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A ldona Ruseckaitė

Dūžtančios formos

Iš knygos apie Vytauto Mačernio gyvenimą, kūrybą, meilę ir mirtį

L I T E R AT Ū R I N I S D I E N O R A Š T I S ( 1 )

Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose šalia kitų
poeto Vytauto Mačernio eksponatų saugomas jo Literatūrinis
dienoraštis, kurį muziejui padovanojo buvusi poeto sužadėtinė Bronė Vildžiūnaitė.

Žiemos atostogos. Šventųjų Kalėdų rytas Šarnelėje. 1940
metų gruodžio dvidešimt penktoji diena. Mačernių šeimyna sugrįžo iš Žemaičių Kalvarijos bažnyčios, važiavo
rogėmis, laukuose daug sniego, spaudžia šaltukas, arkliams prie pakinktų pritvirtinti skambalėliai, kurie švelniai ciksi, kituose keliuose taip pat girdėti važiuojančiųjų
garsai. Šviesu, romantiška. Vytautas sėdi atbulas rogėse,
prie jo prisiglaudusi sesutė Valerija, važnyčioja brolis
Vladas, šalia jo šiltai apsitūlojusi mama Elzbieta. Namuose greitai visi sėda prie stalo, valgį paruošė iš vakaro, o
žąsį šįryt iškepė tarnaitė. Leonas tylus, pavalgė, atsistojęs padėkojo už gardų maistą ir įlindo į savo kambarėlį.
Vėliau išeis į laukus pabraidyti po sniegą.
Pirmosios studentiškos atostogos, grįždamas namo,
vaikinas parsivežė keletą knygų įvairiomis kalbomis,
nori jas skaityti, tobulinti kalbų mokėjimą. Šiandieną atsiverčia Jameso Joyce’o Ulisą. Po ranka turi rusvais viršeliais storą sąsiuvinį, į kurį jau keli lapai prirašyti angliškų–lietuviškų žodžių, o vieno lapo viduryje užrašyta:
1940-XII-25. Trečiadienis (Kalėdos) Ulysses by James Joyce.
Sąsiuvinį ant viršelio pavadinęs Literatūrinis dieno
raštis. Tikriausiai tokių dienoraščių buvo daugiau, išliko
tik šis vienas. Ulisas. Sunkus kūrinys, devyniolikmetis
Vytautas jį skaito anglų kalba, konspektuoja, trumpai
užrašo turinį. Retsykiais pacituoja kokį dialogą. Čia pat
pasižymi keletą naujų žodžių: angliškas brūkšnelis lietuviškas – thud – gausmas, itching – niežėjimas... Visa istori
ja juda link vieno didelio tikslo, link Dievo triumfo – užrašęs
iš Uliso. Ar pats Mačernis tuo tikėjo? Ar abejojo? Antrosios Kalėdų dienos skaitymas pradėtas vėl anglų–lietuvių žodžiais: lantern – žibintuvas, pigeon – karvelis... Aštuonios eilutės žodžių, toliau romaną konspektuoja. Ir
gruodžio dvidešimt septintoji taip pat užimta skaitymu.
Romano laidotuvių scenos. Žmogaus namas – karstas.
Vytautui šis namas bus kiek per mažas, teks susispausti... Ir kita diena – tas pats. O štai gruodžio dvidešimt
devintosios rytmetį, sekmadienį, Mačernis vėl rogėmis
išvažiuoja į Žemaičių Kalvarijos bažnyčią, po Mišių
būrį bičiulių Paulius Jurkus pakviečia į svečius pas savo
mamą. Pasivaišinę jie ima ginčytis, diskutuoti. Vytautas
įsitraukia su įspūdžiais iš Uliso, užverda temos apie literatūrą, tikėjimą, draugystę, visi išsiskirsto tik po kelių
valandų. Mačernis jaučiasi nuo kalbų išsekęs, važiuodamas namo vis dar ginčijasi mintyse, paskui pajunta, kad
prieštarauja pats sau. Pradeda pustyti. Sužvarbo, grįžęs
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geria arbatą ir vėl atsiverčia Ulisą, tačiau kol kas neskaito, žiūri pro apšarmojusio lango kraštą į juodas išsiraičiusias obelų šakas, į straksinčias prie duonos trupinėlių
zylutes, jaučia, kad norėtų parašyti eilėraštį, bet eilučių
galvoje nėra... Tuomet į Literatūrinį dienoraštį užrašo savo
mintis – Mažas kalbėjimas arba visiškas nekalbėjimas gamina
aukštą sielos įtampą. Tai patyriau šiandien. Kai išsiplepi, leng
viau pasidaro... Čia, namuose, Vytautas nedaug kalba –
persimeta žodžiu kitu su mama, vis susikerta su broliu
Vladu, tačiau į barnius nesileidžia, negadina sau nervų.
Linksmiausia ir triukšmingiausia būna vakarais, kai jau
temsta, dar lempos nedega, dar prieblanda, bet tuoj viską apgobs tamsa, tuomet pas Vytautą susirenka mažyliai
broliai, sesė Valerija ir ima dūkti – vyresnėlis dainuoja
lietuviškai arba angliškai, deklamuoja, šoka ratu, paskui
rimtai nusiteikęs sako: vaikai, reikia skaityti daug knygų,
kad viską žinotute, būtute protingi, knyga kaip duona,
jeigu nukrito ant žemės – reikia pakelti ir pabučiuoti, aš
visada taip darau... Mažieji kol kas tokių sudėtingų dalykų nesupranta, bet su šituo broliu jiems labai smagu, nes
vyriausias – Vladas – su vaikais neužsiima, dažnai būna
piktas, o Vytukas labai geras, švelnus, juos apsikabina,
pamyluoja. Tačiau praeina valanda, laikas degti lempą,
ir brolis liepia vaikiukams bėgti žaisti kitur. Likęs vienas
tęsia pradėtą mintį: O jei ilgai neplepėtumei, jaustum didelį
dvasinį įtempimą. Tačiau įtempimą reiktų kur nors išliet. Be
liktų imt plunksną, sėst ir rašyt. Jeigu aš ką parašysiu, tai bus
dėka liežuvio suvaldymo. Čia jau savikritika, niekada juk
nebuvo plepus, nors nebuvo ir tylenis. Bičiulis Eugenijus
Matuzevičius pamena, kaip Vilniuje jie, studentai, nuei-
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davo į karčemėlę J. Basanavičiaus gatvėje, Vytautas ir
alaus išgerdavo, ir daug kalbėdavo, jis galėjo apie viską
diskutuoti, buvo labiausiai iš visų apsiskaitęs, tačiau kitų
neužgoždavo. Tą sekmadienį į savo Literatūrinį dienoraštį
dar užrašo: Plepėjimas žmogų daro laimingą, gal geriau pa
sakius: grąžina į vidutinį stovį, o šis lengviausiai panešamas.
Tačiau Vytautas visai netroško vidutinio stovio, juk laiškuose mylimajai rašė, kad, būdamas Šarnelėje, stengiasi
save įtempti tarsi stygą... Aš išnaudoju savo skausmą ir iš
jo gaminu tai, ką nė iš ko nepagaminsi... Tas gaminimas – eilėraščių rašymas – skausmingas ir sunkus. Kartais pats
save kankina, tarsi lašina savo kraują ir tada gimsta kūryba. To sekmadienio užrašymas apie plepėjimą ir vidutinį
stovį tėra nuotaikų akimirkos, kurios užplūsdavo Mačernį. Jis buvo užsispyręs ir darbštus, bet nuotaikos kartais jį
įsiūbuodavo lyg audringa jūra mažą laivelį – rodos, dar
viena banga, ir jau nuskęsi, ir nieko baisaus...
Įrašęs sekmadienio popietės pamąstymus, deda
ilgą brūkšnį ir užrašo – Dabar prie „Ulysses“. Menas
turi atidengti mums idėjas, beformes dvasios esybes... Uli
są Vytautas skaito ir 1941 metų sausio pirmąją. Tądien
perskaito nedaug, o baigdamas užrašo: 8 ir 9-toji Mozės
knyga. Paslapčių paslaptis. Sausio antrąją paskutinis Uliso
konspektas, trumputis, tik vienas rankraščio puslapis.
Pabaigoje prierašėlis – Labai puikiai sukomponuotas šitas
skyrius.
Viskas. Kelių dienų pertrauka, vėl Literatūrinis die
noraštis atverčiamas sausio aštuntą dieną, bet jau konspektuojama kita knyga – Pjeras ir Žanas par Guy de Mau
passant. Prancūziška.

