Apsikultūrins, taps kitokie – tokie kaip mes.
Bet kokie gi mes iš tikrųjų? Mes esame tos pačios kilmės ir esmės kaip ir tas islamas, ir vargu ar mūsų kultūrą
galima vertinti vien pozityviai. Mūsų, krikščionių, požiūris į kitatikius visiškai tapatus islamo fundamentalizmui.
Dėl ko gi skubame krikštytis? Kad nenugarmėtume į pragarą kartu su netikėliais (taikant musulmonų terminiją).
Tai, ką daro su mumis dabar karžygiški teroristai, Dievas
darys su netikėliais per Paskutinį Teismą. Krikščionio skirtumas nuo teroristo tėra tik funkcijų pasiskirstymas laiko
dimensijoje. Teroristas skuba lengvinti Alacho darbą jau
dabar, žemiškame gyvenime, o krikščionis priešingai –
palieka tą funkciją Dievui Paskutiniajame Teisme. Ten
visi krikštytieji turės kokių nors vilčių į dangų, o nekrikštams – bomba nuo paties Dievo... Tad islamo terorizmą
galima laikyti regimąja pačių krikščionių religijos esmės
išraiška. Mes apskritai esame ne dvi skirtingos būties kategorijos, o vieninga ideologija persipynęs būties gniužulas.
Tam prieštarautų bendras krikščionių įsitikinimas,
kad teroristai vykdo ne Alacho, o šėtono valią. Bet vargu ar šėtonas yra autonomiškas, jeigu laikytumės Dievo visagalybės principo. Iš šio principo kyla teiginys,
kad be Dievo valios ir plaukas nuo galvos nenukrinta, o
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juk krinta netgi galvos. Ir čia sunku įžvelgti kokią nors
Apvaizdos prasmę. Pagaliau transcendentinių santykių
neįmanoma išreikšti konkrečiomis formuluotėmis. Juk ir
pats Jėzus kalbėjo daugiausia tik palyginimais, perkeltine prasme, reikalaudamas kažkokio vidinio mistinio
supratimo, savo žodžius palydėdamas fraze: kas turi
ausis, teklauso...
Vienas Jėzaus teiktų apmąstymams pavyzdžių aprašytas Luko evangelijoje. Griuvo bokštas ir žuvo 18
žmonių. Jėzus iškelia klausimą – ar tie žuvusieji buvo
kaltesni už kitus? Ir atsako: ne, bet jei neatsiversite, taip
pat pražūsite. Lyg ir ne visai aiški šio epizodo prasmė –
ką reiškia būtent bokšto griūtis vertinant neatsivertusius
ir ką reikštų pats atsivertimas? Yra žmonių, kuriems čia
viskas aišku – užtenka formalaus priklausymo ir jau esi
atsivertęs... Bet būties mįslė nuo to neišsisprendžia, gyvenimo peripetijos tęsiasi.
Šių dienų pavyzdys – Niujorko bokštų likimas. Tragedijos mastas daug didesnis, bet esmė ta pati. Galima
tų bokštų simbolinė interpretacija skleidžiasi jau vien
iš jų pavadinimo: Pasaulio prekybos centras... Kaip tik
evangeliniame kontekste pinigai yra blogio šaltinis, jie
visada tik nešvarūs, kaip ir patys prekybiniai santykiai
(visada kas nors turi likti nuskriaustas). Pasaulio prekybos bokštai čia ir iškyla kaip kapitalizmo simbolis, jo
apoteozė. Žmonės, žuvę ten, nebuvo kaltesni už kitus,
faktiškai likusius tų pačių bokštų prasmės kontekste.
Tačiau teroristinis aktas tarsi skelbtų mums simbolinę
paties kapitalizmo esmę – tai, kas atsitiko žmonių kūnams tuose bokštuose, atsitinka žmonių sieloms ramioje
kapitalistinės sistemos terpėje. Matyt, iš tiesų be Dievo
valios ir plaukas nenukrinta.
Šia prasme teroristai vertintini labiau ne kaip kapitalizmo priešininkai, o kaip sąjungininkai... Juk ir tame ramiame kapitalistiniame gyvenime vis įdėmiau įsiklausoma, ar nesiliovė kam „bombos“ tiksėjimas – ar neiškrinta
kas iš tos palaimintos sistemos. Idant sėkmingai tęstųsi
pasaulio paradas jau į tikrą bombos sprogimą – ne kūno,
bet dvasios. Visų laimei ir gerovei...
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