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„Gyvenau, mylėjau, rašiau“
Bronių Radzevičių prisimenant

K

ai susipažinome, Broniui jau buvo 30 metų.
Pasitaikė kartu važiuoti į Vyžuonas. Tai
buvo antras mūsų susitikimas. Autobuse
pamačiusi pažįstamą žmogų apsidžiaugiau. Kelionė buvo puiki, nors visą kelią stovėjome – nebuvo vietų atsisėsti. Daug kalbėjom, juokavome.
Žinoma, daugiausia šnekėjau aš. Apie save tada
jis visiškai nepasakojo. Atsisveikindamas paprašė mano telefono numerio, žadėjo paskambinti.
Skambino. Taip prasidėjo mūsų draugystė. Apie
nieką aš tada negalvojau, man dar visai paikai atrodė, kad meilės pradžia būtinai susijusi su svajonėmis, poetiška romantika. Jaučiau, kad jo galvoje daugybė minčių ir klausimų. Kažin kodėl man
darydavosi neramu. Nerami galvodavau apie jį,
nerami laukdavau. Sutrikusi klausiau savęs: ar tai
meilė? Bronius man labai patiko, nors mano svajonėse susikurtas vyro idealas buvo ne visai toks.
Bet kodėl jis taip traukė mano mintis, ir be jokios
atvangos?
Jis vaikščiojo lėtai, kalbėjo tyliu, žemu, įtaigiu
balsu. Buvo vidutinio ūgio, kresnas, gražiai nuaugęs. Atrodė labai vyriškai – anaiptol ne grakščiai,
bet drabužiai buvo pritaikyti dailiai. Buvo taisyk
lingų veido bruožų, šviesių plaukų, ir ypač gilus,
šiltas jo mėlynų akių žvilgsnis. Labai mielas buvo
visuomet korektiškas jo elgesys. Pažiūrėti jis buvo
išdidus, nosies linija giežta, judesiai lėti, bet ryžtingi. Ką nors sakydamas, jis taip atvirai ir šiltai
žiūrėdavo į akis, jog iš karto užplūsdavo artumo
ir gerumo jausmas.
Kartą Bronius prasitarė, kad manyje esama kažko,
kas jį traukia. Gal tai, kad mes iš vieno krašto? Jis
sakė manąs, jog mes galėtume gyventi kartu, ir patylėjęs pridūrė: iš mūsų kažkas išeis. Man kartais
būdavo neramu – ar įmanoma draugystė, o juo labiau bendras gyvenimas su šiuo žmogumi? Mano
pažįstami sakė, kad ne. Supratau, kad bus nelengva, bet suvokiau ir tai, kad noriu būti tik su juo.
Mačiau, kad Bronius tik iš pirmo žvilgsnio
uždaras ar veikiau savyje pasinėręs žmogus. Patikėjęs mano nuoširdumu, jis tapo kitoks – atlaidus,
atviras ir kartais išliedavo viską, kas gulėdavo ant
širdies. O kartais pasiduodavo nevilčiai, pykčiui,
slogiai pagiežai, ir tai mane baugino. Tai buvo menininkas, labiausiai mylintis, kaip man atrodė, tik
save ir savo kūrybą.

1970, išėjus pirmai knygai Balsai iš tylos

Vieną dieną nutarėme susituokti. Net sunku pasakyti, kodėl
mudu taip apsisprendėme. Manau, kad ištekėjau už Broniaus
kaip tik todėl, kad tas žingsnis man atrodė beveik neįmanomas! Neįsivaizdavau, kaip su juo gyvensiu – juk mes tokie
skirtingi. Žinojau: nuobodžiauti nereikės, su Bronium ramaus,
pilko gyvenimo nebus. Su juo jaučiausi tarsi kokioje kitoje planetoje, neįžengiamuose brūzgynuose ar karščiu alsuojančioje
dykumoje. Jaučiau, mačiau, kad jo gyvenimas – sudėtinga vidinė drama.
G e n ė R a d z e v i či e n ė , rašytojo žmona
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Skaudus Broniaus likimas, mažai žinomas jo vidinis
gyvenimas, jo troškimai, jo meilė gyvenimui, nusivylimo tarpsniai, didžiulė aistra kūrybai. Negaliu pamiršti
vaikystės vieškelių, kuriais mums kartu teko praeiti...
Broniau, broli mano, tu netapai niekuo, tu giliai įspaudei
pėdą Vyžuonos pakrantės smėly.
S a u l i u s R a d z e v i č i u s , brolis

Susitikę su Broniumi, tai trumpiau, tai ilgėliau pabūdavome. Prisimenu daug gražių jo žodžių. Mes buvome
skirtingi, daug ko negalėjau suprasti, bet jutau stiprų
brolišką ryšį.
Mūsų tėvai – Juozas Radzevičius ir Karolina Namikaitė. Bronius gimė 1940 metų gruodžio 24 dieną. Kai
prasidėjo karas, grįžom į Vyžuonas. Visi tėvo broliai turėjo savo trobas, mums davė dvigalės trobos pusę. A. a.
senelis Justinas Namikas padėjo labai gražiai įsirengti. Ir
šiandien tarsi tebematau gryčios lubas – kaip jos baltai
švietė. Gražūs baldai, sudėtos grindys, o pas visus dėdes
buvo asla. Broniuką iš Radviliškio parvežė dėdės. Visi
pasakojo, kaip mama apsikabinusi ir užgulusi laikė Broniuką, o padangėje kaleno lėktuvai. Sunkus prisiminimas – tėvelis išeina į karą. Stovime prie serbentų krūmo.
Mama šaukia: „Juozai, sugrįžk, bijau, kad gal daugiau
nepasimatysime, nesusitiksime.“
Nesusitiko: karas baigėsi, bet tėvas dar nebuvo grįžęs, o mama labai sunkiai susirgo.
B i r u t ė S u rg a i l i e n ė , sesuo

Sunki liga Broniaus motiną galutinai palaužė... Tada Broniaus tėvai jau gyveno Utenos rajone, Vyžuonų vienkiemyje, įsikūrė tėvo nebaigtoje statyti pirkioje. Tėvo brolis
Antanas nenoriai sutiko jaunėlį, kadangi reikėjo grąžinti
dalį žemės, kurią Juozas, išvykdamas į Kauną, buvo perleidęs broliui Kazimierui. Nepatikliai jų akys žvelgė ir į
mažamečius vaikus, ir į naują šeimininkę. Tačiau karo
audrų viesulas privertė glaustis vienus prie kitų, pagal
išgales padėti. Dėdė Kazimieras gyveno ant kalvos, prie
pat vieškelio. Netoliese – teta Kastė, į jų trobą vedė takelis per pušyną...
S a u l i u s R a d z e v i či u s

Visoje mūsų giminėje jį dažniausiai vadino Broniuku –
net ir suaugusį. Arba tarmiškai – Branuku, retsykiais
pridėdami pavardę: Radzevičių Branukas. Tokia vardo
forma, man regis, buvo reiškiamas ypatingas artimumas,
meilė, o gal gailestis jam, našlaičiui. Pagaliau tai jį skyrė
nuo kitų Bronių, labai pamėgto vardo giminėje. Taip –
Broniuku – ir čia jį vadinsime.
Jo tėvas Juozas Radzevičius buvo mano mamos
Veronikos Radzevičiūtės brolis. Dėdę Juozą atmenu iš
vaikystės, maždaug nuo 1935 metų, kai jis dirbo Kaune
ir gyveno kartu su mūsų šeima Aukštojoje Panemunėje,
Smėlio gatvėje. Paskui dėdė Juozas Kaunan atvažiuodavo jau iš Radviliškio, į kurį buvo persikėlęs 1937 metais
ir dirbo Linkaičių ginklų fabrike. Ten, Radviliškyje, ir
gimė Broniukas.

Broniaus Radzevičiaus rankraštis

Prisimenu dėdę Juozą buvus tikrą aukštaitį – atlapaširdį, nerūpestingą, nepraktišką, jautrios sielos ir geros
širdies. Nesu matęs jo nusiminusio, nors nelaimės ir kiti
sunkūs rūpesčiai griūte griuvo ant jo. Prisimenu jį mėgstantį dainuoti ir gražiai dainavusį. Daina jam atstojo ir
knygą, ir laikraštį – buvo jo gyvenimo ir širdies suraminimas. Jis išgiedodavo tai, kas sunkaus jį slėgė. Broniaus
tėvas galėjo kitam atiduoti paskutinį daiktą, ką turėjo,
o pats nuo vargo, nuo nepasisekimų, nuo visa ko pikta
gynėsi numodamas ranka: „Suk jį griausmas.“ Gynėsi ir
skaudžiu, tragišku girtavimu.
Br o n i u s R a g u o t i s , pusbrolis

Broniaus kūnas įdegęs saulėje. Rankos raumeningos.
Plačiu mostu rėžia pradalgę po pradalgės. Retkarčiais
stabteli, perbraukia ranka per suprakaitavusią kaktą, įsiklauso į rytinį paukščių čiulbėjimą.
– Girdi, kaip gražiai čiulba? Tai lakštingala.
Jis gurkšteli keletą gurkšnių šalto vandens ir sėdasi
šalia manęs.
– Ne taip jau mums blogai, Sauly, ką? – uždeda
ranką ant peties ir, lošdamiesi atgal, virstame ant ką tik
nupjautos drėgnos žolės...
S a u l i u s R a d z e v i či u s

Broniuką prisimenu dar berniūkštį. Vis dėlto amžiaus
skirtumas tarp mūsų – 11 metų. Jau nuo jo – paauglio –
laikų į akis krito Broniuko uždarumas, tykumas, kažkoks
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baikštus drovumas. Buvo jis net kiek atsiskyrėliškas.
Apskritai jam labai tinka vaižgantiškas apibūdinimas, regis, iš Pragiedrulių: „bukštus, nedrąsus ir netikras savęs“.
Toks bukštumas gal labiausiai atsispindėjo jo akyse. Toks
atskirumas ir nekalbumas, man regis, pridengė ir prislėpė jo vidaus gyvenimo, jo vidinės biografijos dramatiškumą. Tai jį lydėjo visą gyvenimą.
Iš veido ir figūros Broniukas buvo panašus į tėvą. Gražus žmogus. Jam pritiko paskutiniais metais auginta barzda ir ūsai. Iš tėvo jis, manau, paveldėjo sielos jautrumą,
grožio pajautą ir nepraktiškumą. Jeigu jo tėvas skausmą
ir nerimastį išsikraudavo gėrimu, Broniukui toks „išsivadavimas“, rodos, nepersidavė. Jo charakteryje, santykiuose su žmonėmis, su pačiu savimi ir visa aplinka daug
daugiau ėjo iš motinos Karolinos Namikaitės-Radzevičienės – romios, uždaros, nuolaidžios ir kantrios moters, kuri
viską išgyvendavo viduje, neatsiskleisdama aplinkiniams.
(Mano tėvas Jonas Raguotis buvo jos pusbrolis.)
Br o n i u s R a g u o t i s
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Žodį iš jo, ypač apie save ar literatūrą, reikėjo, kaip sakytų Vaižgantas, „pešekliu išpešti“. Su juo susitikęs ar
eidamas kartu, galėjai ilgai ir gražiai tylėti. Jeigu jo nešnekinsi prisispyręs, kažin ar jis pirmasis prabils ar kaip
kitaip nutrauks tylėjimą, kurį jis mėgo, bet kuris kitam
aukštaičiui buvo nejaukus. Įsiminė mudviejų kelionė iš
Vilniaus į Vyžuonas autobusu 1964 metų pavasarį. Beveik visą kelią pratylėjome. Man tada pasirodė (tai patvirtino ir kiti atvejai), kad Broniukas geriausiai, gal net
saugiausiai jautėsi vienas su savimi. Su pačiu savimi jam
turbūt nebuvo nei nuobodu, nei įkyru. Jis buvo visada ar
bent jau dažniausiai įsikniaubęs, įniręs savin, o ne į išorę ar paviršių. Jau kalbesnis, dažniau prašnekdavęs apie
savo kūrybą, retkarčiais ir apie save, Bronius pasidarė
po romano pasirodymo ir palankaus jo sutikimo. Tada
jis darėsi, kaip pasakytų Vaižgantas, „tikresnis savimi“,
nestigo ir žmogiško bei literatūrinio ambicingumo.
Iš jo paties buvo justi, kad patikėjo savo talentu ir
suvokė savo vertę.
Br o n i u s R a g u o t i s

Bronius eis su pusbroliu ir klasės draugu Antanu gaudyti
žuvų rankomis. Panirs į vandenį ir iš palaužės ištrauks
didelę žuvį. Arba tik iki kelių įbridę, panardinę rankas,
graibalios pakrantės medžių vandens skalaujamas šak
nis, ieškodami besislapstančių kuojų ar vėgėlių... Aš tai
buvau jau matęs ir man buvo smagu stebėti tokią žvejybą, ir nelabai norėdavosi eiti žvejoti su tėvu. Tai būdavo
žavios gyvenimo akimirkos, dabar rūkuos iš praeities
išplaukiančios...
...Kitą dieną išsiruošėme su Broniumi į Vykonis pas seserį. Važiavome dviračiais. Privažiavę Svėdasų miestelį,
pasukome prie ežero. Bronius pasiūlė išsimaudyti. Aš
žiūrėjau ir stebėjausi, kad jis taip gerai plaukia. Aš kiek
paplaukiojęs išlipau į krantą, o jis vis dar plaukė beveik
viduriu ežero. Truputį jaudinausi, tačiau kai Bronius išlipo į krantą, nusiraminau. Vėl užsukome į miestelį, ir
Bronius parodė Vaižganto motinos kapą. Apžiūrėjome
bažnyčią. Prisimenu, kaip jis su meile kalbėdavo apie
Vaižgantą, Vienuolį, Maironį. Pasakodavo jų biografijas.
– Tai dideli žmonės buvo, – sakė jis. – Tokiais žmonėmis ir reikia sekti...
S a u l i u s R a d z e v i či u s

Bronius buvo kitoks. Dažnai labai susimąstęs, užsidaręs
savyje. Aš niekada nesuprasdavau, kad jis kažką specialiai stebi, kad vėliau apie tai galėtų parašyti. Viduj, širdy,
tas pastabumas buvo; kiti negalėjome to pamatyti. Labai
dažnai užsigalvojęs toks. Atvažiuoja, būdavo, į Uteną,
pabūna kiek, pavalgo, ir viskas.
– Žinai, noriu į vienkiemį.
Ir atsisveikina su mumis.
Manęs žmonės vis paklausia, ar Bronius, kai jau tapo
rašytoju, pasikeitė. Na, ar netapo išdidesnis? Tai tikrai
ne – koks buvo, toks ir liko. Tik aš jam vis sakydavau:
– Broniau, nerašyk. Tu pervargsi, pagailėk savęs.
Žinoma, jis manęs neklausė.
B i r u t ė S u rg a i l i e n ė

Kai jį apimdavo slogi nuotaika ir užplūsdavo niūrios,
beviltiškos mintys, nusiraminimo ieškodavo gamtoje.
Gamta – jo ramybės prieglobstis, kurį protėviai perdavė iš kartos į kartą. Visa jo vaikystė prabėgo tarp miškų,
upių, ežerų. Pasivaikščioti dažniausiai eidavo vienas,
kartais kviesdavosi ir mane. Ilgai klaidžiodavome ties
Neries vingiu, vaikščiodavome senomis Žvėryno gatvelėmis – kol nusiramindavo. Matydavau, jog tuo metu
labiau negu bet kada jis norėjo pabūti vienas. Norėjo pabūti su savo liūdesiu, neramiomis mintimis. O aš tuomet
negalėdavau jam padėti. Jis vienišas, vis labiau ir labiau
vienišas. Tiesą sakant, jis visada, visą gyvenimą buvo
vienišas... Vaikystėje – užsidaręs ir drovus. Jaunystėje –
įtarus ir nepatiklus. Mūsų bendro gyvenimo pradžioje jis
ir manimi kažkaip nepasitikėjo, labai nenoriai, atsargiai
atsiverdavo. Tik pamatęs mano atsidavimą ir nuoširdumą, tarsi atsidarė – daug kalbėdavo, pasakodavo. O ir
aš jį geriau supratau per jo kūrybą, ypač kai pradėjome
kartu dirbti prie romano Priešaušrio vieškeliai.
G e n ė R a d z e v i či e n ė

Oras buvo vėsokas ir poilsiautojų nedaug. Įsitaisėme
nuošalioje vietelėje ant vėsoko smėlio.
– Einam maudytis, – tarė brolis ir truputį pasimankštinęs, šūktelėjęs „plaukiam, Sauly“, nėrė į melsvą Neries
vandenį.
Kiek paplaukiojęs išlipau į krantą.
– Ką, sušalai? – nusijuokė Genutė.
Paėmę Broniaus drabužius, ėjome krantu, o jis vis
dar plaukė. Pasiekę prieplauką, pradėjome jam mojuoti, kad plauktų į krantą, tačiau jis vis dar yrėsi pirmyn.
Mostelėjo ranka, kad eitume dar į kitą prieplauką. Kai
išlipo į krantą, jo kūnas drebėjo.
– Vėsokas vanduo šiandien, – tarė jis ir žvilgtelėjo į
dangų. Virš galvų rinkosi tamsūs debesys. Krėtė lengvas
drebulys.
– Einam, išgersim kavos.
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linės įtampos kapotais, trūkinėjančiais žodžiais pasakė:
pavargau, nežmoniškai pavargau. Gerai pažinodama
Bronių, kai kuriom akimirkom jaučiau, ką jaučia jis. Bet
niekuo negalėjau jam padėti, ir tai mane labai slėgė. Nerasdama žodžių, bejėgiškai pasiūliau jam pailsėti. Jis pasakė: ir poilsis čia jau nepadės.
Kaip ir anksčiau, vakare ilgai kalbėjome. Ir jo kalbos
vis nukrypdavo apie žmogaus paskirtį, apie išnykimą.
Jis ir vėl kartojo kažkada anksčiau pasakytas mintis, kad
žmogus ateina į šį pasaulį su užduotimi: „Nors aš savo
sukurtiems herojams leidau išvysti ir gyvenimo absurdą, bet vis dėlto vienintelis daiktas, už kurį žmogus turi
dėkoti būčiai – tai pats jo egzistavimo faktas, nes gyvenimas savaime yra malonė ir dosnus atpildas už visas
širdgėlas ir negandas...“
Bronius taip kalbėjo, bet pats, rodėsi, lyg ir ilgėjosi
paskutinės ribos – mirties.
G e n ė R a d z e v i či e n ė

Radzevičiaus visata išniro iš nebūties staiga, netikėtai,
ryškia, bet slėpininga šviesa užliedama gana blankų
mūsų beletristikos peizažą. Mes iškart – gal nesupratome – pajutome, kad jo žodis mums dar negirdėtas ir neregėtas, savitas ir keistas. Pajutome, kad į mūsų literatūros
padangę įsiveržė kometa, kad sužibo ryški, bet vieniša
žvaigždė. Tačiau ir dabar dar nežinome, kas, kaip ir kodėl, ir dabar dar nedrįstame kiek aiškiau suvokti to, ką
jau galima pavadinti Radzevičiaus fenomenu.
Ar v y d a s Š l i o g e r i s

Broniaus Radzevičiaus fenomenas, man atrodo, yra tas,
kad jis rašė sau, o parašė visam pasauliui.

1973-aisiais

Karšta kava sušildė, ir Bronius papasakojo, kaip su
Kostuku plaukiojo pripučiama valtimi ir kaip, užėjus
audrai, Kostukas net neišsigando.
– Čia tai vyras! – pasakė Bronius.
„Visas į tėvą“, – pagalvojau aš.
Atsisveikinant Bronius padovanojo savo Priešaušrio
vieškelius. Šnekėjo, kad dar bus jų tęsinys...
...Tada aš dar nežinojau, kad šis mūsų pasimatymas – paskutinis, kad išsiskiriam ilgam ilgam...
Žinojau, kad jis tapo Žemaitės premijos laureatu,
mačiau kalbant per televiziją. Ruošiausi atvažiuoti rudeniop, tačiau...
Kai Birutė paskambino ir pranešė šią skaudžią žinią,
tuoj pat išvykau į Vilnių...
O dabar vartau Priešaušrio vieškelius, su liūdesiu
skaitau: „Šiek tiek paklydinėti po Užpelkius, paieškoti
švarių upeliūkščių, kad prisimintų vienas kitas matytas, pažįstamas iš vaikystės veidas... Bronius – su meile,
1979 VI 18.“
S a u l i u s R a d z e v i či u s

Paskutinę savaitę Bronius atrodė pasenęs dešimčia metų.
Veide atsirado pilkų raukšlių tinklelis, giedrą žydrų akių
žvilgsnį prigesino nuovargis. Ir vieną vakarą nuo bega-

G r i g o r i j u s K a n o v i či u s

Juo labiau tolsta nuo mūsų Bronius Radzevičius, tuo labiau norime įsismelkti į jo kūrybą; jo prozoje randame vis
daugiau dalykų, kurių anksčiau arba nepastebėjom, arba
nespėjom atidžiau įsižiūrėti. O gal tokia yra kiekvieno
didelio talento dalia? Yra žmonių, anksčiau neskaičiusių
jo raštų ir nieko apie jį negirdėjusių, o dabar ieškančių
Priešaušrio vieškelių ir norinčių šitą širdim parašytą knygą paversti madingu suvenyru. Tačiau ryškėja ir graži
prošvaistė: pastaruoju metu periodikoje pasirodžius jo
kūriniams, daugybę skaitytojų ėmė traukti ir gilusis šio
rašytojo kūrybos klodas – išmintingas susimąstymas,
sielos skaidrumas, tikras jausmas. <...>
Lydimas skaidrių minčių, o kartu vis tiek abejonių
ir skausmo, didelėmis dvasinėmis pastangomis ėmė vis
aukštyn stiebtis unikalus talentas, žmogus, prigimties
apdovanotas retu jautrumu ir mąslumu, o vėliau stebinantis tvirtu apsisprendimu: tiktai kūryba yra didžioji jo
gyvenimo prasmė.
Radzevičiaus kūryba – tarytum karšta lava. Griūtim
ji verčiasi nuo kalno, jos truputėlį baugu – rodos, gali
nutrūkti iki gaudesio įtempta styga; ji turėtų šokiruoti
tą, kuris jaukiai apsiprato su „taikomąja“ proza. Tačiau
tas, kuris į Radzevičiaus kūrybą bent kartą panirs atvira
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triukšmingai savo literatūriniais laimėjimais besidžiaugią draugai – Viktoras Brazauskas, Vytautas Skripka,
impulsyviais šūkčiojimais atitraukią nuo pernelyg rimtų
apmąstymų ir studijų...
Br o n i u s R a d z e v i č i u s

Su žmona Genute ir sūnumi Kostu, 1979

širdim, išeis ilgam laikui sukrėstas, susimąstęs, nudžiugintas ir nuliūdintas ir – ko visu gyvenimu, visa esybe
taip troško Bronius – ar tik ne geresnis ir protingesnis?
J u o z a s Ap u t i s

Po daugelio metų įsiskaitysiu į jo poetinį įvaizdį, kaip
aštrų kristalą vartysiu tarp delnų ir nežinosiu – kas
buvo tas žmogus. O kažkada gulėm ir kėlėm kartu –
bendrabučio laikais. Prisimenu jo dideles viltis. Bet nuo
daugybės vilties ir nevilties metų tos gatvelės, kur mes
susitikdavom ir išsiskirdavom, jam atrodė surūdijusios...
Jis nekalbėjo, kad reikia siužeto. Kalbėjo apie nudvasintą
žmogų, kuriam nebelieka į ką atsiremti. Todėl Kanto moralės filosofiją jis laikė atspirties tašku. Ilgai ir skaudžiai
išgyveno savo draugo Antano Masionio mirtį. Kažkokie
vaizdiniai, gal mitologinio archetipo pavidalu, jam ateidavo į sapnus.
Br o n i u s K a še l i o n i s

Pirmuosius vaizdelius Paslaptingas pasaulis, Šiąnakt bus
šalna parašiau baigdamas universitetą. Tai buvo pirmieji
plunksnos bandymai, kuriuos, beje, išprovokavo gana

1968–1969 metais mudu su Bronium nuomojome kambarį Gerosios Vilties gatvėje. Gyvenome skurdokai. Bronius
tuomet dirbo Šluotos redakcijoje. Į buitį mažai tekreipėme dėmesio, Bronius visą žiemą miegodavo po galva
pasidėjęs juodą ausinę kepurę. Įsiminė jo rytiniai dainavimai – prausdamasis vonioje, sodriu balsu traukdavo
savotišką, pagal Juliaus Janonio eilėraštį jo paties sukurtą melodiją ir žodžius: „Ar liūdna, neliūdna...“ Susitikdavome ir skaitykloje. Čia Bronius sėdėdavo apsivertęs
stirtomis knygų, skaitydavo daugiausia filosofinio pobūdžio veikalus rusų ir vokiečių kalbomis. Nemėgdavo,
kad jį klausinėtum, ką skaitąs. Į klausimus atsakinėdavo
trumpai, kartais ir nedraugiškai. Iš to mudviejų bendro
gyvenimo prisimena epizodas, kai Bronius, susižavėjęs
solidžiu honoraru, bandė rašyti kino scenarijų. Parsinešė
iš kažkur spausdinimo mašinėlę ir ištisas naktis, kramsnodamas neprinokusius pomidorus, barškino siužetus.
Iš to nieko neišėjo – scenarijus buvo atmestas. Kai apie
1977 metus jo romano ištraukos buvo spausdinamos
Komjaunimo tiesoje, net man, artimai pažinojusiam Bronių, atrodė, kad tai – mados dalykas, kažkas netikra.
Tuomet visi mūsų prozininkai buvo pasiryžę rašyti didelius kūrinius, romanai dygo lyg grybai po lietaus. Bet
štai Priešaušrio vieškeliai pasirodė knygynuose. Vakare
nulėkiau pas jį į namus, smarkiai išgyriau knygą ir dar
pasakiau, kad Bronius dabar didžiausias mūsų kartos
rašytojas... Autorius visas mano panegirikas sutiko tylomis, išvirė stiprios kavos ir kaip mažas vaikas džiaugėsi,
kad knyga išėjo tokia stora, jau kažkelintą kartą vertė dar
spaustuvės dažais kvepiančius lapus ir vis šypsojosi. Tą
vakarą Bronius buvo, tikrąja to žodžio prasme, laimingas. Tokio jo veido, apšviesto gražia mąslia vidine šviesa,
niekada nebuvau matęs.
V y ta u ta s S k r i p k a

Visi čia buvome literatai, išskyrus vieną – Bronių Radzevičių... Taip, iš pradžių jis buvo tik filologas. Nereiškė
jokių pretenzijų į literatūrą. Ir apskritai jokių pretenzijų.
Sėdėdavo prie lango tylus, ramus, tvarkingas. Visada
santūrus, išlaikantis pusiausvyrą netgi tada, kai bendrabutis virsdavo kūliais. Kambaryje būdavo visko – ir
ginčų, ir vyno, ir svajonių, o Bronius laikėsi nuošaliai.
Viską matydavo ir girdėdavo, sekiodavo mus savo giliomis akimis, tačiau kalbėdavo retai. O jeigu prabildavo, tardavo žodžius lėtai, netgi sunkiai. Turėdavai ilgai
laukti jo minties tąsos. Dažnai jį pašnekovai pertraukdavo, perrėkdavo. Jo mintys taip ir likdavo nepasakytos. Pastebėjau tokį dalyką: kartais, norėdamas pasakyti
mintį, jis iš anksto liepdavo neskubėti jo pertraukti, kiek
nervingai tardavo: „Tu tuojau sakysi: ne, ne! Bet neskubėk, paklausyk...“
A l o y z a s T e n d z e g o l s k i s , žurnalistas
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Žirmūnuose su sūnumi Kostu, 1979. Nuotraukos ir rankraštis iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų

Pagaliau užbaigta pirmoji romano dalis. Į leidyklą nešti
nedrįsta – pirmiausia duoda paskaityti redaktoriui Jonui
Pilypaičiui. Jam pritarus, nuneša ir nekantriai laukia atsiliepimo – recenzijos. Perskaito Petro Bražėno vidinę recenziją, iš esmės teigiamą, bet joje parašyta, kad čia – dar
ne romanas, tik geri apmatai romanui, kad tokios knygos
dar negalima leisti, kad ji ištęsta ir padrika. Bronius neranda sau vietos. Lyg nuo ko gindamasis, jaudindamasis ir pykdamas sako, jeigu jo romanas būtų toks, kokius
rašo visi ar bent dauguma – banalus ir lėkštas, kokį gali
sukurti kiekvienas, knyga būtų iš karto priimta... Matai,
kaip brangiai tenka mokėti už norą duoti ką nors nauja.
Bet po kiek laiko vėl abejoja: dar reikia padirbėti. Ir vėl
užeina akimirkos, kai ima atrodyti, jog visi žmonės – leidėjai ir kritikai yra susimokę, kad jo literatūrinis kelias
būtų pilnas nesėkmių. Jį prislegia neviltis – akimirkos
pesimizmas, pasiekęs kraštutinį laipsnį, gundo nusižudyti. Bronius tuomet tarsi iš naujo išgyvena visas patirtas
nesėkmes, nelaimes, pralaimėjimus, ir tokia ligūsta būsena tęsiasi gana ilgai. O aš, kaip visuomet tokiais atvejais, labai jaudinuosi, jaučiuosi kalta, kad negaliu padėti.
Po kurio laiko vėl imdavo piktintis ir įrodinėti, jog
viskas, ką parašė, iš tikrųjų yra gerai. Sakydavo: mano
romanas – tai kaip koks savotiškas gyvenimo srautas.
Tiesą sakant, ir žmogui gyvenimas, kurį jis gyvena, taip
pat atrodo kaip svarbių ir nereikšmingų įvykių visuma.
Ir vis dėlto recenzija Bronių stipriai sukrėtė. Jis pervargo. Vėl jautėsi vienišas. Tiesa, tam tikra prasme jis vi-

suomet buvo vienišas. O dabar dar vienišesnis. Tarytum
kokia sunki našta apniko nepasitikėjimas savim, tikra
kūrybos krizė. Nei dieną, nei naktį jam neduoda ramybės klausimai: ar teisingu keliu eina, jeigu taip, ar užteks
jėgų juo eiti. O atsakymo rasti negalėjo.
G e n ė R a d z e v i či e n ė

Geroj prozoj yra bent lašas poezijos.
Viktorija Daujotytė

Romanas Priešaušrio vieškeliai išgarsino Bronių Radzevičių, iškėlė jį į aukščiausiąją Lietuvos kūrėjų gretą.
Romano šešėlyje apsakymai rašytojo kūrybos lauke patenka lyg ir į antrąjį planą. O būtent apsakymais, prieš
trisdešimt metų pirmą kartą išspausdintais periodikoje
ir 1970-aisiais Vagos išleistais atskira knygele Balsai iš tylos, Bronius Radzevičius pelnė pirmąjį iki šiol nepakitusį
pripažinimą. Trumpų jo apsakymų herojų paslaptinga,
trapi būtis ir kartu iš gelmių trykštanti pirmapradė stip
rybė, banguojantis sakinys, elastingas žodis, originalios,
autentiškos temos, motyvai, pagavos – visa tai ypač išsišakojo romane, – įsidėmėtini žymiojo beletristo kūrybos
savitumai.
J u o z a s Ap u t i s
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Užvakar atvežė antrąjį Priešaušrio vieškelių tomą, kurį
jau spėjau ir perskaityti (Sizifo darbas – kaip su akmeniu prieš kalną). Šis tomas aiškiai geresnis už pirmąjį
(čia nebėra to pozityvaus ir pernelyg valdiško skirstymo juoda–balta principu). Bet mano nuomonė iš esmės
nepasikeitė. Aš ir šiame tome neradau nieko, ką man
tvirtino ten esant. Neapdorotos ir gan primityvios žaliavos kalnai. Begalinis kalbėjimas. Atavistinė psihologija.
Viskas ne per žmogų, bet per banalius, egzistenciškai
nereprezentatyvius „įvykius“, vykstančius ne psichologinėje, ne istorinėje, bet literatūrinių šablonų padiktuotoje plotmėje. Jo „įvykiams“ įvykti trukdo būties ir buities
imitacijos pagunda. Todėl jie taip ir lieka neįvykę, tik
aprašyti (priešingai Proustui, kurio įvykiai realybėje tebuvo sugestijos ir visoje triumfuojančioje realybėje įvyksta tik dabar, t. y. knygoje). Jis turi, banaliai tariant, gyvą
gamtos jausmą, bet trūksta transformuojančios galios,
taip būdingos Vaižgantui. Dar vienas dalykas – žodžio
ekonomijos stoka: norėdamas pasakyti viską, jis nepasako nieko ir paskęsta savo paties paleistame vandenyje.
A l f o n s a s N y k a -N i l i ūn a s
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Pirmasis spalio dešimtadienis savo nuotaika, intensyvia ir
melancholiška, tvirtino Broniaus Radzevičiaus kraštovaizdį kaip kitą, sukurtą realybę, pridengusią tikrąją. Bet kuri
iš jų yra tikra? Ir kodėl šis ruduo taip primena Radzevičių?
Toli nuo literatūros savo kasdieniniu darbu yra žmogus,
to manęs paklausęs ir padėjęs prisiminti, kad jau dvidešimt metų nuo Radzevičiaus mirties. Ar tikrai toli? Gal
atvirkščiai – gal labai arti, arčiau už laikraštinius brolius
rašytojus. Vyžuonos turi galimybę tapti svarbia literatūros žeme. Šią vasarą vyžuoniškiai pastatė gražų paminklą
Antanui Masioniui ir Broniui Radzevičiui, pavedė juos
Angelo globai. Ir Birutė Baltrušaitytė (šio aidaus rudens
skaudi sukaktuvininkė) savo širdies dalimi priklauso Vyžuonų kraštui. Krašto marti ir poetė: „...ten krante po pušų
šaknimis / brangūs angelo vyzdžiai“.
Prie Broniaus Radzevičiaus reikės grįžti rimtai – lengvai jį suniekinti sunku.
Jis yra prisikasęs iki lietuvių kultūros ašies, yra jos
palaikomas. Nuo Vaižganto stipri kūrybos linija, įimanti
ir kraštovaizdžio giluminę poetiką, eina būtent į Radzevičių. Ir ne tik. Nepakankamas pats sau, kad būtų galėjęs išsilaikyti nepasirinkęs mirties. Per sunkus sau. Per
sunkus kitiems. „O autorius? Apie jo likimą galima tik
spėti iš herojaus likimo, ir jis buvo toks, vadinasi, vienam
kitam žmogui iš tiesų skirta nuspėti, nujausti savo lemtį, galbūt daug kas mūsų gyvenime pranašinga, tik mes
nepastebime, nekreipiame į tai dėmesio, laikome atsitiktiniais, nereikšmingais dalykais.“ (Iš antrojo Priešaušrio
vieškelių tomo pratarmės)
Viktorija Daujotytė

Broniaus Radzevičiaus Priešaušrio vieškeliai man primena
Vaižganto Pragiedrulius: aukštaitiškais žodžiais nutapyta
plati spalvinga drobė. Gal ne tokia plati kaip Vaižganto,
bet tokia pat artima ir miela aukštaičio sielai. Abu buvo
iš to paties krašto – iš pašvenčių. Vaduvų kraštą, aprašytą Pragiedruliuose, nuo Debesijos šalies, aprašytos Prieš
aušrio vieškeliuose, skyrė Šventoji – gražiausia Aukštaitijos upė. Abiem jiems – ir Vaižgantui, ir Radzevičiui – tie
kūriniai buvo pamatiniai gyvenime ir kūryboje. Vargonininkas Antanas Vanagaitis prisiminimuose apie Vaižgantą rašo, kad savo Pragiedrulius jis vadindavęs savo
biblija: „Skaityk, Antanuk, tai mano biblija.“ Radzevičius
Priešaušrio vieškelius yra pavadinęs savo evangelija. Kad
ir kaip ten būtų, daugybei skaitytojų tai buvo didelis
atradimas.
Priešaušrio vieškeliai mūsų prozoje buvo tarsi Vaižganto Pragiedrulių aidas, tarsi laiko tėkmėj susisiekiantys indai.
A l f a s P a k ėn a s

Broniaus Radzevičiaus kapas Vyžuonų kapinėse.
ZENONO BAL T R UŠIO nuotrauka

Tai – Jono Aisčio balso požemis, iš šių būsenų trykšta ir
Antano Miškinio, to paties krašto kaip ir Bronius Radzevičius, poetinis kalbėjimas: kalvų ir slėnių, sėliškosios
Aukštaitijos dalies, gamtovaizdiniai ir gamtokalbiniai
pakilimai ir nuolydžiai. Radzevičiaus tekstų kalboje pulsuoja jo prigimtojo kraštovaizdžio ritmika.
Viktorija Daujotytė
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...jis dažnai užkopdavo ant kalvų ir dairydavosi – Debesijos vardas jam seniai buvo žinomas, ir kai ten apsigyveno jo sesuo, dažnos kelionės pas ją iš dalies tebuvo
tik pretekstas – jis norėjo pamatyti Debesiją, miškingą pietvakarių kraštą, perkoštą besileidžiančios saulės,
gaubiamą šilto gelsvo dulsvumo, o kartais – ištrykštančią žvarbiais saulėlydžiais; ten vedė kelias, apsodintas
pajuodusiais gluosniais, ir jam tekdavo eiti pro kūdras,
nežinomas sodybas, nematytus kalnus, pro didžiuliais
pilkais akmenimis užverstą pakalnę, pro molio lūšnelę
šlaite, pro niūrų šaltekšnių slėnį, kur buvusia upės rėva,
užgulta krūmų ir žolių, sroveno gėlas šaltinio vanduo,
išsipilantis ant žvyro lopelių po juodalksniais, bėgantis
pro avietynus, tenai, kur stūkso ūkanoti Šventosios slė-

nio miškai; jis praeidavo pro sudegintas sodybas, pro
kryžius; už kiekvieno kelio posūkio atsiverdavo kažkas
nauja, slėpininga, nelaukta. Mielas buvo kelias į Debesiją, apgaubtą dulsvo švytėjimo, perkoštą vakaro spindulių, žadinančią tolimą varpų gausmą, atmušančią šviesą,
kaip ją atmuša akinantis sniego kalnų baltumas – saulėtomis žiemos dienomis jis keliaudavo į Debesiją slidėmis,
tiesiog per laukus, smarkiai atsispyręs lazdomis, leisdavosi į pakalnę, lėkdavo sukaitęs į kalvas, toli nuklysdavo
čia į pietus, čia į šiaurę, ir tik saulei leidžiantis, kai pakalnėse jį pasitikdavo šešėlių šaltis ir stovintys prie upelių
medžiai imdavo šerkšnoti, kai žmonės jau būdavo įpusėję vakaro ruošą, jis patraukdavo į Debesiją...
Br o n i u s R a d z e v i či u s . Link Debesijos

V l a d a s Va i t k e v i č i u s

Talentas abejonių gniaužtuose
Visi žmonės yra talentingi, tik ne visi turi drąsos
sekti paskui talentą į nežinią, kur jis veda.
Er i c a J o n g

A

tsiminimai... Jie kartais nutvieskia sąmonę kaip
akinantis saulėtekis, plaukia kaip lengvi, persišviečiantys debesys dangumi, kai kada atmintis
iškelia juos iš pasąmonės ir blaško lyg įnirtingas vėjo
gūsis nukritusius rudens lapus, bet dažniausiai atmintį
ir praeitį apgaubia aklina tamsa... Kaip tuomet praverstų
bent kelios dienoraščio eilutės... Bet ar jaunam žmogui
anuo laiku rūpėjo rašyti dienoraštį, fotografuotis (beje, ir
fotoaparatą ne dažnas turėjo), rinkti autografus. Gyvenimas atrodė gražus ir begalinis, dar bus laiko, suspėsim
viską padaryti. Atsiminimai... Juos rašydamas, jautiesi
lyg einantis per siautulingą pūgą ir bijantis išklysti iš
siauro numinto takelio, vedančio į praeitį, lyg einantis painiais atminties labirintais ir nerandantis išėjimo.
Atsiminimai... Lyg grioztum atminties – tų nutolusių
dienų – užkaborius tikėdamasis rasti ką nors vertinga. Kartkartėm pasiseka. Atrodo, įklimpau abstraktokoje pratarmėje, o juk pasišoviau parašyti apie prozininką
Bronių Radzevičių.
Vilniuje gyvenau nuo 1964 iki 1986 metų. 1964 metais baigęs Kauno pirmąją internatinę mokyklą, įstojau į
Vilniaus universitetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Kaipgi kitaip – juk rašiau eilėraščius... Neužmirštamos studentiškos dienos. Būta visko – ir džiaugsmo,
ir liūdesio, linksmų nuotykių ir kvailų ar keistų nesusipratimų... Vėliau dirbau Valstybiniame jaunimo teatre,
Minties, Mokslo leidyklose ir kitur. Su B. Radzevičiumi
mane, jei gerai prisimenu, supažindino geras mano bičiulis, lituanistas Bronius Kašelionis. Abu Broniai vie-

nu metu dirbo Lietuvos kultūros ministerijoje. Kartą,
svarbaus reikalo spiriamas, nulėkiau pas B. Kašelionį.
Bronius paklausė, kuo galįs man padėti, ir pasiūlė su juo
nueiti į B. Radzevičiaus kabinetą. Nuėjome. Iš užstalės
pakilo gražių, taisyklingų veido bruožų barzdotas vyras,
maloniu, bet atidžiu mėlynų akių žvilgsniu pažiūrėjo į
mane, ištiesė ranką: „Bronius. Kuičiuosi savo rankraščiuose.“ Nepamenu, apie ką mes trise kalbėjome. Išėjus
B. Kašelionis prasitarė, kad B. Radzevičius, atlikęs neatidėliotinus darbus, įtemptai rašo antrąją romano Prieš
aušrio vieškeliai dalį. Romanas po daugelio metų (1991)
pelnė Nacionalinę kultūros ir meno premiją. Fenomenali
B. Radzevičiaus, kaip ir Antano Kalanavičiaus, kūryba
yra iš toli matoma ledkalnio viršūnė, o ką slepia gelmės, mano galva, dar ilgai aiškinsis iškiliausi literatūrologai. Beje, reikia pridurti, kad B. Kašelionis, nuoširdus
dzūkas, patriotas, tautosakos žinovas, akordeonininkas,
dainininkas ir kraštotyrininkas, buvęs bene artimiausias
B. Radzevičiaus draugas, paskiau surinko medžiagą ir
išleido, rodos, dvi knygas apie Dzūkijos partizanų kovas,
Onės Baliukonytės redaguotą eilėraščių rinkinį Miške einantis laikrodis, labai savitai apibūdino A. Kalanavičiaus
poeziją.
Dabar trumpam grįšiu į velnioniškai smagius metus, pasinersiu į bohemiško gyvenimo sūkurį, kurį nepaprastai vaizdingai romane Tūla aprašė Jurgis Kunčinas,
o Ramūnas Kasparavičius šias iš pradžių lyg ir nekaltas
bohemos linksmybes pavadino „daugiadienėmis aplink
Paryžių“, turėdamas galvoje dviratininkų lenktynes
Prancūzijoje. Atmintis išsaugojo daug nepakartojamų
akimirkų, įdomių pokalbių, įsiplieskusių ginčų, netikėtų pažinčių ir akibrokštų, tą mūsų „lenktynių“ nuotaiką, kai norėjosi „minti ir minti pedalus“, nors kūnas jau
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silpsta ir kojos kaip vatinės... Sena tiesa, kad viskas turi
pabaigą. Ir ne pačią geriausią. Pasibaigus „lenktynėms“,
į makaulę imdavo lįsti įkyrios mintys, būsena būdavo
klaiki. Gelbėdavomės kaip galėdami, padėdavome vieni kitiems. Štai ir atsirūgo besaikis šėlsmas! Matyt, tokie
patys vaizdiniai versdavo tragiškos lemties poetą Vidą
Marcinkevičių retkarčiais belstis į mano Gerosios Vilties
gatvėje nuomojamo medinio namelio duris, prašyti leisti ramiai pabūti, kartu išgerti atsineštą vyno butelį... Aš,
iššokęs iš bohemos karuselės ar „velnio rato“, taip pat
stengdavausi kuo greičiau įgauti žmogaus pavidalą. Retkarčiais paskambindavau į darbą B. Radzevičiui. Stengiausi neįsipykti, nes Bronius nebuvo bohemos „išpažinėjas“, nors bandė įsijausti, įlįsti į nenuosėdų paklydėlių
kailį, vienam kitam padėti. Šešeriais metais vyresnis
Bronius man buvo ir draugas, ir literatūros konsultantas (1970 metais išėjo pirmoji jo apsakymų knyga Balsai
iš tylos), ir savotiškas psichoterapeutas, sielos ramintojas.
Gal mus truputėlį siejo ir tai, kad Bronius kelerius metus
mokytojavo mano gimtojo Ignalinos rajono Ožionių pradinėje mokykloje. Atsiliepęs Bronius prašydavo ateiti.
Pažvelgęs iš karto nutuokdavo, kaip jaučiuosi: „Vladai,
truputį palauk, pasėdėk, atsipūsk. Tuoj užbaigsiu vieną
darbelį, ir eisime.“ Kaip kankinamai ilgai slenka minutės! „Greičiau, Broniau, greičiau!“ – raginu mintyse. Pagaliau Bronius tvarkingai sudeda ant stalo popierius, atsistoja, nusišypso: „Eime.“ Užveriame laukujes Kultūros
ministerijos duris, J. Basanavičiaus gatve leidžiamės že-

10

myn, praeiname kampiniame name įsikūrusį knygyną,
sukame į Komjaunimo (dabar – Pylimo) gatvę. Einame
neskubėdami, Bronius kažką pasakoja, bet mano galva
tuščia it puodynė, tik vėjai joje, kaip ir kišenėse, švilpauja. Nekantrauju. „Broniau, – nedrąsiai sakau, – gal
užsukam pakeliui alučio gurkštelėti?“ – „Nesiblaškyk,
apie nieką negalvok. Matai priešaky gatvės apšvietimo
stulpą? Žiūrėk į jį ir eik, jei nori, skaičiuok žingsnius.“ –
„Kas man iš to, vis tiek savijauta negerėja“, – piktokai
burbteliu. „Pakentėk, brolau, paglostyk žvilgsniu aną
gražuolį medį. Už jo – ranka pasiekiama Kapsuko (dabar – Jogailos) gatvė ir mūsų kelionės tikslas – gastronomas. Nupirksiu kvapnios kavos, sriubčiosime, šnekėsimės. Pasitaisys nuotaika, nutols negandos, spruks šalin
susigūžęs slogutis.“ Taip Bronius gelbėjo mane ne kartą
ir ne du. Nors tais laikais nebuvau kavos mėgėjas, dažniau „bičiuliavausi“ su vynu ar alučiu šnekučiu, vis dėlto
mane raminamai veikė pats ėjimas, nuoširdus Broniaus
dėmesys, jo ramus, įtaigus balsas.
Prisimenu vieną žiemos savaitgalio pavakarę. Įkyrėjo vynas, nusibodo alus, tapo nemielos temstančio Vilniaus senamiesčio gatvės. Nykumų nykuma... Skambinu
į namus (nedarbo diena) savo „psichoterapeutui“ B. Radzevičiui, telefono ragelyje išgirstu: „Atvažiuok.“ Kur jau
ten važiuosi, jei neturiu kapeikų troleibuso bilietui. Pėsčias klampoju per sniegą į Žvėryną, Vykinto gatvę. Duris
atveria Bronius (namie, atrodo, buvo ir Broniaus žmona
Genė), vedasi mane į didįjį kambarį, prašo sėsti. Ant stalo

Broniaus Radzevičiaus sodyba Vyžuonose; dabar ten gyvena sesuo Rima. ZENONO BAL T R UŠIO nuotrauka
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išdėlioja kavos puodelius, atneša kavos, iš virdulio įpila karšto vandens. „Na, kas vėl nutiko?“ – klausia. „Net
nežinau...“ – sumurmu. „Išgerk kavos, sušilk, atsigauk.
Paskui papasakosi.“ Kiek atkutęs ir pralinksmėjęs lyg
per išpažintį ėmiau sakyti savo bėdas. Nepamenu, kaip ir
kuo mane Bronius „gydė“, tik atsimenu, kad pasiūlė sužaisti šachmatais. Buvau prastas šachmatininkas (geriau
žaidžiau šaškėmis), todėl žaisti atsisakiau ir paprašiau
Broniaus paskambinti Žirmūnuose gyvenančiai mano
seseriai Marijai Aliodijai ir pakviesti atvažiuoti. Bronius
paskambino. Sesuo netrukus pasirodė ir užkūrė man pirtį: „Ko kvailioji, gaišini ir vargini gerus žmones?“ Abudu
atsiprašėme ir išėjome.
Visgi mes ne visą laiką šėlome ir kvailiojome. Regis,
1968 metais ketinome parengti ir rotoprintu padauginti
literatūros almanachą Šaknys ir viršūnės. Norėjome visuomenę plačiau supažindinti su iš Lietuvos pasitraukusių
poetų Bernardo Brazdžionio, Henriko Radausko, Jono
Aisčio, Algimanto Mackaus, Henriko Nagio, Alfonso
Nykos-Niliūno, Stasio Santvaro, Kazio Bradūno kūryba.
Aš savo darbe galėjau naudotis šia rotacine spaudinių
kopijavimo ir dauginimo mašina, todėl buvau išrinktas
būsimo almanacho redaktoriumi. Deja, mūsų – Almos
Karosaitės, Jurgio Kunčino, Onės Baliukonytės, Eugenijaus Balijono (Eugenijaus Remigijaus Baltrušaičio), Petro
Danio – gražūs norai ir viltys išsisklaidė kaip rūkas...
Neišleidę nė vieno numerio, buvome Valstybės saugumo
komiteto darbuotojų demaskuoti (gal kas ir liežuvį kyštelėjo), tardomi. Ko norėti, jei almanacho leidybą atvirai
aptarinėjome Muziejaus (dabar – Vokiečių) gatvėje buvusioje Dainos kavinėje. Manėme nieko bloga nedarą...
Dažnai nemigo naktį atgyja (net pradeda dilgčioti
širdį) giliausiai įkritęs į atmintį turbūt paskutinis, galima
sakyti, lemtingas mūsų susitikimas. Vieną vaiskų vasaros rytą, ką tik ištrūkęs iš užburto bohemos rato, Gorkio
(dabar – Pilies) gatve skubėjau Gedimino pilies link. Kalno papėdėje, Jaunimo sodo (dabar – Sereikiškių parkas)
„prieangyje“, pamačiau stovinčius ir dėl kažko karštai
besiginčijančius Viktorą Brazauską, Vytautą Skripką ir
Bronių Radzevičių. „Prieiti ar eiti savo keliais?“ – svarsčiau, kol išgirdau šūktelint: „Vladai!“ „Šimtas metų, velnie! – džiaugsmingai apkabino Viktoras. – Kur buvai
dingęs?“ – „Niekur nebuvau prapuolęs, bet ir negyvenau
vienas kaip pirštas. „Apsikasiau“ Senamiestyje ir visą savaitę, patys suprantate...“ – „Suprantame, suprantame,
kaip čia nesuprasi...“ – šelmiškai nusijuokė Viktoras, o
Bronius ir Vytautas tik santūriai šyptelėjo. Greitai paaiškėjo jų ginčo priežastis. Vyrai turėjo nusipirkę didelį
vyno butelį, tačiau niekaip nesutarė, kur jį „nusausinti“. Viktoras su Vytautu siūlė jį „sutvarkyti“ netoliese
esančioje vasaros kavinėje-ledainėje Rotonda, o Bronius
įkalbinėjo kuo greičiau dumti į užmiestį, bent laisvą dieną pailsėti nuo miesto triukšmo ir skubos. Dabar kartu
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kvietė važiuoti ir mane, o aniedu vis rodė rankomis į Rotondą, į Vytauto rankinėje gulintį butelį, spragsėjo pirštais į pagurklį – atseit vos keli šimtai metrų, ir būsime
laimingi, atlėgs įtampa, užsimirš rūpesčiai. Ak, saldžioji
pagunda!.. Gal sveikas protas, gal Broniaus įtaiga padėjo
apsispręsti: nors savijauta dar nekokia, vis dėlto lėksiu
su Broniumi į Valakampių paplūdimį. Atsisveikinome.
Viktoras su Vytautu nukūrė į Rotondą, mes palengva nuėjome į troleibusų stotelę.
Giedras rytas, dangaus mėlynėje snaudė vos keli
baltutėliai debesėliai, kvepėjo žolės ir gėlės, nuo Neries
dvelkė gaiva. Kaip gera – prieš akis ilga diena. Gulėjome
saulės atokaitoje, žiūrėjome į dangaus aukštybes, daug
kartų maudėmės. Gražiai nuaugęs, raumeningas, geras
plaukikas Bronius stipriais grybšniais skrodė vandenį.
Artinosi vidurdienis. Bronius šalimais buvusioje valgyk
loje pavaišino pietumis, nupirko ne vieną bokalą alaus.
Tądien mane stebino Broniaus kalbumas. Šiaip apie savo
kūrybą jis niekada nekalbėdavo, net neužsimindavo. Pirmą kartą pasiguodė, kad sunkiai skinasi kelią į literatūrą,
kad daugelis jo kūrybą nutyli, reikiamai jos neįvertina.
„Kodėl? Negi pavydi?“ – stebėjosi. Tylėjau: nei prieštaravau, nei pritariau. Bronius sielvartavo, kad žmonėms
reikia lengvos lektūros, sudėtinga vidaus pasaulį vaizduojanti literatūra jiems per sunki. Kita vertus, ar buvo
kada kitaip? „A, tiek to, neimk mano kalbų į galvą. Gal
dar nori alaus? Ne? Tuomet ruoškimės namo. Grįšime
paneriu pėsčiomis. Ar tau nebus per toli?“ – sukruto
Bronius. Kurį laiką ėjome paskendę savo mintyse. Nelauktai Bronius prabilo apie Sergejų Jeseniną. Padeklamavo jo eilėraštį, papasakojo, kaip poetas keletą dienų
prieš mirtį skundęsis savo bičiuliui rašytojui Vladimirui
Kirilovui: „Aš pavargau, aš labai pavargau, aš baigtas
žmogus...“, kaip S. Jesenino svainis, taip pat poetas Vasilijus Nasedkinas, pasibaisėjęs jo išvaizda, poeto klausęs,
kodėl jis šitaip įniko gerti, juk taip galima greitai galą
gauti. Sergejus pavargusiu balsu ramiai, lyg kažką būtų
nusprendęs, tarė: „Taip, aš ieškau pražūties. Nusibodo
viskas.“ Bronius nutilo, pažiūrėjo į vakarėjančius tolius,
neskubiai tekančią upę, ir mano ausys išgirdo lėtai tariamus žodžius: „Gal ir aš greit išeisiu į gūdumas...“ Keistas
pasirodė šis mįslingas Broniaus pasakymas, bet jo nelaikiau bloga lemiančiu, nors ir nukreipiau kalbą apie kitką.
Tačiau pokalbis jau rezgėsi sunkiai...
Nepakeliamai skaudžiai šie žodžiai vėl sudilgčiojo smegenyse, kai, nepraėjus nė pusmečiui, toje pačioje
Kapsuko gatvėje, prie tos pačios maisto parduotuvės,
atsitiktinai (ar tikrai?) V. Brazauskas pasakė baisią žinią: „Vladai, nebėra Broniaus.“ Nustėrau: „Kaip nebėra?“ Viktoras papasakojo, kada, kur ir kaip. „Gal greit ir
aš išeisiu į gūdumas... gal greit ir aš... gal greit...“ – lyg
įstrigusi plokštelė pradėjo suktis galvoje dabar iš tiesų
pranašiški Broniaus žodžiai...
Publikaciją parengė ALFAS P AKĖNAS
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Vladas Braziūnas

lėtojo laiko aky
atpirkimas
aš... ãšakų rankiotojo
ranka, verkiančios duonos valgytojo
burna, punktualus antrinių žãliavų
punkto vedėjos žvilgsnis, romantinių
tendencijų skatinamas
užsėtrija tyrų žolės
lūpų ir žvaigždės
spyglio duetas:
vėjas gano pražuvėlę žuvį
kuršis vėžuvį veža į Rygą

***
ąžuolas, žõlės, žydinčios viksvos
giminės šaknimis už akmenio laikos
atmeni, lyg buvai, –
		
kiek jo gyvenai, savo laiko?
gi minės, gi bandys vartyt dienų briketus
pašnypšt – šnipštas beliko, durpės
byra į dulkes, dūla kaip viskas –
krosnies durelės skyla perpus
vakaro gaisras glosto kapus
ir viską atleidžia, net viksvą

į nuodėmių
supirktuvę

palabinimas

kas nauja senuos vandenuos

jau eikit viešais keliais
netrypkit, vėlelės, šaknų
miežis daigą išleis
seklyčioje salsvą menu

žinai, kad nekas čia dedas
tai meldai užeis, tai ledas
per seklią senvagę sunkiai
vandenys beprasisunkia
delsia lyg išsigandę
akis nudelbę į dangų
garbūs žili seneliai
garniui ligi gurnelių
ir užsiėmęs ausis
vėjas nuodėmklausys

tirštą selyklo gyvybę
tarp pirštų, gražiai padíegtą
širdis apsalo, apribo
akys, ragaujant sėklą
nuliejamą vis ant žemės
tos, kur gema ir vysta
niekad nebūčiau pasenęs
ačiū pražūtai jaunystei
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Poetiniame Naujosios Romuvos renginyje
Ad majorem amoris gloriam, 2016, vasaris.
KĘS T UČIO SVĖR IO nuotrauka

***
ne metai, vien jų laikai
vaiduokliškai mainos ir liejas
laimingų akimirkų aitvaras laigo
po pamirštą atmintį
iš Besarabijos stepių
lyg vėjai atžiovauja šunes
šnopuoja galvūgaly slaugė
kantrioji gyvybės kaimynė
raudanti žynio našlė:
buvai viršiausias, viską turėjai
keturias galvas ir baltą žirgą
ranką šaknytą ir kauburėlį
ašarą vėjo, jaukią ir žvilgią
ašara po ašaros
akmenį pratašius, ras
auksą sidabrą
tave ir mane
seserį tavo dvynę
tėvynę
aukštą ir drabną
kai pasivys, nušaus kaip bėglį
dangaus strėlė žemėta
užmesk ant mano laužo ėglį
kad kaulai kibirkštėtų

ryškios rugsėjo žvaigždės
rodo rudens pradžią
kad šviesa nepelytų
trumpėjant dienoms
išrasta begalybė
tai kas, kad ne mums
tarpukario, amžino prieškario
naktį žemės plokštumos trinas
girgždina šaknį, rytą
dūzgia, rėplioja jūros
pakrančių akmenys perkūnėti
šnarena sparnais

kadangel gyvatės
iš prasižiojusių dausų raudonakojai
gandrai plasnojo, iš gelmių juodų
roplojo rupūžės, atvirto raganom
rugiai į dangų kirtos lyg iš pragaro
ištrūkę būtų, lauką gaubė rūkas
prieš rytą raganos, rugiams rasojant
juos braidė, prisibraukusios žiedų
regėk, jau tepas pažastis ir bambas
jau kyla Kijevan, Rambynan skrenda
laukinės nepažinios ilgakrūtės
iš žemės ugnies ir vandens
ir kosminės žemės gimdos
šaknim ir šakom išplevens
į niekad, į visados
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belangės langas

žaros nurausvinta pilkoji rože

virvagalys, virkščia – į vieną mazgą
kas šiapus gęsta, kas už lango blazga
išsekus žvakė, šimtmetis kieme
kaip atmenà paliekamas vaikaičiams
su mano laimės liekanom ir skaičiais
kurie uždus urano skaistume