L I T E R AT Ū R I N I S D I E N O R A Š T I S ( 2 )

Fiodoras Dostojevskis. Vienas mylimiausių Mačernio
rašytojų. Pasirenka Brolius Karamazovus. Nuo 1941 metų
sausio dvyliktos dienos iki tų pačių metų balandžio vidurio Vytautas perskaitė romaną iki vienuoliktos knygos – tiek konspektų tilpo į šį storą rusvais viršeliais sąsiuvinį, romano pabaiga tikriausiai atsidūrė jau kitame
sąsiuvinyje, kuris mūsų akių nepasiekė.
Jaunasis Mačernis žavėjosi didžiąja rusų literatūra
ir ypač Levu Tolstojumi bei Fiodoru Dostojevskiu. Dar
1939 metų pavasarį, baigdamas Telšių gimnaziją, žaliu
rašalu parašė referatą Tolstojaus ir Dostojevskio menas,
kurį perskaitė gimnazijos literatų būrelyje, naudodamasis Dmitrijaus Merežkovskio veikalu L. Tolstojus ir
Dostojevskis. Įdomus, mačerniškas yra šio rašinio įvadas.
Moksleivis kelia klausimą – kodėl pasirinko tokį darbą? Ir
pats bando atsakyti, nors iš pradžių prisipažįsta – nė pats
nežinąs... Tačiau po to aiškina tarsi būtų visai subrendęs:
Žmogus, darydamas ką nors, turi turėti tikslą... Betikslis
gyvenimas, kalbėjimas ar pagaliau referato rašymas –
negalimas. Aš turėjau tikslą įrodyti tai, kas man atrodo
tikra ir teisinga. Tokia jau mano silpnybė.
Net ir blaškomas nuotaikų, jų mėtomas tai į pragarmę, tai į žvaigždes, nusiminęs ar liūdnas, viltingas
ar ištuštėjęs, Vytautas Mačernis visada turėjo tikslą...
Daug tikslų. Studijuodamas universitete, skaitė rusų
klasikus, laiške Sofijai Levo Tolstojaus Aną Kareniną
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labai išgyrė, siuntė jai knygas ir mokė skaityti: Tu pasi
stebėk, kaip vykusiai aprašytos arklių lenktynės, ta nuotaika,
pagaliau ta pati Ana, jos visa meilė su Vronskiu, vėliau jos
pavydas ir nusižudymas... Ir tik tas rašytojas didelis, kuris
moka pasakyti bendrus dalykus... Skaitysi ir gėrėsies, užti
krinu. Tai reta knyga!
Vytautas knygas skaitė tik originalo kalba, rusų klasikus taip pat, nors šiaip šios kalbos nemokėjo, tačiau
pasiėmė žodyną ir kibo į Brolius Karamazovus. Prieš pradėdamas vieną sausio sekmadienį šį kūrinį konspektuoti, skaitytojas pirmiausia išvertęs iš romano priešlapio
Šventojo Rašto citatą: Iš tikrųjų, iš tikrųjų sakau jums: jeigu
kviečių grūdas, kritęs žemėn, nemirs, tai paliks vienas, o jeigu
numirs – atneš daug vaisių. (Jonas, XII,24). Vertimas ne itin
tikslus. Vėliau šią citatą romane keletą kartų ištars vienuolis Zosima. Mačernis trumpai, bet tiksliai konspektuoja romano siužetą. Kartu šis Literatūrinis dienoraštis
atskleidžia jaunojo tyrinėtojo šakojimąsi ir domėjimosi
spektrą. Nei iš šio, nei iš to viename puslapyje įsiterpia
vokiška dainelė apie meilę – iš kur ji staiga atsiranda?
Tyliai skamba mano dainos naktyje tau / Tyloje ateik, meilu
te, Hani, pas mane... Ateik ir padaryk mane laimingą! Ateik,
padaryk mane laimingą, padaryk!
1941 metų sausio septynioliktą dieną užrašomi pamąstymai apie patį Dostojevskį, nors romano dar perskaityta ne taip daug, tačiau asociacijų jau randasi. Dos
tojevskis – keistas menininkas. Jį galėčiau pasiaiškinti sau tik
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tokiu palyginimu. Jo menas, tai pavasario dienos dangus, kur
labai daug debesų, juodų, tamsių, pilkų. Bet jie visi bėga per
dangų, nesustoja vietoj, kartais pro debesis ištrykšta spin
duliai, apšviečia laukus... saulė mūsų laukiamu skaistumu
pažiūri žemėn. <...> Į darželius atbėga vaikai ir susėdę žars
to kvepiančias dar drėgnas smilteles. Ir seka ilgas saulėtas
pavakarys, visur taip šviesu ir jauku... taip gyva ir džiaugs
minga... Vargu ar kas kada būtent taip suprato tamsųjį
Dostojevskį. Šis didis rusų klasikas buvo labai artimas
Vytautui Mačerniui. Dar aštuoniolikmetis, rašydamas
tyrinėjimą apie Tolstojų ir Dostojevskį, pripažįsta pastarajam didelį dvasios artumą – jis nuėjo dvasios keliu. Jis
pirmasis analitikas to pasaulio, kuris mumyse atskirai gyve
na ir turi savo kelius. Vytautui suprantama kūrėjo vidinė kančia, jos draskymas, kūrybinis kraujavimas, sielos
dualizmas, nuosmukis ir pakylėjimas. Šis rusų klasikas
jam yra puikus psichoanalitikas, jo kūryba – tikra raga
nų virtuvė... Skaitydamas ir analizuodamas Brolius Kara
mazovus, Mačernis semiasi stiprybės, išminties ir raganų
virtuvė virsta ypatinga alchemiko dirbtuve. Dostojevskio
akys, tai pro kančios debesis žiūrinčios akys; staiga jos nu
švinta tokiu grožiu ir šviesa, jog išnyksta visi skausmo ūkai ir
lieka deganti saulės šiluma: ir sušalęs taip puikiai toje saulėje
jaučiasi. Matyt, ta žiemos diena pakylėtai paveikė jaunąjį
skaitytoją ir jo įsivaizdavimas iškilo gana šviesus. Mačernis dar neskaitęs Penktosios knygos skyriaus Didysis
inkvizitorius – tos garsiosios, vėliau tiek filosofų tyrinėtos
Dostojevskio legendos apie pasirodžiusį Kristų, pralaimėjusį, pabučiavusį didįjį Inkvizitorių, palikusį pasaulį
be Dievo ir vėl išnykusį... Vytauto amžinas klausimas –
ne vien tik gyventi, bet kam gyventi – iškyla šiame skyriuje ir palieka be atsako... Galbūt Broliai Karamazovai taip
pat turėjo poetui įtakos, kai jis rinkosi diplominio darbo
temą – Kristus ir Nyčė. Dostojevskis nieko apie Nietzsche
nežinojo, tačiau pastarasis labai vertino ir skaitė šį rusų
klasiką. Nietzsche yra prisipažinęs, jog šis rusų rašytojas yra vienintelis psichologas, iš kurio sugebėjau kažką
išmokti... Friedricho Nietzsche’s Antikristas. Prakeiksmas
krikščionybei išleistas 1895 metais. Krikščioniškoji moralė – vergų moralė, Dievas mirė, Antžmogis stos valdyti
pasaulį... Apmaudu, kad Vytautas Mačernis nespėjo net
pradėti savo diplominio darbo Kristus ir Nyčė. Kodėl jį
pasirinko? Kokios dvejonės kamavo jaunąjį poetą? Kokias išvadas jis būtų padaręs? Neramią 1943 metų vasarą studijavo Šarnelėje Nietzsche, buvo pasiryžęs visą jo
kūrybą perskaityti. Be abejo, Vytautas norėjo parašyti
ypatingą darbą, sugriauti beįsigalintį dvidešimtojo amžiaus paviršutiniškumą ir menkystę. Pasaulio ribų ne
praplėsime, bet į gilumą, į subtilumą galime veržtis kiek tik
norime... Tikriausiai dauguma įvairių užrašų, literatūrinių dienoraščių, diplominio darbo tezių pradingo toje
permirkusių rankraščių duobėje, virš kurios Šarnelėje
rusų kareiviai įsitaisė lauko virtuvę. Argi ne Antikristo
užmačia, ar ne jo vilionės? Didysis inkvizitorius aiškino
į žemę atėjusiam Kristui, jog yra trys jėgos žemėje, reikalingos silpnam šio laiko žmogui: stebuklas, paslaptis ir
autoritetas. Kai pagalvoji – ne taip mažai...
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Literatūriniame dienoraštyje kūriniai pinasi, Mačernis
skaito iš karto keletą knygų įvairiomis kalbomis, matyt, jam taip patinka – visko iš karto daug... Platus gyvenimas – kai kas sklando ore, kai kas raitosi pažeme,
o dar kiti dalykai – nematomi, tik svajonėse. Atmosfera
aplink pritvinkusi žodžių, knygų, muzikos, kurios labai
mėgo klausytis, žinių, troškimų, laukų, miškų – ko tik
nėra aplink Vytautą... 1941 metų vasario penktą dieną
į skaitomą vokiečių kalba Jakobseno romano konspektą
Nilsas Liunė įsiterpia pamąstymai „nuo savęs“ – paaiškina, jog mintis, atėjusi skaitant Leonardo da Vinči ir girdint
mamą besiruošiančią bal. – (galbūt baliui...). Mačerniui
rūpi siela – tik joje yra tikrieji pasaulio dalykai. Žmogus
neturi gyventi be rūpesčio ir be nors ir mažų siekimų. ...Žmo
gaus gyvenime dvasinės jėgos, bėgant lygiam gyvenimui, su
siniveliuoja, išblunka, žmogus lieka bevalis, nežinąs, kas jis
yra. Siela it guma, jeigu ji netampoma, vėliau nebeišsitempia.
Ją reikia lavinti... kad galėtų pasiekti vis didesnių rezultatų.
Lygiam gyvenime siela apmiršta, ir žmogus nebežino, ko jis
vertas. Vytautas draugams ir laiškuose rašė, jog siela it
guma, ją reikia tampyti... Jaunystė buvo optimistė, dar
negalvojo, jog sielą, tampant lyg gumą, galima ir sugadinti, bet toks įvaizdis jaunajam maksimalistui buvo
įtaigus. Galbūt sielos it gumos tampymas poetui kėlė
asociacijas su kančios siekimu, be kurios jis negalėdavo
parašyti nė pusantros eilutės... Katorga, katorga, katorga!
Kūryba – didžiausia katorga – vasarą sukako dvidešimt
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metų! O prisipažinimas – katorga! Kaip tą katorgą iškentėti, kai kūrybinių planų tiek daug, kai jie konstruojami trisdešimčiai metų į priekį. Galbūt todėl į Literatū
rinį dienoraštį įsiterpia mylimas poetas Rabindranatas
Tagorė. Sodininką ne konspektuoja, jį verčia, vėliau šis
kūrinys spausdinamas prie Mačernio vertimų. Verčiant
galva dirba kitaip – nėra tiek draskymosi, atvirkščiai –
ieškai atitikmens, vertimas pagauna, ir galima lengvai
plaukti kabinant žodį prie žodžio. Per vieną dieną –
1941 metų kovo penktą – išverčia septynias Sodininko
dalis, pradėdamas nuo trečiosios. Tuo laikotarpiu tarp
jaunimo šis poetas buvo mėgstamas, madingas, jį cituoja laiškuose, dėl proziškos poezijos diskutuoja. Asmeniškai Mačerniui Tagorės kūryba labai artima, joje
irgi daug nerimo: Aš pasidariau neramus. Aš ištroškau
toli esančių dalykų. <...> Aš užmirštu, aš visados užmirštu, jog neturiu sparnų skraidyti, jog esu pririštas prie
šios vietos amžinai... O Sodininko dešimtoje dalyje bus
prašymas, ištartas Tagorės žodžiais – tegu jūsų darbas
palaukia, sužadėtine... Vytauto laiškuose panašūs žodžiai bus lyg malda – mylėk mane, sužadėtine, skubėk
pas mane, sužadėtine, nepalik manęs, sužadėtine... Šie
vertimai paklius į Vytauto Mačernio knygų vertimų
skyrelį. Po kelių dienų, jis vėl grįžta prie Sodininko ir
išverčia dvyliktą, tryliktą ir keturioliktą skirsnius. Šitie
kaip vertimai lieka nespausdinti: Jeigu tu būsi darbšti ir
norėsi prisipildyti savo ąsotį, o, ateik prie mano ežero. Vanduo
apsems tavo kojas ir čiurlens savo paslaptį... Jis vis dažniau
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galvoja apie liekną aukštą šviesiaplaukę studentę iš istorijos fakulteto – apie Sofiją...
Užvertęs Tagorę, į rankas ima prancūzišką knygą –
Charles’io Baudelaire’o Petits poèmes en prose, per vieną
dieną išverčia tris prozos eilėraščius Kraujo fontanas, Pa
smerktosios moterys, Vienišojo vynas. Eilėraščiai proza –
Tagorės, Baudelaire’o – tai lyg Vizijų atspindys kitų kūryboje... Kaip tik Vizijų rašymo metai. Nuodėmingasis
Baudelaire’as Vytautui gali būti labai patrauklus – gundančios akys ir purpurinės krūtys, ir įsimylėjusios širdys,
nepasotinamas aistrų troškulys... Tačiau Lietuvoje tokia
kūryba užsitrauktų rūstybę, o ir jaunasis poetas neturi
dar jokios patirties, neturi patirties, kai kraujas teka ban
gomis taip, kaip fontanas ritmiškomis raudomis...
Literatūriniame dienoraštyje nėra Oskaro Milašiaus
vertimų. Tačiau Karomama ir Pažinimo giesmė išversta
paskutinį gyvenimo pavasarį – 1944 metų gegužės pabaigoje. Milašius taip pat žavėjosi Tagore, pripažino
aukščiausias mokslo ir filosofijos tiesas, mokėjo daug
kalbų ir turėjo pranašo dovaną. Vytautui buvo artimas
ir suprantamas. Tačiau Milašius skelbė: Jėzus Kristus nu
galės! Kaip tuomet diplominis darbas, Nietzsche ir visos
kitos prieštaros?