Paryžiaus įžulnioj šviesoj prie Senos
kai nei velnioniškas buvau, nei vienas
kai lyg raudonas vynas mus svaigino
viltis nebūsimų prisiminimų

valstietiškas krikščioniškas gerumas
išvėsęs nepagoniškuose dūmuos
mus tranko autobusai naktimis
nubus, suriks ar be skausmų užmigs
užtrokš į tamsų kampą įvarytas
žemaičių pelkės, pilys dausose
ar koks kitoks epochos koloritas
susitelkė ties kylančia dvasia
misericordia, tai durklą uržia rūdys
mirties akordai, ją suskurdusią paliudys
virvagalys, virkščia, intrigos siūlas
karai marai, nelaimės, ligos siūlos
karalius, vyskupas, plėšikas, juokdarys
pristojęs vyksmas pasimaino kaukę
kokie namai už lango mūsų laukia
ir kas duris iš šių atidarys
o lajaus lašas laša, žiedas kraujas
virkščia ir ašara, valdžia ir kraujas
kely ugnelė švysčios – išdavystė
o kaip be jos iš kelio neišklysti
kas abejos, kalbos miglotas klodas
ant jo žaizdos bus negyvai užklotas
miegos ir klyks, bet negirdės už lango
kaip jo širdis į juodą plotą žengia
kartok kartok: girdžiu, girdžiu, girdžiu
atstok, aš jokių neturiu vilčių

neprarandamoji
vos matoma saulės gija
ne tvarsto, ne guodžia, tik sopa
pasaulio audros akyje
ramiai sau dainuoju Europą
erotiniai mitai su ja
seniai jau sutart nebemoka
pasaulio audros akyje
ramiai sau dainuoju Europą
šauktukai, valio! ir deja!
išduoda tikėjimo stoką
pasaulio audros akyje
ramiai apdainuoju Europą

įkrito sielon, kas kad jų neatmeni
vaiduoklių jie šešėliai, jie nematomi
pritykom paukštės devynialiežuvės
per Seną ritos ratilai ir žuvys
čilbėjo su šešėliais pakaitom
veidai pakaito ir plaukai liepsnojo
nuo príešinės šviesos, mes buvom nojai
gal plaukėm dar, gal kopėme į kalną
buvai medžiokliui antilopė, elnė
o aš tikėjau nuotykėm keistom

Krajovos mieste,
kur nebuvo kada parašyti eilėraščio
gal turėčiau čia jaustis lietuvis, patekęs
į nebesamą protėvių šalį, į Dakiją
teka takas išdžiūvęs, gal gailisi ko nepasakęs man
bendrašakniai žolynai, žodynai, jų slaptosios ataugos
apipynė karališką sostinę jų spindulynas nematomas
vakarinis, tas atpildas man, kurs rytinio neatmena
eilės, eilės mieste, kur nėra ko gailėtis
kur sugrįžt per vėlu, pasilikt ar išvykt aš per lėtas
lieka gatvės gėlėtos ir kalbos, veidai, pažadai pasilieka
kad ir vėlei pusiaudienio oras iš džiaugsmo mirgės
o kai vakaras senas priklaupęs dar blėsčios ir vės
susitiksim prie tavo fontano orkestro duobės
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Vy t aut a s Gi rd zijau ska s

Rašytojas

Rašomos knygos „Slaptavardis – Ozolas“ fragmentas

Z i t o s Šl i o g e r i e n ė s nuotrauka

U

žverčiau paskutinį puslapį, padėjau paskutinį
kablelį. Taip – kablelį, nes mano gyvenimo taškai sudėlioti kur kas anksčiau. Romanas užbaigtas, dabar drąsiai galiu vadinti save rašytoju: turiu ant
stalo paskutinį savo gyvenimo tomą ir daugiau čia man
nėra kas veikti. Suprantama, norėčiau pamatyti ir knygą,
palaikyti rankose, pasklaidyti jos puslapius – pavartyti
savojo būvio lakštus, bet mano rankos tokio sudėtingo
veiksmo atlikti jau neįstengs, nes ir pieštukas joms per
sunkus daiktas. Paskutinius riktus tik akimis taisiau –
kaitaliojau žodžius, braukiau raides. Iš tiesų tik rodžiau
žvilgsniais, o visa kita atliko Redaktorius. Ne Valentinas
Sventickas, kitas, gerokai jaunesnis už jį, vyras, laimė, ne
mažiau supratingas ir nuovokus – greitai perprato mano
akių kalbą, nes liežuvis taip pat ėmė strigti, o gerklėje jau
nuo seno kūrenosi laužas. Su ta ugnimi aš susitaikiau
ir prisitaikiau, todėl man nebuvo ir nėra dėl to didelių
problemų. Kas kita jiems, visiems tiems, kuriems „teko
laimė“ terliotis su pusgyviu, puskurčiu ir pusakliu autoriumi. Gražu, kad Jie buvo kantrūs ir supratingi. Pusiau
juokais, pusiau rimtai tardami, jog jiems ne pirmas toks
atvejis – Petras Dirgėla, Romualdas Granauskas kur kas

ilgiau mirė arba buvo marinamas ir slaugomas. Keletą
kartų net klinikinė mirtis pastarąjį buvo ištikusi, bet būdavo atgaivintas, o gal ir pats atsigaivaliodavo. Pasiutęs
gyvastingumas to Granausko, pasiutęs talentas gyventi
ir kurti, tai yra rašyti gyvenimą. Beveik iki paskutinio
atodūsio: novelė po novelės, apysaka po apysakos, romanas po romano. Beje, apie jo Gyvenimą po klevu net
recenziją andai rašiau, bet man iki jo aukštumų toli toli.
Kaip nuo Vilniaus iki Vladivostoko arba ligi Aliaskos
ledinių kalnynų. Ką aš čia šneku, dar toliau, kaip iki paties dangaus ir Paukščių tako. Argi įstengčiau pasiekti
jo sakinio takumo ir jėgos – galingai plaukiančios kaip
vanduo Nemune. O kai vidiniai vėjai papučia, kai emocijų bangos sukyla, verčiasi jos per visus molus, užlieja ne
vieno kokio skaitytojo, o visos tautos sąmonę. Žinoma,
ne visi tautiečiai Granausko raštų gelmes pasiekia, visus
sluoksnius perkasa. Ten juk visko apstu: nuo žemiausio
iki aukščiausio, nuo gatvės šlavėjo iki Respublikos prezidento ar arkivyskupo.
Jeigu jau užsiminėme apie prezidentą ir prezidentavimą, šią temą galėtume plėtoti – diskusijoms nebūtų
galo, aiman, tokioms šnekoms laiko limito nėra skir-
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ta. Beje, šią problemą ne kartą esu nagrinėjęs. Ir vienas
sau svarstęs, ir su kolegomis ginčus varinėjęs. Ne vieną
prezidentą ar pretendentą kedenęs. Išvada būtų tokia:
Lietuvai dėl tos institucijos tikrai nepasisekė. Sostas parengtas, visi popieriai apiforminti, formalumai atlikti, o
asmenybės kaip nėra, taip nėra, nors tu ką. Daug vargo patyriau tokio daikto kaip prezidentinė asmenybė
ieškodamas, net į Jungtines Valstijas buvau nusibeldęs,
neaptikau. Tinkamo mūsų valstybei ir tautai neaptikau.
Gal neatidžiai stebėjau, aplaidžiai elgiausi? Ne, nebuvo,
nors užsimušdamas galuokis, nėra, ir tiek. O ir tie, kurie iš pradžių atrodė tinkami, kaip išryškėjo – iškamšos,
pūzrai. Viduriai prikimšti amerikoniškų donaldinių mėsainių. Visi viduriai, smegenynas taip pat. Bet gal aš čia
per stipriai, per aštriai? Ne? Dar aštriau reikėtų? Gal ne
žodžio, o ginklo jėgą derėjo panaudoti? Nieku gyvu – dėl
ginklo naudojimo mano nuomonė griežta. Prisimenate,
mano romane jis tik vieną vienintelį kartą iššauna, bet ir
to vienišiaus šūvio jo herojui, manajam alter ego, tenka
išsiginti. Tėvo patartas, jis viską neigia. Laimė, kad laikai jau buvo šiek tiek prašviesėję, tad nei belangės, nei
Sibiro taigos malonumų jam patirti neteko. O ir vėliau,
jau tikrovėje – Seime – ne jis, o aš pats tik pagrasinęs esu
kartą kitą, o iššauti – ne. Nors iš tikrųjų buvo akimirkų,
kai ne tik knietėjo, bet ir reikėjo bent jau Virgį Čepaitį
patiesti, nes pasirodė esąs aferistų aferistas, bet, prisiminęs tėvo žodžius, susitvardžiau, automato gaiduko
nepaspaudžiau.
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Apie tėvą gal šiek tiek daugiau derėtų pakalbėti,
yra to vertas – už jį didesnio autoriteto gyvenime sutikti
neteko. Išmintingesnio auklėtojo ir filosofo taip pat. Tie
šliogeriai, jokubaičiai bei norkai, net kantai su hėgeliais
prieš jo autoritetą nublanksta. Apmaudu, kad jam iš to
kaimo išsprūsti ir aukščiau pakilti taip ir nepavyko. Tiesą sakant, jis ir nesiveržė, nors aiškiai buvo matyti, kad
ten jam slopu ir ankšta, bet žodžiu niekada neprasitarė,
balso nepakėlė. Iš tikrųjų jis manęs nei auklėjo, nei kaip
nors filosofavo – galvijus gydė, daugiausia arklius, nes
labiausiai juos mėgo. Nesakau mylėjo, nes to žodžio ir
jis beveik nevartodavo. Iš jo tą įprotį perėmiau ir aš. Kas
kita motina. Ji ir pašūkaudavo, ir paburnodavo, kartą
kitą net ranką buvo pakėlusi. Netiesa būtų sakyti, kad
mušė, tik šiaip sau sudavė, neskaudžiai. Tos prievartos
ji gal ir daugiau prieš mus, savo vaikus, būtų panaudojusi, jei ne tėvo tylėjimas. Toks išraiškingas, filosofiškas
bylojimas, kuriam negali pasipriešinti. Motina beveik ir
nesipriešindavo, nors buvo tikra jo priešingybė. Ir dėl
bažnyčios, ir dėl mokyklos, ir apskritai dėl tikėjimo.
Apie tikėjimą čia gal neverta, esu apie tai nemažai rašęs
ir kalbėjęs, kam bus įdomu, suras ir pasiskaitys, o į bažnyčią kartą kitą motina mane buvo nusitempusi. Ir prie
komunijos privedusi, ir su kunigais supažindinusi, bet
tuo viskas ir pasibaigė. O jei ir ne visai viskas, čia plėtoti šią temą taip pat nėra reikalo, nes laiko, kaip žinoma,
striuka. Jau ne savaitės ir mėnesiai, ne dienos ar paros, tik
valandos man skaičiuojamos. Pabaiga čia pat. Ne šiaip
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sau pabaiga, o tikrų tikriausia baigtis, po to – juoda nebūtis. Gal spalva čia ne lemiamą reikšmę turi: nebūtis iš
tikrųjų neturi jokios spalvos, ji bespalvė ir beskonė tuštuma. Jos nei pačiupinėsi, nei užuosi, nei susitiksi, nei prasilenksi – pats virsi tuštuma, jau virsti, nes ir skausmai
slopsta, kūnas savaime išnyksta, tik mintis vos vos dar
plazda. Ji, žinoma, skrieja į tuos manuosius Bazilionus.
Man gal maloniau būtų sakyti Padubysį, nes tie bazilijonai mums nei reikšmingi, nei reikalingi, tikrų vienuolių
miestelyje ir nėra, o Dubysa buvo, yra ir bus. Ne tik man
vienam buvo, yra ir bus – visai tautai, visiems žmonėms
bus. Mano gyvenimui ji nemenkos reikšmės turėjo ir tebeturi. Kol mintis dar kirba, ji nuo manęs neatskiriama.
Vis ant dviračio, vis per tuos kalnelius ir slėnius, vis per
tą jos lankų rasą. O koks malonumas, nusėdus nuo balnelio, pasinerti į jos duburį. O jei ir nepasineri, tik rieškučiomis pasisėmęs kaktą susivilgai ar ant sprando jos
nektaro užsivarvini, jėgų tvanas plūste užplūsta, nors
prieš tai kūnas būtų visai išglebęs. Štai kad ir dabar, tą
paskutinę valandą esu ne kur kitur, o ten, Padubysy. Ką
sakote, apie mirtį nereikia? Apie mirtį aš nei mąstau, nei
kalbu, aš šneku apie pabaigą. Gal žodį kitą galima būtų
tarti ir apie išėjimą, nes kas ateina, tas privalo ir išeiti.
Tokia dialektika, tokie mūsiškės Visatos dėsniai. Ne tik
mūsų Planetos – Visatos. Ir ten, ir čia nepertraukiamas
judėjimas vyksta. Tai jis ir yra amžinas, o visa kita laikina. Baisu nebaisu, skausminga ar palaiminga ir tuščia,
bet kitos išeities niekam nebuvo ir nebus.

Gal per toli nuklydau ir šiek tiek susipainiojau, nors
svarbiausias mano būvio ir mano filosofijos postulatas
buvo ir yra nuoseklumas. Jis ir leido man šio bei to pasiekti. Nuo pat mažumės, nuo to momento, kai pats save
prisimenu, pažinimo siekiau su atkakliu užsispyrimu.
Pirmiausia rūpėjo ištirti patį save. Ne aplinka man buvo
svarbiausia, o savas kūnas: rankos, kojos, krūtinė, veidas, plaukai. Kurį laiką paauglystėje labiausiai domino
nosis. Ji man atrodė veidui nelabai reikalinga, kažkokia
kreiva ir išpurtusi. Gal ir ne taip labai nereikalinga, bet
veidą ji darė nepatrauklų, nors aplinkiniai ir tvirtino,
kad aš nesąs negražus. Man taip neatrodė. Paskui ėmiau
mankštinti raumenis, susidomėjau krūtine, pilvu ir, savaime suprantama, kas kabo po papilve. Tas daikčiukas
man iš pradžių pasirodė nei reikalingas, nei juo labiau
gražus. Tiesą sakant, juo beveik ir nesidomėjau, kol neaptiko jo kiti, tiksliau pasakius, moterys bei merginos.
Tuo laikotarpiu, mano paauglystės ir jaunystės metais,
jos buvo gerokai išdrąsėjusios ir atsipalaidavusios, nusimetusios tą katalikiškąjį nelabai natūralų drovumą.
Dabartinio įžūlumo dar nebuvo įgavusios, bet manąją
nedrąsą gerokai lenkė, ir tai, žinoma, mane trikdė. Ką,
sakote, romane per daug erotikos ir per mažai rašoma
apie tikrąją meilę? Tikra tiesa – per daug, bet ką aš turėjau daryti, jei ta erotika man buvo meste primesta, jei netarti griežčiau – buvau išprievartautas. Švelnią, subtilią,
moterišką, bet prievartą tikrai patyriau. Pirmas niekur
niekada nepuoliau – nekaišiojau rankų po sijonais, ne-
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lindau bučiuotis ar kitaip glamonėtis, nedariau dviprasmiškų užuominų, neblevyzgojau ir nešantažavau. Jos
visa tai darė pirmos. Visos iki vienos. Gal ne dėl to, kad
buvau labai patrauklus, o labiau dėl to, kad tikrų vyrų
ir tikro vyriškumo tada mums labai stigo. Tiesą sakant,
to dalyko visur ir visada stigo ir stinga. Meluočiau sakydamas, kad tai man buvo paslaptis. Juk ne be reikalo
domėjausi savimi, o raumenis metodiškai treniravau. Ir
ne tik raumenis, intelektas taip pat nebuvo pamirštas –
daug skaičiau, klausinėjau tėvų, mokytojų, net kunigų.
Ne visada gaudavau tinkamus atsakymus, bet tai mano
smalsumą tik didino, o žvilgsnį, klausą ir uoslę aštrino.
Skaičiau ne vien grožinę literatūrą ir ne visada tik labai
gerą. Vienu metu net astronomija buvau susidomėjęs,
nekalbant apie geografiją ir apskritai gamtą. Mokiausi
gimtosios kalbos, nors tokių įgūdžių, kokiais gali pasigirti Granauskas ar Aputis, pasiekti neįstengiau. Pristigo
kantrybės ir talento. Nesiskundžiu, nes nesu nuskriaustas, bet tokiais žodingumo resursais, tokiomis stilistinėmis subtilybėmis kaip anuodu žongliruoti negalėjau ir
negaliu. Mano romane tai ypač ryšku – jame inkrustuotas ozolų ozolas. Netvirtinu, kad kituose raštuose, ypač
dienoraščiuose, manęs nėra, bet romane manasis vidus
atsiskleidžia ir praturtėja. Kai kurių savybių net pastebėjęs anksčiau nebuvau – garbės ir moralumo poreikio ar
net pertekliaus. Šis žanras išlaisvina vaizduotę, suteikia
daugiau erdvės fantazijai, mat nereikia nieko slėpti ar
gudrauti. Tas alter ego gali būti ir geresnis, ir blogesnis
už tikrąjį aš ir aspskritai įvairesnis, spalvingesnis, nes
visada galėsi pasiteisinti, jog tai – pramanas dėl siužeto,
stilistikos ar vaizduojamo charakterio pilnumos. O jei
labai geidžiate, kad ką nors pasakyčiau apie vadinamą
tikrąją, arba didžiąją, meilę, privalau prisipažinti, jog nelabai žinau, kas tai yra ir kaip apie tai galima rašyti bei
kalbėti. Rimtai, be pompos ir aplombo. Jeigu myli, tai
myli, ir nieko kita tau nereikia: gera ar negera, sunku ar
lengva, gražu ar negražu, senas ar jaunas esi – myli. Visa
kita – buitis, erotika, seksas, apie kurį aš apskritai nenoriu kalbėti, nes nemanau, kad jis to vertas. O juo labiau
man ir šiuo metu, kai skaičiuojamos valandos, minutės,
o gal ir sekundės – sąmonė blakt ir užges kaip žvakės
liepsna skersvėjui dvelktelėjus.
Negirdžiu, ką sakote? Pasisavinau avariją? Prisirašiau svetimas nelaimes ir kančias? O kodėl jūs manote,
kad kentėti įmanoma tik dėl savojo kūno ar savosios dvasios negalių? O dėl brolio, kaimyno, dėl tautos – ne? Gal
dėl jos nesėkmių man labiau skauda nei dėl savų praradimų. Iš tikrųjų tada žuvo ne mano klasės draugai, o Bazilionų mokyklos mokiniai ir mokytojai. Taip, 1959-ųjų
sausio 11-ąją aš jau buvau studentas ir gyvenau Vilniuje,
bet tai nereiškia, jog nežinojau, kas vyksta mano krašte
ir mano mokykloje. Ta nelemta tragedija sukrėtė visus,
visą Šiaulių kraštą, net visą Lietuvą. Todėl ir kentėjome,
ir sopėjo, lyg pačius artimiausius žmones būtume praradę. Ir apskritai toks skaičius – dvylika – didžiulė netektis tautai ir visuomenei, skaudus gedulas, todėl, rašant
romaną apie šį kraštą ir jo žmones, tragedijos atgarsių
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literatūriniame tekste privalėjo atsirasti. Džiaugiuosi,
kad man pavyko susidoroti su šia užduotimi. Tas Tomas
Dambrava nėra Romualdas Ozolas, o jo alter ego, kitaip
tarus, artimas bičiulis, bendramintis, bet gali būti ir nebendraamžis. Juolab kad čia romanas, o ne dienoraštis
ar autobiografija. Tas romanas – ano meto, ano krašto
žmonių gyvenimo koncentratas. Kai pagalvoji apie dabartines netektis ar net apie tautos išėjimą ir mirtį, ana
nelaimė neatrodo labai baisi. Tada moterys dar nebuvo
nustojusios gimdyti – kiekvienais metais Lietuva pagausėdavo keletu dešimčių tūkstančių naujų gyventojų.
Šiandien gi – nepriklausomybė, laisvė, o netektys ne dešimtinės, o šimtatūkstantinės. Ne, apie tai aš jau negaliu
ramiai kalbėti ir mąstyti. Kartais net šauna šventvagiška
džiugi mintis, jog gerai, kad neteks pamatyti tautos kolapso, išeisiu, viltį turėdamas. Ne, ne, aš nepiktžodžiauju
ir nesipuikuoju ir dėl tų sėkmių su moterimis nesidžiaugiu, nes ne tiek daug jų ir buvo. Romane jų gal net šiek
tiek pagausinta, kad efektas svaresnis būtų, kad skaitymo interesas sustiprėtų.
Apie tautą ir tautiškumą, kol ta minties liepsnelė
dar virpa, šį tą pasakyti ir daugiau reikėtų. Ne kam kitam – sau. Ne kartą esu tvirtinęs, jog išnirau iš tautos,
apsisiaučiau ja ir vėl panirau į jos gelmes, tik niekada
nesuvokiau, kodėl tauta manęs nepriėmė ir nesuprato.
O gal aš jos nesupratau – pagerinau, pagražinau. Seniau
jai reikėjo laisvintojo ir vado. Ne šiaip sau vado – genia
laus, charizmatiško, sugebančio parodyti žaižaruojančią ateitį, o drauge nusikratyti nekenčiamos prievartos,
atidaryti vartus į neaprėpiamą laisvę. Tada ji ėjo paskui
mane, balsavo už mane, bet ateitis ir laisvė pasirodė ne
tokia spindinti ir dosni. Kartais net aštri ir durianti, todėl
skausmus tenka iškęsti. Kai prabilau tautai apie kančią
ir susitvardymą, ji iš karto nuo manęs nusigręžė. Girdi,
esame daug prisikentėję, duok mums turtų ir džiaugsmo. Tų dalykų aš neturėjau, todėl ir duoti negalėjau. Bet
atsirado tokių, kurie turtus ėmė dalyti, kad ir ne nuosavus. Ir dar pasakė: laisvė ir gerovė ten, už horizonto.
Eikit, važiuokit ten. Ir jie nuėjo, pusė tautos paliko savo
namus. Mėginau juos stabdyti, bet manęs jau nebegirdėjo. Nuo 2000-ųjų net į Seimą neberinko – nepateisinau jų
vilčių. Ir iš tikrųjų nepateisinau, likau vienui vienas. Net
manoji Centro partija manęs atsisakė. Garbės pirmininko
vainiką uždėjo ir palydėjo iki vartų. Gal aš kažko nepadariau, kažką ne taip dariau, savo misiją ne ten nukreipiau, nors, rodos, vis pagal sąžinę, logiką, protą, istoriją.
Aš nepajėgiau peržengti barjero – politinės demagogijos
ir melo. Jie peržengė: ir Vytautas Landsbergis, ir Algirdas Brazauskas, nekalbant apie Valdą Adamkų. Šis bet ką
galėtų peržengti, jei tik būtų tikras, kad pats liks sveikas
ir gerai aprūpintas. Žinoma, mums reikėjo susiblokuoti, susibendrinti, tada ir rezultatas būtų kitoks. Nors iš
pradžių su Vytautu Landsbergiu buvome prisiekę kovoti
dėl nepriklausomybės, bet laimėjimų rezultatais dalytis
jis nepanoro. Aš gal būčiau nusileidęs, ėjęs į kompromisus, bet jis (jie) nutarė mane pašalinti iš žaidimo. Žiaurus tai buvo sprendimas, ne iš karto įgyvendintas, bet
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rezultatas aiškus: buvau eliminuotas iš aktyvios politinės
veiklos. Ir ne kitaip, o per sūnaus kraują. Beje, tauta šio
proceso beveik nepastebėjo. Paprasčiausiai numojo ranka, o paskui visai pamiršo.
Tokia gaida prasidėjo paskutinis manojo būvio
tarpsnis – pasinėriau į rašymą. Kitaip tarus, grįžau prie
pirminės idėjos – rašytojo profesijos ir rašto misijos.
Prirašiau daugiau nei dešimt tomų vadinamųjų Nepriklausomybės kronikų, tęsiau dienoraščių publikacijas. Bet
vis dar buvo ne tai. Tikru rašytoju nepasijusi, kol nebus
romano. Ir Valentinas Sventickas tą pat sakė. Dar tada,
kai leidome Aušros raudonius – vienintelė iš mano knygų pagaminta profesionaliai, nes Valentinas Sventickas
yra profesionalus redaktorius, leidėjas ir kritikas. Apmaudu, kad mudviem per mažai teko bendrauti, nors
jaučiau, kad kaip tik jis būtų tas antrininkas, padedantis
stumti nelengvą būties važį. Čia nekalbu apie žmoną, savąją Ireną, ji turi savo nepakeičiamą vietą. Jai, o ne kam
kitam jaučiuosi labiausiai skolingas. Ne tik nepadėjau jai
gyventi, bet primečiau savo valią, nesugebėjau išsaugoti
sūnaus, kitaip tarus, prisidėjau prie jos asmenybės žlugdymo. Ji apie tai nenori ir girdėti, sako, pati sprendusi
ir apsisprendusi, bet aš žinau, kad buvo ne taip: sprendžiau aš. Veržiausi į priekį, nenumatydamas visų pasekmių. Čia ir pristigo Valentino Sventicko išminties. Jis
būtų ne tik pataręs, bet ir pristabdęs beprotiškus mano
proveržius. Jis buvo kažkur netoli, bet ne greta. Jo vado-
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vaujama leidykla ne tik nesužlugo sunkiausiais laikais,
bet ir išsiveržė į priekį, pateikė skaitytojams vertingiausių lietuvių ir pasaulio kūrėjų veikalų. Ir ne šiaip sau
publikuotų, o kalbiškai, stilistiškai ir logiškai išgrynintų,
sutvarkytų pagal visus profesionalios leidybos kanonus.
Nesakau, kad ji tokia vienintelė, sakau, kad viena geriausių, todėl ir mano knygos (apmaudu, kad tik dvi),
pateks tarp tų garsiųjų – Romualdo Granausko, Juozo
Apučio, Petro Dirgėlos, Sigito Gedos, Henriko Algio
Čigriejaus – kūrinių. Mano Aušros raudoniai ar Pradžių
knyga neprilygs jiems, bet matyti juos šalia jų kūrinių
neapsakomai malonu ir garbinga.
Beveik ir viskas, ką norėjau pasakyti sau, pasakiau –
kai manęs jau nebus čia, liks mano leidiniai. Kai kam
gal jie tiks kaip atrama ar sutvirtinimas, o kai kam gal ir
kaip tikslas ar pavyzdys – liudijimų ir tyrinėjimų. Darbo
ilgam pakaks – 126 tomai rankraštinių dienoraščių, šimtai kilogramų (jei ne tonų) kitų rankraščių, retų spaudinių ir leidinių. Nežinau, ar išmintingiausias sprendimas
Bazilionuose steigti Lituanistikos centrą, bet nenorėjau,
kad mano triūsas nuskęstų sostinės ar kito didmiesčio
archyvuose. Čia jie vis dėlto bus geriau matomi. Sakote,
sunkiai prieinami. Kas norės, ateis, prieis, suras, nes bus
arčiau tautos ar pačioje tautoje. Tauta ir nuspręs, pamiršti
juos ar kaip nors aktualizuoti. Atėjau iš tautos, grįžtu į ją,
savo darbus palieku jos globai ir valiai. Dabar jau tikrai
viskas – sudie.
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Ewa Lipska
Vadinamosios lenkų „Naujosios bangos“ poetė, redaktorė, Lenkijos mokslų akademijos ir lenkų
bei austrų PEN klubo narė. Gimė 1945 m. Krokuvoje. Daugiau nei trijų dešimčių poezijos
knygų autorė, daugybės apdovanojimų už nuopelnus literatūrai ir kultūrai laureatė. Jos kūryba
išversta į anglų, vokiečių, čekų, danų, olandų, vengrų ir lietuvių kalbas. Gyvena Krokuvoje ir
Vienoje. Ewos Lipskos kūrybai būdingas lakoniškumas, gili poetinė prasmė ir konstatavimas,
kad kalba apskritai yra per silpnas instrumentas žmonių suvokimui ir bendravimui.

Aistra

Rebusas

Šiedu paveikti
jautrios dangiškosios anestezijos.

Gal tai buvo sapnas.
Kantrybės variklis kaukė
visada tuo pat metu.
Mūsų meilės tarpuose.

Keliaudami po legendas
homilijas ir anekdotus
galiausiai užmigo
juodoje pelerinoje viešbučio
apie kurį rašinėja
paskalų žiniasklaida.
Prašmatnus žaibas
nori pažadinti juos iš meilės.
O pavydus gyvenimas gedėdamas
suka ratus registratūroje kaip šuo.

Benamis eilėraštis

Kažkas išeidavo.
Kažkas įeidavo.
Užšifruotos vakarienės.
Paslaptys po stalu.
Mįslė
nesibaigė
per pilnatį.
Mus stebindavo
miestų dėlionės
ir jūros slėpinys
išspjaunantis butelį
su pagalbos šauksmu.

Benamis eilėraštis velkasi
tamsia popieriaus materija.
Niekieno. Autorius paliko jį
likimo malonei. Žodžių našlaitis.

Visuomet tuo pat metu
sugrįždavo šarada.
Su atspėta žodžių kombinacija.

Kartais
eilėraščiai yra kaip išmesti šunes
lojantys ant poezijos.

Susidarydavom
nuomones
tomis pačiomis temomis.
Pasaulis
kuriame gyvenome
vadinosi Rebusas
ir jam nusišvilpt į mūsų klausimus.
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Praraja

Akių lašai

Mirusiųjų apsilankymai
visad išpuola
per nelaimingąsias valandas.

Ledyno kakta
artėja jų link.

Kaip tik išeinant į kiną.
Į diskoteką. Į prekybos centrą.
O jie atsineša sienų
fragmentus. Skardos gabalėlius.
Į skausmą suvyniotas vielas.
Ir susirūpinę sako:
Juk mirtis tai pats gyvenimas...
Ir ką čia bepadarysi.
Nusirengiame.
Užkaičiame kavą.
Ištraukiame burbono butelį
ir spoksome sau
tiesiai
į prarają.

Atrodo bus speiguota meilė.
Trapus laikas po kuriuo skyla lytis.
Jie yra tarsi du varvekliai.
Tarpusavy sukaustyti ledo.
Bet ateina kovas.
Nešinas saulės deglu.
Ir iš šios meilės lieka
vien akių lašai.
Eilėraščiai iš knygos Czytnik linii papilarnych (2015)
Vertė T ADAS ŽVI R INSKIS

Aritmetika
Danguje
mėnulio šešetas.
Plius tikimybės
sąskaita
už širdies plakimą.
Viskas pakelta
meilės laipsniu.
Įrodyta teorema
kad jos dienos suskaičiuotos
yra klaidinga.

Sukiennice, Turgaus aikštė Krokuvoje
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Prisiminimai apie teatrinius
vargus ir džiaugsmus
Povilas Mataitis kalbasi su Valerijonu Indrikoniu, 2007, spalio 8

P o v i l a s M a t a i t i s . Ateinu pas jus pasikalbėti kaip

pas Kultūros ministerijos darbuotoją, ilgametį Meno
reikalų valdybos viršininko pavaduotoją, žmogų, kuriam geriausiai buvo žinomi to laikotarpio ministerijoje
sprendžiami kūrybiniai ir organizaciniai klausimai. Man
labai rūpi sužinoti, kaip tokiomis sudėtingomis okupacinio režimo sąlygomis sovietinėje kultūros ministerijoje
brendo nusiteikimas įkurti Lietuvių folkloro teatrą – to
laikotarpio ideologiniams reikalavimams priešišką meninį reiškinį?

V a l e r i j o n a s I n d r i k o n i s . Pirmučiausiai pasi-

šnekėdavome mes su jumis, o paskiau visa tai būdavo
referuojama ministrui. Reikia pasakyti, kad ministras
Lionginas Šepetys į tą jūsų sumanymą žiūrėjo labai teigiamai – buvo akivaizdu, kad ryžtasi paremti. Tai, ką
pateikdavot raštu, būdavo galima pasiskaityti ir tai padaryti jis nepatingėdavo. Netgi, mūsų nuostabai, jūsų
sumanymo rėmėjas buvo Jonas Čekys.

P . M . Bet kad J. Čekys kultūros ministerijoj tada nedirbo?

Aštuntame dešimtmetyje
Lietuvoje gimė unikalus
darinys – Lietuvių
folkloro teatras, ne
tik garsinęs Liaudies
buities muziejų, bet
ir žadinanęs tautinę
savimonę. Nuotraukoje
teatro įkūrėjas ir
meno vadovas Povilas
Mataitis, dailininkė Dalia
Mataitienė tarp apie
juos susibūrusių artistų
Rumšiškėse.

V . I . Tada jisai dirbo Vagos leidyklos direktorium, bet

buvo mūsų meno tarybos narys. Mes turėjom nemažą
meno tarybą, sudarytą iš muzikų, dailininkų, aktorių.
Joną Čekį į meno tarybos posėdžius ministras paprastai
kviesdavosi. Kai kada jisai dalyvaudavo net savaitiniuose ministerijos pasitarimuose, vadinamosiose penkiaminutėse.
Iš susipažinusių su jūsų pateiktu projektu, nepasakyčiau, kad kas nors būtų buvęs itin priešiškas. Gal tuo
kiek labiau pasižymėjo Vytautas Pečiūra. Bet L. Šepetys į jį kažkodėl nelabai kreipdavo dėmesį. Pečiūra tada
dar buvo gyvas ir vertintas kaip liaudies meno žinovas.
Kiekviena proga jis vis kartodavo: „Vykdant partijos ir
vyriausybės nurodymus...“
P . M . O kokią programą aš buvau pateikęs? Užmiršau,

nebeatsimenu, kas ten buvo rašoma.

V . I . Rašėt, kaip mąstot, kaip galvojat kurti tokį teatrą,

kokios būtų jo gairės. Ten buvo pateikti daugiau kūrybinio pobūdžio teiginiai. Pirmučiausiai trumpai įrodi-
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Pasisemti dvasinės atgaivos
į Liaudies buities muziejų
Rumšiškėse lankytojai
suvažiuodavo iš visos Lietuvos.
Nuotraukoje – Lietuvių folkloro
teatro artistai koncertuoja
muziejaus žaliojoje vejoje.

nėjot, kad viso to reikia. Man patiko, kad tvirtinot, jog
repertuare turi būti autentiška liaudies kūryba. Tai irgi
labai tiko. Nes valstybinis liaudies ansamblis, ne tiktai
jūsų, bet ir kitų nuomone, buvo labai jau sušiuolaikintas, suestradintas. Nebeatspindintis mūsų liaudies muzikinio palikimo.
Žinoma, buvo įvairių nuomonių. Kai kas labiau palaikydavo tuo metu veikusio liaudies ansamblio kryptį – Joną
Švedą, vėliau Vladą Bartusevičių. Bet jūsų idėja, kad reikia įsteigti autentiškos liaudies kūrybos kolektyvą, tikrai,
sakau nuoširdžiai, nebuvo iš principo užginčijama, niekas neklausė, kam to reikia. Kaip jau minėjau, tik V. Pečiūra trupučiuką taip svarstė:
– Kokiu gi pagrindu bus šitas ansamblis1 kuriamas?
Ar jo veikla ir repertuaras nesikirs su valstybine ideologija?
P . M . Žinau, kad kažkoks Pečiūra – nepriklausomos Lietuvos karininkas – vėliau buvo infiltruotas į pogrindinę
Lietuvos partizanų organizaciją.
V . I . Tai ne tas Pečiūra, anam net ne giminė. Nors taip pat
buvęs karininkas ir represuotas. Tačiau, kai karo metais
Rusijoje kūrėsi pirmasis lietuvių liaudies dainų ir šokių
ansamblis, vienas iš tuometinių jo vadovų prisiminė, kad
kažkur lageryje yra kalinamas nagingas liaudies instrumentų meistras Vytautas Pečiūra, galintis ne tik suderinti, bet ir pagaminti skudučius, birbynes, kitokius lietuvių
liaudies muzikos instrumentus.
P . M . Kadaise esat man užsiminęs apie pirmosios mūsų

koncertinės išvykos į užsienį, į Suomiją, aplinkybes.
Įdomu detaliau sužinoti, koks buvo organizacinis to
man svarbaus „pirmojo išbandymo“ fonas? Kaip buvo
1

Tada buvo kalbama tik apie ansamblį, o ne apie teatrą.

sprendžiami ir tvarkomi reikalai Lietuvos TSR kultūros
ministerijoje?
Ruošiantis išvykai, o ir pačios kelionės metu turėjau
daug nemalonių reikalų su Lietuvos komunistų partijos
Centro komiteto darbuotoju Ivanu Petrovu (vardas ir pavardė pakeisti – P. M.).
Apie 1926 metus į Lotynų Ameriką (Urugvajų) emigravo mano pusbrolis Jonas Mataitis – tėvo brolio Kazimiero sūnus. Ir štai apie 1972 metus iš Maskvos į Vilnių
apsilankyti atvažiavo to pusbrolio sūnus Emilijus. Jis,
kaip Urugvajaus darbininkų profsąjungos atstovas, į
Maskvą buvo pakviestas stebėti šventinės Gegužės pirmosios demonstracijos. Viešėdamas Maskvoje, Emilijus
pareiškė norą susitikti su savo giminaičiais Lietuvoje.
Apie būsimą Emilijaus atvykimą į Vilnių man pranešė jo
tėvo brolis Julius Mataitis, kuris tuomet gyveno Šiauliuose. Jis irgi atvyko į Vilnių, ir visi susitikome mūsų bute.
Emilijus atskrido, paviešėjo ir vėl išvyko atgal į Montevidėjų, palikdamas savo ir tėvo Jono Mataičio adresą.
Po kurio laiko pusbroliui Jonui parašiau trumpą laišką,
jo sunykusią gimtąją sodybą apibūdindamas kompozitoriaus Stasio Šimkaus dainos žodžiais:
Ta bakūžė jau supuvo,
Obelies nebėr...
Ir upeliai jau išdžiūvo,
Vargas viens tebėr...
Akivaizdu, kad toks ketureilis ne visai derėjo su
tuometiniais sovietmečio kanonais. Bet didžiausia mano
klaida buvo tai, kad laišką pradėjau kreipiniu „Mielas
broli“. KGB, matyt, laišką perskaitė, nes nuo tada ir prasidėjo tąsymai. I. Petrovas išsikvietė mane į I. Černiachovskio (dabar Vinco Kudirkos) aikštę, buvusią greta
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Aš ir užėjau pas jį pasiteirauti jo nuomonės. Jisai
klausia:
– Kaip tu į tai žiūri, kaip tau atrodo?
Sakau:
– Normaliai. Kaip kitaip? Čiagi vadovas, ne bet kas.
Kaip kolektyvas galėtų važiuoti be vadovo?
– Gerai, – sako, – pasitarsiu, pažiūrėsim.
Praėjo kelios dienos ir jis pasakė, kad sutarta. Pasitarė, suprantama, Centro komitete. Su kuo, sunku pasakyti. Nesidalino. Aš irgi buvau nepartinis.
Greitai tie patys kadrų skyriaus darbuotojai man pareiškė – ministras garantuoja. Ir išvažiavot.
P . M . Gal man galėtumėt paaiškinti, kodėl tada buvo
stabdomas mūsų naujas darbas – Baudžiavos amžininkų
pasakojimai, dainos, žaidimai iš įvairių Lietuvos vietų? Kodėl
buvo išsigąsta tos temos? Prisimenu, išėjęs iš peržiūros
tarybos posėdžio, vienas jos narys manęs paklausė:
– Kodėl šis pastatymas paruoštas šiais tūkstantis
devyni šimtai septyniasdešimt septintaisiais metais, būtent tada, kai visa šalis mini Spalio revoliucijos šešiasdešimtmetį?

Greta pasirodymų muziejuje, Folkloro teatras išvažinėjo visą Lietuvą,
aplankė daugelį sovietinių respublikų, užsienio šalių. Nuotraukoje –
gastrolinio koncerto fragmentas.

jo darbovietės – Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto, ir pateikė kaltinimą, kad aš, užpildydamas anketą, nuslėpiau užsienyje gyvenantį brolį. Brolio, žinoma,
aš užsieny neturėjau ir pusbrolį pavadinau broliu todėl,
kad mūsų krašte taip buvo įprasta. Tikrasis mano brolis
Vincas tada gyveno ir dirbo Jonišky. Vėliau mane pasiekė žinios, kad darbovietėje buvo pasidomėta jo asmens
byla, o tie patys ar kiti žmonės nuvyko į mano gimtąjį
Drąsutaičių kaimą ir ten surengė artimiausių kaimynų apklausas. Apklausos neišvengė ir ankstesnės mano
darbovietės – Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos – direktorius Petras Juodelė. Pasikvietęs į
savo automobilį, apie tai jis man tada pats papasakojo.
Žodžiu, buvau patikrintas ir išrengtas iki pat apatinių
drabužių.
Pasakodamas visą tą painią istoriją, pokalbį kreipiu
į vieną pusę. Kartą jūs man prasitarėt, kad į Suomiją
manęs iš viso nenorėjo išleisti. Bet ministras L. Šepetys
pasakęs:
– Turit išleist!
Kaip ten iš tikrųjų buvo?
V . I . Išleisti nenorėjo dėl to, kad buvot nepartinis. Iš

principo į užsienį neišleisdavo vadovų ir kai kurių eilinių
dėl to, kad nepriklausė komunistų partijai. Ypač vadovų.
Kultūros ministerijos kadrų skyriuje dirbo žmonės, kurie
tuos reikalus tvarkė. Darbuotojas Lupšicas ir kitas, taip
pat žydų tautybės, labai jau „storaulyvas“, žinau, jog buvęs karininkas, ėmė kalbėti, kad kaip čia dabar – toksai
nepartinis važiuos į Suomiją. Tada bendradarbė muzikologė Dana Palionytė pasakė:
– Su ministru Šepečiu gerai sutari. Užeik pakalbėk,
paprašyk.

V . I . Žinot, tada toks vajus buvo. Visus labai išjudino Juliaus Juzeliūno opera Sukilėliai. Tuo metu, rodos, ir daugiau šia tema pasiūlytų veikalų buvo. Baudžiavos ir sukilimų temų siužetinės linijos masinančios, susidaro gana
stiprios intrigos. Juk kūrėjams – rašytojams ir kompozitoriams – irgi norisi ką nors įspūdingo parodyti. Na, ir,
matyt, ta mūsų redakcinė kolegija tokios tematikos pradėjo baimintis. Bet iš esmės, sakau, labiausiai išgąsdino
J. Juzeliūno opera, kuri jį tada ir sužlugdė. Nes Juzeliūnas savo operą atsisakė redaguoti ir ką nors keisti. Taigi
tame įkarštyje visi pagalvojo, kad jūsų Baudžiava... irgi
susijusi su rusų tematika, kad joje galbūt slypi provokacija prieš neigiamą caro įvaizdį. O toks įvaizdis, vadinasi,
griauna tautų draugystę ir šia prasme gali būti nukrypta
į visiškai nepageidaujamą pusę. Bet paskui, kai pradėjot
rodyti, kai visi pamatė jūsų atliekamą medžiagą, atlyžo.
P . M . Bet per peržiūrą vis dėlto buvo pasakyta, kad negerai, liepta pataisyti. Esą ne caras baudžiavą panaikino,
o liaudis pati išsikovojo laisvę. Aš tada bandžiau teisintis, kad taip pataisyti negalėsiu, nes neturiu tokio autentiško pasakojimo, kad tautosakos archyve tokios medžiagos nėra. Akademinio dramos teatro direktorius Pranas
Treinys, išėjęs į koridorių, asmeniškai man patarė:
– Niekada nesiginčyk ir taip viešai nekalbėk. Jeigu
tu ir nieko nekeistum, visada sakyk – paieškosiu, pasistengsiu. Sakyk – padarysiu.
Tai dar vienas būdingas brūkšnys piešiant to laikotarpio paveikslą.
Su Scenos vaizdeliais dar didesnių bėdų buvo. Iš pradžių pastatymui buvau atrinkęs tik J. Tumo-Vaižganto
pjeses ir monologus, išleistus dar spaudos draudimo metais. Tačiau ministerijos požiūris į šį autorių buvo nepalankus: kunigas, vienas Lietuvių krikščionių demokratų
partijos steigėjų. Atsimenat, įvyko posėdis pas ministrą
Joną Bielinį – pareikalauta scenarijų pakeisti, bent jau
pataisyti.
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V . I . J. Bielinis buvo kiek sunkesnis ministras. Čia jau

kiečiau...

P . M . Grėsmingai tada nuskambėjo jo pasakyti žodžiai:

– Draugui Mataičiui politinio kaltinimo galbūt šį
kartą netaikysim.
Tačiau ko nors labai blogo aš ir dabar jo adresu pasakyti neišdrįsčiau, nes savo sprendimą jis pagrindė to
meto ideologiniais reikalavimais.
Vienas mano parinktų monologų buvo Rašėjas. Su
jam būdingu aukštaitišku šmaikštumu Vaižgantas monologe piešia nelaimingą autorių grafomaną, kuris yra
prirašęs krūvas raštų, tačiau, deja, jų niekas nespausdina.
Ne paslaptis, kad sovietmečiu ne tik grafomanų, bet ir
talentingų rašytojų darbai užsigulėdavo stalčiuose. Kita
neįtikusi pjesė – Tiktai niekam nesakyk, arba Paskola už
žydiškas palūkanas. Joje vaizduojamas Raišuotis – elgeta
apsimetėlis, kuris, bažnyčios šventoriuje nuolat rinkdamas išmaldą, per ilgesnį laiką sukaupė nemažai pinigų.
Juos patikėjo pasaugoti to paties miestelio žydui. Vėliau
pinigų jis, žinoma, nebeatgavo.
Pjesės veiksmas labai dinamiškas, kalba gyva, vaizdinga. Joje gausu žydiškos buities realijų, posakių, rep
likų. Pasirodo, kad Vaižgantas neblogai mokėjo jidiš.
Mat miesteliuose kartu su žydukais augę lietuviai vaikai
išmokdavo jų kalbą.
Vagos leidykloje kartu su manim dirbo išsilavinęs,
malonus ir kūrybingas vertėjas Dominykas Urbas. Visus
pjesėje buvusius žydiškus posakius jis puikiausiai išvertė

Lietuvių folkloro teatro
pasirodymams Liaudies
buities muziejuje Rumšiškėse
buvo pastatytas Klojimas.
Jo atidarymo proga 1978 m.
rugpjūčio 6 d. įvyko spektaklio
Scenos vaizdeliai, skirto
lietuviškos spaudos draudimo
laikotarpiui, premjera. Su
juo prasidėjo naujas, ypač
vaisingas teatro kūrybinės
veiklos laikotarpis. Šio, kaip
ir visų kitų, Lietuvių folkloro
spektaklių dramaturgija
ir režisūra – P. Mataičio,
scenografija D. Mataitienės.
Nuotraukoje – spektaklio
fragmentas. A u d r i a u s
Z a v a d s k i o nuotrauka
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į lietuvių kalbą, nes, repetuodamas pjesę, turėjau žinoti,
ką jie reiškia.
Tačiau dėl šios pjesės rodymo ministras griežtai
užprotestavo. Bijota, kad per Klojimo teatro atidarymą
suvaidintas spektaklis nenuskambėtų kaip akibrokštas.
V . I . Tada labai bijota tautų draugystės principo pažeidimo.
P . M . Tačiau minėtas posėdis mane labai sukrėtė...
V . I . Aš manau. Nervus taigi žmogui veikia. Jau viskas
parengta, repetuoti pradėta ir – nebegalima!
P . M . Dabar norėčiau pasidalyti prisiminimais, kaip
mūsų teatrui pavyko išplėsti gastrolių maršrutus, susilaukti pasiūlymo koncertuoti po visą Sovietų Sąjungą,
vėliau lankytis užsienyje.
Rodydami spektaklius Klojimo teatre Rumšiškėse,
kartu lankydavomės rajonų kultūros namuose, kurortuose. Koncertuodami Druskininkų Lietuvos sanatorijoje, sužinojome, kad mūsų klausėsi ten poilsiavęs SSRS
kultūros ministro pavaduotojas Vasilijus Kucharskis. Iš
karto man kilo mintis tuo pasinaudoti. Ilgai nelaukęs,
nuvažiavau į Maskvą ir paprašiau jo priėmimo. Nesitikėdamas labai palankaus vertinimo, sumaniau pasidomėti
mūsų koncerte patirtais įspūdžiais: pasiklausti, kas patiko, į ką reikėtų atkreipti didesnį dėmesį, gal ką pataisyti.
Apsirūpinęs tokiomis „tradicinėmis gudrybėmis“, taip ir
pradėjau pokalbį.
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Pasirodė, kad pagal profesiją jis muzikologas, o ir
šiaip draugiškas, jautrios sielos žmogus. Be to, ukrainietis, tad lyg ir savaime suprantama – jaučiantis prielankumą Lietuvai. Į mano ne per gudriausią klausimą apie
mūsų koncerte patirtus įspūdžius jis maloniai atsakė:
– Мой дорогой, все хорошо!2
Nieko nelaukdamas, pasiėmė bloknotą ir pradėjo
planuoti Folkloro teatro pasirodymus Kijevo pavasario,
Baltarusijos muzikinio rudens, Maskvos žvaigždžių meno
festivaliuose. Atsisveikindamas pridūrė:
– Kai parvažiuosi į Vilnių, paprašyk, kad kultūros
ministerija mums parašytų, jog jus rekomenduoja sąjunginėms gastrolėms.
Sugrįžęs iš karto nuėjau pas ministrą Joną Bielinį, jis
sutiko parašyti rekomendaciją. Bet kitą dieną iš ministro
pavaduotojo sužinojau, jog rekomendacijos negausime.
Tada paskambinau V. Kucharskiui ir pranešiau, kad
mūsų ministerija rekomendacijos nerašys.
– Tegul nerašo, apsieisime ir be jos, – išgirdau atsakymą.
Šitaip įgijome galimybę gastroliuoti Sovietų Sąjungoje, o po to išvykti ir į užsienio šalis.
Gal galėtumėt pasakyt, kaip jums atrodo, kodėl ministro pavaduotojas atsisakė Folkloro teatrui rašyti rekomendaciją, kokia tos „ligos“ priežastis?
V . I . Diagnozė – nepaprasta draugystė su Lietuvos an-

sambliu. Buvo susidariusi tokia kompanija – šiauliečiai,
ne šiauliečiai... Man sunku pasakyti. Tai kompanijai priklausė ir daugiau Lietuvos kultūrai didelę įtaką turėjusių
žmonių. Atvirai kalbant, Lietuvos ansamblis jautė nuolatinį pavojų, kad jūsų teatras gali atitraukti publiką, kad
kritika, matydama jų beveidiškumą, estradiškumą, juo
toliau, tuo smarkiau ims juos plakti. Jie juto, kad Mataitis jiems yra akibrokštas. Danai Palionytei ministro pavaduotojas yra pasakęs:
– Ar ne per gilią šaknį Mataitis knisa!
Nei ji, nei aš gerai ir nesupratom, ką, jo požiūriu, tai
galėjo reikšti – kokią šaknį knisa...

P . M . Taip pasakė ministro pavaduotojas?
V . I . Na taip. Jis buvo labai keistas žmogus. Apie mirusius, sakoma, reikia kalbėti tik gerai arba nieko... Kai
pajuto, kad Šepetys mane mėgsta, visokių niekų jam prišnekėjo. Bet Šepečio nuomonės, žinoma, nepakeitė. Kartą
jis man prasitarė:
– Nekreipk dėmesio. Pats jį pasirinkau, už tai dabar
ir kenčiu.
P . M . Kai vyko mūsų naujų spektaklių aptarimai, priė-

mimai ir jų „trūkumų“ ieškojimai, jums irgi tekdavo ministro pavaduotojui pritarti arba bent galva palinkčioti.
Po tokių atvejų jūs man kartą prisipažinot:
– Matai, – sakėt, – jei taip nedaryčiau, čia daugiau
nebedirbčiau.

V . I . Aš atvirai sakiau dėl to, kad jaučiau. Kai Vytautas

Jakelaitis dirbo, visai kiti reikalai buvo. Jis meno sričiai,
ypač liaudies, pritardavo visur ir visada. Bet va šis kažkaip keistai...
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P . M . Paminėjote Vytautą Jakelaitį – jo pavardė man primena 1970 metus. Tais metais buvo baigta ruošti dviejų
dalių folkloro koncerto programa, įsigyti muzikos instrumentai, pirmą kartą atkurti autentiški lietuvių liaudies kostiumai. Prieš mūsų premjerinį koncertą Lietuvos
valstybinės filharmonijos didžiojoje salėje Vilniuje buvo
surengta peržiūra, tačiau į ją nespėjo ateiti Lietuvos ansamblio vadovas Vladas Bartusevičius ir dar kai kas iš
jo kompanijos. Kitą dieną namuose pasigirdo telefono
skambutis. Buvome iškviesti į Kultūros ministeriją ir pareikalauta surengti antrą peržiūrą, nors premjerinis koncertas buvo jau paskelbtas – turėjo įvykti po kelių dienų.
Abu su Dalia nuėję pas Meno reikalų valdybos viršininką
Raimundą Jakučionį, pareiškėme, jog antros peržiūros
daryti nesutinkame, nes peržiūra jau buvo. R. Jakučionis
nuėjo pranešti ministrui, o mes, jį palydėję, lūkuriavome
galutinio sprendimo. Jis ministrui, matyt, pasakė, kad ir
mes čia esame. Netrukus atsidaro kabineto durys ir, išėjęs į koridorių, L. Šepetys su jam būdinga aukštaitiško
humoro gaida sako:
– Ak ir jie čia. Tai kaip, Mataiti, ar jūsų paruoštoj
programoj nėra nieko prieš valdžią?
– Na, ką jūs, ministre, tikrai nieko, – atsakiau.
– Tada rodykit.
Mums to tik ir tereikėjo. Į premjerinį koncertą atėjo
pats ministras Lionginas Šepetys ir savo akimis matė,
su kokiu entuziazmu žiūrovai sutiko mūsų pasirodymą.
O antros peržiūros reikalavimą ministrui tikriausiai
pateikė tuomet jo pavaduotojo pareigas ėjęs ir savo kolegų iš Lietuvos ansamblio spiriamas Vytautas Jakelaitis.
Tačiau tai – tik prielaida.
V . I . Suprantama, kad patyrė to ansamblio įtaką. Iš šiaip

Lietuvos vadovai visuomet jums kaišiojo pagalius į ratus.
Apie jūsų pasirodymus, spektaklius būdavo daug gerų
inteligentijos atsiliepimų. Žmonės sakydavo, kad tautiniai spektakliai kuriami autentiškai ir su gera teatrine
išmone. Suprantama, „ansambliečiams“ tai nepatiko.

P . M . Premjeriniams pasirodymams tęsiantis ir mums
pradėjus plačiau koncertuoti, Lietuvos ansamblis vyko
gastrolių į Čekoslovakiją. Tada mus pasiekė žinia, jog ansamblio vadovas V. Bartusevičius buvo nuėjęs pas ministrą L. Šepetį prašyti, kad jų gastrolėms būtų leista iš mūsų
paimti ką tik Dalios Mataitienės atkurtus ir gerai įvertintus lietuvių liaudies kostiumus. V. Bartusevičius norėjęs,
kad kultūros ministras parašytų tokio pobūdžio įsakymą.
Atiduodant pagarbą L. Šepečio išminčiai ir taktui, belieka
pasidžiaugti, kad tokį įsakymą rašyti jis atsisakė.
Įsibėgėjęs papasakosiu dar keletą intriguojančių istorijėlių.
Kaustineno folkloro festivalyje Suomijoje sutikome
čekų liaudies šokių žinovą, choreografą profesorių Františeką Bonušą. Su Vilniumi, su Lietuvos ansambliu jį siejo
kūrybinė draugystė. Todėl kartą, Lietuvoje viešėdamas,
nugirdo jis ir apie Folkloro teatro kūrybinius ieškojimus.
Mane vėliau susirado ir kartą lankėsi mūsų bute Vilniuje.
Netikėtai vėl jį susitikom Kaustinene. Pagal tradicinį lietuvių liaudies paprotį pasveikinome ir, rodydami
pagarbą, užrišome tautinę juostą. Tai matydamas, I. Petrovas baisiai įtūžo.
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Dviejų dalių muzikinio
folkloro spektaklio
Lietuvių gaidos pagal
Adolfo Sabaliausko
lietuvių liaudies
melodijų rinkinį
Lietuvių dainų ir giesmių
gaidos karnavalinės
eisenos fragmentas.
Rumšiškės, 1982.
Audriaus
Z ava d s k i o

nuotrauka

– Ką jūs padarėt? Kaip drįsot, su manim nepasitaręs,
tokius dalykus išdarinėt? Jūs nežinote, kad F. Bonušas
buvo aktyvus 1968 metų Prahos įvykių dalyvis, separatistinės, nacionalistinės Čekijos politikos reiškėjas!
Vėliau – spaudos konferencija. Joje aš pasiruošiau
kalbėti apie Lietuvoje tada ne per seniausiai išleistas
Antano Juškos Svotbines dainas, Lietuviškų dainų tritomį,
Zenono Slaviūno Sutartines, apie masines ir reguliariai
rengiamas dainų šventes, o jis iš manęs pareikalavo lėkšto propagandinio pliurpalo, kad „mes į Suomiją atvykome iš plačiosios Tarybų šalies, nuo gintarinės Baltijos ir
derlingų Nemuno krantų...“ Ir vėl nepataikiau į jo toną.
Tada I. Petrovas visai padūko, o man po eilinio „apdorojimo“ buvo prasidėję net galvos spazmai.
Per išvyką į Kaustineną buvome apgyvendinti užmiesty, kažkokios amatų mokyklos bendrabuty. Kambariai neįtikėtinai nerakinami (vadinasi, niekas nevagia),
lovos paklotos iki tol mums neregėta patalyne, kambariuose dviejų aukštų gultai ir t. t. I. Petrovas mane apgyvendino savo kambaryje ir pasiguldė šalimais – kad
tik, neduok Dieve, nepabėgčiau... Vakare, parvažiavę
iš festivalio renginių, nuėjome nusiprausti. I. Petrovas
mane palydėjo. Sugrįžęs į kambarį, atsiminiau, kad dar
dantų neišsivaliau. Ruošiuosi dar kartą ten pat eiti. Petrovas ir klausia:

– Tai kur vėl eini?
Aš, žinoma, jam pasakiau. Tad, įsivaizduokit, atėjo į
prausyklą patikrinti, ar tikrai aš dantis valausi.
Tai buvo kagėbistas iš pašaukimo. Per koncertus
sėsdavosi tarp žiūrovų ir klausydavosi, ką žmonės tarpusavy kalba. (Pats mums apie tai sakydavo.) Matyt,
buvo baigęs žvalgybos mokyklą, nes suprato suomiškai.
Važiuodamas su mūsų grupe iš Helsinkio į Kaustineną,
lydėjusios vertėjos visą laiką klausinėjo apie mums dar
nematytas mobiliojo telefono antenas, radijo ir televizijos retransliacijos bokštelius. O grįžtant į Helsinkį, įvėlė ir mane į tokią intrigą, kad tapau net jo žvalgybinio
darbo įrankiu. Įspūdingu nuosavu autobusu į Helsinkį
ir atgal mus vežė tas pats vairuotojas. Bevažiuojant I. Petrovas sako:
– Paklausk vertėjos, kokia vairuotojo pavardė.
Aš paklausiau ir pasakiau jam. Atvykę prie Helsinkio geležinkelio stoties, visi išlipome, o jis, likęs autobuse,
vairuotojui kažką valdingai dėsto. Žiūriu – vairuotojo veidą išpylė raudonis, o I. Petrovas ir toliau jam duoda pylos. Matyt, vairuodamas autobusą ir su mūsų vertėja suo
miškai kažką kalbėdamasis, vairuotojas ką nors pasakė,
gal kaip nors pajuokavo pavadindamas jį Ivanu ar kaip
kitaip. Žinot, kaip būdavo. Už tai gavo pylos, o gal ateity
ir visai jo paslaugų buvo atsisakyta. Toks buvo žmogus...

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 6 , N R . 1 ( 5 9 4 )

Įsitraukęs į istorijėlių pasakojimą, vos nepamiršau
svarbiausio – įspūdžių apie didžiulę sėkmę, kuri lydėjo mūsų pasirodymus festivalyje. Per šešias dienas –
1974 m. liepos 15–20 d. – surengėme aštuonis koncertus
lauke ir uždarose patalpose. Liepos 17-ąją mūsų dviejų
dalių koncertą transliavo Suomijos televizija. Vėliau to
paties koncerto įrašai buvo platinami įvairiuose Europos
kraštuose ir vienas mano pažįstamas sakė turėjęs galimybę kažkur užsienyje pamatyti to koncerto vaizdo įrašą.
Etnografinį ansamblį sudarė Birutė Didžgalvytė, Regina Kazlauskaitė, Idalija Krikščiūnaitytė, Vanda
Marčinskaitė, Eleonora Navickaitė, Miglė Tarabildaitė,
Albinas Batavičius, Karolis Dapkus, Algirdas Grašys,
Bronislovas Gražys, Valdas Gurskis, Juozas Jaruševičius,
Bronius Kutavičius, Algimantas Nemanis.
Paskutinę festivalio dieną, prieš mums išvykstat
atgal į Lietuvą, festivalio vyriausiasis vadovas mane,
dailininkę ir grupės vadovą I. Petrovą pasikvietė į direkciją ir nuoširdžiai padėkojo, pabrėždamas, kad mūsų
pasirodymai buvo labai sėkmingi ir tapo viso festivalio
kulminacija. Aš pasidžiaugiau jų surengta liaudies muzikos švente, joje patirtais gražiais įspūdžiais, padėkojau
už parodytą suomišką svetingumą. O politinis grupės
vadovas jam būdingu imperialistiniu stiliumi susitikimą
užbaigė taip:
– У нас к вам никаких претензий нет.3
Atvykęs į draugišką šalį ir ten svetingai sutiktas, tarybinis pareigūnas nesusilaikė nepasipuikavęs, kad ir čia
jaučiasi padėties šeimininkas.
Paruošę spektaklį Mano kanklės paauksuotos, patyrėme nemažą oficialių vertintojų priešiškumą. Tada partijos Centro komiteto kultūros skyriui vadovavo jau nebe
Sigizmundas Šimkus, o buvęs jo pavaduotojas. S. Šimkus
joniškietis, aš irgi baigiau Joniškio gimnaziją. Prie jo aš
bandžiau šlietis, ir jis tam nesipriešino. Jam tai lyg ir priimtina buvo. Ir jeigu kada kokia nors grėsmė artėdavo,
skubėdavau pas jį pasiguosti ir pasitarti.
V . I . S. Šimkus – tai dar pusė bėdos...
P . M . O paskui jo pavaduotojas tapo viršininku. Tada
kiek liūdniau buvo. Spektaklis Mano kanklės paauksuotos
valdžiai buvo gana kietas riešutas, nes kupinas aušrininkų laikotarpio idėjų ir pabrėžtinai teigiantis lietuvybę.
V . I . Suprantama, jog visa tai, kas, mūsų akimis žiū-

rint, galėjo gaivinti geruosius lietuvybės bruožus, jiems
nepatiko.

P . M . Na, o kai paruošėm naktinį mitologinį sakmių lauko vaidinimą Nukrėskime rasą apie rugių lauką, mus ištiko
visiška krizė – spektaklio rodyti neleido.
Iš pradžių, atsimenat, parodėme jį Rumšiškėse prie
Klojimo. Šalia jo giraitė, giraitės pašonėje – čiurlenantis
upelis. Vaidinimo aikštelėje ruseno aukuras, aukštai ant
karčių iškelti liepsnojo Joninių ugniniai ratai, virš žiūrovų galvų praskrisdavo spalvingas aitvaras, spektaklio
personažai – Ragana ir Velnias – pasirodydavo net ant
Klojimo stogo. Sutemoje skendintį Pravienos upelio slėnį
tą vakarą užliejo liaudies dainos, paslaptingi mitologinių
3
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būtybių garsai. Natūrali „šventa“ ugnis lenktyniavo su
tamsą raižančiais teatrinių prožektorių šviesos srautais.
V . I . Tai buvo įspūdinga!
P . M . Bet rezonansas taip pat „įspūdingai“ liūdnas. Į
spektaklio peržiūrą Rumšiškėse atvažiavo ne tik Kultūros ministro pavaduotojas su kai kuriais savo pavaldiniais, bet ir iš Kaišiadorių visas mikroautobusas „vyrukų“. Spektakliui pasibaigus (idiliškoj tamsoj prie galinių
Klojimo vartų), aplink apspitę „vyrukai“ pasidomėjo
apie mano kūrybinę sėkmę. Įspūdingo reginio nuotaikos pagautas sakiau jiems, kad esu laimingiausias žmogus pasaulyje, galėdamas laisvai dirbti kūrybinį darbą.
Deja, šis teiginys nepasitvirtino. Leidimo rodyti spektak
lį negavome.
Susidarius konfliktinei situacijai, kreipėmės į ministrą Joną Bielinį. Po ilgokų apmąstymų ir atidėliojimų
jisai patarė susirasti tinkamą vietą Vilniuje. Ištyrinėję
daugelį senamiesčio kampelių, nuvykę į Verkių parką, apvaikščioję Petro Cvirkos paminklo aplinką, pagaliau apsistojome prie Techninės bibliotekos kiemelio Šv.
Ignoto gatvėje.
Šį, kaip ir kitus klausimus, lygiagrečiai derinome
ir su ministro pavaduotoju, nes, jam nepritarus, ministro sprendimai dažnai neįsigaliodavo. Kadangi ministro
pavaduotojas dėl galimybių nakties spektaklį rodyti po
atviru dangum Vilniuje jokių iliuzijų nepaliko, ministro
patariami, kreipėmės į miesto partijos komiteto pirmąjį
sekretorių Vladislovą Mikučiauską, kuris, Kaune garsėjęs savo liberalumu, ką tik buvo atkeltas į Vilnių. Su jo
ir ministro J. Bielinio sutarimu pagaliau gavome leidimą
spektaklį rengti mūsų pasirinktoje vietoje.
Prasidėjo nauji pastatyminiai darbai, nes kitoje
aplinkoje scenografiją reikėjo suprojektuoti iš naujo. Dalia, talkinama puikaus ir nuoširdaus pastatymų dalies
vedėjo Juozo Butkevičiaus, kaip paprastai, viską atliko
laiku ir išradingai. Nors ir bumpsėdavo iš Bočių restorano sklindantys elektrinių gitarų garsai, tačiau spektaklis
buvo išgelbėtas. Lygiai po metų jį pamatė tūkstančiai
Lietuvos žiūrovų.
V . I . Jūs esat Lietuvoje vienintelis toks, kuris savo teatro
spektaklius pats sukūrė, pats pastatė, pats surepetavo,
jų rodymą, išvykas, gastroles pats organizavo ir joms
vadovavo. Čia – ne pataikavimas, o stebėjimas iš šalies.
Kas Lietuvoje nežino Povilo Mataičio, kas nežino Dalios
Mataitienės kaip pagalbininkės ir scenografijos autorės.
Jūs abu esat talentingi žmonės. Jeigu būtumėt nuėję kitu
keliu, kaip kai kurie kiti kad nuėjo pataikaudami to meto
valdžiai, partijai, be abejo, būtumėt iškilę iki padebesių.
Kadangi taip užsispyrusiai laikėtės principų, to nepadarėte. Maironis rašė:

Nebeužtvenksi upės bėgimo,
Norint sau eitų jis pamažu;
Nebsulaikysi naujo kilimo,
Nors jį pasveikint tau ir baisu.
Taip galima pasakyti ir apie jūsų kūrybinio darbo
vaisių – jūsų meną. Kaipgi užtvenksi, jeigu yra parinkti
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Lietuvių folkloro teatro
artistai, jo meno vadovas
Povilas Mataitis koncertui
ir šventiniam renginiui
pasibaigus Menininkų
rūmuose (dabar
Prezidentūra), 1988

tikri deimančiukai, jeigu pateikiami tikri atradimai? Galima tik pritildyti. Ir tai darė, kas galėjo. O kad ir labai
sunku, kad ir daug sveikatos, jėgų pareikalauja, žmogaus
užsispyrimas ir talentas vis vien nugali. Niekaip nesustabdysi. Kiek naujų įsimintinų muzikiniu, vaidybiniu ir
dekoratyviniu požiūriu spektaklių sukurta. Duok Dieve,
kad kas nors kitas dar šitiek padarytų.
Lietuvoje turime puikių režisierių, dirigentų – Eimuntą Nekrošių, Rimą Tuminą, Saulių Sondeckį, Juozą
Domarką, Gintarą Rinkevičių, Modestą Pitrėną; tačiau
jie naudojasi kitų kūrybos vaisiais. O Povilas Mataitis
rėmėsi tik savo darbu.
Dirbta neapsakomos įtampos sąlygomis – ir mūsų
žmonėms sugrąžinta meilė liaudies menui, savai kultūrai, savai istorijai.
Matau, kad dar esat pilnas jėgų, ar negalėtumėt pratęsti kūrybinio darbo?

A pva i z d o s val i a n u ė j au tu o
kel i u, kur i u o tur ė j au n ue i t i
V . I . Jūs esate baigęs Vilniaus universitetą, Lietuvos kon-

servatorijoje įgijote choro dirigento specialybę, stažavotės Leningrado N. Rimskio-Korsakovo konservatorijoje.

P . M . Kai buvo kuriamas Kauno valstybinis choras,
kiek teko girdėti, ir mano pavardė buvo įrašyta į būsimo
choro vadovų kandidatų sąrašą. Bet kultūros ministras
L. Šepetys pasakęs:
– O kas vadovaus Etnografiniam ansambliui?

galėtų kas nors iš rašančių muzikologų truputį padėti?

V . I . Taip irgi buvo. Kandidatų sąraše tada buvo Adolfas
Krogertas, Juozas Vanagas, Petras Bingelis, jūs. Apie jus
buvo kalbėta, kad esate jau savarankiškas menininkas,
kūrėjas, todėl gal... – Konradas Kaveckas visada labai
mandagiai mokėjo pasakyt – ...gal palikim šį darbą jaunimui... Vėliau buvo atliekami bandymai ir buvo apsistota
prie Petro Bingelio. Tuo metu jis dar laureatūrą susikūrė.
Prisidėjo dar ir tai, kad gyveno Kaune. Kaunietis, vadinasi, visos sąlygos ir visi argumentai nusvėrė jo naudai.

P . M . Jeigu aš nesutvarkysiu archyvo, jie neturės, kuo

P . M . Kita vertus, matot, aš nesu tik atlikėjas. Vien išraiš-

P . M . Ne, ne. Aš dabar rašau, tvarkau archyvą.
V . I . Kodėl mes nesušnekam su Rimvydu Žigaičiu? Gal

remtis. Štai kalbuosi su jumis – čia jau autentika.
2007 m. gegužės 1 d. įrašiau pokalbį su poetu Alfonsu Maldoniu. Kokių svarbių duomenų ir vertinimų
jis man pateikė! O šiandien, deja, jis jau miręs.
Esu paruošęs keletą pranešimų, su kuriais dalyvavau mokslinėse konferencijose Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Pagal tuos pranešimus folkloristė Austė
Nakienė paruošė mokslinę studiją, kurią paskelbė Tautosakos darbų XXIX tome. Viską reikia suspėti sutvarkyti.

kos siekimas, muštras dėl tobulo atlikimo, kartojimas to,
kas parašyta, man atrodė kažkaip per menka. Norėjosi
ką nors atrasti, ką nors pačiam sukurti.

V . I . Būtent. Profesorius K. Kaveckas ir kiti turbūt įžiūrė-

jo, kad turite kažką daugiau negu kad eilinis chorvedys.
Tai ir nulėmė jų apsisprendimą.

P . M . Ne viskas priklauso nuo mūsų pačių. Apvaiz-

dos valia nuėjau tuo keliu, kuriuo tikriausiai nueiti man
buvo lemta.
Pasikalbėjimą užrašė Valerijonas Indrikonis ir Povilas
Mataitis Vilniuje 2007 10 08
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Nagl is Ka rdel is

Lietuviškos dvasios
šviesa erdvės properšose
ir laiko šuliniuose
Muzikos, poezijos ir filosofijos jungtys Gražinos Vitartaitės tapyboje

Tapyba man yra ir muzika, ir poezija, ir filosofija.
G r a ž i n a V i t a rt a i t ė

G

yvename visokiausių „pabaigų“ laikais: įvairūs
pranašai rimtais veidais skelbia Dievo, žmogaus,
pasaulio, grožio ir meno pabaigą, o visus, kurie
tokių pabaigų nepripažįsta ir savo gyvenimu bei darbais siekia kasdien ištvermingai patvirtinti to, kas kilnu,
tauru ir tikra, gyvastingumą, paskelbia retrogradais ir
miesčionimis. Anot tokių meno (suprask, pasibaigusio
ar nusibaigusio, o galbūt – pribaigto) žinovų, visi, kurie
lieka ištikimi grožio, o ne bjaurasties, tokios madingos
postmoderno epochoje, estetikai, kartu patvirtindami ir
pačios tikrovės, pasaulio, žmogaus ir jo egzistencijos vertę, yra apgailėtinos gyvosios iškasenos, atsilikusios nuo
laiko ir meno madų.
Įvairiausių atmainų transgresijos – visų įmanomų
leistinų ribų peržengimo – garbstymas ir propagavimas,
transgresinį postmodernaus menininko elgesį pateikiant
kaip progresyvų maištą prieš sumiesčionėjusią visuomenę bei vadinamąją „sistemą“, yra įprasta, banaliais argumentais grindžiama ir iki gyvo kaulo įgrisusi avangardinei estetikai atstovaujančių meno kritikų darbotvarkė.
Aklas troškimas siekti naujovių bet kokia kaina, ypač
pasitelkiant bjaurasties estetikos priemones, ir nenumaldoma aistra beveik sadistiškai mėgautis įmantriausių
rūšių šokiravimo efektais – štai tobulo menininko avangardisto bruožai, sakytume, jo svaiginančios karjeros
sėkmės formulė, kurią jums visada primins vadinamieji
meno žinovai, svarbiausiu ir vieninteliu tikru ryškaus
talento ženklu laikantys patį obsesišką kūrėjo siekį bei
pajėgumą šokiruoti.
Nors tradicinė tapyba postmoderno žynių, skelbiančių ištikimybe grožio idealams grįsto meno pabaigą, jau
seniai pasmerkta ir išjuokta kaip senamadiškas praeities reliktas – kaip rudimentinis, socialinės atsakomybės
stokojantis naivių vaikiškų paveikslėlių ar „abrozdėlių“,
vis dar paklūstančių nedekonstruotai reprezentacijos logikai, tiražavimas, esą turintis užleisti vietą vadinamojo
konceptualaus meno kūrimui, panašūs pabaigos skelbimai ir mirties nuosprendžiai įprastinėms meno formoms
toli gražu nereiškia, jog tapyba ar net tradicinis menas
apskritai visiškai atgyveno ar bent moraliai paseno, praradęs savo gyvasties ir įkvėpimo šaltinius. Džiugu, kad

Lietuva, nepaisant atkaklių mėginimų primesti jai svetimas menines madas ir meno raidos tendencijas, išlieka
palyginti atspari atšiauriems postmoderno vėjams: daugybė iškilių šalies menininkų, kantriai dirbdami savo
kasdienius – bet nekasdienio talento reikalaujančius –
darbus, atkakliai liudija, kad nei pasaulio, nei žmogaus,
nei paties meno pabaiga dar tikrai neatėjo.
Kita vertus, pačiam postmodernui jau vis drąsiau
galime skelbti pabaigą: mat jei pasaulyje, remiantis pačių
postmodernistų teigimu, nėra ir negali būti nieko tvaraus
bei amžino, kodėl apie patį postmoderną ir postmodernizmą – atėjus jo nugaišimo metui – neturėtume kalbėti
su priešdėliu „post-“? Skelbti pabaigą ar mirtį grožio idealais grįstam menui yra beveik tas pat, kaip skelbti mirtį
Dievui, kuris nuo tokio skelbimo tikrai nenumiršta – kitaip nei bet kuris šios mirties skelbėjas. Šia proga galėtume prisiminti tokį šmaikštų filosofų mėgstamą sąmojį –
Nietzsche tarė: „Dievas mirė“; Dievas tarė: „Nietzsche mirė“...
Viltį žadina tai, kad gaištančio postmodernizmo apžavams pasiduoda toli gražu ne visi Lietuvos menininkai. Tapytoja monumentalistė Gražina Vitartaitė – viena
iš tų kūrėjų, kurie ne tik išliko atsparūs destruktyvioms
tendencijoms mene, bet ir visada nuosekliai joms priešinosi ir savo visuomenine laikysena, ir pačia kūryba.
Galėtume net pasakyti, kad šios menininkės ištikimybė
klasikinei kultūros tradicijai, jos gebėjimas svariais žodžiais ir tikrą vertę turinčiais meninės kūrybos vaisiais
liudyti grožio prakilnumą bei priešintis bjaurasties demonams įgyja iš tiesų monumentalų mastą – to ir dera
tikėtis iš tapytojos monumentalistės, kuri pagarbą klasikai, meninei tradicijai ir didį dėkingumą gyvenimo bei
profesijos mokytojams puikiai suderina su individualaus
meninio stiliaus kultivavimu bei atkakliomis autentiškos
kūrybinės savasties paieškomis. Gražinos Vitartaitės atsparumas efemeriškoms meninėms madoms atskleidžia
labai stiprią šios menininkės asmenybę, jos tikėjimą savo
talentu ir savaisiais dvasios galių ištekliais – juk tam,
kuris žengia savo kūrybinio genijaus vedamas, nereikia,
nudelbus akis į žemę, vergiškai pėdinti paskui kitus buldozerinių mados tendencijų provėžomis.
G. Vitartaitė, kaip tikra individualistė, lenkia galvą
ne prieš menkystas, o tik prieš kitas iškilias bei taurias
asmenybes – kaip ir prieš laiko bei tradicijos patikrintas
vertybes, niekada nekeliaklupsčiaudama aklų meninių
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tendencijų gaivalams, veikiantiems vien formaliai ir instituciškai, todėl visiškai nesunku suvokti priežastį, lemiančią tai, kad aristokratiškas šios tapytojos individualizmas
kuo puikiausiai dera su jos tradicionalizmu: jokia asmenybė negarbina stabų vien todėl, kad jie stabai, kuriuos
šlovina kiti, net jei tų kitų dauguma, o jei asmenybė atranda kažin ką, kas iš tiesų dieviška ir verta pagarbos, ji
atranda tą dalyką pati, asmeniškai ir individualiai, savo
laisva valia ir sąmoningu apsisprendimu. Tai, kas šiame
pasaulyje yra iš tiesų tikra ir substanciška, tai, prieš ką
asmenybė savo laisva valia, niekieno neprievartaujama,
galėtų nulenkti galvą, dažniausiai negimsta iš naujo kiek
vieną dieną ir nebūna atnešama vis naujų madų vėjų, o
pasirodo – galbūt kiek kitokiais pavidalais – kaip tai, kas
jau seniai atrasta, patikrinta laiko ir įšaknyta tradicijoje.
Seniai atradusi savąjį kūrybos braižą ir meninį stilių,
puikiai atpažįstamą tapybos žinovų ir visų menininkės
gerbėjų, Gražina Vitartaitė savo kūrybiniuose ieškojimuose visada išlieka nuosekli, nesiblaškanti, ištikima
sau pačiai ir tam, kas, jos požiūriu, yra vertinga tradicijoje. Vis dėlto, nors ir nepatirdama lemtingų raidos lūžių,
kurie radikaliai, iš esmės pakeistų vidinę jos prigimtį ar
stiliaus kontūrą, Vitartaitės tapyba, iš pirmo žvilgsnio
lyg ir nesikeisdama, kiekvienoje naujoje parodoje kuo
nors nustebina, sužavi, atveria kokį nors naują spalvos
ir šviesos slėpinį.
Įspūdinga tapybos paroda Šviesa erdvėje, 2015 metų
rugsėjį ir spalį surengta Vilniaus Rotušėje, dar kartą patvirtina išskirtinę šios menininkės vietą šiuolaikinėje lietuvių tapyboje, paliudija jos meninio stiliaus unikalumą,
atskleidžia ją kaip tapybinio šviesos ir spalvos fenomenų
interpretavimo virtuozę, šviesos ir spalvos metafizikę ar
net teptuko burtininkę.
Paradoksalų šios parodos man paliktą įspūdį lėmė
tai, kad, viena vertus, visi joje eksponuoti darbai, atstovaujantys skirtingiems kūrybos laikotarpiams, dar kartą
įrodė nepaprastą Vitartaitės nueito kūrybinio kelio vientisumą, jam būdingą vidinę logiką ir pamatinių jį formuojančių estetinių gijų tęstinumą, o kita vertus – tai, kad visi
šie skirtingu metu nutapyti paveikslai, sukabinti Rotušės
erdvėje, atvėrė kažin ką visiškai nauja, priblokšdami visuminio meninio efekto netikėtumu ir, regis, pirmą kartą
taip galingai suskambėdami kaip vientisa meninė visuma: tinkamai sukabinti greta vienas kito, jie pradėjo gausti kaip magiško spalvų orkestro instrumentai. Sakytume,
visi parodoje eksponuoti menininkės darbai, kurių kiek
vienas, be abejo, nenustojo būti lokalia menine visuma,
tam tikru uždaru meniniu paskiro paveikslo pasauliu, lyg
kokie milžiniško vitražo gabalėliai ne kur kitur, o būtent
Vilniaus Rotušės erdvėje sulipo į dar didesnę meninę visumą, šviesos ir spalvų kalba gebančią pasakyti tai, ko
neįstengtų skyrium paimti paveikslai. Įvairios prigimties
kontekstualumas menininkės kūryboje yra apskritai labai
svarbus: kaip ir kiekvienas paskiras šios menininkės teptuko potėpis, konkretaus paveikslo plokštumoje kuriantis tam tikrą spalvinį ar faktūrinį niuansą, tikrąją koloristinę jėgą atskleidžia tik kartu su visais kitais paveikslo
plokštumą formuojančiais potėpiais, taip ir kiekvienas
paskiras tapytojos paveikslas, paimtas kaip lokali tapybinė visuma, tikrąsias savo galias parodo tik būdamas
įrašytas į visų kitų paveikslų kontekstą – „inkrustuotas“
į dar didesnę meninę visumą, sudarytą iš visų parodoje
eksponuojamų darbų.
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Bene žaviausias Gražinos Vitartaitės tapybos darbų
bruožas yra nulemtas tos aplinkybės, kad kiekvienas jos
paveikslas, neprarasdamas savo daiktiškumo ir kiek
vienam daiktui – gamtiniam ar sukurtam žmogaus –
būdingo baigtinumo bei išbaigtumo, iškyla ne tik kaip
įkvėptos meninės pastangos rezultatas, kaip galutinis,
pačios menininkės visiems laikams užantspauduotas jos
talento vaisius, atsiskleidžiantis griežtai užfiksuotomis
meninėmis savybėmis, kitaip tariant, – kaip visiškai pabaigtas artefaktas, kurio jau niekas negalėtų keisti, bet ir
kaip meninės kūrybos proceso, į kurį siekiama įtraukti ir
žiūrovą, terpė, o neretai – ir kaip kūrybinės meditacijos ar
filosofinės kontempliacijos įrankis. Kiekvienas Vitartaitės
paveikslas prieš nustebusio žiūrovo akis iškyla ir kaip
jau realizuotas meninis slėpinys, įkūnytas pačiame tapybos
darbe, ir kaip kvietimas ieškoti dar neatrasto tikrovės slėpinio,
atsiveriančio realioje tikrovėje, už paties paveikslo plokštumos, – ir net kaip tapytojos žiūrovui suteikta meditacijos terpė ar meditacijos įrankis, leidžiantys pačiam ieškoti paties giliausio tikrovės slėpinio, pranokstančio bet
kokį meną ir slėpiningesnio už bet kokį meninį slėpinį.
Man giliai įsirėžė atmintin ši tapytojos ištara: „Paslapties
dar nesu suradusi – tapydama aš ir ieškau paslapties...“
Kitaip tariant, tapyti ir medituoti Gražinai Vitartaitei yra
tas pat dalykas, tas pat procesas, kuriame nekasdienis
įkvėptos kūrybos aktas sutampa su paprasčiausiu kasdienės egzistencijos aktu.
Tapytojos paveikslų sąsają su meditacija atskleidžia
ne tik jiems būdinga labai ryškaus ir kartu labai artikuliuoto, labai raiškiai išreikšto pirminio meninio įspūdžio,
akimirksniu hipnotiškai įtraukiančio visą žiūrovo esybę,
galia ir, sakytume, tam tikras beveik magiškai veikiantis impresijos ir ekspresijos kodas tuo pat metu – kodas,
kuriam stebėtojas nepajėgia atsispirti, bet ir savita kompozicinė daugumos paveikslų sandara, pagrįsta kurio
nors vieno centrinio paveikslo plokštumos elemento dominavimu: centrinis Vitartaitės paveikslų elementas, vos
tik patraukęs žiūrovo dėmesį, akimirksniu jį įtraukia lyg
koks spįstančios šviesos akivaras, energingai besisukantis spalvų verpetas, nežemiškų erdvių toliais gundanti
erdvinė properša ar paslaptingas laiko šulinys, kuriame
susijungia jau praėjęs ir dar neatėjęs laikas ir į kurį nusileidus laikas ima tekėti kitu greičiu ar kita kryptimi.
Labai dažnai toks centrinis, kompoziciškai dominuojantis paveikslo akcentas primena skaidrų šviesos
burbulą, iš kurio, lyg kokio kosminio embriono, „išsprogsta“ nauja visata, tad susidaro įspūdis, jog paveikslo plokštuma tampa skirtingų įvairios erdvinės sandaros
pasaulių sankirtos vieta, vartais į kitas visatas ar dar neatrastas tikrovės dimensijas. Daugelyje drobių matomi
visomis varsomis žaižaruojantys purslai ir burbuliukai,
kuriuose galima įžvelgti naujų pasaulių užuomazgas, Vitartaitės paveikslams suteikia nepakartojamo gaivumo ir
žavesio, sustiprindami žiūrovo intuiciją, kad erdvėlaikio
struktūra nėra tolydi, o veikiau fragmentiška ir putojanti,
todėl esamus pasaulius įmanoma akimirksniu sugrąžinti
į tą pirmapradžių purslų terpę, iš kurios jie yra atsiradę, ir naujai sukurti iš jos – „išsprogdinti“ iš pirmykščių
purslų lyg kosminių embrionų – naujus pasaulius, kurių
gimimo fermentiniame įkarštyje nusitrina riba tarp tikrovės ir vaizduotės.
Kaip ir C. S. Lewiso Narnijos kronikose skaitydamas
apie pasakišką transcendentinį mišką su slaptingais aki-
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varais, į kuriuos neriant patenkama į kitus pasaulius,
junti naujam mistiniam nuotykiui gundantį baugulį, taip
ir kontempliuodamas Gražinos Vitartaitės paveikslus,
jautiesi lyg būtum atsidūręs daugelio dar neatrastų, nepažintų ir baugiais savo slėpiniais gundančių pasaulių
prieangyje – bet kokį žmogiškumą pranokstančios Paslapties akivaizdoje.
Daugumą tapytojos paveikslų reikėtų priskirti peizažo žanrui, bet jo ribos Vitartaitės kūryboje radikaliai
išplėstos, o pati šio žanro prigimtis – esmingai transformuota. Kitaip nei įprastuose peizažuose, nutapytuose
laikantis tradicinės šio žanro sampratos, kuriuose siekiama paprasčiausiai pavaizduoti tai, kas jau egzistuoja
gamtinėje tikrovėje, Vitartaitės paveiksluose gamtinio
landšafto vaizdavimas niekada nėra grįstas savitikslės
peizažinės reprezentacijos logika: tamsi lėtai srūvančio
Nevėžio tėkmė ir archetipinis jos gelmėse besislepiančios žuvies pavidalas; mįslingos švieselės jūroje ir tamsiose upių sietuvose; grakščiai ir žaismingai nutapyta
Nidos kopa, ant kurios keterų besileidžiančios saulės
šviesa žaidžia su vakaro šešėliais; lyg gyvatės energingais linkiais paveikslo plokštumoje besiraitantys medžio
kamienai; su tik japonų kaligrafams būdinga elegancija
keliais teptuko judesiais perteikti smėlynuose augančių
krūmynų kupstai, punktyriškai trūkinėjančios liaunų
smilgų linijos ir dekoratyviais rezginiais susipynusių
viksvų bei nendrių kuokštai, – visa tai nėra vaizduojama dėl, kalbant Aristotelio žodžiais, vaikiško pomėgio
pamėgdžioti, šio mėgdžiojimo keliamo malonumo ar
tiesiog narciziško pasipuikavimo gebėjimu preciziškai
piešti ir virtuoziškai tapyti.
Visiškai ne: nors Vitartaitės paveikslai tikrai nėra
sterilios abstrakcijos ir nors juose atsispindi poetiškai bei
filosofiškai interpretuotos iš esmės realistinės prieigos
rezultatai, tapytojai visada svarbiau ne tai, kas pavaizduota ir kaip tikroviškai tai pavaizduota, o veikiau tai, kokią nuotaiką kelia visi pavaizduotieji dalykai. Dailininkės
paveiksluose nutapyti vaizdai žiūrovo sieloje kuria tam
tikrą jauseną, žadina vaizduotę, savo ruožtu „tapančią“
paveikslo stebėtojo mintyse visiškai kitokius vaizdus,
kurie pačiame paveiksle nėra tiesiogiai nutapyti. Kiek
vienas paveikslas, užuot likęs savitikslio peizažinės tikrovės pasaulio fragmentu, tampa riba tarp, iš vienos
pusės, tapytojos bei jos paveikslų žiūrovo tiesiogiai matomos ir kitaip tiesiogiai patiriamos tikrovės ir, iš kitos
pusės, tos tikrovės, kurią tapytoja ir jos paveikslų kontempliuotojai netiesiogiai regi savo vaizduotės akimis.
Būtent dėl šios aplinkybės Vitartaitės paveikslai kartais atrodo taip, lyg balansuotų ant realistinį ir fantastinį
peizažą skiriančios ribos: tuo tikrai nereikia stebėtis, nes
tapytojos drobės iš tiesų yra tarsi slenksčiai, skiriantys
realybę nuo fantastinių vaizduotės regionų. Kartais ši realybės ir fantazijos takoskyra – ir tuo pat metu jungtis –
dailininkės darbuose tampa paradoksaliai realizuota vien
„šiapusinėje“ įprastos realistinio peizažo tikrovės, dar neperėjusios į „anapusinę“ fantastinio peizažo sritį, zonoje:
tai Nidos ir apskritai Kuršių nerijos vaizdai, kurie tapytojos kūryboje yra tokie dažni ir taip įkvėptai bei meistriškai
nutapyti, kad juos pagrįstai galėtume pavadinti Vitartaitės peizažinės tapybos vizitine kortele. Juk Nida ir visa
Kuršių nerija – tai lyg fantastinės tikrovės inkliuzas įprastoje realybėje, realistiniame Lietuvos peizaže, panašus į
gintaro gabale užkonservuotą tolimos epochos vabzdį,

32

kuris yra ne tik materialus vienos medžiagos intarpas (inkliuzas) kitoje medžiagoje, bet ir praėjusio („fantastinio“)
laiko inkliuzas esamame („realiame“) laike.
Nidos – šios geografiškai ir metafiziškai unikalios
ribos tarp realybės ir vaizduotės, o galbūt vaizduotės inkliuzo realybėje – peizažai, nuolat iškylantys Vitartaitės
paveiksluose, net pasąmonės lygmeniu paliudija tapytojos troškimą susieti realybės ir vaizduotės sritis taip,
kad nė viena iš jų nedominuotų tiesmukai, o abi balansuotų ant perėjimo viena į kitą slenksčio. Jei Vitartaitės
peizažus laikytume realistiniais, galėtume pasakyti, kad
šis realizmas yra poetiškai, muzikaliai ir filosofiškai išgrynintas, subtiliai rafinuotas iki pačios giliausios metafizinės realizmo esmės, o jei šiuos peizažus laikytume
fantastiniais, nesuklystume pasakę, kad jų fantastiškumo
laipsnis yra net didesnis nei tų paveikslų, kurie tiesiogine
prasme priklauso fantastinio peizažo žanrui: tikrovė, balansuojanti ant realybės ir fantastikos slenksčio, yra gerokai paslaptingesnė ir šiuo požiūriu neįprastesnė („fantastiškesnė“) už fantastinę tikrovę jos grynu, su realybe
nesumaišytu, pavidalu ir juolab už tiesmuką „grynosios“
fantastikos srities atvaizdavimą mene.
Gražinos Vitartaitės gebėjimas virtuoziškai tapyti,
meistriškai kaitaliojant tapymo technikas, koloritą, potėpio faktūrą, kompoziciją, tapomos drobės gabaritus,
lemia tai, kad menininkė pajėgia drąsiai peržengti įprastų techninių tapymo kanonų ribas, atsisakyti tradicinio
„grynosios“ aliejinės tapybos suvokimo: unikalūs profesiniai tapytojos monumentalistės įgūdžiai toje pačioje
aliejumi tapomo paveikslo plokštumoje vienąkart leidžia
pasiekti dekoratyvių monumentaliajai freskinei tapybai
būdingų efektų, kitąkart – sukurti mozaikai ar net vitražui įprasto meninės visumos konstravimo iš diskrečių,
neretai smulkiagrūdžių fragmentų įspūdį, o trečiąkart –
toje pačioje aliejaus drobėje meistriškai suderinti „grynajai“ molbertinei tapybai, „grynajai“ grafikai (preciziniam
grafiniam piešiniui) ir monumentalių gabaritų freskinei
tapybai būdingus bruožus.
Kai kurie Vitartaitės paveikslai atrodo kaip aliejiniais dažais nutapytos akvarelės. Kituose tapybos darbuose lesiravimo technika keliais perregimais sluoksniais ant drobės užkloto beveik akvareliškai skysto dažo
zonos kaitaliojasi su tiršta pomada užtepto kone sauso
dažo plotais, nuo bazinio grunto lygio iškylančiais lyg
kažin kokios vos ne skulptūrinio reljefo salos plokščiuose fono vandenyse, – juslinis šių skulptūros tūrį įgijusių
paveikslo plotų faktūros įspūdis, kurio negali perteikti
jokia absoliučiai plokščia reprodukcija, keičiasi nuo apšvietimo kampo ir šviesos šaltinio ryškumo.
Yra paveikslų, kurių ištisi plotai atrodo ne kaip užtapyti, o veikiau kaip uždažyti kuria nors viena spalva,
bet šiuose dekoratyviuose, labiau freskinei nei aliejinei
tapybai būdinguose ir iš pirmo žvilgsnio monotoniškuose plotuose nesunku aptikti intriguojančių „grynosios“
tapybos salelių, kurias stebėdamas gali pasidžiaugti muzikaliu kolorito gaudesiu ir smulkiais potėpiais ištapytų
skirtingų ar net kontrastingų spalvų derme. Tarsi to būtų
maža, aliejumi nutapytuose paveiksluose galima išvysti netikėtai išnyrančių „grynosios“ grafikos salų, kurias
kontempliuodamas negali atsistebėti preciziškai brėžiamos grafinės linijos elegancija.
Monumentalumas, tonalumas su jam būdingais subtiliais šviesotamsos efektais, dekoratyvumas, faktūriš-
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kumas, virtuoziškas grafinis piešinys ir kompozicijos
išradingumas Vitartaitei visada svarbesni už pasikliovimą grynosios spalvos ir kolorito magija, nors lokaliose
„grynosios“ tapybos salose, iškylančiose dekoratyviai
uždažytų plotų vandenyse, dailininkė demonstruoja išskirtinius koloristės gebėjimus. Panašiai kaip viduramžiais gyvenusį britų filosofą Robertą Grosseteste’ą, visą
tikrovę aiškinusį kaip įvairias skirtingos prigimties šviesos apraiškas, pagrįstai vadiname šviesos metafiziku filosofijoje, taip ir Gražiną Vitartaitę galėtume pavadinti
šviesos metafizike tapyboje ar net neprilygstama šviesos
burtininke: kai kuriose drobėse šviesiai gelsvi ar aukso
spalvos plotai atrodo šviečiantys ne atspindėta, o kažin
kokia beveik mistine vidine šviesa – taip, lyg dažams,
kuriais jie ištapyti, būtų būdinga fosforescencija.
Ir apskritai Vitartaitę galima pavadinti geltonos
spalvos ir gelsvo kolorito tapytoja, meistriškai įvaldžiusia koloristines šios spalvos galimybes, – o juk tai labai
rizikinga, daugelio tapytojų vengiama spalva, kuri, netinkamai pavartota, bet kurį net labai profesionalaus
tapytojo darbą gali akimirksniu nusviesti iki žemiausio
kičinės tapybos lygmens. Švelnia gelsva šviesa spindinčio pavasario dangaus ir auksaspalvio Nidos kopų smėlio niekas Lietuvoje nepavaizduos taip, kaip Gražina
Vitartaitė: kaip ir geltona chrizantemų spalva Japonijoje
kadaise buvo rezervuota išskirtinai imperatoriui – kaip
karališka spalva, į kurią mirtingieji neturėjo teisės (o pats
imperatorius buvo laikomas dievu), taip ir Gražinos Vitartaitės – lietuvių tapybos karalienės – karališkoji spalva
yra geltona, nes niekas kitas iš lietuvių dailininkų jos taip
nesuvaldo ir juslinių bei metafizinių jos galių nepanaudoja meniniams savo tikslams.
Tačiau tarp Vitartaitės paveikslų esama ne tik fosforescenciškai „šviečiančių“ iš vidaus, bet ir, sakytume,
„užtamsintų“ ar „užtemdytų“: turiu galvoje ne tamsaus
kolorito drobes, o tokius paveikslus, kurie, būdami iš
esmės šviesaus kolorito, atrodo taip, lyg būtų aptraukti
plonyte pelenų spalvos ir matinės faktūros apnaša, kokia, rodos, aptraukia pasaulį dalinio saulės užtemimo
metu: būtent todėl tapytojos peizažai, kuriuose vaizduojama gamta per saulės užtemimą, atrodo ne mažiau įspūdingai ir mistiškai nei tie, kurie, rodos, skleidžia vidinę
katės akių ar jonvabalio šviesą.
Dar vienas itin savitas Vitartaitės paveikslų bruožas – nepaprastas jų poetiškumas, muzikalumas ir filosofiškumas. Nors jos paveiksluose tikrai nėra jokių deklaratyvių – nors ir perteiktų spalvomis bei vaizdais – gatavos
išminties, kuria būtų siekiama tuščiai pasipuikuoti, citatų, filosofinį Vitartaitės drobių matmenį akivaizdžiai
liudija mąslus menininkės požiūris į pasaulį, atviras
transcendentinei tikrovės prasmei ir besiskverbiantis iki
giliausių būties paslapčių. Šių paveikslų poetiškumas
kyla visų pirma iš poetinės nuotaikos, kurią tapytoja sukuria spalvomis, tonais, linijomis, šviesotamsos žaismu
ir pačiais tikroviškai fantastiniais – ar fantastiškai tikroviškais – vaizdais, kurie, kaip jau minėjome, Vitartaitės kūryboje nėra savitiksliai. O dailininkės paveikslų muzikalumą gimdo ne tik daugeliui iš jų būdingos sinestezinės
potencijos, kuriančios įspūdį, jog spalvos „skamba“, bet
ir gerokai išradingesni, sąmoningai kuriami paveikslų
muzikalumo efektai: antai viename paveiksle, kuriame
vaizduojamas žiemos peizažas, ledo kristalai, varvekliai
ir žėrintis sniegas pavaizduoti taip, kad atrodo, jog visa
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gamta varveklių vargonais groja mistinę žiemos simfoniją. Tapyba, kuri jos kūrėjos suvokiama tuo pat metu ir
kaip muzika, ir kaip poezija, ir kaip filosofija, atskleidžia
Vitartaitės siekį kurti menų sintezės idėja grįstą universalų meną, peržengiantį siaurai suvokiamos „grynosios“
tapybos ribas.
Vienoms menininkės drobėms būdinga tai, kad jų
plokštuma fragmentuota – išskleista keliais skirtingo lokalaus kolorito registrais arba dekoratyviai suskaidyta
į lokalias sritis, kurios žiūrovo suvokiamos kaip, viena
vertus, aiškiai ir sąmoningai tapytojos atribotos viena
nuo kitos, bet, kita vertus, ir kaip tuo pat metu išradingai sujungtos į vieningą kompozicinę visumą. Tai, sakytume, diskrečios kompozicinės sandaros, paremtos paskirų
palyginti fragmentiškų paveikslo dalių išryškinimu ir
kompoziciniu jų derinimu, pavyzdžiai. Turiu omenyje ne
tik įprastą dvinarę „viršaus–apačios“ kompozicinę struktūrą (daugumai Vitartaitės paveikslų, beje, labai būdinga
aukšta horizonto linija, leidžianti, be kita ko, vaizduoti ne
tiek patį dangų, kiek jo atspindžius vandenyje ir kituose paviršiuose), bet ir trinarį, keturnarį ar apskritai daugianarį horizontalų, vertikalų ar net įžambinį paveikslo plokštumos skaidymą: šiuose suskaidytos paveikslo
struktūros fragmentuose savo ruožtu galima aptikti įvairių skirtingo kolorito bei faktūros inkliuzų ar intruzijų.
Kitiems paveikslams, priešingai, būdinga tolydi, holistiškai vientisa kompozicinė struktūra: visas paveikslas,
kuris nėra suskaidytas į fragmentiškas plokštumas, lyg
menis, segmentus ar registrus, atrodo kaip ištisai nuaustas iš vientiso spalvinio rūko ar impresionistiškai putojantis puantilistiniais mikroskopinių spalvos taškelių
purslais. Tad nesunku įžvelgti, kad vienų Vitartaitės paveikslų kompozicija veikiau analitinė, o kitų – holistiškai
sintetinė. Rodos, bent jau šios tapytojos darbuose galima
aptikti tą pačią analitinės ir holistinės (sintetinės) prieigų
skirtį, kurią randame ir filosofijoje (turiu galvoje analitinės ir kontinentinės filosofijos skirtumą).
Paskutinis labai svarbus Gražinos Vitartaitės paveikslų bruožas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, – tai
neįkyri, nedeklaratyvi, bet vis vien labai lengvai atpažįstama lietuviška jų dvasia. Tapytojos drobėse labai
negausu tiesioginių vizualiųjų nuorodų į kokrečias geo
grafines Lietuvos vietoves ar istorinio šalies paveldo
objektus – šios nuorodos beveik visada netiesioginės:
užuot mimetiškai kopijavusi (perdėm realistiškai ar natūralistiškai vaizdavusi) tam tikrą geografinį ar istorinį
šalies objektą, Vitartaitė siekia veikiau perteikti pačią
tos ar kitos Lietuvos vietovės dvasią. Būtent todėl jos
peizažai ne tik, kaip jau anksčiau minėta, realistiniai ir
fantastiniai tuo pat metu, bet ir tuo pat metu globalūs
(audžiantys universalių dvasinių nuorodų, bylojančių
skirtingų tautų bei kultūrų atstovams, tinklą) ir lokalūs
(archetipiškai lietuviški).
Gražinos Vitartaitės tapyba, kurią taip pat galėtume pavadinti tapybine poezija, tapybine muzika ir tapybine
filosofija vienu metu, – tai tarsi lietuviškos dvasios šviesa
erdvės properšose ir laiko šuliniuose, šviesa, kurią privalome pastebėti anapus įprastos, kūno akimis regimos
šviesos bei spalvos.
Lietuviška dvasia, kaip ir bet kuri kita dvasia, dažniausiai būna nematoma. Bet šį kartą ją įmanoma išvysti
ne tik sielos, bet ir kūno akimis – išvysti įstabiose Gražinos Vitartaitės drobėse...

G r a ž i n a

Gintaro įlanka. 2000

Sala IV, 2006
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Vakaro kopos, 2011

Joninės II, 2014
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Vida Mažrimienė

Jūratė Petruškevičienė:
kalbėjimas būtuoju laiku
Bandant suprasti visumą ir interpretuoti,
būtina suprasti dalį, o norint suvokti dalį,
būtina priartėti prie visumos.
D av i d L . H o y

„Vilniuje, liaudies meno muziejuje (pilies papėdėje) aš
radau daugybę abstraktinio meno kūrinių, išaustų mūsų
močiučių audiniuose. Jų grožis buvo ritmo formose ir
spalvų deriniuose. Kadaise juos matė, jais gėrėjosi ir
pats Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. XX amžiaus pradžioje Malevich išdrįso nutapyti tokį balzganą kvadratą.
Amerika šį „stebuklą“ atrado tik po penkiasdešimties
metų. Pagaliau ir Europa, geometrindama formas, pradėjo kovą už žmogaus dvasinio pasaulio išlaisvinimą iš
realybės teroro“1, – rašė Niujorke Vytautas Kazimieras
Jonynas, atkreipdamas dėmesį į dekoratyviojo meno įtakas. Archajinio tautinio paveldo, tekstilės raštų ir spalvų
sąskambių galima užčiuopti abstraktinėse Kazimiero Žoromskio, Kazio Varnelio oparto kompozicijose.
Modernėjančio pasaulio įtakas V. K. Jonynas pajuto
vos atsikraustęs į Ameriką, tačiau nostalgiškos sodžiaus
reminiscencijos skatino jį, kaip ir Adomą Galdiką, Vytautą
Igną, Viktorą Petravičių ir kitus, dar ilgai lekioti karvučių,
koplytstulpių ir varpinių danguje, o Kanadoje gyvenusią Anastaziją Tamošaitienę sėstis prie staklių ir mokyti
trečios kartos lietuvaites austi juostas, lovatieses ir tautinius kostiumus. Galimybė komunikuoti praeities paveldo
ir dabarties realijų sandūromis domino religijotyrininką
Gintarą Beresnevičių,Vytautą Kavolį, įžvelgusį lietuvius
traukusias Indijos, sanskrito mitų sankirtas2. Tautinio tapatumo aspektus kultūrinėje diasporoje tyrinėjo Ingrida
Korsakaitė, Viktorija Daujotytė, Juozas Girnius kiti.
Apmąstymus apie liaudies meno tradicijų reikšmingumą paskatino V. K. Jonyno galerijoje eksponuota
Jūratės Petruškevičienės tekstilės paroda Iš būtojo laiko...
Kanonus laužančiame dabarties laike Petruškevičienės
parodos motyvacija – derinti tradicines archajines liaudies tekstilės formas su modernistinėmis struktūromis –
tapo pagrindine reginio aktualija. Artėjant istorinėms
jubiliejinėms datoms, kai 1927 metais M. K. Čiurlionio
galerija pirmąkart išsiuntė lietuvišką tekstilę į tarptautinę kilimų parodą Musée des Arts Décoratifs, Pavillion de
Marsan, Palais du Louvre Paryžiuje, o 1937 metų Paryžiaus
pasaulinėje parodoje vieną Lietuvos paviljono dalį paskyrė tautinei tekstilei, paroda V. K. Jonyno galerijoje
tapo reikšminga ir įdomi. Startavęs 2010 metais, parodytas Punsko lietuvių kultūros namuose, Janinos Monkutės-Marks galerijoje-muziejuje Kėdainiuose, galerijoje
Balta Kaune (2013), VDA galerijoje Akademija (2014) ir

kitur bei nuolat gausinamas naujais darbais J. Petruškevičienės projektas vėrė vartus į beveik užmirštą Lietuvą,
skatino keliauti atminties takais. Lyg Pauliaus Galaunės
1935 metais organizuotose liaudies skulptūrų parodose
Skandinavijos šalyse, kur lietuviškų rūpintojėlių pažiūrėti atvyko net patsai Švedijos karalius, etniniu savitumu alsuojantys Petruškevičienės kūriniai taip pat traukė užsieniečių žvilgsnius. Kūrinys Spaudos draudimas
(Graždanka) 2013 metais buvo eksponuotas Filadelfijoje,
meno centre Philadelphia Art Alliance šiuolaikinės tekstilės parodoje LTextile kartu su kitų Lietuvos tekstilės dailininkų darbais, kompozicija Divonas – Gdynios miesto
muziejaus Lenkijoje tarptautinėje tapybos ir unikalios
tekstilės bienalėje apdovanotas SPAW ERA ART bronzine statulėle. Autorės darbų yra Nacionaliniame M. K.
Čiurlionio dailės muziejuje, Gdynios istorijos ir Krosno
meno muziejuose Lenkijoje, Szombathelyi tekstilės galerijoje Vengrijoje, Kjerio miesto meno rinkinyje Italijoje,
Château musée de Chassy en Morvan Prancūzijoje, privačiose kolekcijose ir kitur. Tekstilininkės kuruotos parodos Lietuvos gobelenas. Tradicija šiandien (2000, Helsinkis), Lietuvos dailininkų tapyto ir marginto šilko paroda
(2004, Punskas; 2005, Helsinkis), I tarptautinis marginto
šilko pleneras (2006, Druskininkai) – toli gražu ne visa
veiklos trajektorija. Docentė Jūratė Petruškevičienė dėsto
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto tekstilės katedroje, buvo šios katedros vadovė. Dvidešimt viena pa
roda Lietuvoje ir keturios užsienyje papuoštų bet kurio
dailininko biografiją, diplomai, apdovanojimai Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje – ženklus kūrybinio
spektro įvertinimas. Personalinės parodos, pasak dailininkės, susumuoja tam tikro periodo derlių, o dalyvavimas bendrose – ypač tarptautinėse – patikrina, kas esi
pasauliniame kontekste. Pažintis su Tokijo profesoriumi
Shinzo Kajiwara tarptautinėje tapymo ant šilko parodoje The Golden Paint-brush Liere, Belgijoje, dailininkės biografijoje – viena reikšmingiausių. Renginius organizavo
Belgijos Habotai FV asociacija, sukvietusi dailininkus iš
JAV, Izraelio, Šveicarijos, Vokietijos. Užsimezgusi bičiulystė nusidriekė ir Lietuvos teritorijoje. 2007 metais prof.
Kajiwara dalyvavo Druskininkų plenere M. K. Čiurlionio
dienos, o V. K. Jonyno galerijos žiūrovai dar nepamiršo
J. Petruškevičienės ir Kajiwara surengtos bendros tekstilės parodos Pasikeitimai, kurioje svečias pristatė darbus
katazome technika, o dailininkė iš Lietuvos – japoniškos
kilmės šibori technika atliktus darbus. „Šibori naudoju
nuo 1999 metų. To išmokau Patricijos Black seminare
Rovaniemi mieste Suomijoje. Mudviejų paroda pabuvojo
Akademijos galerijoje Vilniuje, Perkūno namuose Kaune,
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Divonas, 2013, 186x125 cm; sena
lovatiesė, kapronas, medvilniniai
siūlai, aplikacija, siuvinėjimas.
Autorės nuosavybė

tapo satelitine paroda bienalei TEXTILE 07. 2009-aisiais
organizavau Shinzo Kajiwara mažosios tekstilės darbų
parodą Sveikinimai iš Japonijos Kauno galerijoje Balta. Ir
dabar Shinzo, japonų papročiu, pasveikina mane pasikeitus metų laikams, atsiųsdamas savo rankų darbo
tekstilinę atvirutę“3, – pasakoja dailininkė.
Regis, pasiekus Parnaso viršukalnes, dailininkės kūryboje įvyksta lūžis. Ji ima domėtis liaudies meno lobynu,
išsibarsčiusiu kultūriniu paveldu. Ieškoti savų atsparos
taškų tapo lengviau susipažinus su istorinės patirties analogais. Sodžiaus meno tradicijos, pulsuojančios lietuviškuoju, baltiškuoju kultūriniu palikimu, bene jautriausiai
užfiksuotos menininkų, rašytojų biografijose. „Tai, ką patirianti sąmonė sugėrė į save, tampa jos relikvijomis, kurios

išsivežamos iš prigimtosios erdvės“4, – rašo Vladas Šlaitas, kuriam atminty užsilikęs Ukmergės gaisrinės bokštas
prilygo Čikagos dangoraižiams. Vaikystėje A. Galdikas
žiemos vakarais klausydavosi senolių pasakojimų, verpėjų dainų, pavasarį matydavo, kaip poromis išsirikiavę
samdiniai kibdavo į darbus. Mišką tvarkančios moterys
traukdavo pirmą posmą, o vyrai, ardami dirvą, joms pritardavo. Dainos, šokiai lydėdavo šienapjūtės ir rugiapjūtės užbaigtuves. Klėtyje stovėjo tautiniais ornamentais
dekoruotos skrynios su motinos austomis drobulėmis,
lovatiesėmis, keturnyčiais raštais, siuviniais puoštais sijonais, balčiausio lino palaidinėmis ir prijuostėmis. Išeivijos
dailininkės Magdalenos Stankūnės-Stankūnienės raižinių
cikluose, pasak Genovaitės Kazokienės, susilieja Lietuvos

J ū r a tė

P etru š k evi č ie n ė

Spaudos draudimas (Graždanka), 2010, 145x180 cm;
sena lovatiesė, poliesteris, skaitmeninė spauda,
siuvinėjimas. Autorės nuosavybė
Nukryžiuotasis (fragmentas), 2014, 180x145 cm;
sena lovatiesė, metalizuoti siūlai, siuvinėjimas,
sena skulptūrėlė, 27x20x3,5 cm, medis,
drožinėjimas. Autorės nuosavybė

Žolinė, 2010, 130x107 cm;
linas, metalizuoti siūlai,
aplikacija, siuvinėjimas.
Autorės nuosavybė
Radinio vieta (fragmentas),
2013, 186x135 cm;
sena lovatiesė,
metalizuoti, medvilniniai
siūlai, siuvinėjimas.
Autorės nuosavybė
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Dzūkiška istorija, 2013, 140x190 cm; sena lovatiesė, metalizuoti siūlai, siuvinėjimas. Autorės nuosavybė

dangus, pievos, miškai ir moterys, jos tarytum dalyvauja
viename bendrame ritualiniame šokyje: pasaulis trykšta
gėrybių gausa, kurios pačios prašosi paimamos, surenkamos, naudojamos, rugiais virsta iš banguojančių laukų,
šienu – iš pievų, iš lysvių ir miško samanų. Kūriniai liejasi
lyg šimtmečius skaičiuojantys Liudviko Rėzos rinktų lietuviškų liaudies dainų posmai: Aš išaudžiau, išdūzginau /
Plonas drobes suriečiau / Į margą skrynelę...
Jūratės Petruškevičienės susidomėjimas tautine
tekstile atėjo kartu su kelionėmis į Dzūkiją. Žvilgsnį patraukusi, kaimo troboje vėjo plaikstoma, šeimininko ant
durų prikalta sena austinė lovatiesė – tokia buvo pradžia.
Vėliau tokių audinių, mažai vertinamų, pavargusių nuo
laiko, tačiau vis dar gražių, įsigijo daugiau. „Kelias lovatieses gavau Metelytės kaime, Lazdijų rajone, iš kaimo
laiškininko Sigitėlio, kuris jas perleido slapta nuo žmonos. O kartą jis atnešė 150 metų senumo giesmyną iš
spaudos draudimo laikų. Giesmės – sunkiai įskaitomos,
žodžiai lietuviški, raidės rusiškos, bet tarmė žemaitiška.
Taip atėjau prie spaudos draudimo gadynės, darbuose
ėmė atsirasti istorijos atspalvių. Vienas mano tekstilės
darbų – Lietuviškos spaudos draudimas (Graždanka) (2010) –
tai senoje lovatiesėje atgimę tekstai iš Sigitėlio giesmyno,
o lovatiesė – iš kitoje Dusios ežero pusėje esančio Prygos
kaimo, kur iki tol nepažįstama moteris, vardu Natalija, atidavė man savo mamos ir močiutės audinių. Ačiū
šiems žmonėms, o Sigitėliui tebūna gera ir ramu jaukiose
Metelių kapinaitėse“5, – pasakoja Jūratė.
Vaikystėje svajojusi tapti dailininke, Jūratė meno
egzistenciją visada jautė šalia. „Tėvelis, matematikas, domėjosi tapyba, įsigijo žinomų dailininkų darbų. Mamos

brolis Vytautas Grybinas, gyvendamas JAV, iš atminties
nutapė tėviškę. Kitas brolis Zigmas, taip pat gyvenantis JAV, drožinėja medį. Pirmųjų pagyrimų mokykloje
sulaukiau iš Salomėjos (Zelmos) Klimkaitienės ir Dalios Palukaitienės. Mano močiutė labai daug ir gražiai
mezgė, pati kūrė raštus. Būdama aštuoniasdešimties ir
prastai matydama, mezgė tiesiog iš atminties. O kokie
mezginiai buvo! Aš ir dabar jų turiu ir jais didžiuojuosi.
Tekstilei reikalingą kantrybę, matyt, iš jos gavau. O kad
baigusi Lietuvos valstybinį dailės institutą nepasirinkau
ramios tarnybos, bet kūrybinių praradimų ir atradimų
kelią, dėkinga savo dėstytojams: Liudui Truikiui, Zenonui Varnauskui, Marijai Dūdienei. Ryškiausiai prisimenu maestro Liudą Truikį bei tuometinį Kauno Dailės
instituto vakarinio skyriaus vadovą Zenoną Varnauską.
Abu buvo stiprios, charizmatiškos asmenybės, puikūs
pedagogai. Niekada neprimesdavo savo nuomonės, prioritetas buvo kūrybiškumo laisvė, kurią ir dabar už viską
labiausiai branginu“6, – sako dailininkė.
Savistaba, kultūrinė antropologija, kažkada rankų
lytėtų daiktų semantika J. Petruškevičienei padėjo suformuoti savitas menines išraiškas. Dzūkiškų lovatiesių
paviršiuose dailininkės iš gabalėlių sudėliotos, sudaigstytos, aplikuotos ir išsiuvinėtos, naujai veriasi sodžiaus
istorijos. Atklydusios iš tolimos praeities, „artimųjų patirtos ir mažai pažįstamų žmonių ne iki galo nupasakotos, tad jas menininkei tenka sukurti pačiai, lopas po
lopo, dygsnis po dygsnio“7... Dramatiškai išjausti Lietuvos kaimo moterų audėjų pasakojimai, kai, nepaisant
sunkaus gyvenimo, visą laiką buvo dirbama, sėjama,
skalbiama, audžiama, byloja apie nelengvą Lietuvos mo-
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ters dalią, skatina ieškoti atitikmenų Antano Vaičiulaičio,
Antano Vienuolio, Mariaus Katiliškio literatūriniuose
personažuose. „...žmoniškumo galios tarsi įdaiktintos;
įsišaknijusios žemėje ir artimiausioje žmogaus aplinkoje.
Moteris su šia aplinka itin susijusi per savo veiklą – sodina, laisto, prižiūri, audžia, siuva, tvarko. Ji labiausiai kuria daiktų esiniją, bet ir ši esinija veikia ją, kelia, palaiko,
prilaiko“8, – rašo literatūros kritikė Viktorija Daujotytė.
Konceptualių išraiškos priemonių, praeities ir dabarties kontrastų fone rutuliojasi dvasinių atodangų erdvės.
Kanoniški, sudaiktėję elementai, įgavę naujus egzistencijos pavidalus, veriasi nevaržomais dvasios protrūkiais.
Geometriniais raštais išaustoje senoje lovatiesėje ryškėja
dailininkės J. Petruškevičienės rankų pėdsakai, išsiuvinėtas plonyčiais gelsvo metalo ir ochros siūlais driekiasi
augalinių ornamentų takas... Šventoji kasdienybė, regis,
atveria medines kaimo bažnytėlės duris, o saulės spindulys užsižaidžia auksiniame kunigo arnoto ornamente.
Egzistencijos akistatos, senojo kaimo godojimai atsispindi
kompozicijoje Nukryžiuotasis. Tai – nusilenkimas patiems
brangiausiems, išėjusiems, išlydimiems... Sakrališką kūrinio paskirtį išryškina balkšvai pilko raštuoto audinio fone
išdygsniuotas lakoniškas Kristaus figūros siluetas, primenantis Vaidoto Daunio išmąstymus: „Virpa ir noksta
gležnoji gyvybės pastanga, gailesčio ryšiais siejanti nuogą nusidėjėlį ir nuogą šventąjį. Toji gyvybės pastanga yra
liauna, kaip nendrė (pasak Pascalio), savo gailestingumu
sugebanti aprėpti pasaulį ir todėl didinga.“9
Renkant audinius lyg duonos trupinius nuo vakarienės stalo, bandoma juos prikelti naujam gyvenimui,
naujai žiniai, globaliems išsielojimams. Traukia žvilgsnį J. Petruškevičienės tekstilinis objektas Restauracija...
Susmaigstyti į vieną nedalomą visumą, ritmiškose reljefinėse plokštumose iškyla praeities ženklai. Kas liko
iš dar palyginti neseno lietuviško kaimo? Skaitmeninių
technologijų paliestoje vaizdų jungtyje Akedija. Tuštumos
pojūtis dramatiškai veriasi apleistų, sunykusių sodybų,
namų su paskubomis užkaltais langais ir durimis vaizdai. Lyg poparto drobėje sarkastiškai sielą gręžia užrašas
„PARDUODU !“.
Mindama Dzūkijos smėlį, eidama iš trobos į trobą,
dailininkė lyg gintaro gabaliukus renka senųjų lovatiesių liekanas, žmonių pasakojimus, įvairiausias istorijas,
įamžindama audėjų vardus ir pavardes. Net kartografinį
savo maršrutų žemėlapį lovatiesės paviršiuje išsiuvinėjo
(Radinio vieta), smalsu dabar kiekvienam po tas apylinkes
pasivaikščiot. „Pakeliui link Giraitės piliakalnio, kitoje
ežero pusėje, Prygos kaime, pamačiusi lapus grėbiančią
moterį, užsukau į sodybą. Gal čia gausiu senų lovatiesių, kaip dzūkai sako – divonų? Moteris pažvelgė šviesiu žvilgsniu, nusišypsojo ir paklausė: „Kodėl taip seniai
bebuvot užsukę?“ O mes matėmės pirmą kartą. Tai buvo
Anelė Danisevičienė. Jos dukra Natalija papasakojo, kad
močiutė kadaise buvo žinoma audėja. Užsiėmė, kaip ji
sakė, šituo audimu visur tarnaudama. Kas prašydavo,
visiems ausdavo. Kai linus mindavo, reikėjo linams duobę iškūrenti. Ji gerai mokėjo tą darbą, kad išdžiūvę, bet
nesudegę linai būtų. Audė įvairioms progoms staltieses,
rankšluosčius, pagalvių užvalkalus, lovatieses“10, – pasakoja apie savo kelionių maršrutus dailininkė.
Šriftu išsiūta nepramanyta istorija gulbėmis puošto
užtiesalo fone – taip gimė kompozicija Dzūkiška istorija.
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Lyg vakaro sutemoje motinai šnabždant rožinį, bandome šifruoti dzūkiška tarme ištartus pasakojimo fragmentus: „Divoną išaudė Adelė Bucevičiūtė, duktė Kaliksto iš
Metelicos kaimo, Simno valsčiaus, kai da buvo neženota.
Bucevičiūtė ištekėjo už Prano Miliausko. Už tai – gulbės
ir vanduva ant divono, kad gyveno jinai ty prie Dusios
ažaro. Pasakoja, kad ir ant kiemo senovėj možnėjo būc
ažaro dugnas, o užlipus ant Papėčių piliakalnio ty matos
trys ažarai: Metelys, Obelija ir Dusia. Kadais iš jų vienas
didalis ažaras buvo – ištisa vanduva. Adelė Bucevičiūtė daug audė, daug gražių divonų paliko sūnui Sigitui
Miliauskui. Sigitas buvo tvarkingas žmogus, ale žmoną
turėjo netikusią. Net blynų nemokėjo iškepci. Namuose
pas ją ant lovų visi rūbai kūgiais sukrauci, juk pas žmones tai spintose sukabyci. <...> Kartais pasibardavo Sigitas su Aldone, bet dabartės jau jam ramu – ilsisi Metelių
kapinėse ir nieko nebereikia: nei malkų kapoc, nei nuo
Aldonės bonkelį slėpc. Ale Sigitėlis nebuvo pijokas, cik
retsykiais, kad smagiau būc, išgerdavo. Pas jį visa buvo
į vietą padėta, mėgo žmogus tvarką, cibulius rudenį supindavo į tokią kasą, kad gražu buvo pažūrėc. O šitų
divonų su gulbėmis padėjo išsiuvinėti tokia daktarė Aldona, pensinykė, darbšti žmona.“11
Autentikos įkvėptų ir naujam gyvenimui prikeltų
tekstilinių eksponatų Petruškevičienė yra sukūrusi ne
vieną ir ne dvi dešimtis. Sniego baltumo siuviniais alsuoja Divonas, barokinį gulbės šokį šoka siūtiniai Žolinės
ornamentai. Visuose juose pagarbią vietą užima kadaise
darbščių moterų rankų austos lovatiesės. Virš jų – jau kito
laiko dimensija, kitų rankų prisilietimai, tačiau palikta vietos gyvajai istorijai. Švariai, lyg krikšto drabužis, o svarbiausia – nepamirštai, nusėdusiai ir dailininkės užrašų
puslapiuose: „Natalija man maloniai perleido keletą savo
mamos audinių. Ji įsileido ir į savo namų aplinką, kurioje gyveno. Priemenėje – dar plūktinė asla ir ypatingos
kopėtėlės, vedančios į paslaptingą palėpę, o nedideliame
kambarėlyje – tebepilna kraičio skrynia. Prie sienos stovi
rankų darbo spintelė ir visur aplink tekstilė, sušildanti tą
uždarą, žemų lubų erdvę, apstatytą negausiais baldais, lovelėmis, apklotomis gražiausiais divonais. Švarus namelis
tebesaugo nepaliestą anų laikų ramybę“12...
Iš V. K. Jonyno rankraščio. 1986, Niujorkas. V. K. Jonyno galerijos
archyvas.
2
V. Kavolis. Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje. – Lietuvos kultūros
institutas, Vilnius, 1992, p. 83.
3
Jūratė Petruškevičienė // Kauno dailė. Realijos en Face (sud. V. Mažrimienė). – Lietuvos nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus,
Kaunas, 2011, p. 46.
4
V. Bakas. Vlado Šlaito ribos patirtys // Naujoji Romuva, 2015, Nr. 3,
p. 15.
5
Kauno dailė... op. cit., p. 46.
6
Iš J. Petruškevičienės pasisakymo parodos Iš būtojo laiko... atidaryme V. K. Jonyno galerijoje (Druskininkai), 2015 12 12; užrašė
V. Mažrimienė.
7
V. Vitkienė. Jūratės Petruškevičienės parodos Iš būtojo laiko... anotacija (VDA galerija Akademija, 2014).
8
V. Daujotytė. Moters dalis ir dalia. – Vaga, Vilnius, 1997, p. 117.
9
V. Daunys. Kūrybos karalystės šviesa (sud. E. Usačiovaitė). – Versus
aureus, Vilnius, 2007, p. 64.
10
	Iš J. Petruškevičienės užrašų keliaujant po Dzūkiją (2009–2015).
Asmeninis J. Petruškevičienės archyvas.
11
	Dzūkijos kaimo moters pasakojimas, J. Petruškevičienės užrašytas
2009 metais Metelytės kaime, Lazdijų rajone. Asmeninis J. Petruškevičienės archyvas.
12
	Iš J. Petruškevičienės atsiminimų, užrašytų 2010 metais Dzūkijos
regione. Asmeninis J. Petruškevičienės archyvas.
1
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Giedrė Maybe

Skerstuvės

Duos Dievas

Virš miško,
per laukus,
pro seną kluoną
ateis žiema –
vėl tėvas kiaulę skers.
Ir baltins
pajuodavusį jos šoną
aštriu peiliu,
svariu žvilgsniu moters
kabins jos kūną.
Ir varvės nuo balkio
raudoni tartum sąžinė lašai...
Ateis žiema –
ir nieks nemirs iš alkio,
net tu,
kuris poeziją rašai.