L I T E R AT Ū R I N I S D I E N O R A Š T I S ( 4 )

Nuobodu nuo tada, kai žmogus pradeda suprasti ir skaityti lai
ką. Jis iš anksto žino, kiek kurio džiaugsmo jam užteks – įrašė
Vytautas Mačernis į Literatūrinį dienoraštį. Atėjo į galvą –
užrašė, ir tiek. O gal išties jautė, kiek kurio džiaugsmo
jam užteks – tiek daug išsipranašavimų... Jis jau mokėjo
skaičiuoti laiką, tik ar Vytautui buvo nuobodu? Kažin
ar vaikinas patyrė nuobodolį, juk jį nuolat draskė kitas
žvėris – nerimas... Tais pačiais metais Mačernis rašo ilgą
straipsnį Mūsų gyvybės upė – kiek jame planų, reikalavimų, pasiūlymų ir troškimų! Ypač jaunimui – jie turi
eiti tautos priekyje, laiką lenkdami bent penkiasdešimt
metų, pirmiau, negu sugeba tauta. Lietuvių tauta. Jaunasis
filsofas svarsto, jog Lietuva dar neatvėrė savo gyvybinių
galių, dar neturėjo kada pasirodyti. Reikia laisvės, paskui sukurti ekonomiką, o paskui tautai turėtų vadovauti rašytojai, nors pripažįsta, jog esame žemdirbių tauta,
bet vis tiek tautos vadais bus poetai, tarp kurių bus ir jis,
Vytautas Mačernis, jis tam ruošiasi. Tačiau keistas dalykas – tautos vedliai nebūtinai turi būti stiprūs žmonės,
jų nuotaikos turėtų svyruoti: Jūs stenkitės būti visados ne
lygios nuotaikos, ugdykite savy priešingus polius, aną šventą
pyktį ir šiurkštumą pinkite su begaliniu švelnumu, entuziaz
mu, su abuojumu. Vytautui labiausiai nepatinka pelkė,
stovintis vanduo, jo pabjuręs kvapas – visada turi būti
priešpriešinis vėjas...
Sausio viduryje atostogaudamas Šarnelėje, blaškosi
po snieguotas lygumas ir kalnus, grįžta vakarėjant, stovi
kieme prie namo kampo, mąsto, žvelgia į tolumą. Dieną
skaitė Jono Aleksandravičiaus-Aisčio eilėraščius, dabar
kamuojasi – ką jam primena tos eilės, ką primena? Šiaurės vėjas gairina pavargusias akis, o jaunuolis vis dar
žvelgia kelio link... Staiga iš atminties iškyla jo mylima
senolė, kartais ji ateidavo čia prie svirno, kur jis dabar

Nuotraukos ir dokumentai iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų

bestovįs, ir palinkusi į priekį žvelgdavo į bėgantį vieškelį, jam, vaikui, būdavo smalsu, ko gi jo senolė laukia, jau
vakaras ir niekas nebeatvyks... O senolė atsakydavo, jog iš
papratimo čia žiūri, iš papratimo laukia, nes buvo laikai,
kai daug žmonių ateidavo šiuo vieškeliu – artimų ir tolimų, bet dabar, deja, kelias tuščias... Štai su kuo asocijuojasi Aleksandravičiaus eilės: su besileidžiančia saule, su
vakaru, su žmogumi, kuris užbėga už svirno ir ilgai ilgai
žiūri į vakarų kelią, kurio smiltyse žaidžia gęstanti vakarinė
saulė. Vytautas kalba metaforomis. Jie su draugais daug
svarsto apie meną ir ateitį ir klausia vieni kitų, kur jiems
eiti, kur semtis mokslo ir meno šviesos, kai Europoje jau
saulė leidžiasi? Jie ginčijasi, tačiau žino, kad jau nebegrįš į
kaimus šienelio grėbti, kad reikia eiti pirmyn, ieškoti išeities, tikėti, kad po šito karo mes galėtume toliau gyventi laisvi,
o patys stenkimės tapti tautos gyvybingumo viršūnėmis, pačiu
vainiku. Ir nesvarbu, kad Europa rodosi pavargusi, išsisėmusi, tačiau gyvybė ir yra tuo nuostabi, kad ji prasiveržia ir
vis gyvena. Ir vėl pripažįsta, jog Lietuva vis dar neturėjo
galimybių savo tikro gyvybingumo parodyti.
Jau sutemo, Vytautas vis dar stovi atsirėmęs į svirno kampą, bet vieškelis paskendęs tamsoje, laukti tikrai
nėra ko. Pareina į savo alkierių, užsidega lempą, šeimyna
vakarieniauja, bet jis prie stalo neskuba, ima plunksną ir
užrašo į Literatūrinį dienoraštį savo mintis Apie Aleksan
dravičių. O paskui atsiverčia vis dar nebaigtą penktąją
Viziją ir pradeda rašyti jos pabaigą – ketvirtąjį skirsnį. Ir
čia atsiliepė to vakaro, tų tekstų nuotaikos: Gyvybės upė,
skausmo ir mirties ledus pralaužus, / Tekėjo ateities linkme...
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Kiek aš nedegu,
tiek negyvenu...
Prisimenant poetą Vytautą Mačernį

Vytautas Mačernis gimė 1921 metų birželio 5 dieną. Gyveno 23 metus ir 133 dienas. Žuvo 1944 metų spalio 7-ąją.
Tą dieną jis važiavo į Žemaičių Kalvariją ir prie koplytėlės mirtis pakirto jį kažkaip klastingai, netikėtai. Kliudė
atsitiktinio artilerijos sviedinio skeveldra. Tada per Žemaitiją ritosi karo frontas.
				