Bus visko...
Dievas duos –
ir bus Velykos.
Stebuklas bus
ir lukštas skils per pusę.
Ir saulė eis dirvonais atsilikus
per žingsnį nuo manęs,
ir aš dar būsiu...
Duos Dievas –
saujon paukštį baisiai baltą.
Spurdės širdis tarp pirštų,
jausiu – gyvas,
tasai,
kur vakar numirė prikaltas
ant kryžiaus.
Plyš ir vėl žydės alyvos...
Duos Dievas –
taip skaudės nuo to plyšimo,
į sielą kris prinokę rojaus vaisiai.
Delnus suglaudę lauksim išrišimo –
stebuklo,
tartum paukštis,
balto baisiai...

Rytas, kai...
Atsikeli –
lyg nupaišyta viskas...
Ranka dievulio smulkiai pritaškyta.
Baltai baltai
kažkas už lango tviska –
rasos karoliai,
nors nepasakytum...
Šalna?
Stebuklas?
Minus trys ir ką?
Lašai per stiklą
viens ant kito ritas...
Paglosto dangų dieviška ranka,
kad saulė atsibustų.
Bunda.
Rytas.

Angelo
...ar jauti, kaip mes tirpstam?
Jauti, mano angele sarge?
Liepsnos žvakę išlaižo – nusidriekia vaško lavinos...
Taip ištirpsim ir mes,
mane sergintis angele,
argi?
Išsilieja naktis, ir jaučiuosi iš sielos patvinus...
Tik į smilkinius plakasi dvi esaties peteliškės.
Tiek, kiek tu – tiek ir aš
skęstu nuojautom amžino tvano.
Kaip laikausi? – gerai,
tiktai tu truputėlį išblyškęs
ir ištirpęs daugiau,
nei aš sudegiau,
angele mano...
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Pristačius debiutinę poezijos knygą Sapno sodų nemigos
Kristinos Norvilaitės galerijoje, 2013, lapkritis.
KĘS T UČIO SVĖR IO nuotrauka

Durnas eilėraštis

***
Tylon – tyla...
ir vis pritrūksta laiko
įsiklausyt,
kaip plyšta vėjo stygos...
Dabar tik klaust ir klausti –
kas palaiko,
kai nėr lietaus,
vis nėr
tavęs pristigus?
Kai sėdi Dievas,
nugarą atsukęs,
ir žiūri, žiūri vis į vieną tašką.
Jaučiu – į vidų kaupias...
Taria – sukis.
Pakėlęs grumstą –
vandenį ištaško.
Už taikinį ant balto balto lapo,
save už tašką, akmenį pasiūlau...
–––––––––––––––––––
Lietus ant veido tavo veidą tapo –
lašais, lašais, lašais ir kraujo siūlais...

***
Plaukiu puta – iš pieno, gal iš kraujo...
kai ošia sieloj – nėr kur pasidėt.
Aš niekad neprašiau, todėl maldauju –
sukalk suoliuką, Dieve, pasėdėt...

Tas kūnas,
po perkūnais,
tu – jo svečias,
ir noris žodį išsilupti, akį trečią,
mėnulį brolį, gimė naktį kvailas –
galiukas šypsnio,
štai ir visas smailas,
dangaus bedantę burną kantriai krapšto –
ir traukia,
traukia kanalu link krašto,
per nervus,
tilto stuburu
po sprindį
– – – – žvaigždutės gelsvos
vis gailiau suspindi – – – –
kažkas
per liemenį
apglėbia ir supurto –
taip vis stipriau, stipriau...
buku žvilgsniu mankurto
vis sielą krečia
ir iš kūno urnos
pabyra žodžiai į eilėraštį –
vėl durną...

Be temos
Patylėkim –
šįvakar be temos...
Kai šešėliai įspraus chrizanteminį
tavo mažą pasaulį į rėmus –
aš kas kartą
į jį įsirėminsiu
vis giliau ir giliau...
Jau prisižaista –
mano smėlio dėžėj smėlis baigėsi –
biro pilys nepaliestos,
įžeistas
vėjas viską,
net plaukus išdraikė.
Nebesinešu žodžių – juk tylim
vis plačiau
ir kas kartą be temos,
tik žiedai chrizantemų nusvyra
apie tai,
kas netilpo į rėmus...
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Skulptorė,
įveikianti kultūrai
iškastas vilkduobes

D

aliai Matulaitei rūpi visa tai, kas vyksta aplink
mus. Ji stengiasi būti ten, kur svarstomi mūsų
kultūros bei kiti visuomenei svarbūs reikalai.
Todėl ją matome rašytojų, dailininkų sambūriuose ir
Lietuvos kultūros kongreso, Mokslų akademijos, Seimo
rūmų konferencijose arba pasitarimuose; ji nevengia įkyrių žurnalistų. Menininkė drąsiai reiškia savo nuomonę,
ji negali nutylėti, kai pabunda kultūrą žlugdančios jėgos,
rausiančios klastingas vilkduobes talentingiems asmenims: ji piktinasi parodose matydama atvirą fiziologiją
bei iškrypusių vidutinybių išdykavimus, išreiškia kritišką savo požiūrį į Žaliojo tilto skulptūrų griovėjų ketinimus. Ji laisva menininkė, atspari vienadienių ideologinių
šūkių poveikiams. Jai nereikia pataikauti, nes, sugebėdama susirasti takus brūzgynų labirintuose, moka išvengti
smūgių į paširdžius. Šios asmens ypatybės kyla iš savimonės subrandinto pilietiškumo, iš meilės gimtajam
kraštui, iš pagarbos etnokultūros vertybėms.
Šiandien apie skulptorę kalba solidus ir sumaniai
sudarytas leidinys Dalia Matulaitė1. Teksto autorė Vaida
Ščiglienė pasakoja apie kūrinius, įterpdama autentiškų
menininkės minčių fragmentų. Taip parengtas tekstas
tampa ne tik įdomiu, turiningu rašiniu, bet ir dėmesingu
gidu, vedžiojančiu leidinio skaitytoją tarp kūrinių bei eskizų reprodukcijų. Leidinys, sukaupęs vaizdinę ir žodinę
informaciją apie skulptorę, taip pat jau yra dokumentas,
liudijantis mūsų kultūros lobyno vertę. Manau, jo negalės nepastebėti tie, kuriems yra skirta teikti siūlymus
valstybiniams apdovanojimams.
Kiekvienas skulptorės darbas yra vertas rimtos studijos ar bent plataus straipsnio. Tai kultūros baras, kuriame turės padirbėti ne vienas tyrinėtojas. Aptarčiau tik
kelis kūrinius, kurie man atrodo arčiausi šiandien mums
aktualioms temoms.

L I Ū DN A L E G E NDOS
A P I E E U R O PĄ B A I G T IS

Skulptūra Kelionė į Europą (2004, akmuo, bronza, h 105
cm) – intriguojantis ir atsivėręs man netikėtomis prasmėmis kūrinys. Tai šlifuoto akmens suolelis, kurio gale,
pakylėtas postamento, rymo bronzinis antikinę legendą

apie Europos pagrobimą primenantis siluetas, praradęs
svarbius figūrinius atributus. Autorės sumanymas – vizuali nuskriaustos moters užuomina: regime jos Švent
vakarių Ėvę (Ievos Simonaitytės skulptūros Priekulėje
siluetą) ir Dzeuso inkarnaciją iš nuovargio klumpančio
žvėries kūne. Pagal monumento idėją skulptūros postamentas (suolelis) turėtų būti skiriamas atsikvėpti į Europą bėgantiems lobių ieškoti ir gulbės pieno ragauti.
Tačiau mano sąmonėje skulptūra prabyla kitaip: gigantas, ant savo keteros nešęs Europos idėją, skelbiančią
Antikos vertybių suklestėjimą naujame areale, išsikvėpė.
Tik Mažosios Lietuvos dukra Ėvė, atsidūrusi (dailininkei
„paliepus“) Europos vaidmenyje, dar palaiko iliuzinę
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Kelionė į Europą (fragmentas), 2004

silueto visumos formą. Ėvė-Europa, netekusi galvos ir
likusi vienui viena, nyksta; jos potencijos, puoselėjusios
gyvybines pagrobtosios galias, jau išsekusios. Deja, nepažįstama, nesuprasta ir suvedžiota mergelė, atėjusi iš
pasauliui nežinomos lietuvninkų kultūros, išgelbėti Europos nepajėgs.
Antikinis mitas, praradęs savo klasikinę prasmę,
pradeda naują, istoriškai fiksuojamą epochą, kurios tekstas ateinančioms kartoms pasakos jau kitą mito variantą.
Gims nauji monumentai, tokie pat pažeidžiami lemtingų
negandų, kaip ir praeityje iškilę.

GENTIES ŽEMĖ –
N E Į K A INOJ A M A TA U T OS V E R T Y B Ė

Marija Gimbutienė pasiūlė koncepciją, teigiančią, kad
prieš aštuonis–šešis tūkstantmečius klestėjo žemdirbių
ir gyvulių augintojų civilizacija; ją įžymioji archeologė
pavadino „Senosios Europos kultūra“. Jos interpretacija remiasi gausiais kasinėjimų artefaktais, bylojančiais
apie čia gyvenusių žmonių pasaulėjautą, kurioje vyravo
Žemės Motinos, kuriančios Pasaulio harmoniją, įvaizdis.
Visuotinė gamtos dermė reiškėsi kaip amžinasis atsinaujinimas, kaip nenutrūkstanti gimimo–mirties grandinė,
semianti savo jėgas iš moteriško prado.
Dalia Matulaitė tarsi atgimusi „Senosios Europos
kultūros“ aborigenė, vedama kūrybinės galios, atkuria
artefaktų siluetus, čia ir dabar tampančius skulptūriniais
monumentais, areale, kurio gyventojai jau kiti – tai žlungančios modernios civilizacijos populiacija. Jos atmintyje
išbluko protėvių patirties ženklai. Tačiau genuose išliko
tos atminties pėdsakai, kurie, atsiskleidę kūrybinės prigimties asmenybėse, galingai suveša tikrovėje. Tai – ne
virtuali tikrovė, išnirusi projektų maketuose, bet realūs,
jau gyvenamąją erdvę tvarkantys monumentai, keičiantys mūsų kasdienybės turinį.

Apie abipusį mentalinį archeologės ir skulptorės
ryšį byloja eskiziniai Matulaitės piešiniai, fiksuojantys
Senosios Europos artefaktus. Pažvelkime į skulptorės
Paminklą žemaičių dūnininkų genčiai (2006–2007)2. Matome
gyvybe alsuojančią genties žemę, pirmapradę jos būseną. Čia išnyra erdviniai pilies, šventovės ir alkakalnio
siluetai. Reljefas ir jo antropomorfinės užuominos byloja apie egzistencinę žmogaus, jo genties vienovę, apie
neįveikiamas Motinos Gimdytojos galias. Taip mąstė
Gimbutienės atrastõs civilizacijos aborigenai, taip dabar
jaučia mūsų skulptorė, brendanti rasotomis gimtosios
Žemaitijos pievomis.
Įspūdingai atrodo jos Baltų Saulės ratas. Ugnies altorius (2012)3, suradęs tinkamą vietą Rytų Lietuvos aukščiausios kalvos aikštėje, kur susirenka mūsų žygeiviai
pagarbinti įsimintinų tautos istorijos dienų. Ant granitinio aukuro pagarba sukauptai patirčiai tarsi malda susilieja su reikšmių žiežirbomis, gimstančiomis ritualinėje liepsnoje. Tyliame monumento bylojime, jo išraiškos
atributuose – valdovui skirtoje karūnoje ir Perkūnui paklususių žirgų galvose, orientuotose pagal esmines geografines kryptis – skleidžiasi patirties prásmės, pràrastos
civilizacijos sąvartynuose. Stovėdamas šalia dievams
skirto aukuro liepsnos jaučiau dar vieną skulptorės sąsają – šį kartą su Algirdu Juliumi Greimu. Liepsnos gaudesyje – kai patiriu nušvitimo akimirką – išgirstu semiotines užuominas apie skulptūros monumente glūdinčias
baltų mitologijos prasmes, tiesiančias takus į kosmines
mūsų protėvių erdves. Manau, tokia pajauta įsižiebia,
kai meno kūrinys susilieja su gamta, su visu egzistencinio arealo patirties turiniu. Tačiau toks kultūros ir natūros
lydinys įmanomas, jei suvienijimo veiksmą monumento
išraiškoje atlieka žemiškos tikrovės demiurgas – talentu
apdovanota asmenybė.

D a l i a

M a tu l a itė

Kelionė į Europą, 2004

Monumentas Lietuvos didžiajam
kunigaikščiui bei Lenkijos karaliui
Jogailai ir karalienei Jadvygai, 2013.
D a l i o s M a t u l a i t ė s nuotrauka

Paminklas žemaičių dūmininkų genčiai, 2006–2007.
L a u r y n o N o r k a u s nuotrauka
Baltų Saulės ratas. Ugnies altorius, 2012.
D a l i o s M a t u l a i t ė s nuotrauka
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PA G A R B A K A R A L I Š K A J A I
JO G A I L A I Č I Ų DIN A S T IJ A I

Kūrybinio rezultato žavesys prikausto mano dėmesį prie
Monumento Lietuvos didžiajam kunigaikščiui bei Lenkijos
karaliui Jogailai ir karalienei Jadvygai (2013, Budapeštas)4.
Deja, kol kas juo grožėtis galiu tik žvelgdamas į nuotraukas, kurias rodė pati autorė; kitas mačiau publikuotas
puikiame leidinyje Dalia Matulaitė. Ištobulėjusi fotografijos ir leidybos technika šiandien teikia pakankamas sąlygas apžiūrėti ir vertinti dailės kūrinius.
Manau, išprusęs žiūrovas, regėdamas granitines karališkosios poros figūras, sujungtas masyviu insignijas
iškėlusiu tilteliu, neapsiriks ištardamas skulptorės vardą.
Valingai „suvaldytas“ natūralaus akmens masyvas, virtęs konkrečia kultūros išraiška, liudija Daliai Matulaitei
būdingą stilistiką; joje pradinė granito erdvinė struktūra,
paklususi skulptorės valiai, virsta išraiškingomis žmogaus kūno formomis. Iš geometriškai apibrėžto akmens
luito „prasiveržia“ kardinaliai kitos esatys – realiai egzistavusių personažų figūros. Tai jau monumentali istorinių subjektų pora, kalbanti apie Lietuvą; tai tarsi atgiję valstybės veikėjai, pradėję Jogailaičių dinastiją. Jie,
įamžinti granite, prabyla šioje vietoje jau ne apie lokalų
gentinį arealą, bet apie teritoriją, kuri priklausė Romos
imperijai, kurioje šeimininkavo garsi Habsburgų dinastija, kur, nors trumpai, viešpatavo Austrijos–Vengrijos
imperija. Koks paradoksas! Dabar čia nesėkmingai mėginama formuoti modernią kontinentinę imperinę galybę – Europos sąjungą.
Orų paminklo monumentalumą pabrėžia sėdinčios
karališkosios poros išvaizda, primenanti Egipto valdovų
reprezentacijai skirtą pozą. Tokią prisėdusio žmogaus
figūros išraišką galima aptikti archeologų rinkiniuose ir
muziejuose. Ją matome, žvelgdami į lietuvišką Rūpintojėlį, Auguste’o Rodino Mąstytoją (1880), Wilhelmo Lehmbrucko Sėdintį jaunuolį (1918), Karlo Hartungo Muzikantę,
grojančią liutnia (1945), Henry Moore’o Karalių ir karalienę
(1952–1953). Pastebėjęs šią panašumų eilę, ilgai ieškojau
sąsajų priežasties. Ir štai prieš tris dešimtmečius aptikau
Marijos Gimbutienės radinio Rumunijoje (1956) nuotrauką. Tai buvo sėdinčio žmogaus figūrėlė, kaip manoma,
5600 metų senumo dirbinys; pati archeologė jį mėgo vadinti „Akmens amžiaus mąstytoju“ (tyli užuomina apie
Rodino Mąstytoją). Po teorinių svarstymų, atliktų remiantis struktūrinės antropologijos patirtimi, susiformavo pradinis teiginys: Mąstytojo figūrėlė – tai archetipas,
slypintis žmogaus pasąmonės labirintuose. Jis – daugelio
amžių patirties rezultatas, užsifiksavęs sąmonės ertmėse,
galbūt net dar nežinomu būdu susijęs su struktūriniais
genomo elementais. Sužadintas žmogaus kūrybinių galių jis „išplaukia“ – iškyla kūriniuose kaip universali sąmonės išraiškų forma ar konkretus jų vaizdinys.

Marijos Gimbutienės radinys (Akmens amžiaus mąstytojas)

Dalia Matulaitė – energinga moteris, mokanti bendrauti,
atkakliai siekti savo tikslų. Ji greitai perpranta pašnekovą, vertina plačius ryšius – jie padėjo jai daug pasiekti;
ji giliai tiki savo siekių sėkme. Tai bruožas, išskiriantis ją
iš kitų kūrėjų; tai ypatybė, sukelianti tingių, laukiančių
įkvėpimo kolegų pavydą. Jos kalba nėra aiškiai artikuliuota, bet išraiškinga; nenutylančių gestų – rankų plastikos kalba kompensuoja trūkumus su kaupu. Bendraujant reikia ir įdėmiai jos klausyti, ir ją stebėti; pašnekesys
tuomet tampa įdomiu, turiningu ir išraiškingu dialogu.
Taip pat vertingas abipusis pokalbis – jau neverbalinis –
gali užsimegzti atsidūrus akis į akį vien su kūriniu, suprantama, jei esi pasirengęs intymiam pokalbiui su idėjos inkarnacija monumentuose.
Tad kviečiu dailės vertintojus parymoti šalia Dalios
Matulaitės kūrinių. Emocinis poveikis, prasiskverbęs į
sąmonės valdas, praturtins pasaulėjautą.
1

2

3

4

Dalia Matulaitė / Lietuvos dailė. XX–XXI a. sandūra. – Artseria, Vilnius, 2014.
Paminklas iš akmens (300x230x95 cm) Medvėgalio archeologiniame
komplekse, Šilalės r.; architektas Alvydas Mituzas.
Granitinis ratas, skersmuo 500 cm, kaltas metalas; architektas Alvydas Mituzas. Karūna čia sutampa su geografiniu aukščiausios
Lietuvos vietos tašku.
Granitas, h 250–270 cm, ilgis 350 cm; architektai Jūras Balkevičius,
Rimantas Buivydas.
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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

K ūryb i n ė s s ąm o n ė s re f lek s i j o s

Yra nemažai Vlado Šlaito eilėraščių, kurių branduolį
sudaro kūrybinio akto refleksija – tiesioginė arba metaforiška. Tai kyla iš svarstymų apie poezijos koncepcijas,
eilėraščiuose keliami klausimai, į kuriuos mėginama
atsakyti jais pačiais. Ar galima pasitikėti lyrinio subjekto atsivėrimu? Kur baigiasi autobiografinė patirtis ir
prasideda literatūra? Tokia neįprasta kūrybos refleksija
kartu yra gana rizikinga, nes, tradiciškai galvojant, šis
skaitymo šifras kūrybą „demaskuoja“. Kūrėjo sąmonė
ima reflektuoti rašančiąją sąmonę, t. y. kaip objektą analizuoti save pačią, ir taip pati poezija yra vertinama ir
kritikuojama. Martinas Heideggeris, svarstydamas apie
pačią save reflektuojančią būtį, pastebi: „Čia-būtis save
pačią suranda tame, ką ji daro, naudoja, ko ji laukia, ką
saugo, t. y. tuose aplinkinio pasaulio įrankumuose, kuriais ji rūpinasi.“1 Kūrinio savirefleksija tarsi užsidaro
pirminės hermeneutikos rate. Save reflektuojanti rašanti
sąmonė pasirodo jau pirmame poeto eilėraščių rinkinyje
Žmogiškosios psalmės:
Lyrikai myli vienišus medžius: eilėraščiuose
jų medžiai būna užsidarę ir išdidūs;
eilėraščiuose jų medžiai myli begalinį vienišumą.
Ak, netikėk: jų vienišumas būna dirbtinas!
Ak, netikėk: jų vienišumas būna dirbtinas, nes medžiai
kaip žmonės ieško atramos ir ilgisi
saulėlydyje medžių.
Vieniši medžiai (p. 118)2
Kūrybos recepcijomis Vlado Šlaito poetika panaši į
savirefleksinę Jono Aisčio poeziją, kuris siūlo savo poeziją suprasti ne pažodžiui, bet kaip „sukurtinį“ poezijos „produktą“: „Deja, nebuvo vakaro, nei antakių... /
Tai vakaras netikras – mano sukurtinis, / Bet tu klajosi
mano meilės sentakiu, / Nuėmęs knygą nuo lentynos“
(Atėjo vakaras3). Svarbus atrodo literatūrologės Ritos
Tūtlytės reflektuojamas Aisčio „konfliktas tarp „rašalo“
ir „kraujo“, kuris išsprendžiamas suvokus konfliktuojančias jėgas, patį konfliktą pavertus estetikos branduoliu“4. I. Žekevičiūtė atitaria, kad Vlado Šlaito poetinėse
refleksijose „sukuriamas gyvos kalbos efektas, lyg ginčijamasi su kitais ar pačiu savimi, lyg mėginama išsakyti savo atrastas tiesas ar įrodyti savo teisumą“5. Vlado
Šlaito poezijoje netikėtai vis atsiveria tekstų, kuriuos
galėtume metaforiškai pavadinti poetiniais manifestais,
nes juose pabrėžiama paties poeto kūrybinė programa,
išryškėja literatūrinės nuostatos, galiausiai atsiskleidžia
Pabaiga. Pradžia – Naujoji Romuva, 2015, Nr. 2.

gana išsamus poeto suvokimas, kas jam yra kūryba – rašančioji sąmonė atsigręžia į save ir permąsto patį rašymo
aktą. Eilėraštyje Lazdynų krūmai svarstoma apie poeziją: „Kas yra mano žodžiai? / arba eilėraščiai?“ (p. 130).
Poetinės kalbos „lankstumas“ metaforiškai prilyginamas lazdynų krūmui – „Lazdynų krūmai lankstesni nei
mano žodžiai / mano eilėraščiuose“. Žodžių saldumas
yra tarsi riešuto branduolys: „Kas yra tariamas mano
eilėraščių saldumas? / ir tariama poezija? / Ach, aš
mąstau apie lanksčius / ir vėjuj skambančius lazdynų
krūmus! / Kokia saldi yra pernykščių metų riešuto širdis!“ Šiuo eilėraščiu išreiškiama ribinė lyrinio subjekto
patirtis, esant tarp kultūros (žmogaus kuriamos sferos)
ir natūros (gamtos pasaulio), tačiau pripažįstamas natūros pranašumas, kuriam žodinis-sukurtinis pasaulis
negali prilygti – lazdynų krūmai lankstesni už kalbą, o
branduoliai saldesni už žodžius. Mąstymas apie kalbinę
tikrovę kartu tampa mąstymu apie joje esantį tikrovės
atspindį, jo patyrimą.
Polilogiškame eilėraštyje Neišsakyta meilė poetas iš
pradžių kreipiasi į numanomą skaitytoją, pabrėžtinai
imperatyviai sakydamas:
Eilėraščius, kuriuos aš jums skaičiau, užmirškit.
Eilėraščius, kuriuos aš jums rašiau, sudeginkit.
Tik mano meilę jums,
kurią aš jums norėjau išsakyt eilėraščiuose
ir kuri liks tarp jūsų ir manęs neišsakyta,
tik mano meilę pasilikit sau.
Šioje strofoje tarsi atskiriama pati eilėraščio substancija ir jos sukeltas jausmas. Meilė, kurią norėta išsakyti eilėraščiuose, suvokiama kaip esanti už žodžių, neišsakyta, efemeriška. Eilėraščio branduolys traktuojamas kaip
meilė, kuri nėra nei eilėraščio forma, nei turinys, bet tai,
kas yra už jo, o kartu tai, kas netgi iš viso nėra išsakyta.
Jausmas tampa numanomu mediatoriumi tarp poetinio
subjekto ir skaitytojo. Pats eilėraštis kaip priemonė jam
pasiekti tampa nebereikalingas, tuščias jausmo kiautas,
kurį reikia sunaikinti – imperatyviai skatinama materialaus teksto destrukcija – „užmirškit, sudeginkit“. Antroje strofoje poetas leidžiasi į polemiką su numanomais
kritikais: „Tie, kurie sakė man, kad aš rašau eilėraščius /
tiktai dėl to, kad aš eilėraščius rašyčiau, tie neklysta.“ Toliau išryškėja autoriaus kūrybinės nuostatos, teigiančios,
kad eilėraštis yra kažkas daugiau nei tik eilėraštis, t. y. jo
energetika pranoksta substancionalumą. Eilėraštis tampa universalia terpe, skirtingose epochose ir skirtingose
tautose „išdainuotas“ jausmu:
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nėra pasauly lyriko,
kurio eilėraščiai būtų tik jo eilėraščiai,
nes jo eilėraščius prieš jo gimimą,
gal tik kitoj tautoj ir trupučiuką vietomis gal
perstatytais žodžiais,
dainavo Afrikos smiltims ir vėjams beduinas,
arba dainavo Azijos žvaigždėms ir geltonam Jang–Tse–
Kiango dumblui
tą pačią lyriką siaurų akių kinietis,
arba dainuoju aš tą pačią lyriką
lietuviškiems laukams ir kryžiams
Aukštaičių lygumų sūnus.
Subjektas suvokiamas tarsi mediumas, galintis semtis iš visatos universalumo patirties, „dainuojantis lyriką“, kurią dainavo „Afrikos beduinas“, „siaurų akių kinietis“. Ši mintis leidžia suvokti „lyrikos dainavimą“ kaip
archetipinį amžinosios kartotės ritualą. Poetas, „dainuojantis lyriką“, išeina iš istorinio laiko suvokimo ir įsilieja
į archajinio žmogaus ritualinį laiką. Pasak M. Eliade’s,
„archajinis žmogus visomis išgalėmis stengiasi priešintis istorijai, suprantamai kaip negrįžtamų, nenuspėjamų
autonomiškos vertės įvykių seka“6. Archajinio žmogaus
gyvenimas yra grįstas archetipų, pirmapradžių mitų kartojimu, o ne įvykiais. „Lyrikos dainavimas“ – rituališka
kartotė, paties pasaulio ritmiškas suvokimas, jo registras,
poeto Cz. Miłoszo žodžiais: „Ritmas yra giliausia žmogaus gyvenimo esmė. <...> O kadangi gyvename pulsuojančiame, virpančiame pasaulyje, jis irgi valdo mus
ir savo ruožtu primeta savąjį ritmą. <...> Kartojimasis
leidžia mums priprasti prie pasaulio ir traktuoti jį kaipo
gerai pažįstamą.“7 Dainuojantis lyriką išreiškia aplinkos
patirtį, yra universalus gamtos žmogus: mitinis poetas
pratęsia lyriką, dainuotą „Afrikos smiltims ir vėjams“,
„Azijos žvaigždėms ir geltonam Jang–Tse–Kiango dumblui“, tačiau kartu steigia ir savąją tapatybę – „aš tą pačią lyriką / lietuviškiems laukams ir kryžiams / Aukštaičių lygumų sūnus.“ Eilėraštyje pasikartoja poezijos kaip
dainos įvaizdis – mintis apie eilėraščio muziką, lyrikos
„muziką“, kurią pagal prigimtį „išdainuoja“ poetas, nes
jame tarsi yra užkoduotas visatos garsynas. Panašiai yra
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kalbėjęs ir filosofas V. Sezemanas: „...muzika išreiškia ne
tik žmonių jausmus ir emocijas tiksliąja žodžio prasme –
joje objektyvuojasi įvairiausi gyvybės pasireiškimai ir net
daugiau: ji apima visą fenomenalinio pasaulio dinamiką,
kuri sukelia mumyse vidinį atgarsį.“8 Trečioji eilėraščio
strofa vėl grįžta prie imperatyviškojo pirmosios pakartojimo:
Eilėraščius, kuriuos skaičiau, užmirškit
ir puslapius, kuriuos rašiau, sudeginkit,
tik mano meilę jums,
kuri paliks tarp jūsų ir manęs neišsakyta,
jūs pasilikit sau.
Šiame tekste, kaip ir kituose, išryškėja stilistinis kartojimo kaip litaniškumo bruožas. Pakartojimai suvokiami kaip leitmotyvai, litanijų, religinių giesmių atliepimai,
sudarantys savitą fonetinę struktūrą. Panašus pakartojimo principas panaudotas vėlesniame poeto eilėraštyje:
Kadangi poezija yra daugiau, negu proza,
kadangi poezija yra daugiau, negu mąstymas,
kadangi poezija yra kartu mąstymas ir svajonės,
kadangi poezijai nereikia nei išsimokslinimo,
nei ypatingo pasiruošimo,
kadangi poezija arba savaime ateina,
arba visai neateina,
tai už tai į poeziją
žiūriu kaip į Dangaus arba Dievo malonę.
Apie poeziją (p. 408)
Šį poezijos apie poeziją eilėraštį gana plačiai yra išnag
rinėjęs literatūros kritikas Rimvydas Šilbajoris9, kurio kai
kuriomis mintimis būtų pravartu pasiremti analizuojant.
Siūlydamas galimą formalistinį eilėraščio aptarimą, jis
pastebi: „pirmosios trys eilutės lengvai lūžta perpus, o
pirmoji pusė yra tiksliai tris kartus pakartotos frazės „kadangi poezija yra“ variacija, tiksliau, progresija: pirmosiose dviejose eilutėse poezija yra „daugiau“, o trečiojoj
tuos abu „daugiau“ aprėpia žodis „kartu“. Pabrėžtinai
kartodamasi ta pati žodžių grupė ne tik įveda į tris skir-
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tingus poezijos apibrėžimus, bet ir patvirtina, kad poezija kaip tik yra, o tai jau pasako viską; antrosios eilučių
pusės tiktai įvairiai atkartoja, paįvairina tą visa apimantį
teiginį.“ Taigi galima daryti prielaidą, kad V. Šlaito eilėraščiuose apie poeziją dominuoja ir pačios poezijos apmąstymų turinys, ir forma, kuri ypač organizuotai atitinka svarstymų apie poeziją esmę. Forma, suvokiama
kaip tapatūs, vienas nuo kito tik pustoniais besiskiriantys pakartojimai, sudaro meno kalbai būdingą sistemą,
o kartu ir aktualizuoja jos turinį. R. Šilbajoris, eilėraštį
aptardamas formos aspektu, atveria įdomų jo semantinį
lauką: „...ketvirtoj eilutėj žodis „poezija“ nukrypsta nuo
„yra“ į „nereikia“ ir kartu nuo vardininko į naudininką.
Taip atsiranda semantinis plotas, kuriame „esančiam“ ir
„nereikia“ yra savotiškas absoliutaus ir nuo nieko nepriklausomo buvimo įtvirtinimas, gražiai suderintas su
totalinio Absoliuto vyksmu – malone – eilėraščio gale.“
Poeto mintis apie pačios poezijos kaip Dievo malonės
patirtį, kaip matėme iš didelės jo korespondencijos dalies
bei cituotų eilėraščių fragmentų, nuolatos kartojasi, dažnai iškyla kritiniuose kūrybos apmąstymuose. Įdomu tai,
kad pastaruosiuose eilėraščiuose, ypač Apie poeziją, galima matyti ne tik polemikos, kas yra poezijos šerdis, turinį, išreiškiamą poezijos kaip Dievo malonės patirtį, bet
ir suvokti, kad šis patyrimas yra kuriamas per ypač organizuotą formą. Šis kartojimas kartu reiškia grįžimą prie
reflektuojamo poetinio įkvėpimo diskurso ištakų. Pasak
Romano Jakobsono, „kartojimas yra viena svarbių priemonių, kurios kalboje išryškina formą: kai koks nors žodis ar formuluotė daugiau ar mažiau reguliariai pasikartoja diskurse, išryškėja ne tik pasikartojantis elementas,
bet ir nuo jo neatsiejamas pats grįžimo procesas.“10 Jau
nuo pat pirmųjų kūrybinių refleksijų galima pastebėti
Vlado Šlaito maištą prieš „konvencinį eiliavimą“, maironiškas silabotonines konstrukcijas, šiame kūrinyje toks
maištavimas steigiamas, R. Šilbajorio žodžiais, per atvirkštinį rimavimo metodą: „...šiame eilėraštyje įprastinių rimų eilučių galuose nėra, o jas „rimuoja“, t. y. savo
garsais viena kitą atitinka, eilučių pradžios. Matome lyg
ir pabrėžtiną poeto norą sudaryti tokias garsų sistemas,
kurios tiesiogiai prieštarautų normaliai laukiamoms. To
prieštaravimo „prasmę“ (kabutėse, nes formalistui čia iš
tiesų ne prasmės klausimas) suvokiame atpažinę, kad tie
atvirkštiniai rimai sudaro struktūrą, atitinkančią ir viso
eilėraščio atvirkštinę semantiką: poetas paneigia vieną po
kitos nusistovėjusias prielaidas apie poezijos esmę, galų
gale pasilikdamas prie tradicinio, iš malonės gauto įkvėpimo.“ Eilėraštis išreiškia ir šiam darbui aktualią ribos
patirtį – poezijos refleksiją kaip būseną „tarp“. Poezija
yra kažkas panašaus į prozą, tačiau tai „daugiau negu
proza“, ji kyla iš mąstymo, tačiau „yra daugiau negu mąstymas“. V. Šlaito požiūriu, poezija nepripažįsta konvencijų: „arba–arba“, „kadangi poezija arba savaime ateina, /
arba visai neateina“. Lyrinis subjektas nėra nuoseklus, jis
nuolat svarsto ir svyruoja. Eilėraštyje Užmiršta romantika
(p. 42) rašymas suvokiamas kaip išsigelbėjimas, prisiminimas, kaip užuovėja, priebėga, tai, kas leidžia ištrūkti iš
niūrios kasdienybės gniaužtų: „Aš tyčia tau rašau apie
pavasarį / Aš tau rašau, kad tavo slegiančioj palėpėj / kūrentųs tėviškė, paskendusi pavasary.“ Lyrinis subjektas
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sako rašantis, nes „reikia / kuo nors sušildyti visų dienų
rutiną, / kad imtų kaisti ir kūrentis mūsų gyslos, / kad
drėgnos sienos ir įdubę bloko lubos / neslėgtų vienišų pečių“. Tačiau jau kitame tekste atrodo priešingai – rašymas
yra tarsi senos, neužgijusios žaizdos draskymas, nes apmąstydama tai, ką patyrė, sąmonė vėl iš naujo išgyvena
vaikystės tilto, gluosnio praradimo skausmą: „Kai rašau
apie šitą seną seną pasaulį, / kai rašau apie vėją, / kuris
leidžiasi tiltais, / aš mąstau pasunkėjusia / širdimi, / kad
seniai nebėr jau / nei to mielo vaikystės tilto, / nei seno
gluosnio, / kuris saugojo tiltą, / ir aš baisiai gailiuosi, /
kam iš viso ėmiau rašyt.“ (Senam pasaulyje, p. 141). Poezijoje ieškoma užuovėjos, kuri būtų antilaikiška, stebuklinė,
anomališka gamtai: „Poezijoj / ieškau užuovėjos, / vyšnių
šakos, / kuri žydi vasario mėnesį, / ir žibuoklių ne šio pasaulio“ (Be gimto medžio, p. 171) Naujuose eilėraščiuose
percituojamos senų eilėraščių frazės, polemizuojama su
ankstesniais teiginiais, taip sukuriama marga rašančiosios sąmonės minčių koreliacija. Poetas ima baimintis per
plačių savo kuriančiosios sąmonės mostų: „Negerai, kad
nuolat nušneku ne pagal savo nosį, / tai yra, / aš pasakau
taip daug, / kad vėliau išsigąstu, / jog niekados nepasieksiu taip baisiai tolimo kranto, / kurį buvau užsibrėžęs.“
Čia lyrinis subjektas suvokia savo paradoksą, būsenos
ribiškumą, poezijos suvokimo dviprasmybė atsispindi
pačiame eilėraščio pavadinime – Mano nelaimė ir mano laimė (p. 223). Eilėraštis tampa ankstesnių tekstų apžvalga:
„Pavyzdžiui, / aš esu sakęs: / aš neprašau sveikatos / arba
esu sakęs: / duok / kad stovėčiau kaip didelis deimanto
kalnas / tarp tamsių vandenų, / idant skrosčiau aršiau už
peilį / aukšto vandenio bangą.“ Savikritiškai, kaip bandymai „iššokti aukščiau bambos“ vertinamos ankstesnės
idėjos. Poetinėje polemikoje jaunystės citatos suvokiamos jau kaip nebeaktualios, nors sąmonė ir linkusi jas
persvarstyti, aktualizuoti: „Tačiau laikas nestovi vietoje. /
Laikas bėga ir viskas keičiasi, / ir visų aktualijų / vietoj
lieka neaktualūs, seni dalykai“ (Aktualijų vietoje, p. 378).
Senų eilėraščių idėjų atspindžiai metaforiškai suvokiami
kaip „šešėliai Platono sienoje“.
Rašymo džiaugsmas reflektuojamas kaip rašymas
„sau pačiam“, egocentrinis: „Kai rašau, / rašau tiktai
sau, / nes poezija atneša džiaugsmo man tik vienam“
(Džiaugsmas pro langą, p. 345). Kartu šis kalbėjimas pateisinamas tuo, kad daugiau nėra su kuo kalbėti, „nes visi, /
kurie su manim kalbėjo, / jau daugiau nebekalba, / nes
jų burnos užpiltos žemėmis, / nes jų lūpos paženklintos
žemėmis, / nes jų šešėliai išėjo nakties karalystėn“. Kita
vertus, šiai minčiai oponuoja poeto laikysena ir laiškai,
noras, kad kūryba būtų publikuojama, pavyzdžiui, „ačiū
už laišką ir už tai, kad žadate mano eilėr. parekomenduoti lietuviškai spaudai Vilniuje. Niekas nerašo tik sau
pačiam arba kambario sienai“ (1966 05 11 laiškas Vytautui Kazakevičiui). Norint pabrėžti poeto minčių prieštaringumą, lyginami tarsi du skirtingi diskursai – laiškai ir
eilėraščiai, nes beveik vienodai laiškuose ir eilėraščiuose
varijuojamos frazės, atsiranda eilėraščių dienoraštiškumas, polinkis į autorefleksiją, taip pat laiškuose išsakomi
argumentai, kurie patvirtinami tų pačių eilėraščių citatomis. Tai leidžia laikyti šiuos du šaltinius vienu sąmonės
audiniu, persiklojusių reikšmių struktūra.
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Laiške Julijai Švabaitei, svarstydamas apie poetinį
adresatą, rašytojo ir skaitytojo santykius, V. Šlaitas kaip
argumentą įrašo eilėraštį: „Menas menui / yra aukščiausia savimylavimo rūšis. / Tai trupučiuką kvepia narcizmu. / Vienas vaizdas praeina, / ir kitas vaizdas praeina, /
ir trečias vaizdas praeina / ir nei vienas jų atminty nepalieka ženklo. / Kai negali rašyti, /geriau nerašyk. / Geriau
susirask kur nors ramią ir nuošalią vietą / sodo vienatvėje / ir ilsėkis. / Taip bus geriausia.“ Šiek tiek pataisęs,
eilėraštį išspausdina rinkinyje Nesu vėjo malonėje, pavadindamas Menas menui (p. 432). Eilėraštį galėtume laikyti
gana didaktišku, moralizuojančiu („Jei gali nerašyti – nerašyk“), tačiau pabaiga kuria netikėtą atomazgą, autoironišką ir šarmingą efektą: „nes žongliravimas žodžiais /
yra tuščias, / pigus / ir labai neskoningas dalykas. / Visa
tai rašau tiktai tau, mano senas bičiuli, / mano mielas
ir mano senstantis Vladai Šlaitai.“ Tai eilėraštį priartina
prie anksčiau gvildentos temos – rašymo sau pačiam.
Poezijoje fiksuojamas paradoksas – jos ambivalentiškumas. Atsiranda panašumo su mįslėmis: „Vietos nedaug teužima, bet daug pasako. / Kas tai galėtų būti? Tai
poezija. / Vietos daug užima, bet nieko nepasako. / Kas
tai galėtų būti? Tai poezija“ (Debesys, p. 338). Kartu suponuojama mintis, kad poezijos ambivalencija neleidžia jos
įsprausti į jokias formules ar apibrėžimus, ji neprognozuojama, kupina netikėtumo, lyginama su debesimis,
nes „vieni debesys ateina ir užlyja, / o kiti šiaip tiktai ateina ir nueina“. Poezija yra tai, ko apibūdinti neįmanoma:
„būčiau juokingas, jeigu mėginčiau / apibūdinti tai, / ko
negalima apibūdinti“ (p. 408), bet vis dėlto mėginama:
„Esu žodžio tapytojas. / Dažų vietoj vartoju žodį. / Sumaišau tavo mirusią meilę su savo svajonėmis, / ir eilėraščio rėmuose dega raudonos rožės“ (Raudonos rožės,
p. 400). Kitame tekste teigiama, kad „...poezija yra muzika, / panaši į Čiurlionį šviesių debesų sonatoje“ (p. 408).
Poetinis įkvėpimas suvokiamas kaip būsena, tvyranti
ore aplink lyrinį subjektą, kuriai reikia tik nusiteikimo,
vidinio įkvėptumo: „Viskas draikos ore. / Reikia tiktai
pagauti. / Reikia tiktai ypatingo nusiteikimo, / idant patys eilėraščiai liptų prie pirštų galiukų“ (p. 418). Kadangi
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eilėraštis suvokiamas kaip spontaniškas dalykas, einama
prie išvados: „Svajoju / apie gražų eilėraštį. / O geriausia
yra nesvajoti, / o tik skaičiuoti, / kaip gražiai ir taikingai
auksiniai pavasariai krinta.“
Eilėraštyje Mano tauta (p. 293) svarstoma, ar galima
rašyti poeziją esant katastrofinei, trauminei būsenai. Tai
siejasi su vokiečių filosofo T. Adorno klausimu, „ar įmanoma kurti poeziją po Aušvico?“ arba Bertoldo Brechto
sociokritišku pamąstymu, kaip „galima rašyti apie medžius, kai žūsta žmonės?“. Vladas Šlaitas savo eilėraštyje
svarsto, kaip poetiniu žodžiu galima padėti okupuotai
tautai: „Šiuo metu, / kai mano tauta yra suspaudimo
pavojuose, / nedera niekam rašyti meilės eilėraščius. /
Reikia akmens ir švino. / Arba eilėraščių, / kurie trenkia
kaip švinas.“ Refleksyviai mąstoma, kad dabartinėmis
okupacijos sąlygomis „reikia rašyti taip, kad kiekvienas
eilėraštis / būtų tolygus akmeniui, priešui daužyti – / tam
amžinam mūsų priešui, kurio didžiulės / voros žengia
kovos rikiuotėj Azijos stepėmis <...> / nereikia / nusiminimo ir ašarų“. Vis dėlto kitur suponuojama mintis, kad
tik per ašaras ir liūdesį galima įžengti į poezijos erdvę:
„Kadangi ne vieną kartą esu rašęs eilėraščius, / rašęs ir
verkęs, / užtai aš ir tvirtinu, / kad neįmanoma įžengt į
kūrybos šventovę be ašarų, / nes poezija / yra kelias į
Dievo meilę / ir į dievišką širdį“ (Ne vieną kartą, p. 298).
Taigi rašymas poeto suvokiamas kaip būdas bendrauti su Dievu, savotiškas tikėjimo išpažinimas, o kartu ir
savos tapatybės įtvirtinimas, galėjimas prabilti į Dievą
lietuviškai. „Jei netikėčiau į šviesią lietuvišką ateitį, /
būčiau seniai jau metęs rašyti eilėraščius. / Bet aš rašau
ir rašau. / Ir rašau tik lietuviškai, / nes ir Dievas mane
supranta lietuviškai“ (p. 344). Tapatybės liudijimas pasikartoja tekste Lietuvos dobilėlis: „Kiekvienas tikras mano
poezijos žodis / reiškia meilę lietuviškam žodžiui, / reiškia meilę lietuviškumui / ir meilę Lietuvai“ (p. 413). Leitmotyvu eilėraštyje tampa frazė: „Nes esu Lietuvos laukų paprasčiausias ir mielas / Lietuvos dobilėlis.“ Čia vėl
iškyla paprastumo, kuklumo kaip aukščiausios poetinės
apraiškos vertybė, kurią dažnai poetas gynė savo laiškuose ir eilėraščiuose, taip pat ir savo gyvenimo būdu.
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Eilėraščiuose apie eilėraščius apmąstomas ir kultūrinis dialogiškumas, skaitymo patirties refleksija. Tokioje
poezijoje randasi pokalbiai su „mirusių poetų draugija“,
pavyzdžiui, su Sapfo – „Tavo eilėraščiai skamba man
taip, / lyg tu juos būtumei rašiusi ne prieš pustrečio /
tūkstančio metų, / lyg tu juos būtum rašiusi tiktai vakar, / rašiusi man tik vienam, / rašiusi mano paguodai ir
mano džiaugsmui“ (Safo, p. 155). Prišaukta Sapfo dvasia
implikuoja savosios būties permąstymą, gyvųjų ir mirusiųjų ryšį: „Gal iš tikrųjų mes esam žolėn panašūs? / Taip
kaip žolė mes maitinamės mirusiųjų kaulais, / taip kaip
žolė mes siūbuojam žemės paviršium / surišti amžinon
draugystėn.“ Taip pat kreipiamasi į Anakreoną: „Senas
ir nepataisomas iškrypėli, jaunų berniukų ir mergaičių
mylėtojau, stipraus vyno gėrike ir girtų tauškalų dainuotojau“ (Septynios eilutės Anakreonui, p. 180), apmąstoma
būtis „čia“ ir „ten“, esant tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio ribos, bet matant tik tai, kas „čia“: „viskas dėstosi
pagal tavo antkapio aprašymą / jauni berniukai ir jaunos
mergaitės bręsta ir auga / ir saldžios vynuogės šildosi
saulėj virš tavo kapo.“ Eilėraštyje Juoda katė (p. 181) plėtojamas dialogas su mitine Prozerpina, Apie džiaugsmą
(p. 196) – su Afrodite. Čia atsiranda įdomių paralelių eilėraštyje Aukso ratas (p. 319). Donelaičio saulė suvokiama
kaip egiptietiška dievybė, Dievo absoliutas. Aukso ratu
brėžiamas santykis su senuoju pasaulėvaizdžiu. Archetipų šviesoje blyksteli poeto sąmonėje iškilę egzotiniai
motyvai – Nefertitės apyrankė, Kleopatros adata, rytiečių durklas. Tekste Apie daiktus familiariai „diskutuojama“ su Vergilijumi: „Mano mielas bičiuli, / Vergilijau, /
sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt / kai tu
rašei šiuos žodžius, / tu tikriausiai žinojai, / kad netiesą
rašei / kad tu rašei tuos žodžius vien tik mano širdies
paguodai“ (p. 197). Taip pat atsiranda senatviška bičiulystė su Turgenevu: „Ir kai kūnai pasensta / tada tie, /
kurie rašė poeziją apie meilę / jau poezijos apie meilę
daugiau neberašo, / nes jiems nieko daugiau nebelieka,
kaip tik senatvėje / nusiskųsti drauge su Turgenevu, /
girdi, / nerašom, / nes daugiau nebemylim“ (Su Turgenevu, p. 246). Eilėraštyje Ligi vartelių kalbinamas prancūzų
rašytojas Chateaubriand’as, prisimenant garsųjį jo aforizmą apie praeinančią meilę: „Meilė ateina ir praeina /
o amžinosios meilės ilgesys mus lydi iki karsto lentos /
Šatobrijanai! / Tai, / ką tu kartą pasakei / taip ir paliko /
per amžių amžius žemėje kartotis“ (p. 250). Intymi poetinė komunikacija vyksta ir su amžininku Juozu Kėkštu,
kartu apmąstant ir savo, kaip vargo žmogaus, likimą:
„Žmonės, / vargo išvarginti, / rašo geriau negu tie, / kurie
vargo nematė / (aš kalbu apie tuos, / kuriems tenka gyventi ir skursti be savo krašto).“ Retoriškai kreipiamasi
į poetą pagal ankstesniųjų eilėraščių formuluotes: „O, /
Kėkštai! / Tavo poezijoj / aš užsimerkęs galiu atpažinti
širdies dalelytę, / kuri lygiai ir man priklauso, / nes po
šiai dienai / man, / panašiai kaip ir tau, / tenka gyventi
ir skursti be savo krašto“ (p. 282).
Vladas Šlaitas išsako gailestį dėl poetų, pakliuvusių
po „gyvenimo ratais“, čia pakartojama korespondencijoje ir ankstesniuose eilėraščiuose išsakyta mintis, kad
poezija negali atnešti išganymo, tik laikinąją paguodą.
„Gaila poetų. / Ypač tų, kurie eilėraščiuose ieško išgany-
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mo. / Lyg eilėraščiai galėtų atnešti išganymą. / Daugių
daugiausia jie gali atnešti paguodos.“ (p. 310) Eilėraštyje
prisimenami tragiško likimo poetai – pasak Šlaito – išganymo ieškotojai: „Ypač man gaila Bodlero. / Ir Rilkės. /
Piktybių gėlės ir Duino elegijos. / <...> O kaip man baisiai gaila visų poetų, / kuriuos vieną po kito sutraiško
gyvenimo ratai.“ Poetų likimo tragiškumas suvokiamas
kaip santykio su Dievu praradimas, suproblemintas santykis. Dėl klausimo, kodėl tiek daug poetų sutriuškina
likimas, svarstoma: „Ogi todėl, / kad nėra nieko lengvesnio, / kaip pasimest / ir prarasti Dievą: / per išdidumą ir
kūno įstatymą.“
Komunikacija su „mirusiais poetais“, kokia vyksta
V. Šlaito eilėraščiuose, yra santykių su kultūra ir tradicija ieškojimas. Panašiai yra mąstęs ir garsusis poetas, literatūros kritikas T. S. Eliotas, kalbėjęs, kad poeto vertės
susijusios su santykinėmis kultūros – mirusiųjų poetų –
vertėmis. Jo nuomone, poetas turi justi individualumą,
kuris „ne visada plaukia pro žymiausius autoritetus“, o
kultūrinės praeities apmąstymas suvokiamas kaip „pasikartojantis savęs, koks esi, aukojimas kažkam, daug vertingesniam“11. Kartu tai yra ir bendravimas su pačiu savimi, savosios kultūrinės tapatybės ieškojimas, sąmonė,
kuri atgręžta į vidujybę ir permąsto pačią save, o kartu
ir visus kultūros ženklus, kurie joje įsispaudę. Šios autorefleksyvios poetikos aptarimas leidžia poetinį subjektą
suvokti kaip susiskaldžiusį, esantį paribyje, rašantį ir iš
tam tikros distancijos komentuojantį savo rašymą, kartais atsiveriant autoironijai, kartais akcentuojant poeto
kaip mediumo vaizdinį, turintį savyje magiškumo, sak
ralumo. Poezijos savivoka leidžia išryškinti jį veikiančius
kultūrinius kontekstus, gilesnę jų recepciją.

K o re s p o n d e n c i j a – temat i ka ,
šalt i n i a i i r a d re s ata i

Laiškai, priklausantys paraliteratūriniam žanrui, egodokumentikai, gali būti suvokiami ne tik kaip komunikacija su kitais, bet ir su pačiu savimi, savirefleksija. Čia
atsiveria naujos galimybės pažinti iki šiol mažai tyrinėtus asmenybės aspektus, išskirti asmeninę to laikotarpio
liudytojo vertinimo prizmę. Laiškų recepcija, papildyta
literatūros fenomenologijos prieigomis, į juos leidžia
pažvelgti kaip į grožinei kūrybai lygiavertį rašančios sąmonės aktą12. Vlado Šlaito laiškuose skleidžiasi individualus autoriaus patyrimas, dienoraštiškas fiksavimas
ir svarbių dalykų išskyrimas. Tai paliudija ir laiškuose
skirtingiems adresatams nuolat pasikartojančios temos –
Dievo malonės patyrimas, požiūris į kūrybą, vertybinės
nuostatos. Sąmonės kismas, vienos būsenos virsmas kita,
balansavimas. Pasak E. Ruseckienės, „laiškas – ilgaamžis žmonijos kultūros istorijos faktas ir specifinis žmonių bendravimo modelis, kuriame atsispindi autoriaus
asmenybė, įsitikinimai, emocijos“13. Fenomenologiškai
tai gali būti traktuojama ir kaip išpažintinis išsisakymas,
atsivėrimas. Laiškai čia suvokiami kaip pirminė fenomenologija – tai sąmonės apglėbtas ir reflektuojamas pasaulis: „Kūryba, ypač kalbinė, yra pirminė fenomenologija
ir hermeneutika. Tokia ji yra pagal santykį su tikrove.
Vienu ar kitu būdu (epochų, krypčių, stilių perskyros) ji
aiškinasi pasaulį ir jo supratimo variantus.“14
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Temų spektras Vlado Šlaito susirašinėjimuose yra labai platus. Kalbama apie poezijos ir kūrybos recepcijas,
lietuviškumo svarbą, tremties, egzodo laikysenas, Dievo
malonės patirtį, religinius, dvasinius, moralinius išgyvenimus. Bendraudamas su bičiuliais užsienyje, ta pačia
skaudžia emigrantų dalia paženklintais kūrėjais Kaziu
Bradūnu, Julija Švabaite-Gyliene, literatūrologu Kęstučiu Kebliu ir su Lietuvoje likusia mama Antanina, gimnazijos laikų draugu Henriku Gintautu ir su sovietams
dirbusiu literatūrologu Vytautu Kazakevičiumi, polemizavo įvairiais klausimais, kurie kartais tapdavo ir filosofiškais būties apmąstymais. Tačiau kartu juntama poeto
kasdienybė, buitiniai rūpesčiai dėl darbo, gyvenamosios
vietos, taip pat dėl savo poezijos sklaidos, publikacijų,
rinkinių išleidimo.
Dalis laiškų publikuota sudarytoje rinktinėje Saulė
ant šaligatvio. I. Žekevičiūtė pastebi, kad „laiškuose atsispindi V. Šlaito asmenybės daugialypumas, mėginimas
taikytis prie adresato“ – čia turimos omenyje laiškų, rašytų tuo pat metu įvairiems adresatams, skirtybės („Rašydamas laiškus namiškiams, poetas nebuvo visiškai
atviras ir nuoširdus. Nenorėdamas skaudinti artimiausių žmonių, jis daug ką nutyli, apie kai kuriuos dalykus rašo priešingai negu yra iš tikrųjų.“15). Literatūrologė, kalbėdama apie V. Šlaito korespondenciją, pastebi,
kad „informatyviausi laiškai, geriausiai atskleidžiantys
prieštaringą V. Šlaito būdą, tai laiškai poeto gimnazijos
laikų bičiuliui Henrikui Gintautui. V. Šlaitas čia atviras
ir tiesus, nieko neslepiantis. <...> Daugelį laiškų bičiuliui poetas pasirašydavo „Slopo“ pravarde (Slope – angl.
„šlaitas“. Ši pravardė, taip taikliai prigijusi dar gimnazijos laikais ir bičiulių laiškuose, išliko visą gyvenimą –
V. B.), tarsi sutvirtindamas visa, kas šiuos abu žmones
siejo su ankstyva jaunyste“16.
V. Šlaito laiškai H. Gintautui (emigracijos periodo) ir
laiškai literatūrologui Vytautui Kazakevičiui cituojami iš
Ukmergės Vlado Šlaito bibliotekos kraštotyros skyriaus
fondo, kuriame sukauptos jų kopijos, nurodant tikslią
laiško datą arba metus. Laiškas Kęstučiui Kebliui, laiškai Kaziui Bradūnui, Julijai Švabaitei-Gylienei cituojami
naudojantis Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondo medžiaga. Laiškai poeto motinai Antaninai Šlaitienei
cituojami iš literatūrologės I. Žekevičiūtės sudarytos rinktinės korespondencijos dalies, nurodant visą laiško parašymo datą arba metus. Pateikiamų laiškų kalba netaisyta.

L a i ška i g i m n a z i j o s la i kų
b i č i ul i u i H e n r i ku i G i n tautu i
i k i em i gra c i j o s

Gilinantis į poeto Vlado Šlaito laiškus gimnazijos laikų
bičiuliui Henrikui Gintautui, iš pradžių teko apsibrėžti
chronologinę ribą: 1959–1986 m. Ukmergės kraštotyros
skyriuje laiškų bičiuliui kopijos datuotinos nuo 1959 m.,
šią datą kaip korespondencijos su H. Gintautu atskaitos
tašką mini ir I. Žekevičiūtė rinktinėje Saulė ant šaligatvio
ir savo literatūrinėje studijoje Vlado Šlaito poezijos paralelės. Tačiau dirbant atsirado ypatinga galimybė – iš Henriko Gintauto gauti 6 ankstyvuosius tarpukario periodo
laiškus (1941–1942), kurie ligi šiol nebuvo nurašyti. Apie
ankstyvąjį susirašinėjimą su poetu H. Gintautas užsi-
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minė per vieną mūsų pokalbį 2014 m. Po mėnesio, paskambinęs V. Šlaito gimnazijos draugui, išgirdau džiugią
žinią – mano prašymu, šią autentišką medžiagą poeto
bičiuliui pavyko surasti. Iš ankstyviausių laiškų galima
patirti ribines poeto dvejones, pradėtą savo eilėraščių stiliaus paieškų kelią, kuris gerokai vėliau išsikristalizavo į
regimas poetines formas.
Pirmas poeto laiškas H. Gintautui rašytas 1941 m.
sausio 26 d., jam mokytojaujant Būdviečių pradžios
mokykloje, Tauragės apskrityje. V. Šlaitas dalijasi savo
mokytojavimo patirtimi. Šie įspūdžiai aprašyti atvirai,
labai sodria leksika, nevengiama ironijos: „Trauk velniai
tą mokytojavimą <...> Tiesa, vaikai tai manęs brač klausosi. Kai noriu, tai „klasėje būna taip tyku, kad girdėt,
kaip pelė subinę kasosi“... (pagal Baranausko Anykščių
šilelį).“ Su atsidūsėjimu išreiškiama pozicija, jog „mokytojo duona“ jam nėra patraukli – „Bet kas iš to, jeigu
mokykla man ne prie širdies“. V. Šlaitas pajuto slegiančią provincialumo, vietos paribio būseną: „Ir mokykla
mano tai toks užkulisis, kad kito tokio niekur nerastum:
aplinkui 15 km spinduliu nė vieno padoresnio durniaus
nerastum.“ Kalambūrai, sodri laiškų leksika rodo V. Šlaito asmenybės savivokos aštrumą, gebėjimą ironiškai
vertinti savąją ribinę patirtį. Čia kyla ir vaizdinga gyvenimo fatalizmo metafora: „Pamažu ir neišvengiamai
aplinka mums įkiša tarp dantų apynasrį ir mes visi bėgam, kaip iškastruoti kumeliukai. Kai kada ar pamėginam sužvengti, bet už šitą malonumą gyvenimas mums
įspiria į uodegą. Girdi, užsimanei kvailys žvengti...“
Laiške prisiimama gyvenimo stebėtojo pozicija, miglotai,
persunkta abejonių, pasirodo ir būsimojo poetinio kelio
perspektyva: „Pradedu abejoti, ar pasiseks man kada
nors pralįst su plunksna. Na, bet kol kas dar plunksnos
nemetu. Gal dar užsikabinsiu. O kol kas stebiu gyvenimą. Kad ir purviną.“
Šiame laiške labai įdomiai atsiskleidžia būsimojo poeto pamąstymai apie asmenybės formavimosi subtilybes
ir žmonių charakterių skirstymai pagal Dostojevskio ir
Turgenevo personažų tipus: „...gimnazijoj turėjom tik
savo charakterio siūlą ir tik dabar, kai užpakaly palikom gimnazijos duris, pradedam išryškėti: vieni būnam
Lužinu, kiti Marmeladovu, treti gal su Raskolnikovu ar
su kokiu nors suknistu Bazarovu. Aš nuėjau su paskutiniuoju.“ Taigi, intertekstualiai dešifruojant V. Šlaito išskirtus charakterius, galima pastebėti, kad kalbama apie
keturis personažų tipus, iš kurių trys yra iš Dostojevskio Nusikaltimo ir bausmės: Piotras Petrovičius Lužinas
atspindi nemalonaus valdininko, savimylos, į puikybę
linkusio personažo bruožus, Marmeladovas – silpnavalis girtuoklis, tačiau turintis atvirumo ir nuoširdumo, Raskolnikovas – skurdžiai gyvenantis studentas,
atsiskyrėlis, aplinkybių „auka“ ir „budelis“. Pastebėtina
Dostojevskio įtaka žemininkų kartos atstovams, taip pat
V. Šlaitui, kuris eilėraščiuose sugrįžta prie jo refleksijų,
legendos apie „Didįjį inkvizitorių“ etc. Tačiau pastarasis
veikėjas, su kuriuo tapatinasi V. Šlaitas, – Bazarovas –
atklydęs iš I. Turgenevo romano Tėvai ir vaikai. Jį galima
traktuoti kaip paribio žmogų, neigėją, nihilistą. Dauguma literatūros kritikų ir filosofų Bazarovą laiko vienu
pirmųjų herojų nihilistų literatūroje.
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Šlaitas tapatinasi su šiuo personažu. Pradėjus savarankišką, atsakingą gyvenimą, netrukus suvešėjo nihilizmo ir slegiančios rutinos patirtys: „Žiūriu į gyvenimą,
rūkau ir spiaudau. Ir daugiau nieko. O kam čia jaudintis.
Ir koks gi čia gyvenimas: rytą atsikeli, nusiperdi ir pavalgai; po to eini į pamokas; po pamokų ir vėl pavalgai, o
pavalgęs ir vėl nusiperdi. Taip ir visą gyvenimą: pavalgai
ir nusiperdi ir t. t.“ Antrame laiške, rašytame po kelių
mėnesių (1941 04 19), dar labiau išryškėja vietos paribio
būsena, psichinis disbalansas ir nepasitenkinimas esama
padėtimi: „Šitas kaimas baigia užgrajinti mano nervus...
Klasėje niekados ramiai nešneku, – vis rėkiu ir rėkiu...
Supranti, įeinu į klasę, vienam nuplėšiu ausį, kitą užvarau į kampą ir po to klasėj būna ramu, kaip po krikšto.“
Tačiau ryški ir laiško ironija, kuri suteikia tam tikrą distanciją pamatyti save iš šalies, įvertinti savo ribinę patirtį.
Ankstyvojoje V. Šlaito korespondencijoje taip pat
svarbūs pirmieji kūrybiniai svarstymai, savito stiliaus
paieškos, kurios, laikui bėgant, įgijo individualią kūrybinę programą, susikondensavo į konkrečias formas.
Poetas, būdamas vos 22 metų, jau nujautė savųjų kūrybinių impulsų kryptį. Tiesa, tai buvo tik svarstymai, bet
jie svarbūs ir visam tolesniam kūrybiniam keliui: „Ieškau naujų lyrikos formų, ir vis negaliu surasti.“ Išryškėja ir savikritiškas žvilgsnis: „...kartais, rodosi, kad jau
šį tą geresnio parašau, bet, kai po nekurio laiko pasižiūriu, tai ir vėl matau, kad už visą mano liriką, šiuo metu
negalima nė penkių fen[i]gų duoti.“ Ankstyvuosiuose
laiškuose bičiuliui H. Gintautui atsiveria V. Šlaito lyrikai
būdingas naujos, poetinės formos ieškojimas, taip pat
pirmosios pesimistiško, kartais nihilistiško poezijos tono
gaidos: „Retkarčiais išspaudžiu vieną kitą eilėraštį. Apie
tai, kad gyvenimas – kapeikos nevertas. Mėlinis man už
šitokią tematiką velnių davė. – Girdi, sako, taip rašyti
negalima: reikia daugiau optimizmo, patriotinio užsidegimo! Mokykis, sako, iš Maironio. Tai bent poetas buvo.
A man, atsiprašant, toks užsidegimas visai svetimas.“ Iš
šių, dar 1942 m. išsakytų, poeto žodžių matyti, kad jo
lyrika netęs nei maironiškojo stiliaus, nei jo patriotizmo
tematikos. Poetas, atsisakęs jam svetimo patriotinio patoso ir optimizmo, rodos, ima krypti į egzistencializmą,
gal net nihilizmą. Norą ieškoti kitokios kalbinės raiškos
poetui sukėlė anksti pabudęs siekis autentiškai išsakyti
savojo laiko ir realybės pojūtį. V. Šlaito noras vaduotis iš
maironiškųjų tendencijų savo galutinį tašką pasiekė jau
emigracijoje, susipažinus su moderniaisiais poetais – T. S.
Eliotu, P. Neruda, W. Whitmanu – ir su žemininkų karta.
Karo sūkurys ir emigracija daugiau nei dešimtmetį
buvo nutraukusi susirašinėjimą su gimnazijos laikų bičiuliu Henriku Gintautu. Po karo, per stalininį režimą,
korespondencija buvo neįmanoma dėl itin griežtos cenzūros. H. Gintautas pastebi: „Abu vaikystės ir jaunystės
draugai likome atskirti geležinės užuolaidos. Susirašinėti pradėjome šeštuoju dešimtmečiu, gerokai po Stalino mirties. <...> Stalino laikais rašymas į užsienius buvo
tiesiog pavojingas ir grėsė liaudies priešo etiketė ar net
tremtis.“17
Vėliau susirašinėjimas pamažu atsigavo, nors cenzūros trukdžių, atrodo, būta nuolat. Ukmergės kraštotyros archyvuose saugoma korespondencija datuojama
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nuo 1959 metų. Pirmajame archyvui patikėtame laiške
randame V. Šlaito žodžius: „...nes štai jau, palyginti, ilgas laiko tarpas praėjo, kai išsiunčiau Tau gromatą, ir iki
šiol negaunu iš Tavęs atsakymo.“ Galime suprasti, jog,
prasidėjus vadinamajam Sovietų imperijos atlydžiui, susirašinėjimą vis tiek kaustė gana griežta cenzūros ranka,
daugelį laiškų tiesiog nublokšdama į nežinią. Bet jau nuo
1959 m. V. Šlaito laiškai pasiekdavo bičiulį. Kartais parašant po porą laiškų per metus, šis susirašinėjimas jau be
jokių didesnių pertrūkių tęsėsi iki 1986 m.

L a i ška i H . G i n tautu i p o
em i gra c i j o s

Laiškuose Henrikui Gintautui poetas ne kartą yra užsiminęs, jog toks bendravimas yra komplikuotas dalykas,
ypač dėl sovietinės cenzūros. „Šiom dienom išsiųsiu Tau
savo foto ir kelis eilėraščius be politikos ir be religijos.
Gaila, kad negalim susitikt ir pasikalbėt žodžiu. Nesgi
laiškai nieko nepasako. Ypač kai jie rašomi į Lietuvą arba
iš Lietuvos į užsienį.“ (1966 02 27) Laiškai poeto įvardijami ir kaip nepatikimi, nepakankami: „Gi laiškai, kaip
pats žinai, yra ne kažin koks mediumas.“ (1973 06 16)
Tačiau kartu tai – vienintelis įmanomas būdas atsiverti,
palaikyti ryšius su savo praeities draugu.
Iš laiškų Henrikui Gintautui galime suprasti ir apie
itin griežtas siuntinių cenzūros sąlygas – beveik visi poeto užsienyje išleisti eilėraščių rinkiniai, siųsti į Lietuvą, nepasiekdavo adresatų, tik 2 iš 9 poeto leistų knygų
prasprūdo pro cenzūros filtrą, kaip vėliau H. Gintautas
yra mąstęs, jog tai buvo tiesiog kažkoks stebuklingas
atsitiktinumas, nes eilėraščių rinkiniuose pasitaikydavo
ir nemažai režimo kritikos, tuometei represinei valdžiai
nepalankaus požiūrio į „raudonąjį okupantą“.
1959 m. vasarį rašytame laiške poetas išsako bičiuliui priekaištus dėl klaidingų jo kūrybos interpretacijų.
Tai yra ir viena išsamiausių visoje poeto korespondencijoje išsakytų kūrybos refleksijų: „Dėl eilėraščių: aš taip
ir maniau, kad Tu skaitysi žodžius paraidžiui ir lygiai,
kaip dauk kas, pakartosi tą pačią klaidą, būtent, susidarysi įspūdį, kad aš smirstu liūdėsio sodželkoj. Šitaip nėra.
Kasdieniškam gyvenime esu toks pat Slopas, t. y. laikausi
įsikibęs į jumorą bei gyvenu pagal seną lozungą – chop!
Tarp kitko, nenorėčiau, kad mano eilėr. pasiektų mano
motiną, nes ji, ko gero, susidarys įspūdį, kad aš iš tiesų
esu liudnas ir nusigyvenęs.“ Paaiškinęs savo eilėraščiuose turinio, nuotaikos atspalvio, prieštaringos laikysenos
niuansus, poetas pereina prie minčių apie specifinės
formos (verlibro, Vlado Šlaito žodžiais, „nekonvencinio
eiliavimo“) pasirinkimą: „Nekonvencinio eilėr. rašymo
nepostuluoju ir niekam neperšu. Jis gi man arčiau dūšios dėl to, kad jis duoda daugiau laisvės. Antra vertus,
juo rašant, nėra tiek daug pavojaus įsivaryt, atsiprašant, į
dirbtinę ekstazę.“ Taigi, atrodo, kad išsakyti pagrindiniai
nerimuoto eilėraščio teikiami pranašumai išryškinami
kaip kalbinė laisvė ir atsiribojimas nuo dirbtinės ekstazės ir egzaltacijos.
Iš plataus laiškų temų spektro bičiuliui Henrikui
Gintautui išsiskiria besikeičiantys poeto darbai emigracijoje, gyvenamosios vietos. Tačiau ilgesys savo gimtajai
Ukmergei išliko toks pat stiprus ir nepakitęs. 1959 m.
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liepos 19 d. Vladas Šlaitas rašo: „Atsiminimuose Tu vis
tebesi toks, kokį Tave mačiau paskutinį kartą savame
krašte, nors, žinoma, laikas mus vienus daugiau ar mažiau pakeitė bei apnešiojo... Daug daug šviesių dienų,
mano mielas, tolimas ir kartu artimas šviesių dienų bičiuli, Henrikai!“ Prie Ukmergės vaizdinio laiškuose ir
poezijoje sąmonė nuolat grįždavo nušviesdama sustingusius jaunystės dienų inkliuzus, juose esančius žmones
ir daiktus – 1961 m. sausio 30 d. poetas rašo: „Iš Tavo
laiško sprendžiu, kad Ukmergė yra gerokai pasikeitusi.
<...> Žinoma, savo vaizduotėje aš ją vis tebematau tokią,
kokią ją mačiau mokyklinio suolo dienose. Ir šitokios jos
aš labai dažnai ir baisiai pasiilgstu“; 1965-aisiais, prisiminęs 25 metų gimnazijos baigimo jubiliejų, poetas rašo
bičiuliui: „Kaip baisiai greitai bėga žmogaus gyvenimas!
25 metai prabėgo, kaip sapnas. Rodos, tik vakar baigėm
gimnaziją, o žiūrėk! jau čvertis amželio. <...> Labai dažnai prisimenu dienas, praleistas Ukmergėj, ir būna taip,
kad, rodos, imk ir verk.“ 1971 metų reminiscencija: „Dažnai prisimenu Ukmergę, Kęstučio aikštę, kurioj mums
teko šlifuoti, ir, žinotum, kad šiandieną mūsų vaikiškų
ir jaunatviškų dienų Ukmergė yra gražuolė.“; 1973-iaisiais dar puoselėjama viltis sugrįžti į tėviškę ir susitikti su bičiuliu po Ukmergės dangumi: „Tačiau tikiuosi,
kad, jeigu mes ištempsime dar ketvirtį šimtmečio, tada
tikriausiai atvažiuosiu į Ukmergę, į mūsų mokyklinių
bei gimnazistiškų prisiminimų miestą ir pasidalinsim
viskuo gyvu žodžiu.“ 1975 m. balandžio 26 d. randame
žodžius, sugrąžinančius į vaikystės ir jaunystės patirčių
lauką: „Taip yra, kad mes visi, kurie kartu praleidom
vaikystę ir jaunystės pradžią, esame paženklinti bendru
prisiminimų štampu.“; 1976 m. sausio 17 d. laiške vėl
pulsuoja atgijusi viltis sugrįžti į Ukmergę: „Tarp mudviejų šnekant, Henrikai, dar neužmetu vilties susitikti
su Tavim Lietuvoj. Tarp kitko, žmogui nėra visame pasaulyje brangesnės vietos už savo pirmųjų prisiminimų
miestą. Aš kalbu apie Ukmergę.“ Vis dėlto, gavęs bičiulio kvietimą apsilankyti Ukmergėje ir pasiūlymą suteikti
visokeriopą finansinę paramą, poetas Vladas Šlaitas realistiškai įvertina, kad apsilankymas gimtinėje po šitiek
metų būtų tragikomiškas ir bergždžias, taigi savo atsakyme 1977 m. sausio 8 d. poetas rašo: „Ačiū, kad žadi
mane, man apsilankius Ukmergėj, paremti finansiškai.
Bet, iš principo, niekad iš nieko nepriimu malonės. Gi
po 35 metų sugrįžęs į Lietuvą, pirmiausia, būčiau labai
panašus į klasišką Biliūno personažą (Grįžo) (iš tikrųjų
Grįžo, apie kurį kalbama, yra Antano Vaičiulaičio kūrinys – V. B.), o be to, būčiau, angliškai šnekant, out of
place.“ 1979 m. lapkričio 24 d. V. Šlaitas taip pat atsisako
kvietimo dalyvauti jubiliejiniame gimnazijos abiturientų susitikime rašydamas: „Ačiū už kvietimą dalyvauti
mūsų buvusios Ukmergės gimnazijos abiturientų susitikime. Tačiau važiuoti nežadu: prieš 40 metų buvusios
Ukmergės jau nėra, o dabartinėje Ukmergėje aš būčiau
svetimšalis.“ Tragiškai skambantys žodžiai atskleidžia
bejėgiškumą prieš laiko fatalizmą: „prieš 40 metų buvusios Ukmergės jau nėra (išryškinta mano – V. B.).“ Kaip
sąmonės savaimingas grįžimas į prarastąjį erdvėlaikį yra
1981 metų laiškas, kuriame vėl veriasi poeto reminiscencija: „Rodos, užvakar su Tavim buvome ukmergiškėje
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pradžios mokykloje. Tu jau tada turėjai stiprų būdą. Gi
aš jau tada buvau svajotojas.“
1983 m. pabaigoje kaip sąmonės nušvitimas iš naujo
blyksteli viltis sugrįžti į Ukmergę, gyvai susitikti bičiulį Henriką – „Jei sustiprės akys, atvažiuosiu pas Tave į
svečius. Pats esi vienas iš tų gerų vaikystės dienų, kai
kartu mokėmės pradžios mokykloje ir kai kartą abu galinėjomės ant grindų tarp mokyklinių suolų.“ Vis dėlto
1986 m. sausio 14 d. laiške šios minties galutinai atsisakoma, nes tai buvo paskutinis laiškas bičiuliui: „Gi aš
sėdžiu Londone ir niekur nekeliauju, nes mano akys gerokai susilpnėjo, taip kad Tavęs aplankyti nebežadu. <...>
Nebelaukdamas laukiu pakvietimo į dangišką guberniją,
kurios neišvengti niekam.“
Iš poeto laiškų bičiuliui Henrikui Gintautui svarbu
paminėti tuos, kuriuose išsikristalizuoja ir savita viengungio, iš gyvenimo mažai reikalaujančio „mažojo žmogaus“ filosofija. Laiškuose Henrikui atsiskleidžia nuoširdūs praėjusio bohemiško poeto gyvenimo prisiminimai.
1960 m. vasario 19 d. poetas rašo bičiuliui „Bakchą ir
Venerą“ iškeitęs į gana ramų viengungio gyvenimą:
„Kai dėl širdies dalykų, tai šiuo metu tvarkoj: įkarščio
metuose atidaviau savo duoklę, atseit, iškišęs liežuvį
vaikiausi sijonus. Gi šiandien į visa tai žiūriu kaip į praėjusį dalyką.“ Viengungiškas ir nereiklus gyvenimas galiausiai tampa Vlado Šlaito moto: „Nors atvirai šnekant,
mažiausiai man, amžinam viengungiui, pinigas rūpi.“
Poeto gyvenimo filosofija – pasitenkinti mažu, nereikalauti didelio komforto: „Šiaip gyvenu gerai: nedaug
iš gyvenimo gaunu, bet nedaug ir reikalauju. Pasirodo,
juo mažiau reikalauji, juo lengviau gyvent.“ Savo atsiminimų kalboje Henrikas Gintautas teigia V. Šlaitą buvus
abejingą materialiems dalykams ir praktiškumui: „Turtų
nemėgo, gerai apmokamo darbo neieškojo. Mažas kambarėlis, lova, stalas, dvi kėdės... „Here today, and gone
tomorrow.“18 (Ši frazė Vlado Šlaito buvo mėgstama,
dažnai kartojama korespondencijoje.) K. Barėnas pastebi – „Jokių daiktų neturėjo, tik išeiginį kostiumą. Nebuvo praktiškas niekur, bet darbą visada sąžiningai atlikdavo.“19 Bičiuliui H. Gintautui Šlaitas rašė, jog „metams
prisidedant, vis lengviau išlaikyti moralinę lygsvarą... ir
šito pasekoje daros šviesiau gyventi“ (1961 12 28).
Išlaikyti moralinę pusiausvyrą poetui padėjo ir Dievo malonės patirtys: „šiandieną, koks jis bebūtų mūsų
gyvenimas, jis man atrodo šviesus, nes kur bebūtume,
mes visi amžinai vis gyvename vieno amžino Dievo
meilės širdy!“ (1962 12 18) Būti „taikoje su Dievu“ tampa kasdienybės iššūkiais: „Šiaip gyvenu gerai, nes (pabrėžiu) svarbu tik būti taikoje su Dievu, o visa kita tėra
tik smulkmenos, dėl kurių neverta sielotis.“ (1964 01 30)
Viengungiškas gyvenimas taip pat suvokiamas kaip tam
tikra duotis, „bohemiško“ gyvenimo patirčių poetas ima
gėdytis: „Dėl to, kad esu vienas, šiandieną galiu tik pasidžiaugti; gi dėl to, kad savo metu buvau palaidas santykiuose su moterimis, šiandieną tenka dažnai graužtis ir
gailėtis.“ Taigi poetas nuolat pabrėžia pastangas laikytis
„kūno įstatymo“ – „tenka labai ir labai save stipriai laikyti kontrolėje (kalbu apie kūno įstatymą)“.
Pasaulį ištikęs blogio fatalizmas – komunistinės imperijos įsigalėjimas, pasaulinio karo patirtis – taip pat

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 6 , N R . 1 ( 5 9 4 )

reflektuojami per krikščioniškąją prizmę: „Kai dėl Dievo
kišimosi į šio pasaulio žiaurumus, tai ką gi? Jis visiems
mums davė laisvą valią. Antra vertus, mūsų gyvenimas
yra labai trumpas... O kad žmonės amžinai žudė vieni
kitus ir žudys, tai yra faktas. Nes ir Kristus pasakė: Ne
taikos atėjau aš siųsti, bet kalavijo. Šitaip ir bus iki pasaulio pabaigos. Antra vertus, kuri didžiulė (ir kartu žiauri)
imperija nėra pradingusi?“ (1964 05 06) Čia prisimenama
ir Arthuro Schopenhauerio filosofija: „Šiuo atveju tenka
mąstyti ne protu, bet širdimi. (Der Mensch steckt sich
nich seinem Kopfe, sondern in seinem Herzen. Schopenhauer.)“ Taip priartėjama ir prie paskališkojo tikėjimo širdimi: filosofas aktualizavo logique coeur – širdies logiką –
kaip priešpriešą René Descartes’o iškeltai grynajai proto
logikai: „Širdis jaučia Dievą, o ne protas. Tikėjimas yra
tai, kad Dievas jaučiamas širdimi, o ne protu. <…> Širdis
turi savų argumentų tikėti, kurių nežino protas.“20 V. Šlaito laiškuose išryškėja širdies ir proto dichotomija, ribinė
situacija. Pabrėžiamas religingo žmogaus vadovavimasis
„širdies logika“, atmetant racionalistinį požiūrį. Grynas
jausmas, intuicija poeto gyvenime ir kūryboje tampa daugybės įvykių lėmėju, o šaltas protas, racionalus vertinimas nėra šios asmenybės kelrodis, kuriuo jis vadovautųsi.
Autoriaus akcentuojama askezė ir „kūno įstatymai“,
viengungiškas gyvenimas pakliūva į naujus svarstymų
laukus, ribinių situacijų potyrius. Dar neseniai džiaugęsis savo kukliu vienišiaus gyvenimu, poetas staiga prašo draugo daktaro patarimo: „Tarp kitko, atrodo, kad
ko gero vesiu. Tik blogai, kad ji tik 23 metelių. Kažkaip
metų skirtumas mane verčia labai ir labai pagalvoti. Prie
progos, kaip medikas, parašyk šiuo reikalu man kelis
žodžius.“ (1968 01 13) Tačiau netrukus vėl grįžtama prie
viengungiško gyvenimo ir askezės temos: „nebeieškau
žemiškos laimės. Vienišo žmogaus gyvenimas nėra sunkus, reikia tik vyriškumo bei valios.“ Tam, kad išlaikytum „moralinę lygsvarą“, pasak poeto, reikia laikyti save
„šiurkščiose pirštinėse“, tačiau šitas „kūno įstatymas“
yra sunkus siekinys, kuriame esmiškai tenka grumtis su
lytiškumo potraukiu, instinktais: „...jau 15 metų, kai laikau save šiurkščiose pirštinėse, ir visai nesistebiu, kad
Rilke sakė, jog vienuoliai yra asketiški, bet jų lytis yra
stipri.“ (1975 08 09).
Tikėjimas poeto reflektuojamas kaip ramstis visose
gyvenimo situacijose, ypač senatvėje: „Mano motina retai man rašo. Paskutinį kartą rašė, jog jinai laukia, kad
Dievas greičiau ją atsiimtų. Tai štai ką reiškia senatvė.
Senatvė, kuri daugelį dalykų išryškina ir parodo visai
kitokioj šviesoj. Gerai, kad ji yra tikinti. Antraip senatvė
daugeliui, ypač indiferentams arba užkietėjusiems ateistams, turi beveik tragiškumo prieskonį.“ (1974 08 10) Neišvengiamai artėjanti senatvė poeto irgi suvokta krikščioniškai – „ateinanti senatvė manęs nejaudina, kadangi esu
amžinas viengungis ir kadangi, pabrėžiu, esu tikintis,
t. y., tikiu, kad šis gyvenimas yra įžanga arba pasiruošimas kitam gyvenimui. Tarp kitko, nepagalvok, kad tai
tėra tik mano poetiškas pafilosofavimas. Tai mano konkreti ir apčiuopiama kasdienybė.“ (1973 11 11); Likimo
neišvengiamybė suvokiama stojiškai – pomirtiniu gyvenimu tikinčio žmogaus akimis: „Nei senatvės, nei kelionės į gražesnį pasaulį neišvengti niekam“ (1983 12 31).
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L a i ška i K a z i m i eru i B ra d ū n u i .
L i teratūr i n i o žur n al o i d ė j a

Laiškuose skirtingi adresatai suponuoja ir savus kalbėjimo būdus, todėl akivaizdi reikiamybė korespondencijos dalį pildyti naujais šaltiniais – laiškais K. Bradūnui,
J. Švabaitei, V. Kazakevičiui, aptarti juose pasikartojančias autoriaus pažiūras ryškinančias temas bei naujus
aspektus. Tai suteikia asmenybės tyrimui išsamų vaizdą,
atskleidžia naujus paribio būsenos aspektus.
Geras Vlado Šlaito „prietelius“, su kuriuo nuolat
bendrauta įvairiomis temomis, buvo Kazimieras Bradūnas – išeivių poetas, literatūros kritikas, žemininkų kartos poetų atstovas, daugelio kultūrinių žurnalų (Ateitis,
Aidai, Literatūros lankai, Draugas) redaktorius, 1951 m.
išeivių poezijos antologijos Žemė sudarytojas. Be abejo,
čia kalbama apie literatūrinius leidybos dalykus, kūrybos recepcijas, nors dauguma aspektų – Dievo malonė,
trauminė patirtis, požiūris į kūrybą – yra tarsi tęstinės,
laiškuose ir kitiems adresatams vienaip ar kitaip gvildentos temos. V. Šlaito ir K. Bradūno korespondencijoje
įvyko įdomus bendravimo virsmas, skatinęs nuo oficialaus tono judėti prie familiarumo. Šį poslinkį taikliai
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yra įžvelgusi Vlado Šlaito tyrinėtoja I. Žekevičiūtė: „Rašydamas poetui Kazimierui Bradūnui, V. Šlaitas pasirodo kaip lietuviškos poezijos gerbėjas, K. Bradūno redaguojamų leidinių bendradarbis ir poeto draugas. Įdomu
stebėti laiškuose atsispindinčią V. Šlaito ir K. Bradūno
santykių metamorfozę – pirmajame laiške V. Šlaitas į
poetą kreipiasi gana oficialiai – Didžiai gerbiamas Pone
Redaktoriau. Vėlesniuose laiškuose šis kreipinys keičiamas į „Mielas Bičiuli“. Dar vėliau rašoma Mielas Kazy.“21
Pirmasis K. Bradūną pasiekęs laiškas (1946 11 28)
rašytas netrukus po karo, DP stovykloje. Laiškui būdingas oficialumas, atstumas, kurį kėlė pagarbi baimė,
tačiau kartu šiame laiške išryškėja jaunojo poeto Vlado
Šlaito vertybinės nuostatos, kūrybos suvokimas: „Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau, leiskit man Tamstą
sutrukdyti keletą žodžių. Darau mažytį ekskursą į praeitį: 1937 m. slaptame Ukmergės gimnazijos ateitininkų
susirinkime, atsimenu, skaičiau Tamstos keletą eilėraščių, – taigi Tamsta man nesate svetimas ir nepažįstamas
žmogus. Neperseniausiai į mano rankas pateko keletas
„Aidų“ numerių. Žinot, Tamstos redaguojami „Aidai“
daro stiprų ir malonų įspūdį. Atsimenu, Nepr. Lietuvoj
mano vienas mėgstamiausių žurnalų buvo „Naujoji Romuva“. Tamstos „Aidai“ savo išore ir savo turiningumu primena „N. R.“ Nežinau, ar Tamstai bus priimtini
mano eilėraščiai (su šiuo laišku siunčiu tris eil.); jeigu
rasite vietos – patalpinkite „A.“ žurnale. Laikyčiau malonia pareiga nors šiuo tuo prisidėt prie Tamstos didelio darbo.“ Šiame laiške ima ryškėti kritiškos, mokančios atsirinkti savuosius autoritetus ir pažiūras sąmonės
bruožai. Poetas nuo pat jaunystės linko prie krikščioniškąsias vertybes ir konservatyviąją ideologiją išpažįstančiųjų ateitininkų, žavėjosi Naujosios Romuvos leidiniais
ir dabar, emigracijoje, pajuto reikiamybę prisidėti prie
šias vertybes tęsiančios lietuvių bendruomenės svetur.
Gavus teigiamą redaktoriaus atsakymą, pamažu ėmė
megztis kultūrinis bendradarbiavimas, vėliau atsirado
ir bičiuliški santykiai. Vedamas gerų norų, Vladas Šlaitas išverčia du eilėraščius, taip ketindamas prisidėti prie
Aidų kultūrinės veiklos: „Šia proga siunčiu du vertimu:
Walto Whitmano ištrauką iš „Song of Myself“ ir Williamo Ernesto Henley „I. M. Margaritae Sorori“. Jeigu rasite
vietos, patalpinkit „Aiduose“; gal tai prisidės nors šiuo
tuo prie susipažinimo, jei ne su nūdienos, tai vistik su
anglų bei amerikiečių poezija.“
Kitas įdomus dalykas, išryškėjęs laiškuose Bradūnui – Vlado Šlaito ilgai gvildenta, tačiau taip ir neįgyvendinta idėja leisti savo literatūrinį žurnalą. Rodos,
turėta plačių užmačių ir prasmingo idėjinio koncepto:
„Dėl vardo žurnalui? Atrodo, kad ką nors geresnio už
„Naująją literatūrą“ išgalvoti negalima. Dėl minčių manifestaciniam žodžiui? Ko nors naujo neišgalvoju. Ką gi?
Netoleruot grafomanijos, ieškot ko nors nauja, kiek tai
leidžia mums mūsų gyvenamoji aplinka – turiu galvoj
literatūrą tų kraštų, kuriuose mums tenka šiuo metu svečiuotis. <...> lit. žur. medžiaga pati daugiau pasakys, nei
įžanginis žodis, žinoma, kiek ji, ta mūsiškė kūryba, turės
pati savyje ko nors tikrai šviežaus ir savito.“ (1950 12 18)
Tačiau, reikalams pasisukus kita linkme ir negavus jokio
finansinio palaikymo, idėja pamažu priblėso, kaip poe-
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tas rašo, „dėl pinigo stokos“, taip pat dėl sustabarėjusio
lietuvių bendruomenių kultūrinio gyvenimo Anglijoje.
Tačiau kartu su šiomis žurnalo idėjomis atsiskleidžia
ir V. Šlaito poetinės programos koncepcija – siekti kažko
„tikrai šviežaus ir savito“, ko nors naujo, kad tai atspindėtų „gyvenamosios aplinkos“ ritmą, o žurnalo įvardijimas kaip Naujoji literatūra suponuoja įžvalgą apie paties
poeto naujos literatūrinės kalbos paieškas. Pabrėžiamas
laikysenos kitoniškumas, kurią jam pačiam ne taip lengva suformuluoti, juolab pateikti programiškai.
Lygindamas lietuvių išeivių kultūrinį gyvenimą Anglijoje ir Amerikoje, poetas pastebi: „Matyt, Amerikoj yra
daugiau sveiko dinamiškumo, kuris persiduoda į išeiviją
(turiu galvoj Tavo užsimojimus ir darbus, kaip, pav., lit.
žurnalą, etc.) Gi Anglijoj išeivija yra gerokai snūstelėjusi.
Ir literatai snaudžia, pasikišę plunksnakočius po galva.“
(1950 08 01)
Kituose laiškuose apie savo poezijos trūkumus poetas kalba labai savikritišku tonu: „Visas vargas, kaip
Pats matai, kad visada sukuosi apie vieną ir tą patį tašką,
būtent, smūtnumą. Vieną kartą dar bandysiu žūt-būt pabėgti nuo šitų visų verkšlenimų ir pasukt kita kryptimi.“
(1951 12 28) Du pagrindiniai ir ryškiausiai įvardyti trūkumai, atrodo, yra nuolatinis pesimizmas ir savo parašytų
tekstų kartojimas, poeto žodžiais, „savęs plagijavimas“.
Kitame laiške irgi formuluojama panaši savos kūrybos
kritika: „Sėdžiu vis tame pačiame melancholijos rate;
žinau, kad reikėtų pabėgti, bet kad iki šiol vis negaliu.
Tai už tai ir eilėraščius tempiu ant vieno ir to paties melancholiško kurpaliaus.“ (1958 07 01) Nors ir būdamas
savikritiškas, poetas vis dėlto jautriai sutiko neigiamus
atsiliepimus, galbūt ypač dėl to, kad pats suprato išsakytų žodžių taiklumą: „nežinau, ar tai tikra pavardė, ar
slapyvardė (aš kalbu apie Kostą Raudą) (A. Nyka-Niliūnas – V. B.), tik žinau, kad jis parašė teisybę, jog esu
amžinai susirūpinęs (kaip koketė prieš veidrodį) tik pačiu savimi. <...> Atrodo, reikės plunksną padėt į stalčių.
Nebent pasikeisčiau ir imčiau rašyt šviesiai ir be liūdesio.
Bet, kaip žinai, Kazy, people don’t change.“ (1966 05 18)
Laimė, poetas savo plunksnos nepadėjo ir 7-asis dešimtmetis bei 8-ojo pradžia kūrybiniu aspektu buvo gana
derlingi. Vis dėlto, matyt, kad Nykos-Niliūno išsakyta
kritika poetą smarkokai užgavo – kitame laiške Vladas
Šlaitas teigia, jog „Gi „Aiduose“ Kostas Rauda iš manęs
pasijuokė daugiau negu reikia.“
Kitas kliuvinys, su kuriuo poetas tiesiogiai nuolat
susidurdavo norėdamas išleisti savo eilėraščių rinkinius, – finansinė padėtis. Tai reflektuota dar viename
ankstyvųjų laiškų – „Iš tikrųjų, geriausia būtų, kaip esi
rašęs, išleisti knygą savais pinigais, tik blogiausia, kad
šitų nelemtų pinigų vis nėra.“ (1958 07 01)
Poetas savo bičiuliui K. Bradūnui ne kartą išreiškė
solidarumą ir susižavėjimą Žemės antologijos sudarymu:
„Tavo „Žemę“ jau perskaičiau. Miela skaityti, ir išorinė
knygos pusė taipgi skoninga ir prabangi. Ko nors geresnio tremtyje iš poezijos nesam turėję.“ Rodos, žemininkai
poetui savo stilistika buvę patys artimiausi.
Laiškuose Bradūnui atsiskleidžia ir kiti poeto kūrybai svarbūs niuansai, kuriuos galėtume apibrėžti kaip
manieringumo, apsimestinio filosofavimo ir dirbtinės
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egzaltacijos atsisakymą, paprastumą: „Viską rašai be galo
paprastai, bet tuo pačiu giliai paimi. Šitai man patinka.
Tūli mūsų poetai, palygint, per dažnai vartoja žodžius a
la metafizika etc. Šitai man kvepia patosu, nors dažnas
kritikas rašo, girdi, žiūrėk, kiek daug filosofijos įdėta.“
(1954 08 15) V. Šlaito jaučiamą K. Bradūno poezijos artimumą ir kartu netgi pranašumą pats poetas vėliau re
flektavo kitame laiške: „Ne kartą, apmąstydamas save,
prisimenu Tave. Ir automatiškai lyginu Tave su savimi,
ir randu, kad Tu turi daug dalykų, kurių aš neturiu ir
kurių niekados neturėjau, ir kurių dėka Tu esi visa galva
už mane pranašesnis. Tarp kitko, nepagalvok, kad mano
potekstėje slepiasi pavydo priegiesmis. Svarbiausia tai,
kad Tu esi, tikra žodžio prasme, lietuviškiausias iš mūsų
visų poetų užsienyje.“ (1970 08 30)
Poeto apmąstymuose lietuviškumo išlaikymas tampa labai svarbia poezijos užduotimi, o kartu ir abipusiu
ryšiu – lietuviškumas galėsiąs išlaikyti poezijos svarbą.
„Taipgi Tu pats, mielas Kazy, žinai, kad po 100 metų tiek
Tavo, tiek mano eilėraščiai bus skaitomi ne Čikagoje ir
ne Londone, bet Lietuvoje.“ (1973 08 21) Į šias poezijos
ateities perspektyvas poetas įrašo Kazimiero Bradūno ir
savo vardą, tačiau, galime sakyti, kad svarbiausias dėmuo čia nėra puikybė ar panegirika, jog po 100 metų jų
eilėraščiai bus skaitomi – pabrėžiama, kad jie bus skaitomi ne užsienyje, o Lietuvoje, gimtajame krašte.

L a i ška i Jul i j a i Š vaba i te i - G yl i e n e i

Vladas Šlaitas dažnai rašydavo laiškus ir Čikagoje gyvenančiai poetei, prozininkei Julijai Švabaitei-Gylienei, kurią likimas taip pat paženklino emigranto dalios
įspaudu, po karo blaškė po pasaulį: 1944 m. Vokietija,
vėliau – 1946 m. – tolimoji Australija, nuo 1960 m. poetė persikėlė į JAV, Čikagą, kur gana aktyviai dalyvavo
ten veikiančių literatų draugijų veikloje. Vladas Šlaitas,
rodos, juto tą ypatingą savo ir Julijos Švabaitės sielų giminystę. „Tu, pagal mudviejų gimimo metus, esi mano
sesuo, ypač, kad ir Tu, kaip ir aš, kartais imiesi poezijos
laikui užpildyti.“ Pirmiausia dėl likiminės sutapties: tos
pačios kartos, karo vėjų blaškyto ir vėtyto žmogaus patirtis. Laiškuose J. Švabaitei poeto balsas yra gan švelnus,
vartojama kiek kitokia leksika nei kad bičiuliui H. Gintautui, adresato „balsas“ turi prielankumo tono, tačiau
kartu ir labai atviras, kartais familiarus – J. Švabaitė jam
lyg poezijos sesuo.
Viename pirmųjų laiškų J. Švabaitei Vladas Šlaitas su
padėka ir susižavėjimu prisimena apsilankymą Čikagos
lietuvių bendruomenėje: „Buvo labai miela pabūvoti Čikagoje ir Jūsų mieloj draugystėj. Lietuviškoji Čikaga man,
paprastai šnekant, patiko. Ir kartu užkrėtė liūdėsiu: kaip
baisiai išmėtė mus gyvenimas po žemės rutulį!“ (1969 11
24) Poetas laiškuose apgailestauja: „Gaila, kad Čikaga toli
nuo manęs: būtų gera pabuvoti Jūsų susiėjimuose, ypač
kai pasišnekat ir artimesniais žodžiais apsikeičiate.“ Rodos, gyvendamas Londone, poetas juto kultūrinį atitrūkimą, kurį Čikagoje kompensuodavo susitelkusi gausi,
įvairią kultūrinę veiklą plėtojanti lietuvių bendrija.
Vlado Šlaito laiškuose Julijai Švabaitei atsiveria tėvynės, okupuoto krašto, į kurį užginta patekti, vaizdiniai: „O Lietuva tiek Tau, tiek man, tiek kiekvienam iš
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mūsų yra visuomet širdy, taip, kad kartais... sunku susirasti vietą.“ (1972 03 17); „Į šiandieninę Lietuvą, imperialistinės Rusijos okupuotą, nors ir baisiai norėčiau,
bet važiuoti negaliu.“ (1972 04 05) Pasak poeto, esamoje
situacijoje jam tėvynė yra jau neberealizuojama svajonė:
„Mane jau kelissyk V. Kazakevičius kvietė apsilankyti
Vilniuje, Poezijos šventėje. Parašiau, kad labai norėčiau
apsilankyti Lietuvoj, bet negaliu pernešti rusų kareivio
okupanto vaizdo. Daugiau jau, žinoma, nebekviečia.“
(1972 02 17) Panašiai mąstyta apie gimtąją ir prarastąją
Ukmergę: „Rašai, kad norėtumei pavažinėti po svietą.
O manęs, žinotum, kažkaip niekas netraukia. Taip, savo
laiku mane traukė Amerika. Gi šiandieną labai norėčiau
tiktai pabūt Ukmergėj. Daugiau niekur. Tačiau Ukmergė,
kaip Tu pati žinai, yra nerealizuojama svajonė.“ (1970 06
24) Laiške kaip vis dar rusenančios vilties žodžiai nuskamba: „Duok Dieve, kad mums visiems tektų susitikti
po lietuviškuoju dangumi, savame krašte.“ Mintis, kad
„nieko nėra amžina“, ir stiprus tikėjimas Dievu poeto
suvokiamas kaip vienintelis kelias išsigelbėti ir išlaikyti savo identitetą: „Mūsų Lietuva yra okupuotas kraštas, tačiau nėra nieko amžina. Svarbu tiktai, kad mūsų
žmonės Lietuvoje išsilaikytų stiprūs tikėjime (Dievu) ir
tuo pačiu išlaikytų stiprią viltį.“ (1974 07 04) Laiške pasikartoja ir K. Bradūnui rašytas motyvas apie poezijos
perspektyvas, kurios nukreipiamos būtent į Lietuvą: „Po
šimto metų niekas neskaitys nei Tavo eilėraščių Čikagoje, arba mano Londone, bet Lietuvoje.“ Čia išryškėja ir
mintis, kad vis dėlto tik gimtoji žemė gali turėti poetinę
atmintį, nes tik ji išsaugo kalbą, papročius, lietuviškąjį
mąstymą.

L a i ška i V ytautu i K a z akev i č i u i .
Svyru o j a n t i ret o r i ka – n u o
kr i t i k o s i k i s o l i d arum o

Yra išlikę nemažai Vlado Šlaito laiškų literatūrologui,
žurnalistui Vytautui Kazakevičiui. V. Kazakevičius buvo
tuometės oficialiosios tarybų valdžios kultūrinių ryšių su
tautiečiais užsienyje komiteto pirmininko pavaduotoju
Lietuvoje, vėliau – Užsienio reikalų ministerijos spaudos ir informacijos skyriaus vedėju. Nekyla abejonių,
jog V. Kazakevičiaus būta svarbaus sovietinio funkcionieriaus, kuris sekė išeivijos spaudą, įvairiais būdais
bandyta išeivius verbuoti, siūlant patrauklų masalą – žadamos puikios gyvenimo ir kūrybinės sklaidos sąlygos
mainais į lojalumą.
Šie laiškai įdomūs tuo, kad leidžia pajusti emigranto,
egzodo literatūros žmogaus dialogiškumą su oficialiajai
sovietinei ideologijai atstovaujančiu kultūrologu, matyti
juos vienijančios temos bei atsiveriančios kolizijos, priešingų laikysenų sankirtos.
V. Kazakevičiaus kvietimą atvykti į Lietuvą „pasisvečiuoti“ V. Šlaitas sutinka nepalankiai, aiškiai išreikšdamas savo priešingas politines pozicijas, nepagailėdamas aštrių komentarų Tarybų Sąjungos vykdomai
okupacijai: „Kartą išvažiavęs į svečius, aš jau daugiau...
(kokia šiuo metu Lietuva bebūtų) nebegrįžčiau: gerai
žinau, ką reiškia būti užsieniečiu. Neduok Dieve niekam juo būti. Gi Lietuvoj pasilikęs turėčiau prisitaikyti. Gi tam mano nervai ir mano valia per silpni. Gi kaip
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krikščionis ir lietuvis, pasilikęs Lietuvoj negalėčiau tylėti... Nesu pranašas, bet žinau (remdamasis savo širdies
nujautimu), kad rusiškoji imperija subyrės. Nereikės nė
ketvirčio šimtmečio. Kasdien prašau, kad Dievas saugotų ir globotų mūsų vargšę ir svetimųjų ujamą Lietuvą.“
(1966 06 13)
Atrodo, po šios aštrios anksčiau cituoto laiško retorikos bendravimas, turėjęs nutrūkti, nesibaigė. Nežinoma,
kokį atsakymą į minėtą V. Šlaito laišką pateikė V. Kazakevičius, bet galima numanyti, kad jis buvo diplomatiškas, t. y. V. Kazakevičius atkakliai, kuo švelniau ir subtiliau siekė įgyti V. Šlaito prielankumą ir lojalumą. Tarp šių
skirtingas ideologijas išpažįstančių žmonių užsimezgė
keistas kultūrinis bendradarbiavimas, kuris tęsėsi porą
dešimtmečių. Poeto tėvynės ilgesys ir noras bent mintimis grįžti į Lietuvą neleido nusigręžti net nuo pavergtos
ir ideologizuotos savo tėvynės. „Pats aš nesu joks literat.
kritikas, bet man visada miela skaityti tai, kas šiuo metu
išleidžiama Lietuvoje“, – 1966-aisiais V. Kazakevičiui
rašo Vladas Šlaitas.
Poetas apibrėžia dalykus, kurie skirtingų pažiūrų
žmones galėtų vienyti – apie poezijos universalumą pasakydamas: „Manau, kad mano rinkinukuose yra eilėraščių, kurie gali būti lygiai skaitomi tiek vienokios, tiek
kitokios pažiūros žmonių, nes yra dalykų, kurie mus
visus, mirtinguosius, liečia vienodai.“ (1960 05 11) Tačiau kitame laiške pabrėžia, jog pažiūrų į poeziją ir į gyvenimą atsieti neįmanoma: „Pažiūrų į poeziją negalima
atskirti nuo pažiūrų į gyvenimą, nebent tai būtų tik poezija, reprezentuojanti meną menui, bet pastaroji tėra tik
tuščias šiaudas – be charakterio ir be tikslo.“ (1974 01 01)
Kazakevičiaus ir Šlaito laiškuose, nors ir išlaikoma tam tikra „diplomatiška pusiausvyra“, kartais netgi
krypstama į draugiškumo, prielankumo toną, vis dėlto
dažnai patenkama į aštresnės kritikos ir konfrontacijų
lauką. Poetas dažnai, vienaip ar kitaip išreikšdamas savo
nusistatymą, kritikuoja jam priešišką totalitarinį režimą:
„Nėra dienos, kurioj nepagalvočiau apie Lietuvą. Labai
norėčiau apsilankyti Poezijos šventėje Vilniuje, bet, kaip
ir minėjau, nesu pasiruošęs kelionei ir, svarbiausia, negaliu pernešti rusiško kareivio-okupanto vaizdo, gi su
rusų okupacija susigyventi negalėčiau.“ (1972 01 06)
Rašančiojo žmogaus padėtį Tarybų Sąjungoje ne kartą
apmąstęs kaip vergo padėtį, Vladas Šlaitas pabrėžia kūrybinės laisvės ir opozicijos nebuvimą, vėl prisimena jį
Tiesoje įžeidusią kritiką: „Kadangi Lietuvoj, kaip ir Rusijoj, tėra tiktai viena partija, taigi ir kokiai nors opozicijai
arba priešiškai nuomonei vietos nėra; taigi ir absoliučios
kūrybinės laisvės nėra.“ (1973 09 03)
Būdamas paribyje, distancijoje, poetas gali kritikuoti jam priešišką totalitarizmą ir daryti tai tiesmukai, be
jokių pagražinimų – tai atitinka jo atvirą, užuolankų nemėgstantį būdą. Tačiau iš Vytauto Kazakevičiaus gavęs
pasiūlymą publikuoti savo tekstus Lietuvoje leidžiamame Gimtajame krašte, poetas padaro neapgalvotą, neatsargų žingsnį, kurį veikiausiai bus lėmęs noras ištrūkti
iš paribio. Mintis apie lietuvišką, jo pasiilgto krašto skaitytojų auditoriją tampa tuo reikiamu, V. Kazakevičiaus
pabertu masalu: Vladas Šlaitas džiugiai sutinka: „Tai,
kad mano eilėraščiai randa vietos šiuo metu dideliu tira-

60

žu Lietuvoje išeinančiame laikraštyje, priimu kaip tikrai
didelį komplimentą mano eilėraščiams. Kur aš bebūčiau, mano širdis visada tebėr mano didžiai numylėtoj
Ukmergėj.“ (1967 05 05) Vėliau visada su dėkingumu
pamini V. Kazakevičiaus suteiktą galimybę publikuoti
kūrybą lietuviškoje spaudoje: „Visada buvau ir tebesu
Jums didžiai dėkingas už tai, kad man leidote prabilti į
Lietuvos skaitytoją. Nes jeigu ne Jūs, tai aš tikriausiai po
šiai dienai nebūčiau radęs vietos šiuo metu Lietuvoje išeinančioje spaudoje“ (1967 05 22). Puikiai atsiliepia apie
V. Kazakevičiaus sudarytą išeivių literatūros antologiją:
„Gi Jūsų „Graži Tu, mano brangi tėvyne“ yra tikrai karališkas darbas.“ (1967 11 01) Į šią antologiją taip pat buvo
įtraukti ir keli poeto tekstai.
Bendravimas su Vytautu Kazakevičiumi atvėrė
V. Šlaito eilėraščių publikavimo Lietuvoje galimybes,
o 1982 m., Kazakevičiui padedant, Lietuvoje išleidžiama jo eilėraščių rinktinė Be gimtojo medžio (Vaga). Už tai
V. Šlaitas išreiškia savo didelį dėkingumą: „Esu Jums
dėkingas už tai, kad dėka Jūsų rūpesčio mano eilėr. pasirodys „Kultūros baruose“ ir kad „Vaga“ išleis mano eilėr. rinkinį. Eugenijų Matuzevičių pažįstu iš jo poezijos,
kuri man yra labai artima. (1981 11 13); „Ką tik gavau
„Be gimto medžio“. Vartau, skaitau ir džiaugiuosi. Tai
tikrai labai gražiai ir prabangiai išleista knyga.“ (1982
12 21); „Man tikrai atnešė daug džiaugsmo tai, kad Jūsų
dėka mano eilėr. Lietuvoje yra skaitomi ir žinomi. Man
tai yra didžiausias atlyginimas, nes niekas nerašo tik
sau pačiam.“ (1983 05 18) Tačiau šis Lietuvoje pasirodęs
eilėraščių rinkinys poetui Vladui Šlaitui sykiu atnešęs
daugybę rūpesčių: „Tuomet „Europos lietuvį“ redagavęs
J. Vilčinskas net vedamajame rašė, kad poetas savo katalikiškus idealus pardavęs bedieviams bolševikams. <...>
Kun. dr. Stp. Matulis išbraukė jį iš „Šaltinio“ redakcijos
narių, kai skaitytojai ėmė nepasitenkinimą reikšti, kad
V. Šlaito poezijos rinkinukas išleistas Lietuvoje.“22 Sovietų valdžia norėjo prisivilioti poetą: „...mama-rusė, galbūt
jis, sugrįžęs čia, šlovins tarybų valdžią... Bet jis rašė, kad
melžiama karve nebūsiąs, socialistinio realizmo ir cenzūros nepripažįstąs, rašytojo, šlovinančio bolševikinį socializmą, profesoriškos algos jam nereikia.“23 K. Barėno
nuomone, eilėraščius į Lietuvą siųsti V. Šlaitą paragino
J. Kėkštas. Po šių painiavų V. Šlaitas parašęs keletą antibolševikinių eilėraščių Europos lietuviui, norėdamas pa
rodyti tikrąsias savo pažiūras ir nuostatas.