E U G E N I J U S M A T U Z E V I ČI U S

Vytautas Mačernis gyveno kaip meteoras: staiga pasirodė, sušvito ir lygiai taip pat staiga dingo neįžvelgiamybėje. Jis mirė pačiame savo trumpos poetinės karjeros
zenite, vos dvidešimt ketverių metų tesulaukęs. Mirtis
visuomet kažin kaip keistai sumistina žmogų, paversdama gilia ir niekam nesuvokiama paslaptim, tam tikra
ženklų bei užuominų sistema, kurios esimo niekas nepastebi jam gyvam tebesant. Todėl man, gerai pažinusiam
Mačernį gyvą, šiandien atrodo, kad jo tamsiose ir liūdnai
drėgnose akyse, visame palinkusiame, tarytum kūdikiškame pavidale jau tada buvo kažkas būdinga visiems
anksti mirusiems poetams, ir didelis jo poezijos pasisekimas gyvam tebesant – tarsi paties likimo atlyginimas,
ciniškas atlyginimas už tai, kad jam tik taip trumpai tebuvo leista maitintis, jo paties žodžiais tariant, „geriausiais žemės vaisiais“.
		

A L F O N S A S N Y K A -N I L I ŪN A S

Poetas nuolat sugrįžta į tą žemę – į gimtą namų tylą,
kuri yra Žemaitijos vidury, gal kiek labiau į šiaurę. Šarnelė – kelio galas.
Iš didžiojo pasaulio sugrįžta į riešuto kiautą. Ten, už
žemaitiško kaimo ribų, jis ieškojo žinių versmių, išsiilgęs
ėjo į susitikimus su išminčiais, godžiai klausėsi besimainančio, daugiabalsio pasaulio bylos; ten – geidė pasotinti savo begalinį smalsumą. Išskėtęs rankas ir sutelkęs
mintis jis ieškojo, rinko, kaupė, globė, artino į save – ir
nešėsi čionai, į kauburiuotos žemės lopinėlį. Ten – imti,
čia – būti. Įsiklausyti į save, į žemę, į visatos aukštybę –
ir pasakyti žodį, prabilti.
TOMAS SAKALAUSKAS

Vaikystę Mačernis praleido daugiausia savo senelės (Vi
zijose vadinamos senole) globoje. Tėvas ir motina, abu
visiškai skirtingų charakterių bei palinkimų žmonės,
abu ryškūs individualistai, visą laiką jam pasiliko tam
tikra prasme tolimi, tarsi anie kilmingi Annabel Lee giminės. Visa tai, ką aš čia pasakoju, pabrėžiu, remiasi ne
kokiais objektyviais duomenimis, bet paties Mačernio
pasakojimais. Realybė būna visiškai kitokia ir žymiai
dalykiškesnė.
A L F O N S A S N Y K A -N I L I ŪN A S

...Kelias iš Žemaičių Kalvarijos į Barstyčius veda per Šarnelę, dalydamas ją į dvi dalis. Mačernių sodyba dunkso
pačiame kaimo gale, šiauriniame pakrašty.
Žemės paviršius, kuris teko senajai Šarnelei, susideda
iš kalvų ir daubų. Aplink tuos kalvotus sambūrius plyti
platūs duburiai. Šarnelės laukuose jų keletas: Ertenio
ežero duburys, prie Šarnelės pilies kalno vėl duburys,
o į vasaros rytus – įspūdinga Žemgrindos pelkė. Tuose
duburių kloniuose lygu ir erdvu. Pelkėmis iškloti jų dug
nai. Tų duburių suremta ir iškyla aukštoka gražių kalvų
šeimyna, kuri tarsi priklauso poetui, nes jis šalia jos gimė,
augo, gražiausius pajautimus čia savyje atrado ir užrašęs
paliko, o vienoje šių kalvelių ir pats jaunas atgulė.
		

ČE S L O V A S K U D A B A

Kai buvau dar vaiku, atsimenu, užein, būdavo, senolė
už svirno kampo ir, visa palinkusi į priekį, įtempus akis,
žiūri į vakarus bėgančio vieškelio link.
„Ko žiūri, senutėle? – pribėgęs klausdavau aš. – Juk
vakaras, ir niekas nebeatvyks.“
Tada pasijudindavo iš vietos, tarsi iš sunkaus sapno
ir sakydavo man: „Niekas, niekas, sūneli, bet iš papratimo žiūriu, lyg laukia kažin ko širdis, pati suprasti negaliu.“
Tada aš nesupratau, ko senolė laukia. Dabar lyg
ir suprantu, Aleksandriškį skaitydamas suprantu, tai
jis yra sesulės šaukiamas brolelis poetas, tai jis besileidžiančios saulės poetas, tai jis kartais užbėga už svirno
ir ilgai ilgai žiūri į kelią, kurio smiltyse žaidžia gęstanti
vakarinė saulė.
V Y T A U T A S M A ČE R N I S .
Iš Literatūrinio dienoraščio, 1941 01 14
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Poeto įrašas kitoje nuotraukos pusėje

Vytautas Mačernis rašyti eilėraščius pradėjo gimnazijoje, kur jo pirmuosius kūrybinius žingsnius rūpestingai sekė literatūros mokytojas Feliksas Kudirka, subtilios dvasinės kultūros žmogus. O pirmąsias filosofines
pamokas jam davė kapelionas Petras Patleba, globojęs
poetą po tėvo mirties. Jau tada aiškiai jausdamas sielos
polinkį į refleksiją, Mačernis stengėsi suformuoti savo
etinę ir estetinę programą, kuri tuomet ieškojo atramos
krikščioniškoje pasaulėjautoje. Tokiai poeto orientacijai
įtakos turėjo iš namų atsinešta tradicija ir kapeliono
autoritetas. Jo paskatintas, V. Mačernis įsitraukia į ateitininkų veiklą, net jiems vadovauja. Mačernis, jausdamas
savyje bundančias kūrybines galias, norėjo, anot Alfonso
Nykos-Niliūno, savo poezija „gyventi kartu su žmogumi, vadovauti jam ir turbūt net jį išganyti“.
A L D O N A K R U ŠE V I ČI ŪT Ė

Eilėraščius rašyti Mačernis pradėjo penktoje klasėje būdamas. Septintoje klasėje jau skelbė savo poeziją moksleivių spaudoje (Ateities spinduliuose, Ateityje) ir
dalyvavo viešuose moksleivių literatų pasirodymuose.
1939 metais Mačernis dalyvavo rinktinės moksleivių
poezijos almanache Pirmieji žingsniai, tuo lyg ir oficialiai
užbaigdamas pirmąjį savo kūrybos periodą, nes kaip tik
tuo metu įvyko staigus kūrybinis persilaužimas: atvykęs į universitetą, Mačernis staiga pasirodė su nauju ir
ligi tol negirdėtu poetiniu žodžiu. Tai buvo pačios pirmosios Vizijų ciklo eilėraščių redakcijos ir kai kurie kiti
eilėraščiai (Ten saulė rytmečiu sugrįžta, Ne ji etc.) Tačiau ir
po to Mačernis ilgą laiką pasiliko tarp universiteto sienų,

platesnei publikai visiškai nežinomas, nes, tiesą sakant,
jis savo publikos plačia šio žodžio prasme dar neturėjo.
Mačernio publika dar tebebuvo formavimosi stadijoje,
kaip ir pati jo poezija.
A L F O N S A S N Y K A -N I L I ŪN A S

Šarnelėj užgimė Vytauto Mačernio poezija: iš 209 mums
žinomų jo eilėraščių apie 200 sukurta Šarnelėj. Čia jis sustojo, čia ieškojo atsakymų, kuriuos jam kėlė neramusis
pasaulis. Atsakė eilėraščiais. Nusigręžęs nuo aistrų, nuo
kūno pagundų ir vilionių, su išsaugotų „vakaro jausmų
sauja“ jis ryžtasi išeiti į Vakarus – „už Heraklio stulpų,
ten, kur pasaulis prasitęsia be žmonių“. Kaip paukštis
atsiskiria nuo būrio, išmeta juodas plunksnas ir pasukęs
atgal skrenda vienas.
Atsiskyręs ieško žodžio. Surastas žodis tveria pasaulį.
TOMAS SAKALAUSKAS

Vytautą Mačernį ir jo kūrybą ištiko keistas likimas. Poeto
asmenybę, jo biografiją iš dalies apgaubė net savotiškos
poetinės legendos, kurios turėjo nemažai realybės požymių, nes formavosi iš gyvų liudininkų, poeto bičiulių,
pasakojimų. Taip pat ir iš asociacijų, kurias sukeldavo
Mačernio laiškai ir jo eilėraščiai, nuorašais paplitę tarp
poezijos mėgėjų. Tų nuorašų istorijos pradžia tokia: vokiečių okupacijos metais daugelį Mačernio eilėraščių studijų draugai nusirašydavo. Pats autorius daugybę savo

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 7 , N R . 1 ( 5 9 8 )

eilėraščių padovanodavo bičiuliams. O kai vokiečiai uždarė Vilniaus universitetą, Mačernis sugrįžo į savo tėviškę – Šarnelės vienkiemį netoli Žemaičių Kalvarijos. Ten
gyvendamas, kartu su laiškais mėgdavo pasiųsti draugams naujai parašytų eilėraščių. Tai ypač buvo būdinga
1943–1944 metų laikotarpiui. Kai kuriems draugams jis
atsiųsdavo beveik kiekvieną naujai parašytą eilėraštį.
Šiuos iš originalų nusirašydavo kiti. Jo kūryba tuo metu
buvo labai domimasi – ypač moksleivių, studentų ir
jaunosios inteligentijos sluoksniuose. Tokiu būdu Vytauto Mačernio poezija rankraščiais ir kitų padarytais
nuorašais plačiai pasklido po Lietuvą dar ligi netikėtos
jo mirties...
E U G E N I J U S M A T U Z E V I ČI U S

Vytautas Mačernis išsiskiria iš daugelio, iš savo apsupties įgimtu gebėjimu patirti tą už save didesnę jėgą. Gal
dėl to jis toks nuolat susimąstęs, užsisklendęs, į save įsirausęs, „balta varna“, kad – „bendrauja“ su tomis kitiems
nematomomis jėgomis? Žemės nakty jis išvysta keistų regėjimų. Pamato septynias savo vizijas. Jos – žodžiu pasakyta teisybė apie tą iš kosmoso aukštybių, iš žvaigždžių
šviesos – o gal iš jo širdies – atplūdusią energiją. Ji pasotina dvasios alkį. Ji – neišnykstanti, neprapuolanti. Su
ja tad susiliejęs žmogus patiria nemirtingumo dvelksmą.
TOMAS SAKALAUSKAS

Pauliau, Tu visada sakai, kad aš esu liūdnas, nusiminęs,
bet Tu ir neklysti. Reikia stebėtis mane pamačius linksmą. Jau dabar įėjo į madą mane matyt liūdną, bet jei retkarčiais pamato mane linksmą, tai pastato akis: „Kas Tau,
kas atsitiko?“ Reiškia, ir žmonės bijosi, kad aš juokiuos.
Mano juokas nenatūralus, jei kada aš juokiuos, tai visada
perkreiptu veidu, tik sąlygų verčiamas.
V Y T A U T A S M A ČE R N I S .
Iš laiško Pauliui Jurkui, Telšiai, 1936 11 18

Vytautas Mačernis su bičiulėmis
Danute Dulskyte ir Monika
Bernotavičiūte Nemune prie
Kauno, 1940
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1943 gruodžio 23 diena
Savo kelionę pradėjau antradienio vakarą. Skaudu buvo
palikti namiškius ir sergančią Romutę, savo draugę. Tarėmės, ruošėmės abi važiuoti į Žemaičių Kalvariją ir kartu praleisti Kalėdų šventes, o ji sunegalavo.
Trečiadienį jau dardėjau traukiniu į Telšius. Labai
įdomių kalbų prikalbėjome traukinyje. Vyko diskusija
apie idealizmą – visi sakė, kad jo nėra. Teko įsileisti į labai aštrias „kovas“.
Telšiuose mane maloniai sutiko Danutė su vyru Juozu Jurkumi. Kiek pailsėjusi išsirengiau su jais į kelionę
Žemaičių Kalvarijon. Važiavome rogėmis, visi buvom
linksmai nusiteikę ir atrodėme kaip čigonai ar kokie valkatos – apsimuturiavę įvairiausiomis skaromis ar apsitūloję kailiniais. Bevažiuojant pradėjo snigti ir šiek tiek
atšilo oras. Pradėjome dainuoti: taip visu keliu ir traukėme vieną dainą po kitos. Visi buvo linksmi, ir nė nepajutome, kaip įvažiavome į miestelį. Čia išlipo Paulius
Jurkus su žmona. Aš buvau pilna įvairiausių įspūdžių.
Tad atvažiavusi ilgai nelaukiau ir nuėjau ilsėtis, nes po
tiek vargingų kelionių norėjau gerai išsimiegoti.
Gruodžio 24 diena
Šiandien pabudau vėlokai, bet vos spėjau atsikelti, tuoj
buvo paduoti pusryčiai. Kuo toliau, tuo man tie žemaičiai darėsi įdomesni ir malonesni. Labai patinka Juozo
mama – tokia maloni moteris, kad teko stebėtis jos nepaprastai šviesiu protu, išmintimi ir daugelio dalykų išmanymu. Visa esybe pajutau šios šeimos jaukumą.
Apėjome visas miestelio įžymybes. Sužavėjo Žemaičių Kalvarijos bažnyčia. Gavome visų koplytėlių raktus
ir jas aplankėme. Gal būtume ir daugiau vaikščioję, bet
oras labai vėjuotas ir ūkanotas. Man labai artima ta sena
Žemaičių Kalvarijos dvasia.
Apvaikščioję miestelį, užsukome pas Paulių Jurkų. Pas juos valgėme šventų Kūčių vakarienę. Nuotaika buvo pakili, bet aš prisiminiau namus ir ilgėjausi tos
aplinkos. Visą vakarą prakalbėjome, net sugulus toms
kalboms nebuvo galo.
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Penktadienis. Gruodžio 31 diena
Visos Žemaitijoje praleistos dienos atrodo kaip gražus
sapnas. Į Telšius sugrįžome pirmadienį apie 12 valandą.
Viskas būtų buvę kuo puikiausia, jei būtų gerai jautusis
Danutė. Sekmadienį buvome užėję pas Jurkų kaimynus
Kazlauskus. Danutė su Juozu išėjo tęsti kalėdinių vizitų, o aš likau, nes norėjau pabūti viena, parašyti keletą
dienoraščio puslapių.
Vos spėjau atsikvėpti, kai pro duris įėjo poetas Vytautas Mačernis su Gediminu Kazlausku, kurį vadinome
Geniu. Čia ir prasidėjo visa istorija. Mačernis tuoj sėdo
rašyti savo naujų sonetų mums. Dabar visam gyvenimui
turėsiu tos neramios sielos atminimą, kuris man, poezijos ir gilaus tikro meno gerbėjai, yra didelis džiaugsmas.
Genys tuo tarpu buvo visai kitaip nusiteikęs ir pradėjo
grubiai Mačernio eilėraščius nagrinėti ir kritikuoti. Man
pasidarė taip skaudu ir pikta, kad nejučiomis įsileidau
į didelius ginčus su tuo užkietėjusiu žemaičiu. Ir kaipgi
nepykti: Mačernis neseniai gavo iš Vilniaus kažkokios
„kritikės“ atsiliepimą apie jo kūrybą. Deja, kritikė Mačernio visai nesuprato. Ji, vargšelė, ieško Mačernio poezijoje
lietuvių kaimo idilijos. Mačernis tai skaudžiai pergyveno. Ir dabar, kai jis vos vos atgavo dvasinę pusiausvyrą,
Genys su savo trigrašiu pradėjo lįsti į jo sielą. Jis drįso pasiūlyti Mačerniui jo gabumus ir puikią atmintį sunaudoti
praktiškesniems dalykams, o blogiausiu atveju parašyti
kokį himną ar ką nors panašaus, nes dabartinę jo poeziją
tegali suprasti tik dvasios aristokratai. O tokių pas mus
esą be galo mažai, todėl geriau taikytis prie daugumos.
Vytautas tylėjo ir tik vienu kitu žodžiu jam atsakydavo.
Visa kita aiškinti ėmiau aš. Genys turbūt tyčia visą laiką
nenusileido. Buvo labai žiauri, bet kartu be galo įdomi
diskusija. Vis tik turėjau pripažinti, kad Genys labai susirūpinęs Lietuvos reikalais, taip pat ir poezija. Tačiau
atrodė, kad jam svarbiausia tik ginčytis. Tuo tarpu Mačernis savo rašymus baigė ir pasiskubino išeiti, nesulaukęs net Danutės su Juozu grįžtant. Atsisveikinę ir išleidę
mūsų poetą, ginčą su Geniu tęsėme toliau. Bet kai pasirodė Danutė, turėjome baigti. Jai nieko nepasakojau apie
Mačernio viešnagę, nes man viską kartoti dar sykį būtų
buvę labai sunku, tuo labiau, kad ji vėl blogai jautėsi.
Taip mano dienoraštyje liko 1943 metais per Kalėdas įrašyti 6 Vytauto Mačernio eilėraščiai, kuriuos 1970
metais atidaviau Vytautui Kubiliui, kuris rengė poezijos
rinktinę Žmogaus apnuoginta širdis.
A U Š R A Š AL Č I ŪT Ė . Iš rankraščio, MLLM fondai

Vytautas rašė palyginti nedaug, sunkiai prisiversdamas
imtis plunksnos, o be to, kaip jis sakydavo, kiekvienas
jo kūrinys esąs nuodėmė – išniekinimas to, ką jis mato,
nes išreikšta žodžiais jo vizija neturinti nė dalies to grožio, kurį jis mato.
		