T raum i n ė s pat i rt i e s
at s i v ė r i ma i p o et o la i šku o s e

Aptarėme esminius Vlado Šlaito laiškus bičiuliams,
draugams, kultūrinio pasaulio veikėjams, tačiau čia išryškėjo viena svarbi, dažnai pasikartojanti tema, kurią
norėtųsi aptarti atskirai. Tai – trauminė poeto patirtis,
kurios apraiškos svarbios laiškuose ir poezijoje. Pagrindiniai trauminės patirties įvykiai, prie kurių poeto sąmonė nuolat grįžta, yra šie: 1) mišrios šeimos kaip tragiškos
lemties refleksijos; 2) bedievystė, kurią poetas susieja su
tėvo pamišimu; 3) Holokausto ir Antrojo pasaulinio karo
patirtys.
Pirmiausia aptarsime trauminę patirtį, kurią laikas
primetė poeto jaunystei kaip sunkiai pakeliamą davinį.
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Apie tai poetas nebuvo linkęs daug kalbėti, tačiau patyrimai neišvengiamai atsidengė kai kuriuose laiškuose,
kai kuriuose eilėraščiuose-liudijimuose: viena ryškiųjų
kolektyvinės traumos patirčių buvo savo akimis regėtas
Holokaustas, apie kurį laiške H. Gintautui prabyla tik
1978 metais: „Su Lietuvos žydais intymiau išsikalbėjau
su Icchoku Meru. Sakiau, kad sutikti iš Lietuvos žydą
yra panašu į stebuklą, ypač kad aš pats savo akimis
mačiau Ukmergėj varomus žydus sušaudyti į Pivoniją.
Įrodinėjau, kad ne žydai, o mes, krikščionys, esame tik
rieji žydai. Apskritai man jų gaila, nes jie neša istorinį
dieviškos tragedijos ženklą.“ Stipriausiu žydų tautos
tragedijos liudijimu poetas laikė J. Jevtušenkos eilėraštį
Бабий яр, kurį išvertęs prašė K. Bradūno publikuoti Aiduose, vėliau dėl jo tarp šių bičiulių vyko aštri polemika,
nes K. Bradūnas įtariai žiūrėjo į J. Jevtušenkos personą
ir vertimo nenorėjo spausdinti. Pats V. Šlaitas 1963 m.
spalio 6 d. argumentavo, „kad Jevtušenka yra rusas ir
komunistas (nors dėl šito tenka labai paabejoti), tai yra
faktas. Bet gi lygiai yra faktas tai, kad nei anglų, nei vokiečių, nei mūsų poezijoj iki šiol neradau nieko, kas galėtų nors trupučiuką prilygti taip stipriai išreikštai žydų
tragedijai, kaip kad ją išreiškė Jevtušenka.“ 1964 m. šio
eilėraščio vertimą siuntė ir bičiuliui H. Gintautui, prieš
tai rašydamas: „Jeigu norėtum, tai galėčiau Tau atsiųsti
Eugenijaus Jevtušenkos eilėr. „Babij Jar“, kurį išverčiau
į vieną mūsų žurnalą...“
Vladas Šlaitas savo laiškuose ir poezijoje ne kartą
yra užsiminęs apie išprotėjimo baimę ir į sąmonę giliai
įsispaudusią tėvo pamišimo traumą. K. Barėnas laiške
E. Ignatavičiui rašė: „Tikrą baimę nešiojosi visą laiką, kad
neišeitų iš proto, ir prisiminimas, ką jis matė, vis persekiojo jį.“24 Ateizmą kaip žmogiškosios tragedijos, o kartu
ir visos komunistinės imperijos žlugimą, kurį poetas „išpranašauja“ 1968 m. kovo 14 d. laiške K. Bradūnui: „Gi
su komunistais prasidėti neverta, nes mes jų nepataisysim ir nepakeisim. Tai yra faktas, kurio mes, būdami užsieniečiai, nepakeisim, nes esame nepajėgūs. Tačiau dėl
šito nusiminti nereikia, nes nėra nieko amžino. Gi ateizmas ir tuo pačiu komunizmas netolimoj ateity susilauks
savo kracho, nes be Dievo gyvent negalima (šitai aš Tau,
Kazy, rašau, remdamasis savo tėvo tragedija, kuri labai
ir labai žiauriai buvo mane palietusi).“
Kalbėdamas apie savo kilmę, šeimą, kuri buvo mišri,
poetas dažnai tai vertina kaip tragizmo patirtį: laiškuose
Julijai Švabaitei rašoma, kad „...mišrios vedybos yra nelaimė (jeigu ne vedusiems, tai, kaip taisyklė, jų vaikams).
Šitai rašau remdamasis savo asmenišku patyrimu, kurį
pernešiau ant savo nuosavo kailio.“ (1970 08 16); „O kad
mane daug kas puola, tai šituo nė kiek nesistebiu, nes gi
Tu pati žinai, kad mano motina rusė.“ (1974 02 03) Viename laiške literatūrologui K. Kebliui (1982 05 06) taip
pat užsimena apie savo dvigubos tapatybės kompleksą
ir iš to kilusius nesusipratimus: „Kaip čia, užsienyje, ne
visiems esu priimtinas, taip lygiai ir Lietuvoje, nes mano
motina rusė. O rusai į mane žiūri kaip į литовец...“ Iš šio
pasisakymo galima suprasti, kad tautinėje išeivių bendruomenėje poetas buvo patekęs į labai dviprasmišką
situaciją: lietuvių bendruomenė emigracijoje į V. Šlaitą
žiūrėjo įtariai dėl jo rusiškos kilmės, kartais netgi kal-
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tindami kolaboravimu su komunistiniu režimu, tačiau
patys sovietai jį laikė politiniu priešininku. Laiškuose
Bradūnui kalba apie lietuviškumą kaip vertybę, laiko jį
tėvų nuopelnu ir guodžiasi, jog pastarojo jis niekada neturėjęs: „Tai, žinoma, Tavo tėvų nuopelnas, tačiau jisai
Tau priklauso. Gi aš niekados šito tėvų nuopelno neturėjau. Už tai mane anglų saugumas porą valandų tardė,
nes mano motina rusė. Gi tuo metu rusas ir bolševikas
buvo sinonimai. Štai kodėl esu įsitikinęs, kad mišrios vedybos yra nelaimė.“ (1970 08 30) Rusiškos šaknys ir per
jas gauta kalbinė patirtis suvokiama kaip tragedija, dėl
kurios nuolat pakliūvama į konfrontacijas, susiduriama
su neigiamu išeivių požiūriu: „Čia ir slypi mano nelaimė,
nes man pirmoji kalba buvo rusų (mano motinos) kalba.
Šiandieną rusų kalba man yra svetima, tačiau faktas, jog
mano kraujuje yra mano motinos kraujo, pasilieka (mano
nelaimei) faktu, dėl kurio aš esu daug savo laiku nukentėjęs. Ir, mano įsitikinimu, yra nelaimė būti dviejų tautų
mišiniu.“ (1967 01 06)
Skaitydami laiškus, galėjome matyti į juos įsispaudusius poeto biografijos, pasaulėvaizdžio, savirefleksijos
ženklus, kuriuose nuolat juntamas ribiškumas. Iš laiškų
išskirtinos pagrindinės temos: prigimtosios vietos praradimas – tremtis, Dievo malonės apmąstymai – religinė
refleksija, trauminė ir karo patirtis, kūrybos savirefleksija, gyva ir ekspresyvi reakcija į įvairius kultūros ir gyvenamojo pasaulio ženklus.
M. Heidegeris. Rinktiniai raštai (Sudarė ir vertė A. Šliogeris). –
Mintis, Vilnius, 1992, p. 69.
2
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šaligatvio, op. cit., p. 24.
6
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7
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A lfas Pakėnas

Žvaigždė galiniame
gryčios lange
Spaudai rengiamos knygos fragmentai
Tegul jį karklynas, tą gyvenimą!

N

esakau, kad tie kraštai – Antariškiai, Pučionys,
Lokėnai, Liepeliai, Kurmėliai – linksmi ir patrauklūs kiekvieno ten užsukusio žmogaus širdžiai. Kad ten niekas negirtuokliauja ir nekelia barnių,
kad ten nejusti vienatvės ir skurdo. Kad ten gera gyventi
žmogui, ir viena po kitos lekia laimingos, be jokių rūpesčių dienos. Kad naktys ten trumpos, nebaugios, skalaujamos ramių ir šviesių sapnų, kad ten niekas neužklysta
vidury nakties ir nepakelia iš lovos atgrasiu, reikalaujančiu kuo greičiau įsileisti vidun beldimu. Gerai, jei esi
vienas iš tų, kurį supa gausi šeima, kurioje kiekviena
vakarienė tampa bendravimo džiaugsmu ir jaukiai dega
gryčioje žiburys... O jeigu sėdi ir vakarieniauji vienas
spengiančioj gryčios tyloj, ir kasdienės duonos kąsnis,
ir virta bulvė tau nelenda burnon. Sprangus ir sausas
atrodo tas kąsnis vienišam žmogui. Užu langų rudens
vėjai laužo nuplikusias medžių šakas, į stiklą beldžiasi
pajuodęs alyvų krūmas. Daug tokių vienišų žmonių gyvena šiame krašte, nes reta kurioj troboj visa šeimyna.
O šiaip vis po vieną, jeigu ir dviese, tai žiūrėk, motina
su sūnumi. Tas sūnus glaudžiasi po motinos namų stogu todėl, kad išsiskyręs. Kitas, gyvenantis vienkiemyje
atokiau nuo kaimo, ir jaunas dar, ir grožio užtenka, o
nevedęs savo gyvenimo moters. Mat geria. Anot vienos
Liepelių senolės, tegul jį karklynas, tą gyvenimą!
Birželio viduryje, prieš šventą Joną, kai prasideda
šienapjūtė ir ima žydėti Liepelių kaimo liepos, senas
sodžius tarsi pavirsta bičių aviliu ir pakvimpa medumi.
Šviesūs, skubūs darbai užverda žemėje ir ore: valstiečiai
tvarko šieną, o bitės liepose dūzgendamos renka medų.
Darbymetis visai Dievo kūrinijai! Tačiau štai atėjo ruduo – šienas jau sukrautas vazaunėse, bitės spiečiasi į
kamuolius aviliuose, o liepos stovi belapės, bežadės, šakomis susiėmusiomis savo juosvuojančius rudens ūkanose liemenis. Liepeliečiai gi – vieni aria dirvas, kiti
doroja burokus, prižiūri dar dieną laukan išvedamus
gyvulius, o treti, kurie jau nebeturi sveikatos užsiimti
žemės darbais, sėdi prikūrentose gryčiose ir žiūri pro
nedidelius trobų langučius: kas dedasi lauke, kas pravažiuoja pažliugusiu keliu. Gliaudo pupeles, šiuose kraštuose vadinamas fasuoliais. Ateina šeštadienis ir ryto
aušroj žmogus nusitraukia nuo laktos pavasarinį gaidį,
ką tik sugiedojusį paskutinę savo giesmę, ištempia jo

kaklą ant kaladės skiedryne, ir blausiai sužvilga pakelto
kirvio ašmenys. Ir visa tai atrodo kaip atnašos išeinančiai saulei... O sekmą dieną po šventų vidudienio mišių,
kurias kaimietis dažnai atkalba ne bažnyčioje, o gryčios
kertėje, po šventaisiais paveikslais, žiūrėk, didžiuliame
puode jau linksmai kunkuliuoja gaidiena su fasuoliais
ir bulvėmis. Gardžiausias žemės žmogaus priešadventinis viralas.
Veronika Apalinskienė darže rauna burokus. Deda į
krūvas – kur gumbai, ten gumbai, kur lapai, ten lapai.
Užtat nebereikės tų lapų plauti ir bus vakare pamesti
žalajai – prie sauso šieno gabanos skanus žalumynas.
Veronika jau kadai kadės karvę nakčiai veda punėn.
Tvarto šilumoj atsigulęs ant šiaudų gyvulys visai kitaip
pailsi ir pieno duoda daugiau. Pamėgink dabar išstovėt
visą naktį tokioj drėgmėj ir pavietrėj. O Veronikos karvė
gera, pieninga. Tokios visados būna opesnės darganai ir
šalčiui. Palik nakčiai ant šlapios, jau atšalusios žemės –
atsiguls, dar gaus tešmens uždegimą. Argi šiais laikais
išsimokėsi daktarui? Moters guminiai batai aplipę moliu,
rankos žemėtos. Šalta.
– Vaikai šeštadienį suvažiuos, tada pabaigsim. Sudorosim viską. Ale va – radau laisvą valandėlę, sakau, pradėsiu raut pati. Bus greičiau. Ir karvei buroklapių reikia,
nebereikės skinti atskirai, – sako Veronika Apalinskienė,
trindama į šlapią žolę kojas. Šalia daržo pririšta sumūkia
gražiasnukė karvė, liūdnom vandeningom akim palydėdama trobon nueinančią savo šeimininkę. Gryčioje neseniai pakurenta, jauku. Iš senoviškos duonkepės krosnies
sklinda gera namų šiluma. Krosnis tamsiame gryčios
kampe boluoja lyg sniego pusnis. Savos rugienės duonos
Veronika nebekepa. Kiek čia reikia vienai, dar dviem jos
šuneliams – dzvaneliams. Be to, duonos ir vaikai atveža,
ir pati kartais nusiperka autoparduotuvėje, kuri atvažiuoja į kaimą kiekvieną savaitę.
– Prapultis būtų, jeigu neatvažiuotų – nubrisk tu į Jakutiškius kone tris kilometrus, ypač žiemą. Pas mus vietos slėnos, tai kaip užpusto, kaip užvaro – sniego būna iki
juosmens, – sako aštuntą dešimtį įpusėjusi Veronika. Besikalbant prisimena savo gyvenimo vargus. Džiaugsmingų dienų buvo mažiau negu to vargo. Per visą gyvenimą
nešė savo kryželį. Ir kitam nešančiam dar padėjo. Tada
buvo jauni, tik ką vedę, kai šeimą ištiko nelaimė. Vieną
žiemą Bronius, jos vyras, išvažiavo į mišką talkon, kur
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pjovė egles. Nupjautas medis pasviro, bet užsilaikė ant
kitų medžių šakų. Vyrai mėgino patraukti eglę ir spėjo
pabėgti šonan, o jos Bronių griūdamas medis užkabino,
parmušė ir sutrupino koją.
– Dar karo metais Ukmergėj buvo garsus daktaras
Dumbrys, vardo jau nebežinau. Tai jis tris kartus Broniui
pjovė koją. Mat jau buvo įsimetus gangrena. Ale vis tiek
išgelbėjo. Kiek vargo aš turėjau, nenorėkim žinot, – prisimena Veronika. – Kad jauna būčiau, dabar mokėčiau
gyvent ir kitam da pasakyčiau. Paskum Bronius išmoko siūt. Siūdavo kailinius, kostiumus, paltus. Žmonės
nepeikdavo jo darbo, nes buvo iš tikro geras siuvėjas.
Ir šiaip krapštydavos apie namus. O man visi kiti darbai – ir vaikai, ir kolchozan eit, ir savi gyvuliai da apžiūrėt. Ale sunkiausia buvo, kai vyras atsigulė ant patalo.
Trejus metus išslaugiau, niekur negalėjau atsitraukt. Tik
gyvuliai ir ligonis. Baisu kartais darydavos, nenorėkim
to žinot, kaip baisu, – prisimena Veronika Apalinskienė.
Senoji Liepelių gyventoja sako, kad tik žmonių ir kaimynų pagalba ją palaikydavusi. Visi žmonės jai buvę geri.
Ypač geru žodžiu mini tolėliau vienkiemyje gyvenantį
Vladą Timinską.
– Kada tik pas jį benueičiau, ko beprašyčiau – niekados man neatsako. Ar ką suvežt reikia, ar suart – neatsisakys. Karvė pradeda veršiuotis, tai aš ir lekiu pas
Timinską. Jis – kaip daktaras, viską supranta apie gyvulį.
Ir ranką moka įleist – teliukui padėt. Toks žmogus
kaime – tai gabalas aukso. A kad ir Dūdienė – mes abidvi
kaip vienos motinos vaikai. Mano šulinys išdžiūvo,
tai pas ją einu vandens. Pasišnekam, pasiskundžiam,
pasiguodžiam viena kitai, o kartais ir pasidžiaugiam
gyvenimu – ir geriau pasidaro...

Sakalau s ka i

Sakalauskų troba su patrešusia tvora ir šimtamete liepa palangėj – pirmutinė nuo vieškelio, einančio Lokėnų
pusėn. Čia prasideda senasis Liepelių kaimas. Kadaise jį
vadino Stimburiais. Troba – kaip įprasta anų laikų gatviniame kaime – ilga, dviejų galų, su atvirom gonkom ir didžiule priemene viduryje, kuri dar atitverta lentiniu uždurėliu rūkytiems lašiniams taukinėj, dešroms sukabinti
bei raugintiems kopūstams ar agurkams pasidėti. Sakalauskai ne visai čionykščiai, o atsikėlę iš numelioruoto
Trainių kaimo, kuris anapus Kauno plento, už gerų trijų
kilometrų. Sakalauskai gyveno Trainių kaimo pakrašty,
visai šalia Bobiškio miško, šalia moliu raudonuojančios
kalvos. Seniau tame miške buvo gausu baravykų, tad
nuo rugpjūčio Sakalauskų namai, ypač priemenė, kvepėdavo džiovintais grybais, daugiausia baravykais, kurie
būdavo suverti ant siūlo. Rudeniop ant jų gryčios aukšto
rausvuodavo samanose supilta didžiulė spanguolių krūva. Virtų ir džiovintų grybų kvapas, sumišęs su naminės
duonos kvapu, buvo justi vos atidarius priemenės duris.
Melioracijai nugriovus namus, Sakalauskai pirkosi iš
Liepelių senolio Juozo Žižio sodybą, kuri graži pažiūrėti
ir patogi gyventi: didžiulis klojimas, dvejų durų klėtis,
geras, erdvus tvartas gyvuliams, didelis žolėtas atšlaimas. Už klojimo – senas bent šimto obelų sodas. Tvarkingas ūkininkas buvo Juozas Žižys, bet atėjo senatvės negalia ir išsikėlė pas vaikus į miestą. Nebeilgai ten pagyveno
ir numirė, o sodybą nupirko Sakalauskai, čia atsikraustę su gausia savo šeimyna. Abu trobos galai buvo gyvi
žmonėmis, ir tvarte pasijuto ankštuma gyvuliams. Juk
dvi šeimos. Viename gryčios gale į gatvės pusę įsikūrė
Edvardas ir Domicelė Sakalauskai su sunūmi Antanu ir
dukra Aldute. Kitą namo pusę užėmė neištekėjusi Damu-

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 6 , N R . 1 ( 5 9 4 )

tės sesuo Ona su motina Rimšiene – kurčia ir silpnai bematančia bobulyte. Gyveno, kaip sakoma, išvien. Vyrai
nudirbdavo vyriškus darbus, moterys padarydavo savo.
Bet ir laikas padarė savo: pamažu vienas po kito šeimynykščiai išmirė – senoji Rimšienė užgeso senatve, nukrito žemyn kaip rudenėjant liepos lapas. Aldutė išėjo tarsi
gyvenimo šalnos pakąsta – dar jauna mirė nuo užleistos,
įsisenėjusios cukraligės. Paskui ją iškeliavo Onelė, jaunystėje buvusi gražaus veido, juodbruvė – gyva pagunda
vyrams, bet taip ir nepatyrusi „laimės nutekėjimo“. Neišsirinko. Po kurio laiko mirė ir Edvardas, visų vadinamas
Edvardziuku, apylinkėj garsėjęs savo linksmumu ir pomėgiu pašnekėti, išgerti naminio alaus, kaip jis sakydavo, „palyginti pilvelį“. Visus juos užpylė Veprių kapinių
smėliu. Iš didžiulės šeimynos paliko tik dviese – Domutė
ir sūnus Antanas, aukštas, gražiai nuaugęs, gražios eigasties vyras. Tik jau girtuoklis. Jis dar tėvui gyvam esant
vedė Deltuvos eigulio Tereko dukterį, susilaukė ketverto
vaikų, tačiau žmona ilgai neištvėrė kartu ir išsiskyrė – jis
parėjo gyventi pas motiną. Argi motina nepriims savo
vaiko atgal namo, juolab kad viena gyveno didžiulėje
gryčioje, be to, ir senatvė artėjo. Žinoma, skauda širdį
dėl nenusisekusio sūnaus gyvenimo, dėl paliktų anūkų
ir marčios. Kažin ar kada nors jie aplankys savo bobutę.
O kad ir atvažiuos kada, tai trumpam. Be tos meilės ir
globos jausmo, kurį paprastai savo senolėms jaučia anūkai, kai jie užauga kartu vienoje šeimoje.
Pradarau priemenės duris. Asla dvelkteli žiemiška, nemalonia vėsa. Neįprastai aukštas gryčios slenkstis. Virtuvėje irgi asla. Nors pats pietų metas, tačiau krosnis
dar nekurta, šalia jos guli tik keli žabeliai. Mus pasitinka
senatviškai išblukusių ir liūdnų akių moteris. Domicelė
Sakalauskienė, buvusi Domicelė Rimšaitė. O šiaip jau
vadinama Damute. Eidama per nelygią aslą, ji remiasi
lazda, nes smarkiai šlubuoja. Jai labai sopa reumato susuktą koją.
– Untana nėra. Išvažiava Kedainiuosin pas sūnų.
Vakar išvažiava, o šiandien gal jau sugrįš. Turėtų parvažiuoti, – Damutė kalba lėtai, žodis po žodžio, keistai juos
ištempdama. Kai kuriuos žodžius taria aukštaitiškai, o
šiaip kalba lyg skaitytų iš rašto. – Kaimynė atėjo, perkėlė
telyčią, a Untana nėra. Išvažiava.
Tamsioje netvarkingos virtuvės palangėje stovi cerata dengtas stalas, pasienyje aukštas ir platus uslanas. Ant
jo atsisėdus, kojomis nepasieksi įdubusios aslos. Skurdas
ir nešvara lenda iš visų kampų – nuo pečiaus, nuo kampe pakabintos, gėlėta užuolaida uždengtos lentynos ir iš
kito tamsaus uždangstytais langais kambario.
– Kaži ar gaučiau invalidumą, jeigu nuvažiuočiau
pas daktarą? Taip sunku gi pragyvent, pensija nedidelė. Ir
karvės nebeturime. Jai kraujas sugedo, ir turėjom parduot.
Dabar telyčią prisiauginam. Ir Untaniukas saka, kad reikia
karvės, – pasirėmusi ant lazdos, stovėdama pasieny, guodžiasi Domicelė Sakalauskienė, prisimindama, kad anksčiau buvo daug linksmiau gyventi. – Ir Edvardas buvo
gyvas, turėjom daug gyvulių. Ir kiaulių laikydavom, tai
buvo ko valgyt. O dabar visko reikia pirkt. Tik ta pensija
labai maža ir ją atneša gale mėnesio. Taip prailgsta laukt.
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Atšlaime, po langais, stovi surūdijęs, nevažiuojantis sunkvežimis. Tarsi koks paminklas šiandienos kaimo skurdui ir tamsybei. Gautas iš sugriuvusio kolūkio
už pajus. Už kelių žmonių viso gyvenimo vargą. Prie
šulinio ganosi pernykštė juodmargė telyčia, patvartėj
užkudakuoja kiaušinį padėjusi višta. Tokia keista vienkiemio tyla – deginanti gyvenimo aitrumu. Gaila, kad
nebėra sodybos šeimininko Edvardo Sakalausko. Edvardas mėgdavo ir mokėdavo pajuokauti. Buvo geras pasakorius, linksmaveidis, juodbruvas, geraširdis žmogus.
Savo krašte visų šaukiamas Erdvardziuku arba Sakaliuku. Dar sveikas būdamas, šiek tiek išgėręs, anot jo paties,
„palyginęs pilvelį“, pokštaudamas sakydavo apie savo
pačiutę ir jos seserį: „Onelė – mokytoja, Damutei – visa
žemė.“ Pasakydavo tai, tarytum kažką nukirsdamas
linksmu rankos mostu, paryškindamas paskutinius žodžius. Atseit taip buvo numatęs jo uošvis – senasis Trainių Rimša. Tačiau Rimšos žodžiai išsipildė tik iš dalies:
Onelė neišėjo į mokytojas, liko neištekėjusi ir visą gyvenimą dirbo kolchoze. O „visa žemė“ iš tikrųjų atiteko
Damutei, nes atėjo toks laikas, kai ji atsiėmė tėvų žemę
ir kampą gero, jau suaugusio buvusio Rimšų miško savo
gimtinėje. Tik vargu kas dirbs tą žemę – nėra nei traktoriaus, nei arklio, nei padargų. Tik senas sunkvežimis
riogso atšlaime. Su juo juk nesuarsi žemės. Juoba, pasak motinos, sūnus Antanas nelinkęs prie žemės darbų.
Jis – dailidė. Kai atsiranda darbo, eina pas žmones ir
taip pelnosi duoną...

G yve n a bebrų ka i my n y s t ė j e

Vladas Timinskas įsikūręs ne pačiame Liepelių, kadaise
vadintų Stimburiais, kaime, o už kelių kalvų nuo jo –
buvusio Pučionių dvaro žemių link. Tik iš šiaurvakarių,
nuo Lokėnų vieškelio, eina kelias, kuriuo galima patekti
į ūkininko, valdančio visą valaką – apie 20 ha – žemės,
vienkiemį. Iš kitų pusių, gerai nežinodamas čionykščių
vietų, nei prieisi, nei privažiuosi. Juolab rudenio tamsoje – tada jau geriau sustok ir maldauk Dangaus kaip
išganymo mėnulio pilnaties arba kokio kito žibinto. Čia
patenki tarytum į Kazio Borutos Mediniuose stebukluose
aprašytus pelkynus, kemsynus ir kitokius šabakštynus.
– Daug kam juokauju, kad mano artimiausi kaimynai – bebrai, ir tai gryna teisybė. Čia gyvena visa jų kolonija, mes tą vietą vadinam bebryne, – sustabdęs porą
arklių, traukiančių plūgą miežienoje, šypsodamasis kaip
tikras valakininkas sako kresnas, kietai sudėtas, sveikai
raudono veido Vladas Timinskas.
– Aaa, kiek jie medžių nugraužia ir, kad matytumėt,
kokias storas drebules nuleidžia! Kokias užtvankas pa
stato! Kai nueinu pas juos, net gražu pažiūrėt: jie dirba
ir dirba, nebūna dyki. Ot, kad taip ūkininkui prie žemės!
Gyventum kaip ponas su tokiu darbštumu!

Java i arkl i o n ugara d era

Ši liaudiška išmintis labai pritinka ūkininkui Vladui
Timinskui – visus žemės darbus jis pats pasidaro su pora
savo arklių. Suverčia rudeninį arimą, drapakuoja, akėja,
vagoja bulves, rudenį jas išsiaria, išveža mėšlą, susiveža
šieną, šiaudus. Žiemą – jau kitiems metams prisiruošia
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malkų, susiveža rogėm. Su rogėm gera malkas vežti –
nereikia aukštai kelti, gali ir vienas dirbt. Ir visi darbai – kartu su nepamainomu gyvenimo bičiuliu arkliu.
Ir kolchozų laikais, kai traktorininko paslaugos kainavo
tik vieną kitą rublį arba puslitrį degtinės, Vladas tuos
savo šešiasdešimt valdžios skirtų arų apdirbdavo su arkliu. Vieni juokai buvo. Dar ir kolchozo telyčias šerdavo.
Jis visados laikydavo ne kokį trakėną, su kuriuo galima
gaudyti paukščius, o stambų tvirtą darbinį gyvulį, kuris
ir plūgą, ir vežimą, sunkiai prikrautą, – kad net pakinktai braška, – traukia. Dabar ūkininkas turi dvi gražias
darbines kumeles – aštuonerių metų, puikios sveikatos
Juodbėrę ir keturmetę Sartę.
Sartė šiemet per Žolinę atsivedė bėrą gražaus sudėjimo kumeliuką, tad žiemą tvarte šieną grumšnos jau trys
Vlado užsiauginti arkliai. Kumeliukas vėlyvas, rudeninis, bet rudeniniai, sako, būna stipresni, patvaresni. Iki
šio rudens Vladas Timinskas dirbo 10 ha žemės. Neseniai
atgavo dar dešimt ir tapo, kaip Smetonos laikais sakydavo, valakininku. Laiko tris karves, porą galvų prieauglio,
didžiulį pulką paukščių, kiekvieną žiemą skerdžia po du
gerai nupenėtus meitėlius. Visur aplink pievos, tad laiko ir pulkelį avių. Timinsko avys visoj apylinkėj garsėja
švelnia vilna ir meilumu. Labai drąsios.
Kai ūkanotą dieną užvažiavau pas ūkininką, jis su
pora arklių arė ant kalvelės buvusią miežieną. Arimas
tikras rudeninis – gilus, vaga gražiai gula prie vagos.
Nors ir kalva, bet žemė be molio. Riebi, net blizga, kol
tą blizgesį ištirpdys užėjęs spalio lietus.
– Šitą gabalą suversiu, ir rudeninis arimas baigtas.
Pavasarį čia sodinsiu bulves, – sustabdęs savo gerai
įšertas, tačiau ramias kumeles, sakė Vladas Timinskas.
Kumeliukas tuoj pat pripuolė prie Sartės tešmens ir
šnarpščiodamas traukė motinos pieną. – Traktoriaus į
savo žemę aš nieku gyvu neįsileidžiu: tik dirvą gadina.
O jeigu dar tas vadinamas „galingas“ – tai žemei suvisam
prapultis. Gero derliaus nelauk. O arklys – ką jisai: nei tau
užbuksuos, nei žemę suslėgs. Arti žemę su vienu arkliu
sunkiau: paeina ir stabt, paeina ir stabt. O su pora dirbti –
vienas malonumas. Kol pats nesuturėsi, tolei jie rėplios
ir rėplios. Ir plūgą laikyti gali viena ranka – jokio vargo.
Jis plaukia tarytum vandeniu. Stelvoga vaikšto laisvai,
plūgas neiškryps iš vagos, o arimas gilus, lygus. Dar ir
su DT-25 taip nesuarsi. Tik reikia, kad arkliai vienodo
charakterio ir supratę būtų: jeigu vienas karštas, o kitas
rambus – čia jau blogiau. Su tokiais žemės nepadirbsi.
O žemė – kaip ir boba – švelnumą mėgsta. Su ja reikia
visados gražiai, meiliai. Ir vis kibinti ją reikia. Nekibinsi,
nevaikščiosi aplink ją – nieko neturėsi, – atlapaširdiškai,
kaip tikras aukštaitis, nusijuokia Vladas Timinskas ir,
pataisęs arkliams avikailiu išklotus pavalkus, paragina
gyvulius darban.

Pa s kut i n ė s e n t i k ė

Ką tik po Mykolinių. Nepatikėtum, bet Ustinijos Tolkačiovienės sodybą, atrodo, aplenkė ruduo: patvartėj pririšti šunys pikti, bet loja vasariškai tingiai, o jų kailiai dar
prisigėrę rudens šilumos. Skalija be to aršaus, rėžiančio
klausą nirtulio, kokį gali pajusti nuošalioje sodyboje ru-
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deniop. Ir kiemo žolė dar žalia, vasariška, o po ją ūturiuoja pulkas pilkakaklių antelių, dar paauglių. Tokios
klykuolės būna jau birželio pradžioje.
– Dukra Ania gyvena prie Kėdainių, o vietos pas
juos labai skūpu, tad, kai tik antis išperi, ir atveža ančiokus pas mane. Kai užauga – pasiima. Agi ir mano
pačios slapukė perekšlė neseniai kad išsivedė iš šieninės visą debesį viščiukų – kur juos dabar padėsi,
reikia auginti, – paaiškina vienkiemio šeimininkė, ką
tik išleidusi kaimyną Steponą Strigį ir prisėdusi ant
uslano prie lauko virtuvėlės. Ant jos sienų prie lango
boluoja sukabinėti sūrmaišiai, po kuriais pastatyti kibirai jau artipilniai privarvėję žalsvos spalvos išrūgų.
Ant menko stalelio lauke Mykolinių šilumoje lepinasi sena aptingusi katė, prieš Žolinę atsivedusi penkis
kačiukus. Vieni guli prisiglaudę prie motinos, o kiti
žaidžia pastalėje.
Septyniasdešimt septintus metus einanti Ustinija
Tolkačiovienė – paskutinė sentikė Milašiūnuose.
– Kai pagalvoju, nieko iš mūsiškių kaime nebėra, tik
ašen viena palikau, – ranka apveda kaimą pagal metus
dar stipri, gerai atrodanti moteriška. – Gyveno čia ant
kalno Orlovai, pakalnėj – Pastuchovai, Afčinikovai, o
nieko nebeliko. Vieni išmirė, kiti išsikėlė geresnės duonos ieškoti, pardavė savo namelius. O manęs niekur
vežte neišveši iš čionai. Čia mano gimtinė, čia užaugau.
Čia man kiekvienas krūmelis juokiasi, kiekviena žolytė
vaikščiot padeda.
Ustinija Tolkačiovienė sako nežinanti, kur tikrosios
jos giminės šaknys, bet gyvena čia, Milašiūnuose, jau labai seniai. Tikroji jos tėviškė kiek tolėliau, šone Jakutiškių, kur tėvai turėjo gabalėlį žemės ir mažus namelius.
Sentikiai niekada nestatydavo erdvių namų, nors patys
buvo aukšti, plačiapečiai, stambūs kaip ąžuolai. Ustinijai
vaikystėje tėvas pasakojęs, kad labai seniai Rusioje susikivirčijo „starovierai“ su „pravoslavais“. „Caras liepęs
eit „ant pravoslavijos“, o sentikius išvijęs iš savo sodybų.
Tai Lietuvos kunigaikštis priėmė juos, išvarytus iš tėvynės, leido išsikirsti miškus, pasiruošti dirbamos žemės,
pasistatyti trobas ir auginti gyvulius, – dar iš vaiko dienų
prisimena tėvo pasakojimą Ustinija. Pasak jos, sentikiai
su lietuviais Milašiūnuose visados gerai sugyvendavę,
niekados nesikivirčiję. Dirbo kas sau ir gyveno kas sau,
nebūdavo jokių barnių.
– Mano abi dukros ištekėjo už lietuvių, o visi trys
sūnūs paėmė lietuves ir gyvena nesipykdami. Kai vaikai
suvažiuoja namo, tai ir kalbam visaip – ir rusiškai, ir lietuviškai. Kas kaip paklausia, taip ir atsakom vieni kitiems, –
sako Ustinija, paskutinė sentikių kaimelio gyventoja.

Ju o d ų ru d e n s vakarų
pagu o d a – ug n i s

Sodybą, kurioje nuo jaunystės gyvena Ustinija, jau kolūkių laikais pasistatė ir pasodino sodą kartu su vyru
Ivanu, nuo kurio susilaukė penkių vaikų – trijų sūnų
ir dviejų dukterų. Ivanas buvo vyras iš stuomens ir liemens, bet jį visi šiuose kraštuose šaukdavo „Vaniuku“.
Matyt, dėl gero, sugyvenamo būdo, noro padėti kitiems,
o tai kaime buvo labai vertinama visais laikais. Dabar
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Ustinija, nors jau baigia aštuntą dešimtį, turi tris hektarus žemės, laiko dvi žaląsias, kumelę, didžiulį pulką
naminių paukščių, turi net penkis šunis, kurie ištikimai
saugo namus.
Vasarą gerai – anksti išaušta, vėlai sutemsta, ir Ustinija šviesoj rikiuoja visus savo kasdienius darbus prie
daržų ir gyvulių. Net į gryčią nėra kada užeit – visas vasaros ir rudens pradžios gyvenimas teka lauko virtuvėlėje, kur verda ir ruošia kiaulėms ėdalą, tvarko pamelžtą
pieną. Ustinija pieno neatiduoda valstybei, o jį raugina,
nugriebia grietinę. Varškę, sūrius ir išsuktą grietinę parduoda Ukmergės turguje. Šiais kaimiškais skanėstais aprūpina mieste gyvenančius vaikus.
Rudeniop, jau į žiemą, darosi nykiau, bet Ustinijai tada į pagalbą ateina tamsių rudens vakarų paguoda – pečiaus šiluma. Šiais neramiais laikais sodiečiai
anksti pašeria gyvulius, užsisklendžia duris. Į gryčią jau
prinešta malkų ir vandens, viskuo apsirūpinta ligi ryto, o
krosnyje užsiplieskia ir, jeigu šviesa neuždegta, kambarį
linksmai apšviečia ugnis.
Tokiais vakarais daug ką prisimena sentikė Ustinija.
Kaip nuo jaunų dienų tarnavo pas ūkininkus Lesagūruose ir Stimburiuose, kaip ištekėjo už jauno ir gražaus
Milašiūnų sentikio Ivano, kaip sunkiai augino vaikus.
Reikėjo juk pavalgydinti, aprengti ir išleisti į mokyklą,
vėliau išruošti į mokslus mieste. Nors nė vienas nebaigė
didelių mokslų, bet vis vien buvo sunku.
– Plušėjom nuo aušros ligi sutemų. Aš kone tris desėtkus metų rankom melžiau kolchozo karves. Iš pradžių
nedaug mokėdavo. Vyras išgeria vienąkart krautuvėj – ir
nėra viso mėnesio uždarbio. O mėgėjas buvo išgert. Kai
pradėjo pirmininkaut Sidauga, kiek prakutom. Ir derlius
jau būdavo geras – grūdų prikuldavo pilną sandėlį. Sidauga buvo labai tvarkingas, žmonių labai žiūrėjo. Jeigu
jis dar kur gyvena, Dieve, duok jam sveikatos. Tie pirmininkai keitėsi ir keitėsi. Gal ilgiausiai išbuvo Vaclovas
Rimkus, paskutinis iš pirmininkų. Geras buvo pirmininkas – kiek jis daug darė gero mūsų žmonėm: kelius
sutvarkė, fermas išstatė, žemės labai žiūrėjo. Apardavo
kiekvieną kampelį. Ale dabar viską išgriovė, išsidalino.
Kas per valdžia užėjo, – tarsi susigūžia nuo savo žodžių
sentikė Ustinija.

P r i s i me n a še i m o s n ega n d a s

Kalbėdamasi viena su ugnimi, linksmai traškančia krosnyje, prisimena senoji ir savo šeimos negandas. Visai neseniai, prieš trejetą mėnesių, mirė Kaune gyvenusi dukra
Valia, paliko anūką Edgarą. Nebemažas jau, bet motinos
juk reikia ir jaunystėje. Su kuo pasitarsi, kam padejuosi,
jeigu ne motinai. Jauna dar buvo Valia – ar tai lengva laidoti savo dukrą? Neskirk, Aukščiausiasis, motinai tokios
dalios. Ką beveikdama prisimena ir vyrą Ivaną. Geras
buvo žmogus, visų prišaukiamas. Paskutinius marškinius atiduos, nelaimėje visados padės. O kaip atsitiko
su juo... Nuo pat kolchozo pradžios dirbo laukininkystės
brigadoje. Viską dirbo: su arkline kertamąja pjovė rugius,
vežė šieną, kūlė, tampė maišus. Paskui stojo dirbt statybos brigadininku. Ir anksčiau išgerdavo, bet saikingai,
kartkartėmis. O čia, prie statybų, visiems visokių reikalų,
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visi vaišina. Ir įsivažiavo, ir pradėjo – vakaras vakaran,
diena dienon.
– Gaila man būdavo į jį žiūrėt. Pikta ir gaila. Visaip
šnekinau: Vania, negerk tu tiek. Retkarčiais, per šventę
kokią – argi kas ką sako? Bet taip kasdien ir kasdien –
kas gi bus? O tą pavakarę, kaip šiandien prisimenu,
buvo gegužės devinta, parvažiavo kaip ir negėręs, bet
atšiaurus, liūdnas. Reikėjo karves ganyklon jau vest,
tai paprašiau, kad sutaisytų lenciūgus. Sutvarkė, padarė viską, sako, einu pas kaimyną Golubovą. Gyveno
ten pamiškėj tokie žmonės. Kažkoks neramus – kaip
svetimas būtų. Ir išėjo, o man nė galvoj. Sakau, gal vėl
geria. Išvedu gyvulius anksti ryte – kaip tik pamiškės
link buvo mūsų ganiava, pririšau, manau, eisiu pas tą
susiedą pažiūrėt, ko Vania nepareina, darban gi reikia
važiuot. Pakrūmėj klevas auga, dar jaunas, o Vania sėdi
po juo – lyg ilsėtųsi prisėdęs, šaltas jau, virvė nuo pakinkymo nuimta, ant medžio šakos pririšta... – tarsi sau
balsu pasakoja Ustinija, sklaidydama iš gryčios atsineštas šeimos nuotraukas.

* * *

Taip ir eina gyvenimas po klevais, kaip kadaise rašė Romualdas Granauskas. Ruduo, žiema, vėl pavasaris. Milašiūnuose – benykstančiame sentikių kaime, kuris nuo
seno garsėjo darbščiais žmonėmis, čia suradusiais savo
tėvynę. Gal ir tų klevų čia ne tiek jau daug, bet gyvenimo – apstu. Ir jis visados žalias. Nevystantis, nesibaigiantis – kaip paskutinės Milašiūnų kaimelio sentikės
Ustinijos atšlaimo žolė.

V i s i žm o n ė s – pr i eša i

Paklebenus duris, gryčiukės lange pasirodo gauruota
šuns galva, pasigirsta piktas skalijimas. Toks žiaurus padaras, atrodo, pasiryžęs iššokti oran su visais palaikiais
lango rėmais ir atvykėliams apkandžioti kulnus. Viduje
tikras alasas: kažkas nukrinta, skardžiai subilda skarda,
pasigirsta keiksmas, matyt, raminantis sargį. Netrukus
laukujose duryse pasirodo nedidelio ūgio, kresnas, vieną koją tempiantis žmogus.Vienmarškinis, moliu ištermentom rankom, su žaliuokės spalvos berete ant galvos.
Veide – randas, kuris linksmai pakyla net virš akies, priversdamas ją prisimerkti ir dingsta antakyje švelniu grioveliu. Jonas Krivickas kurį laiką tylėdamas žiūri, kas čia
per svečiai, o jo lūpose smilksta baigta surūkyti cigaretė.
Ir atrodo, kad jam berūkant cigaretė tarsi suvirino plačią
lyg pradalgė burną. Pagaliau jis prašneka, molinais pirštais gesindamas nuorūką. Ir pasilenkęs pro mus, meta ją
atšlaiman – tiesiai į sterblę plačiastrėnei varnalėšai. Tada
uždaro kamaron šunį, švelniai bardamas ir treptelėdamas sveikąja koja. Kviečia vidun, kur plūktinėje asloje
išsidrėbus riogso skardinė vonia su paruoštu moliu. Atremtas prie sienos motorinis dviratis Ryga, o pasienyje
molio šviežumu dvelkia įpusėta mūryti krosnis – pečiukas, kaip sako trobos šeimininkas.
Jono Krivicko gryčia stovi Tatkūnų kaimo, esančio
Deltuvos seniūnijoje, šalikelėje. Tarsi tyčiom atsiskyrusi
nuo viso kaimelio bendruomenės, kuri su savo sody-
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bėlėmis ir gražiais sodais, su mažytėmis pirtelėmis susibūrusi kitoje kelio pusėje. Juodo tolio stogas apkaltas
balanomis, vaizdžiai į šoną pakrypęs kaminas, supleišėję
sienojai ir sąsparos sunėrusios diržingas rankas, gryčią
be jokios priemenės daro panašią į naminės duonos kepalą su juodai apdegusia pluta. Krinta į akis skurdas,
kuris visados juntamas sodyboje, kuri neturi šulinio,
tvarto ar pirties. Tik keletas kerotų senų obelų ir didžiulis nuo senatvės apkurtas kaštonas, gal kažkada griaustinio trenktas.
– Peržiem šeip ne teip prasimūčiju, labai pečius rūka.
Manau sau – vasaru reiki pasitvarkyt. Vis kitiem, kitiem,
a sau nėr kadu... – atgalia ranka nusišluostydamas dulkes nuo kaktos aukštaitiškai kalba Jonas Krivickas, šiuose kraštuose gerai žinomas krosnius ir kitų galų meistras.
Pasak žmonių, nagingas. O svarbiausia – ne brangininkas. Jeigu mūrydamas gauna pavalgyti, per pietus burnelę vyšninės užpiltinės išmesti, kad plytos meiliau viena
prie kitos gultų, o jeigu kas dar geras pabaigtuves iškelia,
su tuo mažai ir derasi: kiek išgali, tiek įdėk kišenėn.
– Dabar gi, matai, pats laikus žiemai ruoštis. Saka,
vasaru ruošk rogis, a žiemu ratus. Vienus aš – ni prie ko
šona priglaust. Ti pečius man – visus išganymus, – prisipažįsta Jonas, kurį šiose apylinkėse jau daugelį metų
lydi pravardė – Patajamnas. Atseit paslaptingas žmogus,
kuris, jeigu kas, pasistatys apykaklę, palto atlapais prisidengs akis arba pasitrauks į šešėlį.
Jaunystėje anksti palikęs namus, senstančius tėvus,
Jonas išėjo į pasaulį laimės ieškoti. Nuo mažumės buvo
labai gabus visokiausiai technikai – tad pradėjo mokytis
Veprių profesinėje technikos mokykloje, pasak jo paties –
„Veprių akademijoje“. Turėjo keistą talentą – atrakindavo
bet kurią spyną.
– Šitu muturinį dviratį iš šiukšlynų susirinkau, pats
susidėju ir gal dešimt metų kaip važinėju. A spynu duok
man kukiu tik nori – atrakinsiu. Jeigu netiki, užrakink
sava mašinu, a aš kaipmat atidarysiu durelus. Seniau dar
Ukmergės buitiniam kumbinati buhalterė pamete seifa
raktu i neberandu. Ti susirada mani vietuj rakta: puse
denos krapščiausi, bet seifu atrakinau. Mani i Ukmergės
žulikai vadina gaujon, ale nejau – aš gi ne banditus, kad
aičiau plėšt, – prisipažįsta Jonas Krivickas.
Baigęs profesinę mokyklą, Jonas kaimo vakarėlyje
vienąkart susitiko su Vaclova Razumaite, paprasta Šventosios paupio mergina, kuri uoliai prižiūrėjo kolchozo
veršelius. Susipažino, krito vienas kitam į akį, padraugavo
ir netrukus atšoko vestuves. Jauna šeima apsigyveno pas
Vaciūnės tėvus Kazlaučiznos kaime, visai netoli Šventosios upės. Jonas pradėjo dirbti Vepriuose autošaltkalviu, o
Vacienė metė kolchozo veršius ir vieną po kito padovanojo
savo vyrui ir Lietuvai sveikus, linksmus sūnelius Valdą ir
Gintarą. Patajamnas nebuvo savo Vaciūnei perdėm švelnus ir atidus, po algos dieną kitą užgerdavo, bet likusius
pinigus parnešdavo namo. Gyveno kaip ir daugelis šeimų – juk nėra namų be dūmų. Gal būtų taip ir gyvenę toliau, jeigu ne tos nelemtos vestuvės, kurios visą gyvenimą
pakreipė kita – daug tragiškesne – vaga.
– Buva rugpjūčia pradži, kaip šindien prisimenu, ketvirtadienis, a jau šeštadienį turėja būti Palaimas Stasiuka
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vestuvės. Buvam geri pažįstami – niagi atsisakysi padėt.
A reikalus buva tuks: reikėja prigaudyti veselijaj žuvies.
Kad apsčiai būtų ant stala. Turėjam i tinklus, i triūbniči –
paupy gyvendamus žuvies su botkačiu gi negaudysi...
Ale tadu buva madoj žuvį sprugdint, –- pasakoja Jonas
Krivickas. – I mės nutarėm taip padaryti – jau kelis kartus buvam sprugdini, žuvies prisigraibėm kelis maišus.
Unksti rytą, da gal prieš septynis atėja jaunikis, a su juo
dar pora draugu – Žentelis i Gvozdas. A rūkus buva –
par kelis žingsnis nieka nesimata. Saula anoj pusėj upes
da tik patekėjus, vos švieči. Orus tuks drėgnus, let krata
kaip aliektru. A snariadų čia buva pilnu, da nu fronta
likų uošvis buvo pririnkis. Na kū gi – mės muntuojim
atšlaimi, paskum jau, rukuois, nešim snariadu upin. Aš
ainu iš mutacikla lupšelia atsinešt izoliacijas i sakau visiems kaip nujausdamus: dabar bus žuvies arbu mesos.
Tik atėjau – kaip rėžė... Vienus gvoltam rėki, a vienus
kita nematam. Tik dūmai akysna... Bulvienojai gal per
dešimt žingsnių buvo nušienauti.
Jonas Krivickas sako, kad daugiau nieko nebeprisimena – atsibudo jau centrinės ligoninės palatoje po operacijos. Šalia gulėjo du nelaimės draugai. Vieno sprogdintojo nebuvo kartu – Vytautas Žentelis tą rytą žuvo
vietoje. Jaunikiui nebeteko šokti savo vestuvėse – jam
buvo sunkiai sužalotas veidas, rankos, viduriai. Jis visam
laikui liko aklas. Jonas Krivickas atsisveikino su kaire
akimi, kojos pirštais, o dešinė koja buvo nutraukta ligi
kelio. Sprogimo padarytų žaizdų randai jo veidą padarė
dar labiau paslaptingą ir rūstų.
Ligi Mykolinių Jonas Krivickas gydėsi savo žaizdas. Prasidėjus komplikacijoms, iškentė ne vieną
operaciją. Kaip sužeistas žvėris po netaiklaus medžiotojo šūvio kantriai laižosi gyjančias kūno vietas, taip Jonas
palatos vienatvėje vėl kabinosi už gyvenimo. Žinojo,
kad liks beakis, luošas, tačiau gyvenimas pasidarė toks
saldus ir masinantis, kad Jonas, kartais ir su gailesčiu
apžiūrinėdamas savo kūną, nepuolė į neviltį. Gyvensiu!
Kartais atvažiuodavo aplankyti Vaciūnė, taip ir nebegrįžusi šerti kolchozo veršelių, o įsidarbinusi kur kas
linksmesnėje vietoje – miestelio barelyje. Dabar ji girdė
alumi kitokius veršius. Turėdamas marias laisvo laiko, o
būdamas iš prigimties įtarus, žmogus ko neprisigalvoji...
Būtent ligoninėje Joną Krivicką apniko keistas, iš lovos
verčiantis ir liepiantis budėti prie lango nerimas, sumišęs
su iš kažin kur atsiradusiu pavydu. Išsipuošusios ir tarsi pagražėjusios, dvelkiančios kvepalais Krasnaja Moskva
Vaciūnės elgesyje ir šnekoje jis pajuto keistą, bauginantį
šaltį, atsiduodantį laisve ir neištikimybe.
– Namon iš ligoninės parvažiavau vienus – niekus
neatvažiava pasiimt, – pasakoja Jonas. – Su taksi – kiek ti
seniau kainuodava. Prabuvau kelis dienus – matau, kaip
aš ir nebe namie. Uošvenė su manim visai nebenori šnekėt, ni kiek nesiskaita. I Vace akis šonun suku. Uošvene
saka: „Likai mėšla krūvu, kam tu reikalingus, un patala
gulėsi, visai nepaaisi, a Vaciūnė gaus da ne toki vyru.“
Teisybe, tadu aš vos vaikščiujau su ramentais. Prutiezu
tik po kelių metų gavau. Dabar ir su muturiniu dviračiu
važinėju, i dirbu viskū. A tada buva blogiau. Nu, vienu
dienu gaunu šaukimu miestun – reiki pereit komisiju del
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invaliduma. Išeidamas pasakiau, kad neparvažiuosiu,
mat mieste givenu mana sesuo Lionia – mės abudu dvynukai. Žadėju nakvot pas jų – ale taip trauki namon, teip
trauki – kaip koki nelaime. Negerumus, peršulys kuks
tai viduj. Miesti dar gerokai išgėriau, jau visai sutema –
kokias da ti dienas kova mėnasi. Paimiu taksi i parvažiavau. Pareinu atšlaimun, jau geroka naktis, a šuva many ti
neloji, pažįstu savu. Bar-bar-bar durysin. Vienąkart, trečią. Ale niekus neatidara, a man širdis mušu, kraujis užvirė – jaučiu kažku. Girdžiu kažkas krebždu, šnabždusi,
suokalbis kažkoks tai vykstu. Tik atkabina – kad šoks per
mani kuks tai vyrus – let apgriove. Matai, anu, kurvu, turėja parsivedus nakčiai kavalierį. Užtat išvažiuojint man
vis klause: ar grįši? Ar parvažiuosi šindien? Untėjau aš
gryčin, valau nuo kaptona purvyni. „Nu, – sakau, – vyžena, ti kas či dabar daras? Ku či veikai su diedu?“ Žmonu kad šoks un many – rukuois, ko parsibaladojai, ko či
velnis tavy parvežė vidunakty. Man tik aptemsta akysi,
kraujis užvire... pečiukus va taip pat stuvėja pri sienas i
kirvis guli prig pečia. Nepajaučiu, kaip nugriebiu kirvelį
i Vaciūnij par papus, par papus. Išgriūva jinai, nabage,
užsidenge galvu runkam. A aš da kertu per užpakalį...
kraujis tik pasipyla. Sulakia visi, atlakė uošvene, pradėja rėkt. Alasus baisiausis. Trinkt durim, išlakiu orun, net
nebežinau, kaip nusigavau ligi Veprių. Un rydenas nuėjau pas įgaliotinį i prisipažinau – viskų pasakiau, – su
randuotame veide atgijusių anų tolimų metų pavydu ir
neapykantos šypsenėle pasakojo Jonas Krivickas, tarsi
tikėdamasis mūsų pritarimo ar užuojautos.
Penkiasdešimtus metus dobilą minantis šioje žemėje
Tatkūnų kaimo vienišius sako, kad žmonės dažnai jam
būdavo lyg priešai. Niekados nejautė tikros meilės jiems,
bendravo tik iš būtino reikalo. Už sunkų ir žiaurų žmonos sužalojimą atsėdėjęs kalėjime devynerius metus, sugrįžo į tuščius ir apleistus tėvų namus ir pradėjo gyventi
vienas. Neberado gyvų nei tėvo, nei motinos – per tą laiką jie iškeliavo į Amžinybę, nuo paskutinės teismo dienos taip ir neberegėję savo paklydėlio sūnaus. Sako, po
tos tragedijos, po kalėjimo dar buvo Vepriuose susitikęs
su Vaciūne: pažiūrėjo abu vienas į kitą svetimu žvilgsniu,
be jokio gailesčio, nusisuko ir nuėjo kas sau. Neseniai
Tatkūnų krašto žmonės išgirdo naujieną: Patajamnas vėl
kažkam dūrė peiliu.

T o l i m o s Ju o z o K o n d r o t o
pabar ė s

Priešais bažnyčią stovi medinis senokai dažytas namas.
Tokių Deltuvos miestelyje daugybė. Čia su žmona Angele, buvusia ilgamete apylinkės ambulatorijos gydytoja,
ilgus metus gyveno anuo metu buvusio garsaus kolūkio
Lenino keliu pirmininkas Juozas Kondrotas. Jis beveik
trisdešimt metų vadovavo vienam didžiausių ir turtingiausių kolchozų Lietuvoj. Dabar jau pensininkas – prižiūri savo paties sodintą sodą, skaito laikraščius, knygas.
Gyvenime jam teko daug vargo. Praėjęs visus fronto baisumus, dirbo MTS, vėliau likimas suvedė su Deltuvos
krašto žmonėmis. Daugelis senosios kartos deltuviškių
jį gerbia ir dabar.
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– Mane jau seniai visi užmiršo. Juk aš – vienas iš buvusiųjų. Ar bereikia drumsti praeities balą? – pasitikdamas priemenėje, suabejojo stamboko sudėjimo, gero veido
vyriškis. Juozas Kondrotas sako, kad senatvėje jo sąžinė
rami: kolūkį paliko dar neišdraskytą, tad žmonės turėjo
darbo ir gyveno pasiturimai. Jis pats nedalyvavo jokiose
privatizacijose, iš kolūkio labo turtų nesusikrovė. Sako,
kad gyvenime nemėgęs išsiskirti iš kitų. Puikybės liga irgi,
rodos, nesirgo. Frontas jį buvo išmokęs gyventi kareiviškai, deginte išdeginęs bet kokį gobšumą, pavydą ar melą.
Gyveno kaip ir visi kiti – augino vaikus, leido į mokslus.
– Nemėgau savintis svetimo – jeigu aš, pirmininkas,
imsiu ką nors iš kolūkio, tai kaip į mane žmonės žiūrės?
Didžiausias džiaugsmas senatvėje – kad turime pastogę.
O vaikai gyvena savo gyvenimus miestuose, – sako Juozas Kondrotas, su žmona Angele užauginęs du sūnus –
Rimą ir Vytautą.
– Kai atėjau dirbti Deltuvon, aplink ją buvo du kolūkiai. Abu leisgyviai kaip pavasarį nušerti arkliai. Iš viso
mūsų ūkis buvo sudarytas gal iš 11 mažų kolūkėlių – pokary jų buvo daugybė. Vėliau rajono valdžia juos sujungė krūvon, – prisimena Juozas Kondrotas. – Žmonės jau
buvo aprimę – apsiprato su ta mintim, kad reikės dirbti
bendrai. Ką besakyt – iškart kolchozas lietuviui atrodė
kaip pragaras. Nelengva atiduoti bendran tvartan savo
gyvulius, padargus. Žmonėms buvo sunku žiūrėti, kaip
tie gyvuliai badauja, arkliai į pavasarį taip nusilpę, kad
nepastovi ant kojų. Būdavo, ryte matai: valstiečiai jau
renkasi į bendrą tvartą su glėbeliu šieno – kiekvienas šeria savo gyvulį. Juk lietuviui arklys – tai visas gyvenimas.
Pasak Kondroto, tik perėmęs ūkio vadžias pamatė,
kad nebėra kuo šert gyvulių – nei karvių, nei arklių. O
buvo dar tik vasaris – kone pusė šėrimo laiko priešaky.
Pradėjo ieškoti pašarų po kaimus – uždėjo prievolę.
– O kiaulėm visai nebuvo ko įpilt į lovį – žviegė kaip
pasiutusios, nugaros bado išgaląstos kaip pielos. Atsirado žmogus, kuris pasiūlė išeitį: pjauti senus arklius,
šutinti arklieną ir taip šerti kiaules. Tik iš savų žmonių
to darbo niekas neapsiėmė. Teko skerdiko ieškoti mieste. Arklių kolūkyje tuo metu buvo daugybė. Kai kurie iš
jų labai seni, liesi, sunkiai besikeldavo. Nuo šitų vargšų
ir buvo pradėta. Buvo papjauta gal 100 arklių. Taip išgelbėjom kiaulių fermą. Nors būdavo labai baisu žiūrėti į atvestą skersti arklį, – prisipažįsta buvęs kolūkio
pirmininkas.
Tačiau reikėjo gyventi. Reikėjo ką nors daryti, kad
žmogui būtų geriau, kad jis turėtų viltį prakusti.
– Respublikoje mes bene pirmieji kolūkiečiams pradėjome mokėti algas. Iki tol visur gaudavo už darbadienius maišą kitą grūdų, ir tiek. Pamačiau, kad žmonės pralinksmėjo – pradėjo noriau dirbti, mažiau vogė.
Sugalvojom tokį verslą: kolūkis gavo gerą uosių giraitę.
Kirtom ir lenkėm lankus vežimams, gaminom ratus. Milašiūnuose gyveno toks sentikis Ščikeliovas, kuris gerai
išmanė šį amatą. Tai mes iš tų lankų bei ratų ir prasigyvenom. Juos labai pirkdavo pamaskvės kolūkiai. Kartais mums pervesdavo po 100 tūkstančių rublių. O tada
rublis buvo geras pinigas – ką tik po pinigų keitimo, –
kalbėjo Juozas Kondrotas. – Atsišaukė ir pažįstami fron-
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tininkai, tuo metu buvę valdžioje. Todėl lengviau negu
kitų ūkių vadovai gaudavau veislinių gyvulių, grūdų
pašarams ir sėklai. O deltuviškiai dirbt netingėjo. Nikitos
Chruščiovo laikais buvome verčiami auginti daugiau kukurūzų. Kaip ir visur, buvo planai, kuriuos ūkiai privalėjo vykdyti. Mes pirkdavom kukurūzų sėklą ir dalį pasėdavom – dėl akių. Kur nors pakelėj, kur labiau matosi.
O kitus maldavom ir šerdavom karvėms. Kad išaugo
primilžiai! Rajono valdžia stebėdavos – iš kur tiek pieno
Deltuvoj?! O aš sakydavau – gi auginam kukurūzus, šeriam karves silosu. Mane Petras Vasinauskas pamokė:
sakydavo, nesuarkit dobilienų, nes pražūsit. Neturėsit
nei pašaro, nei gero derliaus. Išmintingas buvo žmogus.
Dobilas – tikras ūkininko draugas. O valdžioj tada daug
besmegenių buvo.
1974-ieji buvo kolūkio suklestėjimo metai. Tais metais Juozas Kondrotas parašė prisiminimų knygą Tolimos
pabarės. Joje pasakojama apie pirmuosius sunkius žmonių gyvenimo kolūkyje metus.
– Kaimo žmogui visais laikais buvo sunku, visada
jį kalė prie kryžiaus, mokė, kaip gyvent, ką sėt, kur art,
kur palikt pūdymą. Dabar kolūkius jau užmiršo – sugriovė, išsidalino po plytgalį. Padarė tikrą Čečėniją – nė
karo nereikėjo. Gerai, kad atgavom Nepriklausomybę ir
žodžio laisvę, bet kad sulindo valdžion tokie žmonės –
Lietuvai tai tragedija, – sako Juozas Kondrotas, įsitikinęs,
jog kaimas dabar be jokios vilties. – Prasigėrė, sunyko,
šalta visur. Ir kultūros namuose, ir parduotuvėj. Ką ta
valdžia galvoja? Bukuolių valdžioj visada buvo pilna. Ir
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anksčiau, ir dabar. Dar pirmaisiais mano darbo metais
žemės ūkio ministras buvo toks Šolcas, žydas. Mes kartu
kovojom 16-oj lietuviškoj divizijoj – pažįstamas nuo fronto laikų. Atvažiavo jis kartą Deltuvon. Pirmiausia nuvežiau į kiaulidę. Aprodyti veislinių, taip sunkiai išsaugotų kiaulių. Prieinam prie gardo, kur kriuksėjo didžiulis
veislinis kuilys. „Ui, Kondratas, ką tu darysi su tokia
kiaulė?“ Sakau jam, žadėjom pjaut, bet kad daug paršų
veda – po 50. Milda Skėrytė, tuometinė zootechnikė, juokėsi net atsitūpus. „O kiek kartų kerpat?“ – vėl klausia
žemės ūkio ministras. Sakau, vienąkart per metus. „Ui,
Kondratas, bezobrazija pas jus! – reikia du kartus kirpt.
Nejaugi neskaitai Tiesos?“ Užsivedžiau jį į barelį, gerai
pavaišinau – kaipmat dingo visa „bezobrazija“. Paskui
jį greitai išvijo iš ministerijos – matyt, suprato, kiek jis
nutuokia apie žemės ūkį, – pats kvatodamasis prisimena
Juozas Kondrotas.
Būdavo ir visai linksmų atsitikimų, virtusių vietinėm legendom.
– Prieš mane šiam kolūkiui vadovavo rusas Sergejus Duškinas. Taip pat buvęs frontininkas – kare netekęs
kojos. Jis labai gerdavo – tiesiog girtuokliaudavo. Kartą
girtas prie šulinio bandė pabučiuoti kolūkietę, o ta kaip
stūmė – jis ir įkrito tiesiai šulinin. Gerai, kad vandens negilu buvo. Ir sėdi ten Duškinas – išlipti negali. Deltuvoj
net toks posakis paplito: gyvenu kaip Duškinas šuliny –
nei išlipt, nei prigert. Paskui iš ten jį kolūkietės traukė su
vadelėm, – linksmais epizodais, nepatekusiais į knygą
Tolimos pabarės baigėme pokalbį su senuoju deltuviškiu.
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Romas Sadauskas

Palatų akistatos
Pakeliškiai

Klaupkis, Stanislovai!