JUOZAS JURKUS

Tikruoju poeto debiutu laikytinos Vizijos, kurios taip pat
yra ir aukščiausia jo poezijos viršūnė. Priešvizijinio lai-
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kotarpio eilėraščiai niekuo nesiskiria nuo visų kitų tuolaikinėje moksleivių spaudoje savo poetinius bandymus
skelbusių literatų kūrybos. Juose Mačernis yra tipiškas
nepriklausomybės periodo poetų kartos, o kartais ir jos
epigonų, kaip Kazys Zupka ir Mykolas Linkevičius, epigonas. Nežiūrint kai kurių ryškesnių įgimto talento apraiškų
(autentiškesnis nuoširdumas, daugiau intelektualinės rimties), vis dėlto tai yra tipiška papievių, čiobrelių ir vosilkų poezija, niekur neprašokanti stereotipinių jos štampų
lygio. Tad šių pirmųjų eilėraščių perspektyvoje Mačernio
žygis į estetinį Vizijų pasaulį įgyja ypatingos reikšmės ir
prasmės. Pirmiausia tai buvo išsilaisvinimo žygis.
A L F O N S A S N Y K A -N I L I ŪN A S

Pasitelkdami kūrybą, bandykime rekonstruoti Vytauto
Mačernio trumpą, bet intensyvų kūrybinį gyvenimą. Nė
dešimtmečio netrukusi Mačernio literatūrinė veikla akivaizdžiai keitėsi, stiprėjo. Jo poetinis žodis padarė ilgą
kelionę nuo įprastos ir niekuo iš kitų to meto poetų nesiskiriančios poezijos, apdainuojančios čiobrelius, diemedį,
gimtąjį sodžių, – iki filosofine mintimi pulsuojančios ir
žvelgiančios į žmogaus būtį ir nebūtį, norinčios suprasti
žmogiškosios kelionės „iš anapus į anapus“ prasmę lyrikos. Ši kaita liudija poeto dvasios pastangas tobulėti,
spręsti „gyvybės ir mirties lygtis su begale nežinomųjų“
ir padeda mums bent sąlygiškai atkurti poeto vidinį pasaulį, pajusti jo vertybinę orientaciją, kurioje labai svarbi
ir Dievo problema.
A L D O N A K R U ŠE V I Č I Ū T Ė

Jis ateina, sugrįžta į tą žemę – ir visas pasaulis pasilieka
ten, už jos ribų. Ji – čia pat. Ją gali aprėpti akimis iš Kalvarijos bokšto ar įkopęs į Gegrėnų aukštumą. Tačiau įeiti
į ją gali tik tas, kuris, jon nužengęs, pajunta, kaip pradeda „degti kojos“. Vaikščioja Vytautas po tą žemę – žiūri į nakties šviesulius, klausosi, kaip klykia išgąsdintas,
tolstantis pelkių paukštis, laiko rankose surastą molio
šukę – ir iš jos kaip Dievas stato pasaulį. Ta žemė – jo
Atžvilgos kalnas: nuo jo atsižvelgęs, jis mato akmens
amžių, įžvelgia Mėnulio kalnus. Stovi liūdnu veidu tarp
dviejų begalybių.
TOMAS SAKALAUSKAS

Poetui Dievas jau yra ne Rūpintojėlis, kuriam gali pasiskųsti, „kad gyvent sunku“, bet jis nebeteigia, jog „pasaulis, Dievas – tai dalykai be prasmės“. Dabar jis supranta, kad yra svarbiausia vertybė, kurios tvirtumas
„kančia paženklintas – tai Absoliuti meilė“. Tai nauja
Dievo filosofinė kategorija. „Vis dėlto meilė, – rašė Mačernis savo paskutiniame laiške, – yra toji karalystė, kurioje aš slėpiausi, kai mano vargas atrodė nebepanešamas.“ Poeto meilė – tai nuolatinis žvelgimas praeitin, kur
buvo išsaugota „atkakli žemaitiška dvasia“. Ta meilė – tai
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Poeto įrašas kitoje nuotraukos pusėje

žmogus, apie kurį jis buvo sumanęs parašyti „visą gyvenimą nuo vaikystės iki grabo lentos, nuo kasdieniškų
reikalų iki intymiausių sielos virpėjimų...“ Ta meilė – tai
gimtoji žemė, ir jis prisipažįsta: „Tėviškė kaip mylimoji
valandėlei nuramino mane.“ Tik jaučiant ryšį su žeme
atsiskleidžia kūrėjo stiprybė.
A L D O N A K R U ŠE V I ČI ŪT Ė

Visokie planai sukasi galvoje. Baigęs rašyti vizijas, pradėsiu naujus darbus. Sumaniau eilėraščiais aprašyti visą
žmogaus gyvenimą, nuo vaikystės iki grabo lentos, nuo
kasdieniškų reikalų iki intymiausių sielos virpėjimų, sumaniau eilėraščiais išsakyti mokslo ir filosofijos teorijas.
Pamatysim, į ką tai bus panašu.
V Y T A U T A S M A ČE R N I S .
Iš laiško Bronei Vildžiūnaitei, 1942 05 26

Tokie žmonės ateina tragiškumo ženklu pažymėti. Vytautas skubėjo dirbti, kurti, mokytis ir tai tarytum patvirtina šį teiginį.
Paskutinio gyvenimo penkmečio kūrybos pluoštelis
savo menine verte ir filosofiniu gilumu daug kam būtų ir
dešimtmečio pasididžiavimas. Ne tuščiai jis teigė: „Savo
sielą alkaną kaip žvėrį, maitinu geriausiais žemės vaisiais.“ Užtat ji augo greit ir buvo didelė. Tačiau vienintelis tą valandą paleistas pabūklo šūvis ją kliudė. Per
daug aukštas buvo šis dvasinis švyturys.

Prisimenu jį visada susimąsčiusį. Atrodo, lyg šypseną namie pamiršęs. Galbūt mes, jaunesnieji moksleiviai, atrodėme didesnio dėmesio neverti. Smulkus mailius – nenuspėsi, kokia žuvis išaugs. Tai ne vyresniojo
išpuikimas, bet užsidarymas, susikaupimas. Todėl mes,
mažesnieji, anuomet norėdavom pasistiebti, pažiūrėti,
kokia gelmė slepiasi jo akyse, laukdavom pakantumo ir
dėmesio sau. Bandydavom vaikščioti rimti, susimąstę.
Kaip Mačernis.
Ne sykį smalsaudavau, kokias knygeles Vytautas
bažnyčioje skaitydavo. Į maldaknyges nepanašias nei
formatu, nei storumu. Šalia stovėdamas pamažu įsitikinau, kad jos filosofinio turinio – apie Dievą, žmogaus
būties prasmę, pasaulėžiūrą. Buvo aišku, kad jam nebūdinga poteriauti, mechaniškai skaityti prieš šimtmečius
sukurtas litanijas, maldas. Jis kitaip stengėsi įsilieti į
vykstantį prie altoriaus liturginį aktą, rasti savitą kelią į
dievybės supratimą, bendravimą. Dėmesingai išklausydavo sumos pamokslus, ypač garsėjančių tada vienuolių
pamokslininkų. Jų platus išsilavinimas ir religinės pažiūros buvo Vytautui įdomios.
LEONAS BRAZDEIKIS

Čia ir slypi poetinio žodžio jėgos paslaptis: sulydyti mus
tiesos ugnimi. Imkime kad ir tą pačią anksčiau užsimintą
Mačernio viziją. Iš pradžių ji atrodo pradėta tarsi
nereikšmingu vasaros vidudienio peizažu. Bet netrukus
ji virsta ugnimi, įlydančia ir mus į anas „artojų dideles
šeimas“, kurios dienai šviesiajai pasibaigus „nulenks be
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baimės galvas išdidžias“. Ir tai, kas iš karto atrodė tik
gamtos peizažas, pagaliau iškyla į paties žmogaus likimo
viziją: nykioje beprasmybės sausroje ieškoti anos gaivastingos prasmės, kuri leistų ir mirties tamsai nulenkti
galvas išdidžiai, be baimės. Užtat visose tose vizijose ir
tarsi nebejauti paties autoriaus: jis kalba pačia objektyvia
tiesa, nebe subjektyviomis aimanomis.
JUOZAS GIRNIUS