...klausinėdavai pakeliškių
kas yra šito kelio gale
o pakeliškiai tylėjo
arba
atsakydavo vis taip pat
eik
girdi
eik
o grįžęs
ir mums apsakysi
kas ten yra
kur pasibaigia kelias
prie kurio gyvename
tai
kas gi tau liko
tik
paklausyt
pakeliškių
ir
eiti
ir eiti
ir eiti
o
grįžus patikinti
kad
kelio pabaigoje
negyvena niekas
net pakeliškių nėra
tai laimė
neteko tau
nieko o nieko nuvilti
nes
kelio galą priėjus
negrįžtama niekur
ir niekada...

...vis dėlto aukšta
todėl
pro šį langą
matyti toli
kaip ant delno
apstūs
Santariškių akiračiai
slaugutė prisimena
kad
Stanislovas mėgdavo
prie šito lango
parymoti
bet
ne į akiračius
žvelgdavo
o
tik žemyn
vis žemyn
dievuliau
ką ten Stanislovas
regėdavo
stebisi slaugė
slaugiusi jį
iki paskutinės dienos
ką regėdavo
nežinia
tik žiūrėdavo
tai jau
labai atidžiai
o kai kada
imdavo kažin ką
šnabždėti
o
vieną sykį
slaugutė
neva nugirdusi
įsakinėjant
kažkam atsikelti
neva liepiant
kelkis
Lozoriau
kelkis
arba
klaupkis

Stanislovai
klaupkis
pakluso pats sau
atsiklaupė
ir
daugiau nepakilo
Stanislovas...

Santariškių balandžiai
1
...taip
tai bus jie
niekas daugiau
joks paukštis
nesugeba skraidžioti
taip uvėriai
ir sklandžiai
niekas taip
kaip Santariškių
313 palatos balandžiai
kuriuos
būdamas gyvas
bet
čionai uždarytas
maitinai
šėrei juos
visa kuo
kas likdavo
nuo ligoninės dovio
ogi
likdavo vis daugiau
ir daugiau
nors
gyvenimo ne daugėjo...

2
...mielą rytą
krebždėjo
ant
skardinės palatos palangės
o paskui
iš niekur nieko
visi
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tą pačią akimirką
krūptelėjo
suplakė sparnais
pakilo
ir
suko ratus
padangėje
kol rado joje
plyšelį
ar angą
tada
ne kitaip
jie išskrido
į kitą
į anapusinę
šalį
ir liko
be darbo
Santariškių daktarai...
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Viršūnė
...ilgesnė akistata
su gyvenimu
trumpesnė
su mirtimi
stovėjai
lyg medis
skausmingai genimas
tai darė visi
kas norėjo
kas netingėjo
ne vien svetimi
tolimi
o
ir savi
neva artimi
genėjo

kol liko
viena viršūnė
iškėlusi
žalią lapą
ir tai dar gerai
ir tai dar
jei vejas jo nenupūs
bus ką padėti ant kapo
tą žalią
vienintelį tą
medžio viršūnės
lapą
užvertęs galvą
regi
tai ko gi
tai ko
ta surukusi senė
mosuoja
atšipusia dalge...

Pasitikime Dorę

Dorė. Kultūros almanachas
2015/3. – Druka, Klaipėda,
2015

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka
išleido trečiąjį kultūros almanacho Dorė numerį. Bibliotekos
direktorė Dalia Greičiūtė leidinyje priminė, kad šiemet sausio 9 dieną sukako 240 metų, „kai Karvaičiuose – kaimelyje
tarp šiandieninės Preilos ir Pervalkos – gimė visų laikų iškiliausia Kuršių nerijos asmenybė“ – Martynas Liudvikas
Rėza. Tad neatsitiktinai Dorė pradedama M. L. Rėzos lietuviškai parašytu eilėraščiu Šimtus jau metus.
Trečiosios, beje, kaip ir antrosios Dorės sudarytoja žurnalistė Raimonda Ravaitytė-Meyer kalbina M. L. Rėzos
premijos laureatę mokslininkę Liuciją Citavičiūtę. Rėzos
kūrybos ir gyvenimo tyrinėtoja pateikia įdomių faktų apie
kuršininko asmenybę; sudomina mokslininkės požiūris į

XIX a. pradžią – itin svarbų spausdintai lietuvių grožinei literatūrai metą. Žurnalistė Asta Jankauskienė pateikia klausimų kitam premijos laureatui – filosofui Arvydui Juozaičiui,
kurio svarstymai apie Karaliaučių aktualūs ir šiandien. Nenuilstanti mokslininkė doc. dr. Nijolė Strakauskaitė išsamiai
nužvelgia Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčios nueitą 130 metų kelią, o kitame savo straipsnyje apžvelgia Nidos
švyturio kelionę per istorijos epochas. Neringos gimnazijos istorijos mokytojas Mindaugas Janukonis pristato Nidos mokyklos 90 gyvavimo metų laikotarpį. Įdomiausios staigmenos skaitytojų laukia skaitant Raimondos Ravaitytės-Meyer
publikacijas Iš Nidos girininko prisiminimų (pirmojo pokarinio Nidos girininko Ipolito Laurinavičiaus) ir Persilaužimo
metas: Neringa tampa saugoma teritorija ir kurortu (Neringai
1966–1975 m. vadovavusio Aloyzo Puslio žurnalistės spaudai parengti prisiminimai). Dorės sudarytoja dar pristato ir
pirmąją Neringą Lietuvoje – mergaitę iš Ukmergės Neringą
Listopadskytę-Dičiuvienę ir jos spalvingą biografiją.
Dailininkai papuošalų kūrėjai Virginija Mizgirienė, Ula
Danilevičiūtė-Gurgždienė, Audrius Lukauskas ir Sigitas Atkočaitis kalba apie savo pašaukimą ir kūrybą. Skaitytojas
gali įsitikinti jų žodžių tiesa peržvelgęs papuošalų nuotraukas. Lituanistas Kęstutis Subačius apžvalgoje Du ir dvi pristato debiutuojančius Dorėje literatus: poetą Arūną Balną,
prozininką Svajūną Kuncaitį ir dvi jaunas kūrėjas – savo
buvusias mokines – Ievą Eimutytę ir Jutą Zinkevičiūtę. Čia
pat galima susipažinti su literatų kūryba.
Trečioji Dorė užsklendžiama trimis jau istorinėmis Karvaičių piliakalnio ir Karvaičių stogastulpio nuotraukomis. O
ketvirtame viršelio puslapyje į skaitytoją žvelgia Martynas
Liudvikas Rėza iš Vytauto Ciplijausko paveikslo.
K. S.
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Jonas Rudokas

Tautinis judėjimas
ir lietuvių kalba

I

r mūsų, ir kitų šalių istorikai neabejoja, kad kalba
yra vienas svarbiausių, o gal ir svarbiausias tautos
požymis, charakteringas žmonių tautinės tapatybės
bruožas, skiriantis juos nuo kitų, kitaip kalbančių: tai
pabrėžė jau Simonas Daukantas1. Kartu kalba vienija
tautos narius, neretai išsibarsčiusius po platų pasaulį, į
vieną gyvą visuomeninį organizmą, daro juos artimais,
savais žmonėmis. Ikikapitalistiniais laikais jai, o drauge
ir žmonių tautybei, ypatingo dėmesio nebuvo skiriama.
Kur kas svarbiau buvo pilietybė ir tikyba – dėl jų vykdavo kruvini karai. Padėtis pasikeitė tik XIX amžiuje,
vykstant moderniųjų tautų formavimuisi: „Tautybė ir
tauta buvo tas naujas veiksnys XIX a. istorijoje, kurio
beveik visiškai nepažino ankstyvesnieji amžiai.“2 Ir jau
pirmame to formavimosi etape – mokslinių tyrinėjimų
laikotarpiu – iškildavo „savosios“ kalbos problema, o
antrasis, „daugelio tautinių sąjūdžių agitacijos laikotarpis prasidėjo nuo kalbos emancipacijos, nuo pastangų
sukurti ar atkurti savo tautinę kultūrą ir tautinę rašytinę
kalbą“3. Verta įsidėmėti ir J. G. Herderio mintį: „Tik toji
tauta yra tikroji tauta, kuri savo tautos būdą išreiškia
savo kalba.“4
Tada buvo atkreiptas dėmesys ir į nutautinimą bei
nutautėjimą – juk kaip tik kalba šiuose sudėtinguose procesuose buvo svarbiausias veiksnys, tautiškumo
ramstis. Iš tiesų šimtmečiams bėgant vienos tautos plėtė
savo gyvenamus plotus, gausėjo užkariavimų kitų tautų nutautinimo sąskaita, šioms visų pirma atsisakant
savo protėvių kalbų, o po to ir kultūros, tradicijų. Tai
toli gražu ne visada būdavo pasiekiama fizine prievarta, draudimais ar bausmėmis, kaip caro Rusijoje. Buvo
kur kas subtilesnių, o kartu ir efektyvesnių nutautinimo
priemonių, pavyzdžiui, propaganda spaudoje, bažnyčiose suformuota antipatija, panieka kokiai nors kalbai, jos
vartojimo viešoje erdvėje apribojimas, skatinimas atsisakyti jos dėl geresnių gyvenimo sąlygų, privilegijų. Todėl
tarp nutautinimo ir nutautėjimo procesų dažnai nebuvo
(ir nėra) ryškios ribos.
Mūsų daugelio šimtmečių istorija akivaizdžiai rodo,
kaip glaudžiai susiję tautos ir jos kalbos likimai. Štai ką
apie tai rašė didis mūsų poetas: „Kalba apie Lietuvą man
visada yra ir kalba apie lietuvių kalbą. Tauta ir kalba visą
laiką ėjo kartu, abi jos buvo persekiojamos, niekinamos,
tremiamos ir naikinamos. Tauta rėmėsi į kalbą, kalba ieškojo namų ir priebėgos tautoje. Jos sergėjo ir gynė viena
kitą.“5 Deja, ne visada tai mums gerai sekėsi, todėl ir priklausome toms tautoms, kurios daugiau už kitas patyrė

nuostolių dėl nutautinimo ir nutautėjimo – polonizacijos, germanizacijos, rusifikacijos. Juk kadaise gyvenusių
mūsų protėvių baltų genčių pėdsakų archeologai, kalbininkai dabar atranda labai toli į pietus, pietvakarius nuo
dabartinės Lietuvos, iki pat Vyslos upės.
Panašiai padėtis klostėsi ir rytuose: baltiškos kilmės
hidronimų, kurie mažiausiai keičiasi, ir šiandien aptinkame Žitomiro, Briansko, Tulos, Kalugos, net Možaisko
apylinkėse. Tačiau, laikui bėgant, mūsų protėvių apgyventi plotai mažėjo iš abiejų pusių dėl įvairių priežasčių,
iš dalies turbūt ir dėl per mažo jų atsparumo nutautinimui bei nutautėjimui. Maža to, XIX a., ypač po 1863 m.
sukilimo, mūsų tautai, o kartu ir jos kalbai kilo mirtinas
pavojus – išnykti be pėdsakų. Bet ne dėl sustiprėjusio rusinimo, nuo kurio neblogai sekėsi gintis, o dėl polonizacijos, kuriai nebuvo jokio pasipriešinimo, kuriai pasidavė
ne tik kilmingieji, bet ir miestiečiai ir net kaimų gyventojai. Dalis turtingesnių, apsukresnių valstiečių, neseniai
išlaisvintų iš baudžiavos, panoro susilyginti su buvusiais
visagaliais šeimininkais, mėgdžioti jų kalbą, manieras,
jie ir savo vaikus skatino tai daryti. Jonas Jablonskis, Sūduvos ūkininko sūnus, dažnai vadinamas mūsų rašto
kalbos tėvu, savo atsiminimuose apie gimnazijos metus
rašo: „Kad mokame lenkiškai ir taip tarp savęs kalbamės, tėvai ir globėjai tik pasidžiaugdavo.“6 O ką jau kalbėti apie bajorus, miestiečius: net Marijampolėje, kurios
apylinkėse tikro lenko su žiburiu nerasi, 1894 m. „iš 6000
gyventojų namie lietuviškai kalbėję 12–14 proc. – tarnaitės, juodadarbiai, darbininkai, malkų kirtikai, vežėjai...“7
Vilniaus krašte reikalai buvo dar prastesni. Negali būti
jokių abejonių, kad mūsų nedidelė tauta tada liko gyva
tik todėl, kad antroje XIX a. pusėje įsibėgėjo tautinis sąjūdis, subūręs žmones kovai dėl tautos teisių, sužadinęs
pasipriešinimą rusinimui ir, svarbiausia, pagaliau – polonizacijai. Reikšmingiausia tos gynybos nuo pražūties
dalis buvo gimtosios kalbos apsauga nuo paniekos, išgyvendinimo, kalbos puoselėjimas ir jos panaudojimo sferos plėtimas. Tai pradėjo žemaičių šviesuoliai D. Poška,
S. Stanevičius ir kiti dar XIX a. pradžioje, ėmęsi rengti
mūsų kalbos žodynus, gramatikas, kurti grožinę literatūrą savo gimtąja kalba. O J. Basanavičius pirmame Aušros
numeryje (1883 m. kovas) pakvietė tautiečius vieningai
ir atkakliai ginti, gelbėti mūsų kalbą, nes tik taip buvo
galima išgelbėti tautą. Tada paaiškėjo, kad visa tai kaimynams pietuose labai nepatinka, jie paskelbė, jog mūsų
tautinis sąjūdis antilenkiškas, kad tai – lietuviškojo nacionalizmo apraiška ir t. t. Bet kaip kitaip galėjo būti?
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J ūr a t ė P e tr u š k e v i č i e n ė .

Spaudos draudimas (Graždanka)
(fragmentas), 2010

Deja, ir mūsų dienomis neretai girdime prakeiksmus lietuviškųjų nacionalistų adresu, tik dabar jau ne
iš Maskvos ar iš jos pataikūnų čia pat, kaip neretai būdavo LTSR laikais, o iš grynų saviškių, tautiečių, turbūt
per didelių euroentuziastų. Todėl būtina pabrėžti, kad
terminas „nacionalizmas“ iš tiesų visai nėra keiksmažodis, kažkas labai blogo ir baisaus, kaip buvo įprasta
skelbti tarybiniais metais. Bent jau mažoms tautoms jis
išreiškia gynybinę poziciją, taip atsiliepiant į jų persekiojimą ir nutautinimą, o ne agresiją kieno nors atžvilgiu.
A. Smetona rašė, kad nacionalizmas „turi dvi puses...
Stipresniosios tautos nacionalizmas virsta šovinizmu,
silpnesniosios – patriotizmu. Viena puola, kita ginasi
nuo tų užpuolimų, stengiasi atgauti nustotąsias teises.
Visiems aišku, kad lietuviams, bent Lietuvos rytuose,
tenka vaidinti antroji nacionalizmo pusė, būtent gintis...
Pati nacionalizmo kova, kova dėl savų dorų bei prakilnių
siekimų ne tik nėra nusižengimas, bet yra piliečio dorybė
ir pareiga. Ir kas nekovoja už savo teisingą reikalą, tas nepildo savo pareigas, tas tiesiog nusideda savo tėvynei.“8
Filosofas Romanas Bytautas (1886–1915) pabrėžė nacionalizmo ir kalbos ryšį: „Vienas žymiausių apsireiškimų mūsų laikų kultūringos žmonijos gyvenime yra nacionalizmas – numylėjimas gimtosios tautos, stengimasis
ją išlaikyti ir plėtoti jos ypatingą kultūrą. Nacionalizmas
pirmiausia pasireiškia prisirišimu prie gimtosios kalbos.
Kalba – žmogaus dvasios paveikslas... Kalba tautoms yra
minčių pasaulis.“9
Todėl visai natūralu, kad mažųjų laisvės siekiančių
tautų lyderiams itin rūpėjo gintis nuo svarbiausios grėsmės: estų, latvių, čekų judėjimai buvo antivokiški, airių –
antiangliškas ir t. t. Žinoma, mūsų pietiniai kaimynai to
paprasto dėsningumo pripažinti nenorėjo, todėl sukūrė
teoriją, kad lietuvių tautinis judėjimas buvo prieš juos,
rusų (o vėliau – vokiečių) valdžios inspiruotas sąmokslas

prieš Liublino unijos ir senosios, 1772 m. ATR, atkūrimą.
Mykolas Römeris, būsimasis VDU profesorius ir rektorius, studijoje apie lietuvių tautos atgimimą, pirmą kartą
išleistoje 1908 m. Lvove, pabrėžė, kad tokia teorija – tai
legenda, „ne tik didžiai lietuvius įžeidžianti, bet tiesiog
neteisinga, paviršutiniška ir nepagrįsta... legenda, kuriai
pasmerkti trūksta žodžių, nes ji yra šventvagystė gyvos
lietuvių Tautos atžvilgiu“10.
Labai gaila, kad šios rimtos knygos autoriaus tautiečiai neišgirdo, nors tikrai nebuvo pamato jo nuomone abejoti. Juk tokie procesai tada vyko daugelyje Rytų
ir Vidurio Europos šalių, tai buvo dėsningas, neišvengiamas reiškinys, kilęs dėl visuomenės demokratėjimo,
valstiečių išlaisvinimo iš baudžiavos. Tik mūsų tautos
padėtis šiame procese buvo prastesnė nei daugelio kitų,
nes teko priešintis ne tik pas mus viešpatavusiai caro
valdžiai, bet ir lenkų įtakai, dėl kurios, kaip jau žinome,
buvo net daugiau bėdų. Šis pasipriešinimas kartu buvo
ir negailestinga konkurencija, varžybos su buvusiais sąjungininkais labiausiai kalbos, o platesniu mastu – kultūros srityje ir dėl teritorijos, ir dėl žmonių, tose žemėse
gyvenančių. 1863 m. sukilime lietuviai ir lenkai paskutinį
kartą kovojo išvien faktiškai dėl Lenkijos interesų; po jo
sustiprėjo nuomonės, kad, norint išlikti, išsaugoti tautinį
savitumą, būtina eiti savu keliu, atsiskirti nuo lenkų. Dėl
to iškilo klausimas, kieno pusėje atsidurs tautiškai dar
menkai sąmoningi Lietuvos gyventojai, ne vien Vilnijos
tuteišiai, bet ir tikri, nors tamsoki mūsų tautiečiai, kurių
buvo dauguma.
Ar buvo galima tokių varžybų, tokio atsiskyrimo
ir nesantaikos, o kartu ir nuostolių, aukų kaip nors išvengti? Taip manančių atsirado, tai – M. Römerio vadovaujami „krajovcai“ (kraštiečiai); jie skelbė, kad būsimą
Lietuvos valstybę galima ir reikia sukurti buvusios LDK
teritorijos dalyje, kurios lygiateisiais piliečiais būtų lietu-
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viai, lenkai, baltarusiai ir žydai. Taip, jų manymu, būtų
galima sutaikyti Lietuvos lenkus su kylančia į kovą dėl
laisvės lietuvių tauta, garantuoti demokratinę santvarką, pagaliau – užgesinti tautų tarpusavio nesantaiką
LDK žemėse, kurią kurstė nacionalizmas, šovinizmas11.
Teoriškai viskas atrodė gražiai, bet iš tiesų tai buvo atgyvenusi idėja: XX a. pradžia – tautinių valstybių kūrimo metas, todėl kurti dar vieną Austriją–Vengriją buvo
nerealus tikslas. Pagaliau, kaip patvirtino istorija, bet
kokioje daugiatautėje valstybėje būtinai atsiranda „vyresnieji broliai“; M. Römerio planuojamoje tai, žinoma,
būtų lenkai. Tačiau net šių dauguma tokios idėjos nepalaikė – turėjo kitų planų, ir ji greitai užgeso.
Todėl labai keista, kad Lietuvoje jau mūsų dienomis
vėl atsiranda istorikų, kaltinančių mūsų tautinio judėjimo lyderius, kad jie nepasuko šiuo keliu, o aukštino
lietuvių kalbą, reikalavo jai pirmenybės Lietuvoje. Esą
„dėl to tautos formavimosi procese kultūriškai sulenkėjusiai bajorijai nebuvo vietos, ir ji visai logiškai pradėjo
suvokti save kaip lenkų tautos dalį, atmesdama dvigubo identiteto gente lituani, natione poloni pirmąjį komponentą“12. Tokių istorikų nuomone, reikėjo ir buvo visai
realu sukurti dvikalbę dvitautę valstybę. Tačiau tai visai
nenauja kritika: tarpukarį vienas Vilniaus lenkų laikraštis rašė, kad lietuvių kalbos aukštinimas buvusi didelė
klaida, nes „lietuviai per norą beatodairiškai grįžti prie
savo senovinės kalbos įžeidė savo žemiečius, kurie Lietuvai turėjo daugiau nei sentimentus ir galėjo dar labai
praversti“13. Ir Cz. Miłoszas kartą užsiminė apie dvikalbystės ar net trikalbystės galimybę14, tačiau kitoje savo
knygoje parašė jau visai priešingai: „Teoriškai Lietuvoje buvo galima įsivaizduoti dvikalbystę, tačiau sparčiai
vykstant lenkinimui tautų lygiateisiškumas tikriausiai
būtų pakenkęs lietuvių kalbai.“15
Manau, kad tik šiuo atveju garsusis rašytojas neabejotinai teisus: juk taip atsitiko ne vienai besiformuojančiai
tautai. Tik 10 proc. airių kalba savo kalba, „baskų krašte
vyravusi dvikalbystė buvo vienas svarbiausių kliuvinių
tautai formuotis“16. Sunki ir kaimynų baltarusių kalbos
padėtis net ir susikūrus jų nepriklausomai valstybei: joje
nelengva surasti žmogų, kalbantį ne rusiškai, o gimtąja
kalba, o laikraščius, knygas ta kalba sistemingai skaito vos
2 proc. šalies gyventojų17 – tai vis dvikalbystės, nesėkmingų varžybų su rusų kalba padarinys. Pagaliau kodėl ATR,
taip gražiai pavadinta, netapo tokia lietuvių–lenkų ar
baltarusių–lenkų, o tik lenkiška valstybe? Priežastis paprasta ir aiški: mūsų ir, matyt, baltarusių tautoms būdingas nepakankamas atsparumas nutautėjimui ir dar servilizmas – nuolankumas galingesniems; to garsus mūsų
filosofas Stasys Šalkauskis kvietė būtinai atsisakyti, jei
norime būti visavertė tauta18. Tokių skirtingų charakterių
tautų bendravimo atvejais dvikalbystė yra laikina ir labai
pavojinga būklė silpnesnei, juo labiau mažesnei tautai.
Nes lygiateisės partnerystės tada nebūna, tik „vyresnių“–
„jaunesnių“ brolių santykiai ir „jaunesniųjų“ išnykimas.
Sunkių varžybų su lenkais nebuvo galima išvengti
dar ir todėl, kad tarp Lietuvos bajorų tada buvo nemažai tautiškai neapsisprendusių, vadinusių save lietuviaislenkais. Net V. Kudirka, ūkininko sūnus, buvo atsidūręs
tokioje padėtyje, kai rašė: „Sakydavau, kad aš sykiu lietu-
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vis ir lenkas, nes istorija sujungė lenkus su lietuviais. Mat
prisipažinimu pusiau prie lenkystės tariau atpirksiu nors
pusę tos kaltės, kad esu lietuvis.“19 Bet modernioms tautoms formuojantis taip sėdėti ant dviejų kėdžių buvo neįmanoma. Juo labiau būtinas griežtas apsisprendimas tapo
vėliau, kai kūrėsi tautinės valstybės: juk 1918–1920 m.
vyko, tegul ir nepaskelbtas, Lietuvos ir Lenkijos karas.
Tokiais atvejais dvejojantiems kur kas lengviau būdavo pasukti į lenkų pusę, nes, pasirinkus lietuvybę, reikėjo mokytis lietuvių kalbos; tokius žmones sulenkėjusieji vadino litvomanais, išdavikais, nuo jų nusigręždavo
artimi draugai, net giminės. Vis dėlto tokių atvejų buvo,
nors ir mažoka. O kas juos skatino? Tai dažniausiai būdavo mūsų tautinio judėjimo nuopelnas, dėl jo ne tik pavyko pristabdyti mūsų žmonių lenkėjimą, bet ir susigrąžinti dalį sulenkėjusiųjų. Vieni jų nuspręsdavo grįžti prie
savo tautos pasiskaitę draudžiamos lietuviškos spaudos,
kiti – įsitraukę į slaptas lietuviškas organizacijas ar paveikti labiau susipratusių draugų. Štai ką rašė J. Jablonskis: „Gyvenimas Maskvoje tarp lietuvių draugų, kurių
tarpe radau jau Šliūpą, tuojau perdirbo mane – po kiek
laiko jaučiausi tikras lietuvis.“20 Todėl taip svarbu buvo
plėtoti, aktyvinti lietuvišką, visuomeninę kultūrinę veiklą, nors sąlygos jai carinėje Rusijoje buvo nepaprastai
sunkios. Tuo tarpu būsimam VDU profesoriui Tadui
Ivanauskui apsispręsti padėjo Adomo Mickevičiaus ir
Liudviko Kondratovičiaus-Sirokomlės kūriniai21.
Ypač vertos dėmesio M. Biržiškos, užaugusio lenkiškoje šeimoje ir iki 20 metų nekalbėjusio lietuviškai,
mintys apie nutautėjimą ir grįžimą atgal: „Kalbos nustoti
nėra šiaip jau vieną kalbą pakeisti kita, bet ir yra kultūrinis (ne: kultūringas), dvasinis nusisusinimas, dorovinis
nusilpimas, asmens nusmukimas, iš tiesaus, tad ir tiesos
kelio nukrypimas į skydų, neaiškų šunkelį – liga, sunki
ir su vėlesnėmis kartomis vis didėjanti, kad ir pagydoma; vienintelis, bet stebuklingai veikiąs vaistas – grįžti
į savo tėvų arba net protėvių kalbą, grįžti savo tauton...
Sąmoningas grįžimas į savo tėvų kalbą ir tautą... siejasi
su dvasiniu pakilimu, atgaivena...“22 Tikriausiai čia profesorius aprašė savo įspūdžius, savo patyrimą.
Ypatingą reikšmę pavergtoms tautoms siekiant laisvės turėjo jų tautinių kultūrų, įskaitant čia švietimą, periodinę spaudą, grožinę ir mokslinę literatūrą, meną,
plėtotė: šios tautos, „norėdamos tapti savarankiškais politinio gyvenimo subjektais... turėjo įrodyti savo kultūrinį
savitumą“23, tauta „yra ir kultūros kūrėja, ir jos vaisius“24.
Maža to, kurdama savąją kultūrą tauta ne tik realizuoja,
įrodo savo kūrybinį potencialą, bet ir apsisaugo, ginasi
nuo svetimos įtakos arba vaduojasi iš jos. Aukštesnį kultūros lygį pasiekusi tauta yra atsparesnė nutautinimui,
tai gerai suprato aušrininkai. J. Šliūpas straipsnyje apie
patriotizmo esmę ir jo ugdymą rašė: „Tauta, pasistiebusi
ant tikrosios kultūros, gyvens amžinai.“25 Ir priešingai –
apleidusi savo kultūrą tauta anksčiau ar vėliau patenka į
svetimos kultūros įtaką ir rizikuoja išnykti, pagaliau yra
žeminama kaimynų. Argi ne todėl ATR laikais kai kurie
lenkų veikėjai vadino LDK savo kolonija, kad ji neišplėtojo savosios kultūros ir turėjo naudotis lenkiškąja? Tai
buvo kartojama net 1918–1919 m. Versalio taikos konferencijoje26.
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Visoms be išimties besiformuojančioms modernioms
Rytų ir Vidurio Europos tautoms ši problema buvo aktuali, joms reikėjo parodyti ne tik savitumą, bet ir civilizacinę brandą. Tačiau valstietiškos tautos, neturinčios savo
kilmingosios inteligentijos ar ją praradusios, tai padaryti
galėjo tik daug nuveikusios kultūros labui, įvykdžiusios
kultūrines revoliucijas. Ir mūsų bočiams teko eiti šiuo
keliu, paneigiant rusų ir lenkų paskalas, kad lietuviškos
kultūros nėra ir niekada nebuvo.
Tenka pripažinti, kad anuo metu, antroje XIX a. pusėje, iš tikrųjų tos tautinės kultūros turėjome nedaug:
tautosaką, ypač liaudies dainas, tautodailę, papročius,
Kristijoną Donelaitį. O mūsų pietiniai kaimynai jau turėjo nemažai profesionalių rašytojų, dailininkų, muzikų –
dėl nepalankių istorinių sąlygų buvome nuo jų gerokai
atsilikę. Tai, be abejo, skatino mūsų tautiečių lenkėjimą,
ne tik mada, tuščia garbė ar socialinio statuso kėlimas.
Tai konstatavo S. Batoro universiteto lenkų okupuotame Vilniuje docentė Halina Turska, tarpukariu tyrinėjusi tautinę padėtį Vilniaus krašte, pabrėžusi ir nemažą
vietinių baltarusių ir lietuvių nuotaikų skirtumą. Mūsų
tautiečiai jautė didesnį kultūros poreikį, o tai skatino didesnį jų lenkėjimą27. Ir jeigu taip buvo gerokai mažiau
raštingoje Vilnijoje, juo labiau taip galėjo būti Sūduvoje,
Žemaitijoje.
Šiandien stebina mūsų tautinio judėjimo lyderių,
dalyvių drąsa ir optimizmas, kai jie nepabūgo varžytis
su lenkais, vytis juos kultūros srityje. Ir reikia pabrėžti –
jiems tai neblogai sekėsi. Suprantama, per dešimtmetį
kitą pasivyti, juo labiau pralenkti kaimynų negalėjome,
bet pažanga buvo akivaizdi: „Lietuvių tautinė kultūra
darėsi vis labiau pajėgi tenkinti pagrindinius civilizuoto žmogaus poreikius, teikė vis tvirtesnį pagrindą lietuviškai kalbančiai visuomenei pretenduoti į pilnavertės
politinės teritorinės tautos statusą.“28 Šitaip mūsų tauta,
kaip ir dauguma panašių, laisvės siekiančių, „kultūriškai
tapo nepriklausoma gerokai anksčiau, negu ji pasidarė
politiškai nepriklausoma“29. O bet kokios tautinės kultūros pamatas yra gimtoji kalba – ne veltui visos besiformuojančios ir laisvės siekiančios Rytų ir Vidurio Europos tautos savo kalboms ginti ir plėtoti skyrė pirmaeilį
dėmesį. Jų pavyzdžiu teko sekti ir mūsų proseneliams:
lygiagrečiai spręsti daugybę sudėtingų problemų ginant
ir plėtojant lietuvių kalbą, kurias galėtume padalyti į dvi
dideles grupes.
Visų pirma reikėjo suformuoti bendratautinę literatūrinę (rašto) kalbą, nes tik ji galėjo būti toks pamatas.
Pirmieji mūsų rašytojai M. Mažvydas, K. Donelaitis,
S. Stanevičius, A. Strazdas, A. Baranauskas rašė savo tarmėmis, todėl ne visi tautiečiai galėjo gerai juos suprasti.
S. Daukantas, tai žinodamas, savo raštų prakalbose net
atsiprašinėjo skaitytojų, kad rašo žemaitiškai – bet kitos
išeities jis neturėjo. Dar svarbiau, kad tik rašto kalba galėjo konsoliduoti į vieną tautą giminingas, artimas tautos dalis, kalbančias skirtingomis tarmėmis, ir atskirti
jas nuo kitų, pripažintų svetimomis: vienų tautų atskyrimas nuo kitų visada apibrėžiamas per rašto kalbą30. Be
to, tik rašto kalba leidžia žmonėms suprasti, kad jie turi
bendrą tėvynę, o tai gerokai platesnė sąvoka nei gimtasis kaimas, parapija ar regionas. V. Kudirka rašė: „Kalba
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ir tautystė tai ne koks ten civilizacijos išmislas, tik turi
gilesnį pamatą – yra tiesa gamtos.“31
Rašto kalbos formavimas buvo ilgas ir sunkus: net
raidyno klausimas ne iš karto išspręstas, nes mūsų literatūroje antroje XIX a. pusėje jie buvo naudojami net keturi: vokiškas (gotiškas), rusiškas (graždanka), lenkiškai
lietuviškas ir tik amžiui baigiantis buvo apsistota prie
dabartinio, patogesnio, čekiškai lietuviško. Kitas svarbus
klausimas: tarmės – šio kalbos pagrindo – parinkimas;
juo tapo vakarų aukštaičių pietiečių (zanavykų) tarmė,
labiausiai dėl to, kad ji mažiau už kitas užteršta svetimybėmis, bet turėjo reikšmės ir tai, kad tuo metu Sūduvoje
atsirado stiprus lietuvybės židinys.
Šią kalbą kuriant triūsė dešimtys mūsų inteligentų:
kalbininkai kun. K. Jaunius, K. Būga, J. Balčikonis, rašytojai, įvairių sričių specialistai. Ypatingi nuopelnai čia
priklauso J. Jablonskiui – už mūsų rašto kalbos kodifikavimą, jos normų suformulavimą, paskelbimą, įtvirtinimą, už teisingą tų normų šaltinio pasirinkimą; tai sudarė
palankias sąlygas kalbai norminti, plėtoti ir tobulinti32.
Tą šaltinį jis nurodė 1900 m. vasarą kartu su P. Avižoniu
ir A. Smetona parengtoje ir 1901 m. Tilžėje išleistoje Lietuviškos kalbos gramatikoje: „Kalbos įstatymus ir ypatybes
mokslas išveda iš žmonių kalbos.“33
Rašto kalbos taisykles J. Jablonskis ne tik deklaravo, bet ir plačiai taikė praktikoje: rašė taisyklingo kalbos
vartojimo klausimais iš pradžių Varpe, o vėliau ir kituose
leidiniuose, valė iš rašto kalbos svetimybes, netaisyklingas kalbos konstrukcijas, papildė ją naujadarais. Taip
tapo neginčijamu autoritetu, gana kategorišku, kaip pats
juokais sakydavo – kalbiniu „popiežiumi“, o tai, žinoma,
ne visiems patiko34. Nepriklausomoje Lietuvoje, jau būdamas nebejaunas ir ligotas, pasirūpino pamainos sau
parengimu.
Antroji, dar sunkesnė problemų grupė – lietuvių kalbos gynimas nuo šmeižtų, jos prestižo kėlimas, panaudojimo viešose erdvėse plėtimas ir įtvirtinimas. Reikėjo
pasiekti, kad tautiečiai didžiuotųsi savo kalba, brangintų
ir kuo plačiau naudotųsi, o ne gėdytųsi, išsižadėtų jos,
kaip dažnai būdavo iki tol. Tarp šių dviejų būsenų distancija milžiniška.
Tiesa, mūsų kalbą taip aukštai vertino garsūs Vakarų, Rusijos mokslininkai, kad ją ginti, kelti jos prestižą,
regis, galėjo būti nesunku. Pavyzdžiui, filosofas Immanuelis Kantas rašė, kad „jokia kita pasaulio kalba nėra
gavusi tiek aukštų pagyrimų kaip lietuvių kalba. Lietuvių tautai buvo priskirta didelė garbė už sukūrimą,
detalų išdailinimą ir vartojimą aukščiausiai išvystytos
žmogiškos kalbos su savita gražia ir aiškia fonologija.“35
Benjaminas Dwightas tvirtino: „Jeigu tautos vertė, imant
visą žmoniją, būtų vertinama kalbos grožiu, tai lietuvių
tauta turėtų užimti pirmą vietą tarp Europos tautų.“36 Ir
dar viena vertinga unikali mūsų gimtosios kalbos ypatybė: vokiečių mokslininkų dėka ji labai sudomino lyginamosios kalbotyros specialistus, nes išsaugojo pirmykštę kalbinę struktūrą, artimą indoeuropiečių prokalbei37.
Pridurkime, kad ir tarp lenkų mokslininkų, rašytojų
buvo labai vertinančių lietuvių kalbą.
Dėmesys mūsų kalbai Europoje kilo iš dalies ir todėl,
kad pasklido žinios: ji tuojau išnyks, o kartu, žinoma, ir
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lietuvių tauta. Pastarąją gelbėti ten niekam nerūpėjo, o
jei be pėdsakų išnyks lietuvių kalba – mokslui bus didelis nuostolis. Tiesa, Vilniaus universiteto profesoriai
dėl to nesijaudino: Janas Śniadeckis rūpinosi tik lenkų
kalbos padėtimi, jos grynumu, o Martynas Počobutas
1802 m. viešai pareiškė: „Mūsų lietuvių kalba nupuolė
ir jau negalima nei palaikyti, nei prikelti“38. Todėl jie atmetė K. Kontrimo pasiūlymą įkurti lietuvių kalbos katedrą, nepritarė ir žymaus publicisto, studijos lenkų kalba
Apie lietuvių tautos ir kalbos kilmę autoriaus Ksawery Bohuszo (1746–1820) idėjai įsteigti Universitete draugiją,
kuri rinktų mūsų tautosaką, leistų lietuviškas, liaudžiai
skirtas knygas ir taip gelbėtų lietuvių kalbą nuo žuvimo.
Užtat vokiečių mokslininkams mūsų kalbos padėtis
kėlė nerimą: jau 1800 m. išleisto K. G. Mielcke’s lietuvių
kalbos žodyno pratarmėje trys garsūs profesoriai, tarp jų
ir filosofas I. Kantas, labai gražiai rašė apie mūsų tautą ir
jos kalbą, tačiau „tie pagyrimai gaubiami, pasakytume,
savotiškos nekrologinės nuotaikos. Tarytum jau stovime
prie mirštančiojo, labai vertinamo ir apgailimo, lovos.“39
O gerokai vėliau, 1878 m., Aušros išvakarėse, grupė
vokiečių mokslininkų paskelbė atsišaukimą, kviesdami
paskubėti tirti lietuvių kalbą, nes ji, „viena svarbiausių
kalbų mokslui, greitai eina pražūtin. Vienu metu pasiduodama vokiečių, lenkų, rusų ir latvių (!) kalbų įtakai,
ji jau ilgai nepagyvens. Drauge su ja žus ir savotiškumas
tautos, kuri ilgą laiką viešpatavo Rytų Europoje; žus taip
pat ir papročiai, padavimai, mitai, žus ir jos poezija. Todėl esą svarbu bent mokslui išlaikyti tai, kas pagal natūralius gyvenimo raidos dėsnius turi išnykti.“40 Tam tikslui buvo įsteigta Lietuvių literatūros draugija (Litauische
Literarische Gesellschaft), veikusi 1879–1923 m. Tilžėje, jos
darbe dalyvavo žymūs vokiečių, rusų mokslininkai, taip
pat A. Baranauskas, J. Basanavičius, E. Volteris ir kiti.
Suprantama, kiekvienai tautai jos kalba miela ir graži. Tačiau, kaip matome, mūsų kalba buvo ir tebėra net
kiek pranašesnė už daugelio kitų tautų kalbas, nes ji ne
tik nacionalinė, bet ir internacionalinė vertybė, pripažinta autoritetingų Europos specialistų. Tik paprasti mūsų
kaimo žmonės, kasdien tą kalbą vartojantys, viso to nežinojo, negirdėjo. Juos veikė kiti autoritetai ir reiškiniai:
dvarų ponai ir tarnai kalbėjo lenkiškai, valdininkai iki
1863 m. taip pat, po to – rusiškai, įstaigose ir lenkams, ir
rusams valdant kabėjo lentelės „Lietuviškai kalbėti draudžiama“, mokyklose už kalbėjimą gimtąja kalba vaikai
buvo baudžiami, kunigai pamokslus sakė lenkiškai, kad
įtiktų vietiniams dvarininkams: kaip rašė savo ataskaitoje vyskupui M. Valančiui Utenos dekanas, iš 30 dekanato
kunigų tik du skelbė Dievo žodį lietuviškai41. Bet kokie
lietuviški kultūriniai renginiai griežtai draudžiami, ypač
Vilniaus ir Kauno gubernijose. Pirmasis viešas lietuviškas vakaras – spektaklis Amerika pirtyje, 1899 m. suvaidintas su didžiuliu pasisekimu Palangoje todėl, kad čia
buvo Kuršo gubernijos teritorija.
Blogiausia, kad prieš lietuvių kalbą tada buvo susivienijusi ir valdžia, ir viešoji nuomonė: net kalbėti lietuviškai gatvėje buvo nepriimta ne tik Vilniuje, bet ir kitur.
Kaip rašė Panevėžio realinėje mokykloje mokęsis žymus
mūsų kalbininkas J. Balčikonis, pirmą XX a. dešimtmetį
mieste „viešas lietuvių k. vartojimas buvo visai nesu-
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prantamas dalykas. Tiesa, pasitaikė tradicijų pažeidėjų:
gydytoja Julija Janulaitytė, atvykusi 1902 m. į Panevėžį,
eidavo kartais su kuo gatve ir kalbėdavosi lietuviškai.
Tai baisi tuo laiku naujiena – poniškai apsirėdę žmonės
ir kalba tarp savęs lietuviškai“42.
Kita įdomi žinia iš Panevėžio: stambaus vietinio
dvarininko sūnus Walerianas Meysztowiczius savo atsiminimuose ne kartą pasmerkė lietuvių pastangas ginti
savo kalbą, prisirišimą prie jos, vadindamas tai glotologiniu, t. y. pagrįstu vien kalba, nacionalizmu. Tačiau
rašo: „Pats buvau liudininkas, kaip lenkų nepakantumas
lietuviškiems pamokslams skatino lietuvišką nacionalizmą.“43 Gana reikšmingas pripažinimas: jis paneigia
kai kurių mūsų pernelyg „objektyvių“ istorikų kaltinimus, kad kovas dėl kalbų vartojimo bažnyčiose visada
provokavo mūsų tautiečiai. Ir dar kartą patvirtina, kad
nesantaikos ir varžybų iniciatyvos būta abiejose pusėse.
Todėl stiprinti savo pozicijas, vytis kaimynus kultūros, o
ypač raštijos srityje pirmoje XIX a. pusėje būtinai reikėjo.
Šį sunkų darbą pradėjo būrelis smulkių Žemaitijos
bajorų – D. Poška, S. Stanevičius, A. Klementas ir kiti,
tai ir buvo mūsų tautinio judėjimo ištakos. O kas tada
labiausiai nusipelnė plėtojant mūsų raštiją, pradėtą dar
M. Mažvydo ir K. Donelaičio? Kas daugiausia prisidėjo,
kad mūsų kalba būtų vis plačiau vartojama viešumoje,
kad būtų išpopuliarintos jos galimybės, turtingumas ir
grožis ne pasaulio mokslo žmonėms, o savosios šalies
gyventojams?
Čia visų pirma turime prisiminti jau valstiečių kilmės inteligentus – S. Daukantą, M. Valančių, A. Baranauską, A. Strazdą. S. Daukantas – plataus profilio literatas, tautinio sąjūdžio pradininkas ir ideologas, ne
tiktai pirmasis mūsų istorikas. Remdamasis istorijos įvykių analize, jis pirmas paskelbė, kad ateityje su lenkais
mums ne pakeliui. Tai – puikus pavyzdys, kaip istorikas,
ištyręs savo tautos praeitį, nubrėžė jai teisingas ateities
gaires: „Simonas Daukantas buvo pats pirmasis, kuris
kritiškai pasižiūrėjo į to laiko vadovaujančio Lietuvos
sluoksnio sužieduotuves su Lenkija. Jis ne tik nelaikė tų
sužieduotuvių politiniu idealu ir programa ateičiai, bet,
priešingai, matė čia didžiausią lietuvių tautos nelaimę,
kuri privedė prie to, kad beliko tik viena lietuvių kalba,
kaip nuo žiemos speigų apšarmojusi žalia bruknelė, kuri
dar tebeliudijo lietuvių tautos gyvybę.“44
S. Daukantas gerai suprato, jog, norint būti atskira,
savarankiška tauta, o ne lenkų tautos dalimi, reikės labai
daug nuveikti švietimo, kultūros, ypač raštijos srityje.
Tuo tarpu darbininkų buvo vos vienas kitas, dėl to jis
ne tik rengė istorines knygas: rinko ir tyrinėjo tautosaką, pasidarbavo kaip vertėjas ir literatūros kritikas, parašė vadovėlių. Būdamas kaimo vaikas, atjautė sunkiai
gyvenančius žemdirbius, suprato, kad reikia kelti ne tik
jų dvasinę kultūrą, bet ir materialią gerovę. Todėl parengė ir išleido bent kelias praktiškų patarimų knygeles
ūkininkams: kaip auginti bites, pašarams žoles, apynius,
veisti sodus ir miškus.
S. Daukantui labai rūpėjo ir gimtosios kalbos reikalai,
todėl savo istoriniuose raštuose jis siekė ją populiarinti,
aukštinti, įtvirtinti mokslo pasaulyje. Knygos Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių (1822) pratarmėje rašė: „Tebturi dar
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lietuviai ir žemaičiai visą brangiausią palikimą savo bočių
prabočių, tai yra savo kalbą, kurią idant išplėštų iš nasrų
visa ryjančio laiko ir pastatytų šalyp kalbų mokytų, turi
aną šiandien dailinti... Norėjau vėl mano raštu parodyti
neprieteliams Lietuvos ir Žemaičių kalbos, jog kiekvienas
norįs gali rašyti lietuviškai, jei turi spėko, lygia dalia kaip
ir kita išdailinta jau kalba... Aš ir tuo džiaugsiuos ir linksminsiuos, jog pirmasis tarp lietuvių gudresniems vyrams,
norintiems rašyti, kelią praskyniau.“45
Dar vienas, ne visada akcentuojamas, S. Daukanto
nuopelnas: jis nukreipė, įtraukė į lietuvišką veiklą kitą
įžymų žemaitį – būsimąjį vyskupą, rašytoją, draudžiamosios spaudos leidimo ir platinimo organizatorių Motiejų Valančių, suartėjęs su juo gyvendamas Peterburge46. Todėl Žemaičių vyskupystė buvo parašyta ne lenkų,
o lietuvių kalba, taip dar kartą įrodant, kad ji tinka ir
rimtiems moksliniams veikalams. Daug kas tuo stebėjosi ir piktinosi. Vyskupas populiarino mūsų kalbą ne tik
mokslo pasaulyje: jis parašė apie 70 šviečiamojo didaktinio pobūdžio pasakojimų, apsakymų, sudėtų į Vaikų
knygelę, Paaugusių žmonių knygelę, Palangos Juzę ir kitas
knygeles, skirtas paprastiems kaimo žmonėms.
S. Daukanto ir M. Valančiaus darbai buvo revoliucinio pobūdžio, šių dienų kalba šnekant, buvo tikri iššūkiai tiems, kurie niekino mūsų kalbą ir tautą, netikėjo
jų ateitimi. Panaši ir Anykščių šilelio, patriotinės poezijos
šedevro, sukurto 1858–1860 m., praėjus beveik šimtmečiui po K. Donelaičio Metų (1765–1775), kilmė ir paskirtis,
misija. A. Baranauskas, žinoma, iki tol jau turėjo poetinės
kūrybos patyrimą, buvo susipažinęs su lenkų romantikų, ypač Adomo Mickevičiaus raštais, S. Daukanto darbais. Tačiau paskutinis, lemiamas paskatinimas imtis šio
darbo, kaip pats yra pasakojęs, jam buvo vieno dėstytojo
„žodžiai lyg peiliu smigę“ mokantis Varnių kunigų seminarijoje, kad lietuvių kalba tetinkanti piemenims ir prastuoliams, o gerą poeziją galima rašyti tik lenkų kalba47.
Kiek vėliau A. Baranauskas dėstė lietuvių kalbą Kauno
kunigų seminarijoje, bendravo su žymiais to meto kalbininkais – A. Schleicheriu, H. Weberiu ir kitais.
A. Strazdas ir jo poezija buvo labai artimi kaimo
žmonėms. Jis „bene pirmasis iškėlė anam metui drąsų
šūkį: kurti nacionalinę literatūrą. To šūkio postulatas jam
buvo lietuvių tautos teisė į savarankiškumą, o svarbiausias impulsas – XIX a. pradžioje atsiradę nauji idėjiniai
ir kultūriniai reiškiniai“48.
Taip net gana sunkiomis besitęsiančios polonizacijos, carinio režimo, cenzūros sąlygomis mūsų raštija
gausėjo, stiprėjo, padėdama įsitvirtinti, plėtotis gimtajai
kalbai. Panašūs procesai tuo metu, pirmoje XIX a. pusėje,
vyko ir kitose svetimųjų engiamose Rytų ir Vidurio Europos tautose. Tačiau mums ir vėl nepasisekė: po 1863 m.
sukilimo teko patirti lietuviškojo raidyno draudimą. Natūralu, kad kovos prieš jį, reikalavimai jį atšaukti kelis
dešimtmečius buvo tapę svarbiausiu mūsų tautinio judėjimo uždaviniu. Apie tai galime sužinoti iš daugybės
šaltinių, čia pakaks priminti tik svarbiausias šios kovos
kryptis ir jos rezultatus.
Tos kryptys buvo dvi. Pirmoji – lietuviškos spaudos
leidimas užsienyje, daugiausia Rytprūsiuose, Mažojoje
Lietuvoje, jos gabenimas į Lietuvą, platinimas čia, rizi-
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kuojant susilaukti žiaurių caro valdžios represijų: kalėjimo, tremties į Sibirą. Nepaisant to, per 40 spaudos draudimo metų ten išleisti 3953 leidiniai (be periodinių), apie
pusė jų buvo skirta gabenti į Lietuvą, maždaug 5,5 mln.
egzempliorių tiražu. Deja, apie 6 proc. jų pateko į policijos rankas – ne tiek daug, nors pastangų užkirsti kelią
šiai spaudai caro valdžia negailėjo ir baudė knygnešius
bei draudžiamos spaudos laikytojus be gailesčio. Apie
3000 žmonių įkliuvo policijai, žandarams, dėl to nukentėjo49, bet draudžiama spauda ir toliau keliavo per Prūsijos–Rusijos sieną. Žmonės suprato, kad čia vyksta kova
ne dėl vieno raidyno pakeitimo kitu, o dėl tautos savitumo išsaugojimo, dėl jos išlikimo, nes valdžia tikėjosi,
kad „rusų raidės užbaigs tai, ką pradėjo rusų kardas“50.
Antroji kryptis – prašyti, reikalauti, kad rusų valdžia
tą nežmonišką draudimą atšauktų. Šiuo klausimu į valdžios įstaigas Peterburge daugybę kartų kreipėsi pavieniai asmenys – šviesuoliai, dvasininkai, ypač Petras Vileišis. O valstiečiai, Aušros paraginti, rašė kolektyvinius
prašymus carui, jo ministrams su dešimtimis, o kartais
ir šimtais parašų – istorikai tokių prašymų surado arti
šimto51, o iš tikrųjų jų galėjo būti gerokai daugiau. Bandyta spaudai legalizuoti panaudoti ir teismus, nes paaiškėjo, kad draudimas neturi rimto įstatyminio pagrindo.
Žinoma, tai vėl buvo Dovydo kova prieš Galijotą, bet jos
indėlis į pergalę neabejotinas.
Visa tai parodė, kad spaudos draudimas nepadeda
rusų valdžiai siekti savo tikslo – rusinti mūsų tautą, lik
viduoti lenkų įtaką mūsų krašte. Jai pačiai teko pripažinti, kad „buvo pasiekta tiesiog priešingų rezultatų, ir
gyventojai, paprastai taikūs ir nuolaidūs, buvo pastūmėti beveik iki maišto... Vyriausybė neturi veiksmingų
priemonių kovai su įvežama iš užsienio lietuviška knyga. Todėl kova visiškai netikslinga.“52 Dar blogiau, kad
dėl laisvos, necenzūruojamos spaudos plitimo „lietuvių
tautos dvasinė raida“ išslydo iš vyriausybės kontrolės.
Rezultatas: kova dėl lietuviškų raidžių suaktyvino mūsų
žmones politiškai, ypač padidino valstiečių susipratimą,
įtraukė juos į laisvės kovą: 79,6 proc. nukentėjusių dėl
spaudos buvo valstiečiai53.
Todėl jau 1896–1897 m. valdžioje atsirado ir gausėjo nuomonių, kad spaudos draudimą būtina atšaukti.
Kauno gubernatorius 1896 m. ataskaitoje savo vyresnybei rašė, kad lietuviškosios spaudos „leidimas galėtų tik
padėti vyriausybės tikslams pasiekti, silpnindamas susidomėjimą užsieniniais ir įvairiais slaptais leidiniais...
Grafo Muravjovo bandymas įvesti rusišką raidyną į
lietuvių kalbą nepavyko“54. Tačiau šio klausimo sprendimas judėjo labai lėtai ir sunkiai: tik 1904 m. balandžio
24 d. (pagal naują kalendorių gegužės 7-ąją) caras Nikolajus II patvirtino atitinkamą Ministrų tarybos nutarimą.
Šį jo sprendimą gyventojams liepė aiškinti kaip didžiulę
monarcho malonę. Bet iš tiesų tai buvo valdžios kapituliacija, mūsų tautai vieningai ir atkakliai pasipriešinus,
pirmoji pergalė ilgoje ir sunkioje kovoje dėl savo teisių,
dėl laisvės.
Ji buvo pasiekta patyrus daug aukų ir nuostolių, ne
tik dėl tūkstančių nuo valdžios represijų nukentėjusių,
katorgoje mirusių žmonių. Mūsų kultūros raidai dėl
spaudos draudimo atsirado didelių sunkumų kaip tik
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tuo metu, kai kaimyninės tautos ją ypač suintensyvino –
suaktyvėjus jų tautiniams judėjimams. Vaclovas Biržiška,
žymiausias mūsų bibliografas, apskaičiavo: jeigu ne tas
draudimas, per 1864–1904 metus būtų išleista ne 1280, o
6000 lietuviškų knygų, leidybos verslas buvo sužlugdytas55. Todėl, atgavus spaudą, jį teko kurti iš naujo – steigti
spaustuves, knygynus, mokyti spaustuvininkus. Varpas
rašė: „Ūgis lietuvių literatūros buvo suturėtas uždraudimu spaudos lotyniškomis litaromis, iš to laimėjo vieni
lenkai... lenkiškos knygos ir laikraščiai rado plačią vietą
prasiplatinimui.“56 Todėl polonizacija dar labiau sustip
rėjo, ypač Vilniaus krašte: pasak istoriko, „Muravjovo
persekiojimai stūmė liaudį lenkų glėbin“57. Ne veltui
istorikas A. Kasperavičius tvirtina, kad „XX a. pradžioje
iškovotas spaudos draudimo panaikinimas lietuviams
reiškė maždaug tą patį ir tiek pat, ką prancūzams Bastilijos paėmimas... Per knygnešystę žemaičiai ir litvinai
tapo lietuviais“58.
Kalbos plėtojimas ir populiarinimas turėjo vykti ne
tik per spaudą, raštiją, bet ir per daugelį kitų viešojo gyvenimo sričių. Gana svarbi buvo Katalikų Bažnyčia, nes
mūsų žmonės tada buvo labai religingi. Čia daugiausia
lėmė vietinių dvasininkų pozicija, jų orientacija – į Lietuvą ar į Lenkiją. Nemaža dalis mūsų dvasininkų buvo
sulenkėję, tačiau tautinio judėjimo idėjos skverbėsi ir į
kunigų seminarijas, iš jų, ypač iš Kauno ir Seinų, išeidavo
ir vis daugiau tautiškai susipratusių kunigų. Jie, atsidūrę parapijose, nepabūgdavo ginti lietuvių kalbos teisių,
pasipriešinti lenkuojančių vietinių dvarininkų diktatui,
dominavimui bažnyčiose, jų ir savo vyresniųjų konfrat
rų vykdomam parapijiečių lenkinimui, nors už tai ir
skaudžiai nukentėdavo. Todėl XIX–XX a. sandūroje pagausėjo konfliktų ir net kruvinų susirėmimų dėl to, kaip
melstis, giedoti – lenkiškai ar taip, kaip kalba vietiniai
gyventojai. Itin aršios kovos vyko Vilniaus krašte, bet ir
čia lietuvių kalbos padėtis pamažu ėmė gerėti.
Daug kur mūsų tautinio judėjimo aktyvistų pastangos plėsti lietuvių kalbos vartojimą viešajame gyvenime
susidurdavo su neįveikiamomis kliūtimis dėl imperinės
rusų valdžios politikos. Antai būtinai reikėjo lietuviškų
mokyklų – ne tiktai pradinių, bet ir vidurinių, ir aukštųjų. Tačiau ilgus metus tokios mokyklos buvo draudžiamos, net parapijinės. Tik po revoliucinių 1905 m. įvykių
valdžia oficialiai leido steigti lietuviškas pradines mokyklas, bet ir tada šis procesas buvo varžomas. Pirmoji
lietuviška gimnazija įkurta tik 1915 m. spalį vokiečių
okupuotame Vilniuje.
Visiškai neįmanoma buvo vartoti lietuvių kalbos
valdžios įstaigose, net žemiausiame lygmenyje – valsčiuose, nes ten iki 1863 m. sėdėjusius raštininkus lenkakalbius pakeitė rusai. Todėl vienas 1905 m. revoliucijos
reikalavimų buvo: „Visuose Lietuvos valsčiuose turi būti
vartojama prigimta kalba visus reikalus vedant.“59 Tai
pavyko įgyvendinti tik labai trumpam ir toli gražu ne
visur: 82 Kauno gubernijos valsčiuose iš 145, 33 Suvalkų gubernijos valsčiuose iš 80 ir labai nedaug, tik 10 iš
55 Vilniaus gubernijos valsčių60. Ši problema galėjo būti
išspręsta tik nepriklausomoje Lietuvoje. Tai buvo mūsų
tautinė valstybė, joje pirmą kartą lietuvių kalba gavo
valstybinės kalbos teises: tai buvo įrašyta 1922 m. ir viso-
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se vėliau galiojusiose konstitucijose. Tačiau tokia palanki
padėtis truko neilgai: 1940–1990 m. mūsų kalbai vėl grėsė
pavojai. Nuo jų mūsų žmonės gynėsi kaip įmanydami,
reikia pripažinti – gana sėkmingai, matyt, labiausiai todėl, kad šioje kovoje aktyviai dalyvavo ir paprasti piliečiai, jaunimas, ir aukšti valdžios pareigūnai.
Ypač verta prisiminti Mečislovą Gedvilą – vyriausybės vadovą 1940–1956 m. Jis gimė sulenkėjusioje šeimoje,
bet tai jam netrukdė atkakliai kovoti už lietuvių kalbos
teises. Šiuo klausimu jis ne kartą atvirai kalbėjo iš aukštų tribūnų – LKP suvažiavimuose, jos CK plenumuose,
pavyzdžiui, 1946 m. lapkritį61, o 1953 m. birželį pareiškė:
„Visose įstaigose turi būti galimybė susikalbėti lietuvių
kalba... Lietuvoje, kaip ir kitose tarybinėse respublikose,
valstybės reikalus turi tvarkyti patys šios tautos piliečiai.“62 1950 m. rudenį jis kartu su Justu Paleckiu bandė
ginti Vilniją nuo Maskvos iniciatyva pradėtos polonizacijos63. Už tai jie abu nuolat buvo valdžios nemalonėje.
M. Gedvilas 1957 m. pažemintas pareigose – tapo švietimo ministru, bet ir čia gynė mūsų kalbos teises – dabar
jau mokyklose64.
Tokią situaciją Lietuvoje, taip pat Latvijoje ir Estijoje,
pabrėžia ir rusų istorikai: „Konfliktai dėl kalbos beveik
visada turėjo politinę potekstę ir respublikų lyderių buvo
suprantami kaip kova dėl tautinio suvereniteto, mažiausiai – dėl kultūrinės autonomijos... Kaip tik nacionalinės
kalbos klausimu respublikų lyderių pozicijos buvo labiausiai nuoseklios ir tvirtos. Nacionalinės kalbos statuso pažeidimas būdavo vertinamas kaip pasikėsinimas į
„lenininės-stalininės nacionalinės politikos“ pagrindus,
ir ši formulė naudota kaip savotiškas skydas prieš rusifikaciją.“65 Žinoma, per visą naująjį svetimųjų valdžios
laikotarpį pavojai mūsų kalbai ir tautiškumui išliko, nes
Kremliuje vis kildavo idėjų stiprinti TSRS tautų draugystę plečiant rusų kalbos vartojimą, mokyti visus vaikus
viena – „Lenino kalba“.
Tačiau ir atkūrus nepriklausomybę 1990 m. pavojai
mūsų gimtajai kalbai, deja, neišnyko, tik vienus pakeitė
kiti. Turbūt nedaug kas to tikėjosi – juk lietuvių kalba oficialiai, įstatymu, buvo paskelbta valstybine dar 1989 m.
rudenį, gerokai anksčiau, nei tapome nepriklausomi.
Bet vietoj proletarinio internacionalizmo propagavimo,
kovos prieš buržuazinį nacionalizmą sulaukėme globalizacijos, masinės emigracijos, ES vadovybės užmojų lik
viduoti tautines valstybes, paversti Sąjungą federacija.
Mūsų kalba vis labiau išstumiama iš viešojo gyvenimo,
užteršiama svetimybėmis, ji dažnai darkoma, vis bandoma pažeisti jos, kaip valstybinės kalbos, pozicijas įteisinant dvikalbystę ir t. t. Apie tai dažnai rašoma spaudoje,
skelbiant pavojų, pabrėžiant, kad „kalbos mirtis yra ir
Tautos mirtis“66. Tačiau rezultatai menki, kalbos ir tautos
išdavyste vadinama politika tęsiasi. Nėra rimtesnio nei
valdžios, nei visuomenės, nei kalbininkų pasipriešinimo
nutautinimui, bent tokio, koks buvo rusinimui caro ir
tarybų valdžios laikais: juk tai neva europėjimas, pažanga... Tad vėl atsidūrėme padėtyje, panašioje į buvusią
antroje XIX a. pusėje, apie kurią aušrininkas M. DavainisSilvestraitis rašė taip: kai norėta prabilti širdžiai, kalbėta lietuviškai, kai norėta užimponuoti, pasigirti, kalbėta
svetima kalba67. Tik dabar jau nebe lenkiškai, o angliškai.
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Manau, kad šis nukrypimas nuo temos vis dėlto yra
reikalingas. Taip galima pamatyti, kad praeities ir dabarties sąsajos yra labai aiškios, kad ir mums, XXI a. lietuviams, kyla iš esmės tos pačios problemos, kokias sprendė mūsų protėviai XIX a. Norėtųsi, kad mums spręsti jas
sektųsi ne prasčiau, bet abejonių dėl to yra...
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Naisių teatro spektaklis,
nuvedęs į platesnių
pamąstymų slėnius
Naisių vasaros teatro spektaklis „Locna laimė. Žemaitė“, parodytas Vilniuje, Rusų dramos
teatre, 2015 m. lapkričio 30 d. Tekstą apie Rašytoją ir jos gyvenamąjį metą kūrė negausus teatro
kolektyvas, talkinant Modestai Jurgaitytei; spektaklį režisavo Regina Steponavičiūtė, Žemaitės
vaidmenį atliko Vaida Kavaliauskaitė, scenografiją ir rūbus kūrė Gediminas Kličius, judesius
tvarkė Vesta Grabštaitė, muziką – Paulius Jasiūnas.

PR ADŽIA

Pradiniai inscenizacijos epizodai – tai pasakojimas apie
XIX ir XX a. sankirtoje vykusį tautinės savimonės „prabudimą“. Prieš klausytojų akis praslenka visiems žinomos istorinės figūros. Spektaklio statytojų pasiūlytas
naratyvas žiūrovų yra suprantamas kaip įvadas, motyvuojantis istorinę sakmę. Kol kas žaismingoje pasakojimo tėkmėje dar negirdėti dramaturgijai būdingų
elementų. Tačiau netrukus viskas keičiasi: sužadėtuvių
epizodui pasukus siužetą kito žanro kryptimi, beletristiniai fragmentai virsta pjese. Atsiranda tai, ką jau galima
pavadinti sceninio kūrinio dramaturgija. Kolizijos Meilė/Nemeilė plotmėje skleidžiasi emocijų bei modalumų
puokštė, kurioje pagal turinius atpažįstame sąvokas – atsidavimas pareigai, pakantumas, užgesusi meilė, abejingumas,
nuobodulys, apgaulė, melas, gudravimai.
Aktorių kuriami personažai tikri ne dokumentine
prasme, bet atviru nuoširdumu; jie, įsijautę į krašto etninę istoriją, į literatūrą, atgaivina Rašytojos kasdienybę,
autentišką valstiečio gyvenseną. Ir atrodo tai kaip natūralus kalbėjimas, kaip bendravimas be aktorinių klišių,
išstumiančių sceninės tikrovės „gyvastį“. Matyt, aktorių
kilmė – jie veik visi žemaičiai, o dauguma „nuo Šiaulių“ – darė įtaką spektaklio gyvybingumui, gal net tapatinosi su Naisių bendruomenės tikrove.

N E T I K Ė TA PA M Ą S T Y M Ų T E M A

Aplinkybės susiklostė taip, kad Lietuvos televizija parodė W. Shakespeare’o Globe teatro spektaklį Romeo ir
Džuljeta tuomet, kai sėdau rašyti apie Naisius. Kokia
netikėta staigmena! Įdėmiau sekiau rodomą spektaklį,
lygindamas jį su mūsų režisierių pasaulinės dramaturgijos klasiko tekstų inscenizacijomis. Klausiausi originalios
britų literatūrinės kalbos, išsaugojusios epochos ypatybes. Vien jau tai buvo nepakartojamas įspūdžio džiaugsmas. Aktoriai, susitapatinę su originalaus teksto tikrove,
judėjo senojo Londono teatro erdvėje be jokių vizualių

įmantrybių ir nepateisinamų triukų, įskeliančių pramanytų reikšmių žiežirbas, akimirksniu pranykstančias.
Natūralių emocijų pritvinkęs reginys ir jaudino, ir teikė
intelektinio komforto pajautą. Reginyje aptikau paprastą
ir jau išguitą iš mūsų kultūros tiesą: pagarba dramaturgo
tekstui – esminis teatro etikos principas. Nuoširdžiai džiaugiausi, rašydamas apie mūsų režisierių netikėtus posūkius į Shakespeare’o kūrybos palikimą. Dabar, susipažinęs su britų teatrine tradicija, jau atsargiau kalbėčiau
apie lietuviškus kūlvirsčius „šekspyrianos“ kelyje. Be to,
Naisių Locna laimė1 britų teatro šviesoje atsiskleidė kaip
pagarbos mūsų etnokultūrai, literatūrai, autoritetams
ir tautinei kalbai aktas, kaip intuityvus aktorių susitapatinimas su istorine krašto gyvenimo tikrove. Būtent
ši ypatybė, nykstanti Lietuvos teatrinėje padangėje, bet
atgaivinama Naisiuose, ir yra spektaklio apie Žemaitę
patrauklumo šaltinis.

H A R M ONIN G A V IS U M A

Naisių teatro spektaklio scenovaizdis minimalistinis; jis,
įsiskverbęs į vizualią atmintį, sustiprina emocinį žemdirbio sodybos įvaizdį. Scenoje tik keli atributai, reikalingi
veiksmui ir jo turiniui atskleisti. Į juos nukrypsta žiūrovų dėmesys, išsiilgęs esminių reikšmių, prarastų urbanizuotos erdvės struktūrose. Scenos centre – vyraujantis
epinio pasakojimo akcentas: stalas, kėdė, žibalinė lempa,
tvorelės ir lango fragmentai. Šioje scenos ertmės saloje
žiūrovas mato rašytoją Žemaitę ir jos būsenas simbolizuojančias figūras. Antroje spektaklio dalyje statytojai
žiūrovams pasiūlo sodrius epizodus iš Trijų mylimųjų,
Marčios ir kelias kitų kūrinėlių (Topylio, Petro Kurmelio)
užuominas.
Spektaklis dinamiškas. Aktoriai – muzikalūs jaunuoliai, Šiaulių universitete įgiję estradinio meno išsilavinimą, apimantį aktorines ir režisūrines žinias bei
praktikas. Jie kalba, dainuoja, išdykauja, panirę į nenutrūkstančio veiksmo srautą. Visa tai susilieja į harmonin-
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gą visumos pulsavimą, kuriame išgirstame aistrų, humoro, ironijos intonacijas; be šių profesionaliai atskleistų
ypatybių neegzistuotų teatro fenomenas, praėjusiame
šimtmetyje brandinęs lietuvių tautinę savimonę, o šiandien ją ginantis nuo destruktyvaus poveikio. Tai mums
svarbu, nes žadina viltį, kai keliamas esminis klausimas:
„Ar pavyks išsaugoti savo identitetą – unikalų ir nepakartojamą savitumą?“

B E ND R U O M E NĖS SI E K I A I

Naisiai – mažas lopinėlis Lietuvos žemėlapyje, kuris
garsėja vis plačiau ir ryškiau. Čia kuriamas patrauklus
socialinis ir kultūrinis klimatas, teikiantis tinkamas sąlygas žmonių gerovei ir pasitikėjimui ateitimi. Esant
tokioms gyvenimo sąlygoms, jau galima rimtai kalbėti
apie patriotinį ir pilietinį brendimą. Nuostabu tai, kad
šie pokyčiai vyksta, kai aplink siaučia agresyvi liberalizmo forma, susitapatinusi su „laukiniu“ kapitalizmu.
Pokyčių rezultatas – aktyvi, kūrybingai nusiteikusi Naisių bendruomenė, kuri ypatingą dėmesį skiria vaikams;

Žy d r ūn o B u d z i n a u s k o

nuotraukos
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ji suprato, kad tik nauja, išugdyta pasitelkus tradicines humanistines vertybes karta bus pajėgi stabilizuoti
idealų griūties sąvartyne pasiklydusią visuomenę. Pasitelkiamas internetas ir kitos sumaniųjų technologijų
galimybės, kurios, deja, plačiajame pasaulyje mikliai
pritaikomos destruktyviems pelno tikslams – pramogų
industrijai, kariniams konfliktams, terorizmui.
Naisių mokykloje ugdomas blaivus, sportiškas ir
kūrybingas jaunimas; čia jau nėra rūkančiųjų, bendruomenėje plinta „valančiukų“ (blaivybės idėjos tęsėjų),
krašto pažinimo ir kitos asmenybę tobulinančios veiklos;
skatinama ir remiama plati kultūrinė veikla, kurioje tinkamą vietą suranda teatras, knyga, muzika, archeologija, gamtos globa. Šiose iniciatyvose gimė įspūdingi, jau
realizuoti projektai: Baltų arena, Alkos kalnas (Baltų mitologijos dievybių skulptūrų muziejus gamtoje); į Naisius
atvykę svečiai skuba aplankyti Literatūros muziejų, Baltų žolynų muziejų, Žemaitukų žirgyną, įkurtą Ramūno
Karbauskio, ir kitus tautinę savigarbą puoselėjančius
objektus.

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 6 , N R . 1 ( 5 9 4 )

R e g i m a n t o T a m o ša i č i o nuotrauka

82

R A IDOS K R Y P T IS

Dabar pažvelkime į Naisių fenomeną, išskleidę mūsų
gimtojo krašto žemėlapį. Mums pakaks paprasto geografinio, ne iš palydovų skrydžio orbitos fotografuoto.
Palinkę prie spausdinto lapo, matome mažą gyvenvietę tarp kitų bažnytkaimių, gausiai pasklidusių Lietuvos
kraštovaizdyje. Iš jų XIX–XX a. sandūroje jaunimas, išskleidęs sparnus, kilo siekti išsilavinimo. Jie, būtent jie
kūrė modernią valstybę ir jos institucijas. Jų veiklos rezultatas tikrai nuostabus: du nepriklausomos tautinės
valstybės dešimtmečiai pasirodė esantys pakankamas
laikotarpis išugdyti visuomenę, kuri buvo pajėgi, nepaisant skausmingų netekčių, apginti savo tapatumą karo ir
okupacijų metais. Šiandien esame liudininkai dviejų jau
XXI a. dešimtmečių nepriklausomo valstybinio gyvenimo. Čia ištartas žodis „nepriklausomas“ yra formalus;
sąvoka, deja, neatspindi realios politinės bei ekonominės situacijos. Sąjūdžio skelbti šūkiai ir idėjos buvo sutryptos, o įsivyravusi sąmonės sumaištis destabilizavo
visuomenę; stebime sparčiai nykstantį tautinį identitetą.
Vienintelė išeitis – pažadinti naują tautos prisikėlimą,
kurio kryptį nužymėjo Vilniaus Seimo ir Vasario 16-osios
Akto didžiavyriai.
Kalbant apie neigiamas dabarties tendencijas, išnyra
prisiminimai apie Mažosios Lietuvos tautinio sąmoningumo gaivintoją Vydūną, aktyviai veikusį tuo metu, kai
iškilo dramatiškai skambantis klausimas: „Būti ar nebūti
lietuviu?“ Jis tai sprendė vadovaudamas mėgėjiškam teatrui, kuriame buvo statomi draminiai jo kūriniai. Kaip
rašo žymusis mūsų vydūnistas, valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas, filosofas dr. Vaclovas Bagdonavičius, „Būdami modernūs, orientuodamiesi į europinį to meto teatro estetikos bei dramaturgijos kontekstą,
Vydūno scenos kūriniai kartu neatitrūko nuo paprasto,
naujoves ne taip lengvai priimančio Mažosios Lietuvos
žiūrovo <...> Vydūno draminė kūryba, būdama ir vaizdi
jo filosofijos raiškos forma, tą problemą (būti ar nebūti –
JAKr.) lietuvninkui padėjo spręsti, bylodama, jog tauta

yra tiek gyva, kiek ji yra gyva jo širdyje.“2 Garbaus vydūnisto mintys siūlo atsigręžti į Vydūno dramaturgiją.
Jis sako taip: „Tiesiog reiktų kūrybiškai pritaikyti Vydūno palikimą bei jame įkūnytas intencijas ne tik vaidinant
Vydūno veikalus, bet ir daug ko iš jo pasimokyti, ypač
gyvo ryšio su dabarties aktualijomis, šiuolaikiškai apie
jas bylojant, kaip pereito šimtmečio pradžioje tai darė šis
kūrėjas. Taigi to reiktų, bet tam turi atsirasti bent vienas
aistringas entuziastas, o dar geriau – jų būrelis.“3 Manau,
Naisiai yra tinkama vieta realizuoti šį patarimą. Čia yra
daug entuziazmo ir kūrybinio aktyvumo. Tačiau suvokti
Vydūno palikimo reikšmę mūsų dabarties kolizijų sūkuryje nėra lengvas dalykas, ypač kai globalios civilizacijos pasiūlų audroje vėl aštriai sprendžiamas klausimas
„Būti ar nebūti lietuviu“. Šalia entuziazmo ir pagarbos
tautinei savimonei reikia dar atidaus dėmesio Vydūno
dramaturgijos turiniui, slepiančiam gilią išmintį, kuri yra
universali vertybė, išliekanti reikšminga nesustabdomo
laiko tėkmėje.
Sugrįžus į mūsų kasdienybę, tenka pripažinti: posūkio į Atgimimo kelią nematyti, bet... kažkas mūsų
padangėje pajudėjo. Tai – Naisiai: tyliai, be rinkiminių
pliauškalų, bet pakiliai ir atsidėjus darbui. Aš manau, jei
Lietuvoje atsirastų bent penki tokie tautinio, moralinio ir
pilietinio atgimimo židiniai, visi valstybingumo ir kultūros plėtros reikalai keistųsi radikaliai.

A R S U L A U K SI M E D R Ą SI Ų
INICI AT Y V Ų ?

Kaip liudija istorija, tik stiprios, kūrybingos asmenybės –
pasionarijai4 ryžtasi drąsioms iniciatyvoms. Ar turime tokių asmenybių? Tikiu galimybe atsakyti teigiamai. Vilčių
teikia profesinė ir visuomeninė pianisto virtuozo Kasparo Ulinsko, muzikos pasaulio atstovų Roko Zubovo,
Donato Katkaus, Gintaro Rinkevičiaus, filosofų Vytauto
Radžvilo, Krescencijaus Stoškaus, kalnų žygeivių Vlado
Vitkausko, Algimanto Jucevičiaus ir kitų sisteminga bei
kryptinga veikla. Stebina Gunaro Kakaro ryžtas ir pasišventimas, padėję sėkmingai realizuoti originalias idėjas.
Astronomo Kakaro svajonė, kurią bendradarbiai vadino
neįtikėtina fantazija, tapo realiu mokslinės minties monumentu – Etnokosmologijos muziejumi; ir tai pavyko
įgyvendinti drąsaus vieno asmens sumanymo siekti didžiojo tikslo dėka. Tą pačią tiesą įrodė agronomas Ramūnas Karbauskis, ryžtingai eidamas į tikslą, nes tikėjo jo
reikšme gelbstint visuomenę nuo krašte plintančių destrukcijos reiškinių. Manau, susiklosčius ekstremalioms
situacijoms, keli paminėti (ar nepaminėti) šioje pastraipoje asmenys galėtų tapti pasionarijais, lemiančiais esminius pokyčius mūsų kultūroje ir politikoje.
1
2

3
4

Locna laimė – paskolinta laimė (žem.).
V. Bagdonavičius. Spindulys esmi begalinės šviesos. Etiudai apie
Vydūną. – KFMI, Vilnius, 2008, p. 154.
Ten pat, p. 155.
Pasionarijai – apdovanoti ypatingomis savybėmis asmenys, gebantys
sutelkti žmonių grupes ir nuvesti jas revoliucinių pertvarkų keliu.
Pasionarumo proveržį sužadina ekstremalios sąlygos, susiformavusios etnose ar visuomenės grupėse. Šį terminą pasiūlė žymus
kultūrų tyrinėtojas Levas Gumiliovas. Plačiau apie tai knygoje:
J. A. Krikštopaitis. Išmintis, atsiverianti pažinimo kelyje. – Mintis,
Vilnius, 2013, p. 195–212.
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Gediminas Girdzijauskas

Nelauktas skambutis
Rašomos atsiminimų knygos fragmentai

T

as skambutis suskambėjo visai ne laiku. Tuo metu
vairavau automobilį ir nesiruošiau atsiliepti, nes
labai skubėjau. Galvojau, kad jeigu labai reiks,
paskambins vėliau, nes telefono numeris buvo visai
nepažįstamas. Diena buvo labai karšta, tvanki. Kepino
saulė. Darbas darbą veja, objektų turiu daug, darbininkų
juose taip pat nemažai, vos spėju juos aprūpinti darbu,
o čia dar kažkoks nepažįstamojo skambutis. Nėra laiko
plepalams, bet tas skambėjimas toks negeras, įkyrus,
kažko labai nemalonus. Net papykau ant tų mobiliųjų
telefonų, kad net vairuojant nėra ramybės, bet skambėjimas nenutyla.
Buvo 2004 metų liepos 27 diena, ką tik po Oninių.
Atsiliepiu.
– Čia tu, Gediminai? – suskambo ragelyje labai jau
girdėtas moteriškas balsas, bet niekaip negalėjau prisiminti, kam tas balsas priklauso.
– Taip, aš, – tariau, vis bandydamas atspėti, kas
skambina. Klausą glamonėjo ramus, malonaus tembro,
daug kartų girdėtas balsas, bet niekaip negalėjau prisiminti jo šeimininkės.
– Čia Janina skambina, ieškau tavęs ir surast niekaip
negaliu, gerai, kad namų telefonas nepasikeitęs, knygoje
susiieškojau, bet maniau, kad bus išjungtas, visi mobiliaisiais naudojasi, Telekomo paslaugų atsisako, bet man
pasisekė, atsiliepė žmona, ji tavo mobiliojo numerį davė.
Kol ji apie mano paieškas tarškėjo, aš vis bandžiau
prisiminti, kuri tai galėtų būti Janina, nes jų ne vieną pažinojau, bet apie kurią tik pagalvoju, tas balsas vis netinka.
– Tai žinai, Geduti, liūdną naujieną pasakysiu –
mūsų Irutė mirė... Prieš Oną, tą rytą, 10 valandą. Laidos
rytoj 12 valandą... pašarvota... mišios... – tokiu pat ramiu
balsu viską paaiškino Janina, dar kažką sakė, aš nieko
nesupratau ir negirdėjau, bet dabar pasidarė aišku, kokia Janina skambina. Ta naujiena mane tiesiog pribloškė,
pasijutau lyg į mane būtų perkūnas trenkęs. Negirdėjau,
ką Janina dar gana ilgai kalbėjo, lyg ir kaip Irutė sirgo,
kaip ją sargino ir karšino, bet aš nieko nesuvokiau ir, kai
ji baigė kalbėti, dar kartą perklausiau, kur pašarvota ir
kada laidos.Vis dar negalėjau susivokti, perklausiau iš
naujo. Baigus kalbėti, viską užsirašiau, nes buvau labai
susijaudinęs. Visos tos dienos mano darbas buvo niekinis, negalėjau susikoncentruoti, nesuvokdavau, kur
važiuoju ir dėl ko, kol vakarop šiek tiek atsitokėjau. Aš
žinojau, kad jinai sunkiai sirgo, bet kad mirs, kad liga
tokia pavojinga, nenujaučiau.
Janiną sutikdavau gana dažnai, na, gal keliskart per
metus, nes ji dirbo Žemprojekte administracijos sekretore, o aš ten būdavau neretas svečias, tad, eidamas pas

direktorių ar vyriausiąjį inžinierių, su Janina vienu kitu
žodeliu persimesdavau, bet Irutės neprisimindavome.
Pastaruoju metu Janiną buvau mieste sutikęs gal prieš
kokius ketverius metus, nes po Nepriklausomybės paskelbimo Žemprojektas bankrutavo, tad aš ten nesilankydavau, o ir Janina ten jau nebedirbo. Tada aš jos ir
paklausiau, kaip Irutė laikosi. Janina atsiduso ir pasakė,
kad Irutė rimtai serga. Bandžiau išklausti, kokia liga, bet
ji nusuko žvilgsnį ir nukreipė kalbą kitur. Pagalvojau,
kad gal psichine liga, kad Janina nesako, nes jaunystėje,
dar studijuodama, ji buvo gulėjusi tokioj ligoninėj, ir beveik nuo to laiko jos nebuvau matęs, nors labai dažnai
apie ją pagalvodavau. Tai buvo puiki mergina, visai ne
psichinė ligonė. Ji sirgo gana reta liga: nervine struma.
Struma, kurios neįmanoma išoperuoti ir pagydyti.
Iš mūsų studijų grupės į tą pačią ligoninę pateko dvi
merginos – su Irute dar ir Anuška. Jos abi neatlaikė to
nežmoniško krūvio, kurį ant mūsų pečių užkrovė Kauno
politechnikos instituto Statybos fakulteto eksperimentuotojai. Sąžiningiems ir darbštiems studentams tas eksperimentas labai brangiai kainavo. Neatlaikę įtampos,
vieni išvis metė mokslus, kiti perėjo į kitas specialybes,
dar kiti praleido metus ir tęsė mokslus pailsėję – iš penkiasdešimt šešių studentų, įstojusių į architektūros specialybės vakarinį skyrių, normaliai per šešerius metus
baigėme tik septyni.
Anušką ir Irutę grupiokai pasikeisdami lankydavo
kasdien. Abi jos Kauno klinikose pateko į nervų skyrių, tarp psichinių ligonių. Baisus tarybinių gydytojų
sadizmas: protingas mergaites – vieną sergančią nervų
uždegimu, kitą nervine struma – paguldyti tarp psichinių ligonių, kur duryse nėra rankenų, baltiniai su ilgom
rankovėm, langai grotuoti. Kai ateidavom jų aplankyti,
sakydavo:
– Kai kalbam su jumis, jaučiamės normalios, o kai
liekam su tais durniais, ir mes tokiomis pasijuntame, lankykite mus dažniau.
Tad ir lankėme pasikeisdami kasdien. Abi pasveiko.
Aukštąjį mokslą baigė metais vėliau, abi gavo architekčių diplomus. Anuška pasveiko visai. Ištekėjo. Užaugino tris vaikus. Girdėjau, kad dabar ji gyvena pas dukrą
Anglijoje.
Po diplominio darbo gynimo Irutę mačiau tik vieną kartą, ir tik kelias akimirkas. Sutikau ją Pramprojekto laiptinėje. Labai skubėjau, žengdamas per kelias pakopas, bėgau žemyn, o jinai ramiai žingsniavo į viršų.
Mačiau, kaip ji nudžiugo pamačiusi mane, santūrus jos
veidas nušvito. Akimis tiesiog ryte rijo mane, buvo aišku, kad nepaprastai džiaugiasi. Nežinau, ar kada buvau
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vėluoju, o bankas tik iki pusės pirmos įsileidžia. Žmonės
be algų šį mėnesį liks.
– Tai kad jau po pusės, – perspėjo.
– Sudie, dar susitiksim! – jau bėgdamas, visu aukštu
žemiau sušukau, ką jinai, persisvėrusi per laiptų turėk
lus, man dar sakė, aš jau negirdėjau.
Irutę tada mačiau jau paskutinį kartą, daugiau niekur jos nebesutikau ir žadėtos nuotraukos neįdaviau,
nors lengvai tai galėjau padaryti per geriausią jos draugę Janiną, kurią Žemprojekte gana dažnai matydavau.
Į banką, žinoma, pavėlavau, laimė, kad pasitaikė sukalbamas tarnybinio įėjimo apsaugos milicininkas, įleido
mane į laukiamąjį ir, telefonu iškvietęs man reikalingą
inspektorę, dokumentus perdavė.

T r i n tuka s

Z i t o s Šl i o g e r i e n ė s nuotrauka

matęs ją tokią laimingą. Iki banko uždarymo buvo likusios kelios minutės, o aš turėjau įteikti labai svarbius
dokumentus, pavėlavus mūsų įstaigos darbuotojai visą
mėnesį liktų be algų. Vos stabtelėjau, ji staiga paklausė:
– Kaip tau sekasi, kaip žmona, ar gera ji tau, kiek
vaikučių augini?
– Gerai, – sakau, trypdamas iš nekantrumo vietoje. – Žmona labai gera, auginu du sūnus, labai myli vaikus ir mane.
– Labai man smagu, kad tau gerai sekasi, kad gražią
šeimą turi, gal ir jūsų visų nuotrauką gaučiau?
– Žinoma gausi, būtinai duosiu, turiu aš tų nuotraukų, nors daugiausia skaidres darau.
– Man kokią vieną nuotrauką, skaidrių nereikia,
aparato neturiu. Labai norėčiau tavo žmoną ir vaikučius
pamatyti, ji turbūt labai graži, gražesnė už mane.
– Graži, man graži, – atsakiau, – ir labai gera, – pridėjau.
– Perduočiau linkėjimus, bet nepažįstu, tai tiek to,
nieko nesakyk. Tik man labai smagu, kad ji tau gera ir
kad vaikučius padovanojo. Pavydžiu tau.
– Ką čia pavydėti, nėra lengva, abu dirbam, dar tą
savo namą vis statom nepastatom, tik tiek lengviau, kad
Alfredos mama padeda – vaikų į darželį nereikia tampyti, ir jiems geriau, ir mums lengviau.
– Tai jos tėvai su tavim gyvena?
– Tik mama, tėvelis žuvęs, – atsakiau.
– Avarijoje?
– Ne, miške.
– Hm, tai vargo patyrė, ko gero, ir baltas meškas
pamatė?
– Pamatė, gal ne visai baltas, bet pamatė.
– Visi sugrįžo?
– Ne visi, sesutė liko, neatlaikė šalčių.
– Tai kiek jų buvo?
– Dar du broliai, – atsakiau.
– Tai ji su dviem broliais grįžo?
– Ir mama, – pridūriau.
– Taip, žinoma, ir su mama, – susigriebė ji.
– Aš bėgu, Irutėle, man į banką būtinai titulinius sąrašus reikia atiduoti, šiandien paskutinė diena, ir taip jau

Per pačią pirmą piešimo paskaitą, docento Janulio susodinti instituto piešykloje, pradėjome piešti Dovydą,
kurio gipsinė skulptūra stovėjo auditorijos kampe. Tais
laikais tam reikalui tinkamų medžiagų – popieriaus (vat
mano), pieštuką ar trintuką – ne kiekvienas sugebėdavo
įsigyti, viskam reikėjo pažinčių (blato). Popierių ir pieštuką aš turėjau visai neprastą, bet mano trintukas buvo
visai netikęs. Jeigu būčiau buvęs geras piešėjas, trintuko
gal nebūtų taip reikėję, bet dėstytojas, vaikščiodamas
tarp molbertų, vis koregavo, kritikavo, reikalaudamas
piešinį taisyti – savo trintuku aš pašiaušiau visą vatmano
lapą, ir toliau paišyti darėsi beveik neįmanoma. Apsidairęs pastebėjau, kad prie molberto priešais mane sėdinti
mergina turi labai gerą, didžiulį čekoslovakišką trintuką.
Nedrąsiai pakalbinau ir paprašiau paskolinti. Paskolino.
Tačiau man jo vis reikėjo kaskart iš naujo, nors ne mažiau
reikėjo ir jai. Tas trintukas buvo gana didelis, tad galiausiai neapsikentusi ji paėmė peiliuką, perpjovė pusiau ir
vieną jo dalį atidavė man. Už manęs piešusi mergina,
pastebėjusi tą reikaliuką, mestelėjo repliką:
– Gavai pusę trintuko, bet žinok, už tai teks atiduoti pusę širdies, – nusikvatojo visa auditorija, juokėmės
ir mudu.
Mes, architektūros specialybės pirmo kurso studentai, dar nebuvome pažįstami, nežinojome kolegų vardų
ir pavardžių, visi vienas kitą kalbinom atsargiai, nedrąsiai, bandėme rasti pretekstą susidraugauti. Po paskaitos
priėjęs prie savo geradarės, ištiesiau ranką ir sakau:
– Aš – Gediminas, dėkoju už tokią didelę auką.
– Aš – Irena, bet žinok, pusė tavo širdies priklauso
man, – abu smagiai nusijuokėme. Kur buvus, kur nebuvus prie mūsų prišoko ana mano kaimynė, tiesia mums
abiem rankas ir sako:
– Aš – Janina, bet nepamirškit, aš būsiu jūsų svočia, –
čia pat stovėjęs visiškai žilas vyriškis, taip pat tiesia ranką visiems trims ir prisistato:
– Aš – Mykolas, – ir, žiūrėdamas į mudu su Irena,
perspėja: jeigu boba piršliavoja, velnias vinčiavoja, nesusidėkit su ja, – vėl visi smagiai nusijuokėme.
Tokios buvo pirmosios mano studijų pažintys. Vėliau mes Mykolą išsirinkome savo grupės seniūnu, jis
tas pareigas ėjo labai sąžiningai ir sėkmingai visus mūsų
studijų metus. Koks žmogaus likimas: baigęs gimnaziją,
įstojo į Kunigų seminariją, ten pasimokęs trejetą metų,
areštuotas. Atsėdėjęs visą dešimtį, grįžo – reabilituotas.
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Sukuria šeimą, gimsta sūnus Linas, kai tik atsiranda Kauno politechnikos institute vakariniame Statybos fakulteto skyriuje architektūros specialybė, įstoja, nes turi tam
įgimtų savybių. Labai įtemptai mokosi šešerius metus.
Baigia mokslus su absoliučiu penketu. Gauna raudoną
diplomą. Tik šešerius metus po baigimo padirbęs pagal savo mėgstamą, ką tik įgytą specialybę, nuo įtempto
darbo suserga skrandžio opalige ir po operacijos 1974
metais neatsigauna. Aš niekaip nesuprantu, kodėl Dievulis pačius geriausius ir gabiausius žmones pasiima pas
save pirmus. Juk jie mums taip reikalingi. Aš su Mykolu
labai gerai sutariau, dažnai vieni pas kitus su šeimomis
lankydavomės, prieš pat operaciją jis pas mus buvo, įkalbinėjau, kad nesioperuotų, kad dar pabandytų gydytis
vaistais, sutarėme pas kokį daktarą važiuos gydytis, bet
mūsų susitarimo jis nesilaikė ir sutartą operacijos dieną
nuvyko į Klinikas, iš kurių jau nebegįžo.
Nuo pat pirmos mūsų pažinties dienos mudu su Irute pradėjome draugauti, jau tą patį vakarą ją palydėjau
iki jos bendrabučio Mickevičiaus gatvėje. Nebuvo man
labai iš kelio, nes aš gyvenau prie pat dabartinės Saulės
gimnazijos Mackevičiaus gatvėje, tad, pasikėlęs funikulieriumi, patekdavau jau visai netoli savo namų. Tas kelias namo tapo man nuolatiniu. Kas vakarą po paskaitų
mudu iš Rotušės Vilniaus gatve ir Laisvės alėja namo
eidavome pėsčiomis kartu. Labai dažnai užsukdavome
į Romuvą ar Laisvę pažiūrėti kokio filmo, tada namo grįždavome jau visai prieš pat dvyliktą, o rytą vėl susitikdavome, nes dirbome tame pačiame pastate, vadinamajame
Lapėno name. Aš antrame, o jinai šeštame aukšte. Tik
įstaigos buvo skirtingos: jinai dirbo Miestų statybos projektavimo institute braižytoja-kopijuotoja, o aš – Kauno
miesto Vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyriuje techninės priežiūros inžinieriumi. Beveik kasdien
užbėgdavau pas ją kelioms minutėms, kokį uždavinį
išspręsdavome ar kokią kitą užduotį pasiaiškindavome,
arba tiesiog šiaip sau vienu kitu žodžiu persimesdavome. Vakare vėl susitikdavome.
Irutės darbas buvo labai varginantis ir įtemptas,
reikalaujantis didelio kruopštumo ir atidumo: per sunkiai permatomą kalkę turėjo įžiūrėti visas po ja esančio
brėžinio linijas, skaičius, tekstą ir viską tiksliai nukopijuoti. Šviesoraščiu padauginti brėžiniai keliauja tiesiai į
gamybą, tad, pridarius klaidų, statybininkai prigamins
niekalo. Slėgė didelė atsakomybė. Aš tokio darbo dirbti negalėčiau. Po tokio alinančio darbo, vakare – tiesiai
į paskaitas. Mokslai baigdavosi pusę dešimtos. Ir taip
kasdien. Dirbo trise susispaudusios labai mažame kambarėlyje: Janina Maciulevičiutė, kuri man ir pranešė apie
Irutės mirtį, ir Irena Karpavičiūtė. Beje, du jos broliai
dvyniai man technikume dėstė, tik vienas iš jų buvo Karpavičius, o kitas – Karpaitis, jie turėjo dar ir sesę Karpaitytę. Keturi broliai skirtingom pavardėm.
Gražiai su Irute sutardami, vienas kitam padėdami, sėkmingai stūmėme savo mokslus semestras po
semestro, kursas po kurso. Dabar aš net pagalvoju, iš
kur mes turėjome tiek energijos – nebuvo praleistas nė
vienas spektaklis nei Dramos, nei Muzikiniame teatre,
dauguma kino filmų pažiūrėta, visos Žalgirio rungtynės
aplankytos ir tada labai populiarios pramoginių šokių
varžybos matytos. Ten Jovaišos su Kamaičiais vis dėl ly-
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derystės kovodavo, o Kamaitienei bešokant vis kas nors
atsitikdavo: tai plaukai išsileisdavo, tai bato kulniukas
nulūždavo ar suknelę susiplėšydavo. Mes vis spėliodavom: kas šiandien Kamaitienei nutiks? Matyt, dėl tų Kamaitienės nesėkmių jie turėdavo tenkintis antrąja vieta –
Jovaišos nuolat būdavo nugalėtojai. Kiti šokėjai, atvykę
iš visos Sovietų Sąjungos, toms dviem mūsiškių poroms
nė iš tolo neprilygdavo. Beje, į Sporto halę bilietų niekada
nepirkdavome arba tiksliau – nusipirkdavome vieną, ant
reklaminių stulpų susirasdavome tokio pat popieriaus,
nusiplėšę gerą gabalą pagal turimą pasigamindavome
visai grupei bilietus. Mums, architektams, tai padaryti
buvo vieni niekai. Niekada su tais popiergaliais kontrolieriams neįkliuvome. Sužlugo biznis tada, kai mūsų
mergos tuos savo pagamintus bilietus pardavė. Žmonės, nusipirkę tas klastotes, nuėjo į jose nurodytas vietas
(visose buvo pažymėta ta pati vieta), pradėjo aiškintis,
kodėl į vieną vietą parduoti net penki bilietai? Tada ir
išryškėjo mūsų sukčiavimas, laimė, niekas nenustatė,
kas tuos bilietus pardavė. Po to klastotes ėmėme gaminti daug kruopščiau, nes kontrolieriai atidžiau pradėjo
tikrinti prie halės įėjimų, bet daugiau panašių incidentų
nebuvo, nes mes, patekę į halės vidų, įsitaisydavome kur
nors ant praėjimų laiptų ar atsistodavome už paskutinės
žiūrovų eilės.

Su n k i l i ga

Su Irute visur ėjome kartu, visur sutartinai visus šešerius metus, tik netikėtai, bene trečiame kurse, ji susirgo.
Važiuojant autobusu, ištiko priepuolis, iškvietė greitąją
pagalbą, paguldė į ligoninę. Ten niekaip ligos negalėjo
nustatyti, vienas gydytojas sako vienaip, kitas antraip, o
trečias dar kitaip. Jie tarpusavyje nesutaria, tai ir gydymo
neskiria, vitaminų duoda, ir tiek. Praeina pusmetis, ligos
diagnozės vis nėra. Irutė paskaitų lankyti negali, į darbą
eiti nepajėgia, ligoninėje nelaiko, nedarbingumo lapelio
nebepratęsia. Kaip gyventi? Ieškome privataus gydytojo.
Kažkas pataria kreiptis į Kauno kūno kultūros instituto
katedros vedėją docentą Labanauską. Tarybiniais metais
privati gydytojo praktika buvo griežtai uždrausta, tad
gydytojas, nepažinodamas manęs, nesileidžia į kalbas,
teko man net ašarą nubraukti, kol įkalbėjau. Sutarėm,
kad vėlai vakare jis Irutę apžiūrės savo namuose. Docentas Labanauskas, išklausinėjęs, ištyrinėjęs ir iščiupinėjęs
Irutę, galiausiai apsistojo ties jos kaklu. Ilgai jį spaudinėjo, dėliojo kažkokį metalinį įrankį prie pasmakrės,
braukė, brūžino ir galiausiai pasakė, kad ligonė serga
gana reta ir labai sunkiai gydoma nervine struma. Išrašė
vaistų ir nurodė, kaip juos vartoti. Investicija pasiteisino,
Irutė po truputį pradėjo sveikti. Beje, jai gulint ligoninėje
dar pačioje sirgimo pradžioje, kartą per vizitaciją vienas
studentas, toks raudonplaukis, įkyriai aiškino, kad ligonė serga nervine struma, bet profesorius jį išjuokė ir liepė
daugiau pasiskaityti apie šią ligą. Jeigu tada būtų pradėta nuo tos ligos gydyti, būtų buvę visai kiti rezultatai,
o dabar liga buvo per daug įsisenėjusi. Beje, tas studentas, baigęs Institutą, buvo paskirtas dirbti į Marijampolę
(tada Kapsuką), mes buvome pas jį nuvažiavę ir konsultavomės dėl gydymo. Ambulatorinis gydymas nelabai
padėjo, Irutė vėl guldoma į ligoninę, tik šį kartą į Kauno
klinikų nervų skyrių, tik ten gydoma nuo šios ligos! Ne-
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paisant tokių žiaurių sąlygų, Irutė pasveiksta ir vėl tęsia
mokslus, tik vieneri metai nueina niekais. Gydytojams
rekomendavus, pakeičia darbą, įsidarbina tik puse etato.
Tenka išsikraustyti iš bendrabučio, persikelia gyventi pas
dėdę Juozą Aleksote. Mudviejų bendravimas gerokai sumažėja, jos jau nebėra šeštame aukšte, paskaitose taip pat
nesusitinkame, bet po paskaitų vėl kartu. Nors daktarai
teigia, kad liga jau nugalėta ir iš esmės ji jau pasveikusi,
bet Irutė moraliai jau palaužta: nebepasitiki savo jėgomis, bijo, kad kiekvieną akimirką gali ištikti priepuolis,
nors jie ir nesikartoja. Ypač bijo važiuoti autobusu, nes
visi priepuoliai ją ištikdavo kaip tik ten. Einant pėsčiai ar
važiuojant lengvuoju automobiliu – niekada. Daugiausia
sėdi namuose ir niekur neišvyksta, nebent nueina kur
pėsčiomis. Jeigu reikia kur nors toliau nukakti, kviečiasi
mane, ir mes kartu keliaujam. Aš jos priepuolių niekada
nesu matęs, nes su manim būnant ji visada būna geros
nuotaikos ir jaučiasi visiškai sveika – manimi visada ir visur pasitikėjo, labai norėdavo būti kartu. Taip ir darydavau, jeigu tik galėdavau: padėdavau ruoštis paskaitoms,
pats pas ją spręsdavau savo namų užduotis. Jeigu tik likdavo šiek tiek laiko, kur nors eidavome, važiuodavome,
namuose šiaip sau niekada nesėdėdavome.

P i ršlyb o s

Taip praėjo dar pora metų. Aš jau buvau paskutiniame,
šeštame, kurse, darbo krūvis sumažėjo, prieš akis diplominis darbas. Irutė dar tik penktame, jai reikia daug padėti, ir aš, žinoma, jai padedu. Apsvarstęs visas galimybes ir gerokai pasiblaškęs, ryžausi, kaip man tada atrodė,
neišvengiamam, rimtam, gal net didvyriškam žingsniui.
Apsirengiau geriausiais rūbais, nusipirkau gėlių ir nuėjau pasipiršti Irutei. Ją radau gerai nusiteikusią. Pamačiusi mane su gėlėmis ir pasipuošusį, ji nustebo:
– Ir kur tu, Gediminai, taip išsipuošei, kur dar žadi
važiuoti? – žiūri į mane nustebusi ir nuo durų nesitraukia. Tik kiek vėliau susigriebia, – užeik, užeik į vidų, gal
dar ne iškart važiuosi? Ką su tomis gėlėmis sveikinsi?
Gal dar kokią valandėlę ir pas mane pabūsi? – sutrikusi kviečia sėstis. Taip netikėtai sutiktas, nors ir ryžtingai
nusiteikęs, aš kiek sutrikau. Maniau, ji šios akimirkos
seniai laukia nesulaukia, o pamačiusi mane taip nusiteikusį, iškart supras, ko aš atėjau, o čia dabar nei šis, nei
tas. Suimu save į rankas, ir tariu:
– Niekur, Irut, nevažiuosiu, aš pas tave atėjau, kad
ir be piršlių, be muzikos, bet noriu paprašyti tavo rankos
ir savąją tau pasiūlyti. Noriu, kad tu tekėtum už manęs,
gana mums atskirai gyventi. Juk mudu jau senai vienas
kitą pažįstam, visokius išbandymus perėjom, tikrai vienas kitą nuoširdžiai mylim, vienas kitam labai reikalingi,
tad būkim nuo šiol visada kartu. – Priėjau prie jos, padaviau gėles, apkabinau ir norėjau pabučiuoti, bet ji visa
suspurdėjo, sudrebėjo, padėjo gėles ant stalo, mane švelniai atstūmė, veidas pasikeitė, papilkėjo, lūpas suspaudė
ir kiek patylėjusi prabilo:
– Kaip aš, mielas Geduti, už tavęs galiu tekėti, kaip
aš galiu tau tokią naštą visam gyvenimui užkrauti, kokia aš tau būsiu žmona, jei negalėsiu vaikų pagimdyti.
Tavo visas rūpestis bus tik mane iš ligoninės į ligoninę
vežioti. Tik didžiausiam savo priešui tokį vargą galėčiau
užkrauti. Brangiausiam ir mylimiausiam savo žmogui
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šito aš niekada nepadarysiu. Nuo šios minutės tu esi
visiškai laisvas žmogus. Ieškok moters, lygiavertės sau,
kuri galėtų būti žmona ir tau gimdytų vaikus. Tik vieno prašau, išsirink gražesnę už mane, aš labai supyksiu,
jeigu bus ne taip...
Dar vis kalbėjo ir kalbėjo, bet aš jau nieko nebegirdėjau. Mane apėmė didžiulė neviltis, nes supratau, kad
Irutė savo nuomonės niekada nebepakeis. Dar prieš minutę aš jaučiausi vos ne didvyris, kad peršuosi Irutei,
tik dabar susivokiau, koks esu menkysta prieš štai šitą
stiprų žmogų, kuris, būdamas labai silpnos sveikatos,
kuriam reikia tikrai nuoširdžios mylimo žmogaus pagalbos, jos atsisako. Kokia didelė jos meilė, kad sugeba
dėl jos aukotis.
Paprastai labai kukli ir nekalbi, šį kartą ji kalbėjo
ir kalbėjo, tarsi iš rašto skaitė. Dėstė mintis nuosekliai,
pasvertas buvo kiekvienas žodis, apgalvota kiekviena
mintis. Ne kartą mintyse kartotos ir apraudotos. Dabar
ji kalbėjo ramiai, akys buvo sausos, veidas tarsi suakmenėjęs, be jokios išraiškos, be raukšlių, tik lūpų kampučiai
išdavė, kad ji labai jaudinasi, jie truputį virpėjo, buvo
matyti, kad ramybė labai sąlyginė. Rodės, tuoj tuoj pravirks. Nepravirko. Laikėsi tvirtai iki galo, baigusi kalbėti
priėjo prie manęs, apsivijo rankomis kaklą, padėjo galvą
ant peties ir pravirko. Verkėme abu. Kiek aprimusi ji tyliai tyliai man kuždėjo į ausį:
– Gediminai, Gediminėli, tu visiškai neįsivaizduoji,
kaip aš tave myliu, tu negali įsivaizduoti...
– Tai ko lauki, tekėk už manęs, aš tau padėsiu visur,
viskas bus gerai, pamatysi. Aš esu skaitęs ir girdėjęs, kad
moterims vedybinis gyvenimas labai padeda, jos sustip
rėja, sužydi, tu pamatysi, ir tau taip bus, tikrai. Tekėk už
manęs, – kuždėjau aš jai į ausį.
– Ne, ne, aš viską nusprendžiau ir seniai apmąsčiau,
aš žinau, buvau pas daktarus, viską išsiklausinėjau, ne
vieną kartą buvau, net pas docentą Labanauską buvau,
kuris man ligą nustatė, jis labai geras daktaras. Jis ne tik,
kad nepatarė, bet draudė gimdyti. Sakė: „Jeigu nori gyventi, tai negali gimdyti.“
– O kiek moterų nepaklauso, kiek mano giminėj yra
tokių, kur daktarai draudė, o jos ištekėjo, vaikus pagimdė ir užaugino, gal per daug nepasveiko, bet vaikus užaugino. Pati žinai.
– Aš dėl savęs nebijau, bet dėl jūsų, dėl tavęs ir vaiko, kaip jūs vieni vargsit, kaip vaikas be mamos augs?
Kodėl aš turiu našlaitį į pasaulį paleisti?
– Juk nebūtinai tuos vaikus iškart gimdyti, pasisaugosim, pasižiūrėsim, abu užbaigsim mokslus, pinigų
pasitaupysim, į Gagras ar Jesentukus, gal net į Čeko
slovakiją ar Vengriją pasigydyt nuvažiuosim, ten geresni
daktarai ir vaistai. Jeigu protingai darysim, visas ligas
nugalėsim. Kitą kartą ne tiek daktarai ir vaistai padeda,
kiek žmogaus noras ir užsispyrimas.
– Man to noro ir užsispyrimo tirai užtenka, bet pats
matai, kokia iš manęs studentė, jeigu ne tu, mokslų tikrai
negalėčiau tęsti. Darbe jau tik puse etato dirbu, gerai, kad
tokį viršininką turiu – kai man blogai, jis mane net kelioms dienoms iš darbo paleidžia. Tik taip galiu mokytis.
– Bet prisimink, kokia tavo sveikata anksčiau buvo,
pati matai, kad gerėja. Po truputį, po truputį ir pasveiksi.
Nereikia į paniką pulti, nereikia tokiai kategoriškai būti.
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Gal ne dabar, ne po mėnesio, gal po metų, kai mokslus
baigsi, tai tik tada tekėk, dar per tą laiką gal ir sveikata
pagerės. Aš galiu palaukti, matai, kad su tomis vedybomis visai nesiskubinu, tik nesakyk ne.
– Koks čia pagerėjimas, prieš porą metų, kai Labanauskas ligą nustatė, kiek pagerėjo, ir viskas, o dabar tai
šen, tai ten, vis naujų negalavimų atsiranda. Apie pagerėjimą aš net nesvajoju, kad tik blogiau nebūtų.
– Blogiau tikrai nebus, tu labai saugaisi, ligą žinai,
vaistų turi, kai gresia priepuolis, panaudoji, ir viskas
praeina, tarpai tarp priepuolių ilgėja, paskutinis gal tik
prieš pusmetį buvo.
– Kas kad prieš pusmetį, bet kiekvieną akimirką gali
užeiti, juk autobusu visai važiuoti negaliu, jeigu važiuočiau – ir šiandien užeitų.
– Iš kur tu žinai, juk jau daugiau kaip dveji metai viena į autobusą nesėdi, juk kai mudu važiuojam, niekada
neužeina, tai ir vienai neužeis, juk nebandei.
– Užtat ir nebandau, nes gerai žinau, kas būtų, jei
būtų. Bet ko mes čia stovim jau daugiau kaip porą valandų – ar vietos pas mane nėra, – staiga susigriebė
Irutė. Pakėlė galvą nuo peties, nuėjo atsisėdo ir galvos
mostu parodė, kur man sėstis. Buvo matyti, kad ji labai
pavargusi.
Taip ir sėdėjom, ne tiek kalbėjom, kiek žiūrėjom
vienas į kitą, lyg būtume nesimatę ilgą laiką. Kai žvilgtelėjau į laikrodį, nustebau – buvo seniai po vidurnakčio. Man nesinorėjo išeiti, bet ir būti ilgiau jau nebuvo
ko. Suvokiau, kad kitą kartą aš čia jau nebegreit sugrįšiu. Buvo labai keista tai jausti, nes beveik ištisus šešerius metus aš čia kaip į savo namus ateidavau kasdien,
beveik kasdien. Atsisveikinom labai lakoniškai, be bučinių, be rankų paspaudimo. Abu buvome labai išvargę: jinai nuo įtampos, aš nuo visiškai man netikėto ir
griežto jos sprendimo.
Namo ėjau vos kojas vilkdamas. Perėjau Aleksoto
tiltą, kirtau Nemuno krantinę, pro Vlado Kuzmos gatvę
ir atsidūriau priešais Katedrą. Buvo labai ramu ir tylu.
Miestas seniai jau miegojo. Aplinkui nė gyvos dvasios,
tik staiga iš Katedros bokšto pakilo baltas balandis, jis
lyg suburkavo, lyg suvaitojo, man pasigirdo lyg ir vaiko verksmas, aš pakėliau žvilgsnį ir pamačiau, kad jis
nuskrido Aleksoto tilto link, Irutės namų kryptimi. Man
atėjo mintis, kad jinai mintimis mane palydėjo ligi čia
ir, pervedusi per pavojingiausias Senamiesčio gatveles,
vėl sugrįžo namo. Eidamas per Katedros šventorių, ties
didžiuoju altoriumi persižegnojau, sukalbėjau trumpą
maldelę prašydamas Irutei sveikatos. Pasukęs į Daukšos
gatvę, iš lėto nužingsniavau Karolio Požėlos ir Pakalnės
gatvėmis namo į Mackevičiaus gatvę. Tuo keliu niekada
neidavau, visada Vilniaus gatve ir Raudonosios armijos
prospektu – tiesiog pro čia mane vedė kojos. Ėjau labai iš
lėto, nes namai manęs visai netraukė. Prie namų jau visai
išaušo. Buvo ankstyvas sekmadienio rytas. Mieste nė gyvos dvasios, jis po sunkios darbo savaitės dar ilsėjosi. Tik
aš neskubėjau ilsėtis, nors buvau labai išvargęs, gal net
pervargęs. Nenusirengęs, net batų nenusiavęs, griuvau į
lovą ir pradėjau garsiai raudoti, visas kūnas buvo apimtas nevilties ir abejonių. Ilgai neužmigau. Kai atsitokėjau,
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buvo jau po vidurdienio. Išėjau į gatvę. Vos vilkdamas
koją už kojos, klajojau po miestą, be tikslo, be krypties,
kartais nesusivokdamas, kur esąs. Kai sugrįžo sąmonė,
pasijutau, kad klūpau Katedroje prie šoninio altoriaus ir
meldžiuosi prašydamas Irutei sveikatos.
Po „piršlybų“ dar keletą kartų buvau nuėjęs pas Irutę, bet mudviejų santykiai buvo visai kiti, daug šaltesni,
oficialesni. Vis augo kažkokia tarp mūsų siena. Mūsų interesai pradėjo skirtis. Anksčiau mūsų nuomonės daug
kur sutapdavo, o dabar dažniausiai išsiskirdavo. Gal
anksčiau stengdavomės vienas prie kito prisitaikyti, o
dabar prisitaikyti ir pritarti jau nebereikėjo.
Prasidėjo mano diplominio darbo ruošimas. Architektų diplominio darbo apimtis būna labai didelė, reikalavimai labai aukšti, nes visi dėstytojai nori pasirodyti prieš
savo vadovus, kaip jie per šešerius metus paruošė savo
studentus. Vyksta projektų konkursai. Atrinkti geriausieji
dalyvauja sąjunginiame, o sąjunginio nugalėtojai – Europos konkurse. Mūsų laidos stacionaro studentas Palys pateko į europinį konkursą, kuris vyko Paryžiuje. Žinoma,
jo į Paryžių tada sovietų valdžia neišleido. Sako, kad jo
projektas ten visai neblogai buvo įvertintas, bet prizininku
netapo – ne todėl, kad buvo prastesnis už nugalėtojų, bet
todėl, kad jis buvo iš Sovietų Sąjungos.
Tai ir spausdavo mus profesūra kiek galėdama,
dirbdavome instituto auditorijoje nuo ankstyvo ryto iki
vėlyvo vakaro, bet laiko vis vien labai trūko. Irutė buvo
atėjusi man padėti, nes ką tik sėkmingai baigė penktą
kursą. Padarė kelis brėžinius ir diplominio gynime dalyvavo. Gavau nuo jos gėlių. Gynimas vyko visą savaitę.
Aš gyniau savo diplominį pačią pirmą dieną – birželio
24, per Jonines. Po gynimo prasidėjo atostogos, atostogavome atskirai, todėl visą vasarą nesusitikom. Vėliau rudenį dar kelis kartus sugalvojęs kokį reikaliuką,
buvau pas ją užėjęs. Labai apsidžiaugdavo. Kai kada
ir jinai man paskambindavo, pakviesdavo užeiti, kokį
studijų klausimą pasiaiškinti. Susitikdavome retai. Diplominį darbą padėjau padaryti, pabraižiau keletą brėžinių. Po gynimo įteikiau gėlių. Kartu papietavom. Tai
buvo paskutinis mudviejų susitikimas. Neskaitant to
ant Pramprojekto laiptų.
Laidojom Irutę antrą Oninių dieną Karmėlavos kapinėse.
Buvo karšta ir tvanku. Kai kunigas, pašventinęs duobę
ir sukalbėjęs maldą, atsisukęs paklausė: „Gal kas iš giminių kalbės“, visa negausi Stankaičių giminė sužiuro į
mane. Aš patraukiau pečiais ir išlemenau: „Aš nepasiruošęs kalbėti, Irutės net trisdešimt penkerius metus nemačiau, aš gi net ne giminaitis.“ Tada priėjo prie manęs
Irutės pusbrolis Vaidas ir gražiai paprašė: „Gediminai,
tu vienintelis iš čia esančių ją geriausiai pažinojai, tark
kelis žodžius, labai tavęs prašau. Negi taip ir išsiskirstysime niekas nė žodžio netaręs, iš mūsiškių gi niekas
nepakalbės. Tu jau seniai esi mums savas.“ Teko kalbėti.
Prisiminiau studijų metus, jos stropumą ir sąžiningumą,
o labiausiai – tvirtą jos valią. Kai paaiškinau, kodėl mes
netapome vyru ir žmona, visi šluostė ašaras. Pasirodo,
Irutė apie tai, kodėl mes išsiskyrėme, niekam nebuvo
prasitarusi, net geriausiai savo draugei Janinai.

Ketvirtame 2015 m. numeryje Juozo Girdvainio straipsnyje Švietimo raida Žarėnų krašte p. 74 sukeistos Elenos Mikalauskienės ir Paulinos Rubackienės
nuotraukos, p. 75 – Elenos Jakutytės-Binkienės ir Zuzanos Stropaitės-Holšanskienės. Atsiprašome autoriaus ir skaitytojų.
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Ad majorem amoris gloriam šv. Valentino dienos proga

Poetinio supratimo beieškant Tarptautinės poezijos dienos proga
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