„Jeigu žūtų mano rankraščiai, aš viską galėčiau atkurti iš atminties“, – kalbėjo Vytautas Mačernis vienam iš
savo paskutiniojo rudens draugų – Donatui Banioniui.
Nespėjo jis sutvarkyti savo rankraščių, kūrinių sudėti
tokia tvarka, kokia projektavo savo būsimą knygą. Galutinai sutvarkė tik Vizijų ciklą, perrašęs jį mašinėle 1944
metų pavasarį. Tų pačių metų vasarą jis ėmė perrašinėti
ir Metų ciklo sonetus, tvarkė jų seką ir antraštes, bet nebaigė. Likusiuose sąsiuviniuose į Žiemos sonetus įsiterpia ir trioletai, ir vertimai, ir Vasaros sonetų dalis. Į šiuos
sąsiuvinius sonetai, trioletai ir eilėraščiai buvo rašomi
iš eilės, pagal jų sukūrimo datas. Didieji ciklai dar buvo
neužbaigti, o kiti vos pradėti – tai Žmogaus apnuoginta
širdis ir Žmogiškoji komedija.
V Y TA U TA S K U B I L I U S

Po Vytauto mirties visus jo rankraščius užkasiau po
žeme daržinėje. Buvo tuščias galas. Su bernu palaidojom
į vieno metro gylį. Užėjo rusai. Toje vietoje pasistatė virtuvę, kūreno ugnį. Kareiviai pylė vandenį. Po kiek laiko
atvažiavo Bronė Vildžiūnaitė ieškoti Vytauto rankraščių.
Atkasėm, bet viskas buvo subėgę. Ji bandė juos džiovinti,
bet buvo neįskaitoma.
V A L E R I J A M A Č E R N Y T Ė-ŠI L I N S K I E N Ė

Tačiau reikia žinoti: poeto pašaukimas yra kitas, o ne suieškoti kam nors „gražesnių žodžių“ ir juos eilėmis surit
muoti bei surimuoti. Žinoma, pakanka visais laikais ir
tokių, kurie savo talento kibirkštį ir šituo būdu parduoda
už dienos garsą. Bet tikras kūrėjas visada ieško pačios tiesos, o ne tik „gražių žodžių“. Ir jeigu naujiesiems mūsų
poetams neretai prikaišiojamas nevisuomeniškumas, tai
greičiau dėl to, kad ir norima juose rasti tik savo pačių
pagražintas frazes, o ne klausytis, ką jie patys turi mums
šiuo metu pasakyti.
JUOZAS GIRNIUS

Vienatvė yra talentas, ir talentas yra vienatvė.
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Vytautas Mačernis plačiausiai išreiškė tą kūrybinę linkmę,
kuria ėjo kiti poetai. Jei nežinotume, kad daugelis jų tuo
pačiu laiku visi draugėje brendo ir kad todėl nėra pagrindo ieškoti vieno kurio kitiems įtakos, būtų galima net laikyti jį lyg pačia pradine naujosios mūsų poezijos versme.
JUOZAS GIRNIUS

		
Žemaitis menininkas visai neturi „vaidinti“ žemaičio,
naudodamas štampuotus ir jau populiariais virtusius
išorinius nusakymus. Jei jis yra tikras žemaitis, tai jo
žemaitiškumas būtinai išplauks jo kūryboje, nes žmogus
gali pasirodyti nuoširdžioje kūryboje tik tuo, kuo jis yra.
Pavyzdžiui, dėl Maironio žemaitiškumo mes galime ginčytis, kai iškyla jo gimtosios vietos klausimas, tačiau viskas pasidaro aišku, kai pasiskaitai jo kūrybą. Tiek reiškimosi priemonėse, tiek jo poetiškojo pasaulio logikoje ir
struktūroje žymu Maironio žemaitiškasis charakteris, o
tačiau jis nerašė nei žemaitiškai, nei apie žemaitiškumą
galvojo. Žemaitiškumas jo kūryboje išplaukė savaime, be
specialių pastangų.
V Y T A U T A S M A ČE R N I S .
Iš esė Žemaitiškas charakteris mene, 1944

Besimokydama paskutinėje klasėje pasiskaičiau apie lietuvių tarmes ir pasigyriau dėdei sužinojusi, kad esu tikra
žemaitė. Dėdė tik nusijuokė. „Kaip tu gali būti žemaitė,
jei aš juo nesu?“ O kai teta Marcelė įsiterpė lyg norėdama
man pritarti, dėdė trumpai tepasakė: „Aš tai nesu žemaitis, jei jūs norit – vadinkit save tokiomis.“ Studijuodama
lietuvių tarmes Lietuvos universitete, atsiminusi pasikalbėjimą su dėde, aiškinausi su kalbininku A. Saliu. Visi
daviniai buvo mano pusėje: Bernotai, nors būdami arti
viduriečių ribos, priklauso žemaičiams. Maironis kažkodėl savęs tokiu nelaikė.
D A N U T Ė L I P Č I Ū T Ė- A U G I E N Ė .
Iš atsiminimų apie Maironį

Bet nėra žemaitiškų Vytauto Mačernio eilėraščių, beveik nėra ir žemaitybių. Dar daugiau – Mačernis taisyk
lingai kirčiuoja – taisyklingiau už bet kurį ankstesnį ir
savo laiko poetą, lyg jaustų bendrinės kalbos provaizdį.
Jo intonacija laisva, nesuvaržyta. Bet būtent intonacijoje
pirmiausia ir juntamas ypatingas, dvasinis Vytauto Mačernio žemaitiškumas: Songs of Myself, VII:
Štai praeinančiuos keleivio žingsniuos matos pavargimas.
Paukščio lėtame viršum vandens mojavime
žymu beviltiškas dausų ir saulės ilgesys.
Vasara jau baigias ir regėtis rudenio ženklų.
Greit poetai ims dainuoti melancholiškas dainas
apie spalvotų lapų šlamesį alėjose.

A L F O N S A S N Y K A -N I L I ŪN A S
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ
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Dangute,
gal Tu supyksi, kad aš taip Tave vadinu, bet man tai labai
patinka. Patinka dėl analogijos, nes ir mane vienas žmogus vadina Vytuku. O tas žmogus yra mūsų kapelionas.
Jis mane tikrai ir nuoširdžiai myli ir, nors mes ir ne giminės, labai manim rūpinasi. Jei susergu, tai jis ilgiausias
valandas sėdi prie mano lovos; jei gaunu dvejetą, atbėga
pasitart, ką toliau darysime, o jei kas man pasiseka, tai
jis džiaugiasi lyg savo džiaugsmu. Ir nuolat mane vadina
Vytuku. Tą žodį jis taria su tokia meile ir švelnumu, kad
negaliu jo nemylėti. Lygiai aš tariu Tavo vardą, ir man
atrodo, kad Tau nebus pikta. <...>
Aš norėčiau Tau kažką gero parašyti; parašyti taip,
kad Tave suįdomintų, suįdomintų ne tuščiai, bet pilnai
ir prasmingai. Aš Tau norėčiau pasakyt ką nors iš savo
svajonių, iš savo degančios jaunystės karščio valandų, iš
savo vizijų ir tikėjimų. Aš esu didelis svajotojas ir fantastas, todėl daugiau gyvenu ateitim, tikėjimu, regėjimais. Mano gyvenimas yra degantis gyvenimas, kiek aš
nedegu, tiek negyvenu, ir nedegančias dienas aš visai
be gailesčio metu iš savo kalendoriaus lakštų ir jų visai
nevertinu. Išorinio efekto neturiu, nesistengiu jo turėt; jei
kada ką išskaitysi, tai tik mano akyse, viduj, – išoriniai aš
nieko neparodysiu. Vizija – tai mano turtas, svajonė – tai
mano dabartis, praeitis ir ateitis. Be jų aš nieko neturiu,
be jų daugiau nieko ir nenoriu.
V Y T A U T A S M A ČE R N I S .
Iš laiško Danguolei Jackevičiūtei, 1938 10 24
Bronei Vildžiūnaitei skirtos eilutės kitoje nuotraukos (žr. p. 2) pusėje

Jau visa savaitė, kaip sėdžiu namuose. Turiu šiltą kambarį, sėdžiu vienas, niekas netrukdo. Per dieną kambary
saulė, vakare – žaros, naktį – mėnuo. Laukuose truputį sniego ir šalta. Tolumos mėlynos. Baisiai gera dabar
laukuos: tylu, kažkaip gera vaikščioti šiltai apsirengus,
atradęs zuikio – kiškio pėdas, einu jomis, kol nusibosta.
Einu, nesvarbu kur, be tikslo, be krypties, einu pats su savim kalbėdamas arba ką nors sapnuodamas. Einu, seku
kiškio pėdomis, nors neskalinu – neloju ir kiškių nebaidau ir nesivaikau. Štai tikrosios ekskursijos: vienam tyliais ir gražiais laukais (mano tėviškė tikrai, nemeluotai,
objektyviai graži, ką turėtų kiekvienas pripažinti: ežerai,
pelkės, kalvos, miškai) eiti ten, kur akys veda. Visokius
miestiečių pasivaikščiojimus už miesto aš laikau niekam
vertais, stačiai niekinu. Gamton galima išleisti tik jos žinovus ir tokius, kurie ją tikrai myli.
V Y T A U T A S M A ČE R N I S .
Iš laiško Bronei Vildžiūnaitei, Šarnelė, 1941 12 29

Praėjusių metų birželį Vytautui Mačerniui būtų suėję
95 metai. Dvidešimt ketvirtus metus ėjusio poeto gyvybę Žemaičių Kalvarijoje pakirto rusų tanko paleisto
užtaiso skeveldra. Jau nebėra gyvų V. Mačernio amžininkų bei artimųjų, kurie jį prisimintų kasdienybėje,
palinkusį virš rankraščių, mačiusių vaikštantį su knyga
gimtosios Šarnelės palaukėmis. Prieš porą metų mirė
ir poeto sesuo Valerija Šilinskienė, kuri ilgus metus
gyveno Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r.). Netoliese už

kalnelio stovi koplyčia Jėzus sutinka šv. Veroniką, prie
kurios 1944 m. spalio 7-ąją žuvo Vytautas Mačernis.
Už keturių kilometrų – gimtasis Šarnelės vienkiemis,
ligi šiol vadinamas Mačernine, kur kalnelyje už sodybos palaidotas poetas.
Prisimenu tą apsilankymą poeto sesers Valerijos namuose per vieną literatūrinę ekspediciją. „Sunku apsakyti, kaip Vytautas mylėjo tėviškę. Užlipęs ant tos kalvelės, kur dabar guli, apžiūrėdavo savo laukus. Jis ten
kartais rašydavo ir skaitydavo. Seniau nebuvo medžių,
aš iš kiemo matydavau jį ten sėdintį“, – žemaičiuodama
pasakojo V. Šilinskienė. Moteris daugelį metų prižiūrėjo
anksti žuvusio brolio Vytauto kapą. Išleidę į gyvenimą
vaikus, abu su vyru Zenonu atsikėlė į Žemaičių Kalvariją, kad arčiau būtų gimtoji Šarnelė, kur yra brolio amžino
poilsio vieta. Dažnai čia atvažiuodavo abudu – patvarkyti kapelį, palaistyti gėles.
„Esu dėkinga savo vyrui, kad jis man padeda, nebara už išlaidas – juk abu gauname menkas pensijas, – tuomet sakė Valerija. – Reikia samdyti žmogų, kad atvežtų,
perkame gėlių. Anksčiau to kapelio niekas nežiūrėjo. Net
tvorelės nebuvo, tad ir palaidi gyvuliai užklysdavo. O
man visą gyvenimą tas kapas gildė širdį – taip mylėjau
Vytautą. Traukdavo čia pabūti, prisiminti jaunystę – kad
ir varganą, bet gražią.“
Valerija būdavo nepatenkinta, kad atsiranda perdėm
uolių kapo tvarkytojų, kurie sugadina jos darbą. „Buvau
Vytauto galvūgaly pasodinusi vijoklinę rožę, labai graži suaugo, bet kažkas ją išpjovė, mat sumanė pastatyti
didelį kryžių. O jis visai nederėjo prie kuklaus pamin-
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Vytauto Mačernio tekstų seklumos, nelygumai. Poetizmai, štampai. Bet kažkodėl nesinori jų kelti, rodyti, apie juos kalbėti. Poezijos lygį, įtaigą lemia kažkas
kita. Sielos būsenų ir kalbos intensyvumas. Gyvenimo
trumpumo nuojauta, susitikimo su lemtim drama, bangų mūša į kitą realybės krantą, vadinamą amžinybe. Iš
Pavasario sonetų:
Aš pavargau pasaulyje, tai, poilsio išsilgęs,
Norėčiau kartą ties beribiais vandenais,
Kur šiltas vėjas pabučiavimais drėgnais
Prabėgdamas liepsnojančias žaizdas suvilgo, –
Ištiesti sąnarius ir įkvėpimais pakiliais
Ramiai ritmuoti visą amžinybę ilgą.
Juozas Jurkus, Paulius Jurkus ir Vytautas Mačernis 1940-ųjų vasarą

klėlio. Tiems katalikams parūpinau Dievo mūkelę ant
paminklo, o kryžių iškėlėme. Jeigu jie nori, tegu įkelia į
pušį, bet čia jis netinka“, – teigė griežtoką ir tiesų motinos būdą paveldėjusi Valerija. Ji prisipažino, kol esanti
gyva ir turinti sveikatos, brolio kapaviete nori rūpintis
ir tvarkyti pati.
Pasak V. Šilinskienės, anksčiau Šarnelė buvo didelis
kaimas. Čia gyveno visi didžiažemiai ūkininkai. Todėl
visi ir buvo ištremti. 1945-ųjų pavasarį poeto motina
Elžbieta Mačernienė buvo ištremta į Kareliją. „Aš viena
nuo keturiolikos metų vargau su keturiais broliais, – prisiminė Valerija. – Ir bado, ir visko matėme. Gyventi leido
savo namuose, davė du kambarėlius, o kituose gyveno
svetimi. Turėjome karvę, upelis buvo netoli – prisigaudydavome žuvų. Vasarą grybaudavome, uogaudavome. Vis
ne svetur, o namie.“ Tačiau 1950 metais ir ji buvo ištremta
į Krasnojarską, kur išvargo devynerius metus. Čia susipažino ir susituokė su Zenonu. Pirmoji duktė Vitalija gimė
tremtyje. Grįžus į Lietuvą, šeimoje atsirado dar trys vaikai – Virginija, Antonijus ir Naktis. Jauniausiajai dukrytei
vardą parinko iš V. Mačernio Žiemos sonetų: „Pasiilgau
savo mylimos dukrytės, Ji vadinasi Naktis“. „Tik plaukų
spalva neatitiko, nes mūsų Naktelė buvo šviesaus gymio,
o taip viskas kaip tame eilėraštyje. Dukra augdama buvo
meili ir valiūkė“, – kalbėjo Zenonas, prisimindamas, kiek
abu su Valerija turėjo vargo, parinkę netradicinį vardą
dukrai, kol sutvarkė jos gimimo dokumentus.
Pasak Valerijos, jų šeimą nuolatos persekiojo nelaimės. Kai motinai buvo 38 metai, dar jaunas žuvo tėvas
Vladislavas Mačernis, našlaičiais palikęs 13 vaikų. Jį subadė penkiametis bulius, kurį laikė ūkio bandoje. Po
šešerių metų žuvo Vytautas, būdamas trisdešimt trejų,
metų mirė Antonijus. 1948 m. ties Plateliais žuvo į mišką
pasitraukęs Vladas Mačernis – vyriausias Mačernių sūnus. Likę gyvi buvo ištremti į Sibirą. Poeto motina buvo
tremiama net du kartus. Tačiau išlaikė tremties negandas
ir grįžo į Šarnelę, čia mirė 1972 m.
Tuomet, kai lankėmės, Šarnelės vienkiemyje gyveno ir ūkininkavo poeto brolio Aloyzo sūnus Vytautas
Mačernis.
		

A L F A S P A K ĖN A S

Bent kiek poeziją skaityti įgudusi akis lengvai pastebi štampus: beribiai vandenai, vėjo pabučiavimai, pakilus
įkvėpimui. O įtaiga išlieka. Kažkas daugiau už kalbą.
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ

Kaip prozaiškas žodis lyriniame eilėraštyje laukia savo
atpirkimo, taip ir atskiro kūrėjo gyvenime prarastasis laikas, kalbant M. Prusto žodžiais, laukia savo sugrąžinimo.
Taip antai Čiurlionio gyvenime „prarastasis“ laikas
yra jo muzikinė veikla, o sugrąžintasis – greičiau vis
dėlto tik sugrąžintasis – laikas yra jo tapyba. Mačernio
kūryboje „prarastuoju“ laiku galime laikyti tą periodą,
kada jis kūrė savo Vizijas, tą, kartais ir labai aukštos rūšies grafomaniją, o atgautasis laikas prasideda su jo Metų
sonetais.
J U S T I N A S M I K U T I S . Iš esė Lietuvos raktas

Vos spėjau parvykt į namus, susipykau su mama. Aš
prašiau jos, kad ji padėtų man ką nors pakalbinti valsčiuje, ji man patarė tartis su Vladu, nes ką ji galinti. O
Vladas atsakė: aš gaspadorius. Reikalai esą griežtai tvarkomi, ir čia nuo likimo neišsisuksi. Ir mama vėl tą patį
pakartojo: o ką padarysi. Aš norėjau juos įtikinti, jog aš
noriu ir gyvent, tiek vargęs, noriu dar šį tą padaryt, nes
šio to išmokau. Mama atsakė: už tave gudresnių žūva.
Ir paskui dar pasišaipė: toks gudrus, o žmoną gausi neturtingą, galėjai bent tokią susirasti, kuri turėtų dvarą ir
kur pasislėpt būtum galėjęs. O dabar visą amžių man
ant sprando sėdi, nieko man neduodamas. Žinai, aš visada susivaldau, bet šį kartą nesusivaldžiau ir tariau:
ne Tavo reikalas, kokią aš žmoną gausiu ir, svarbiausia,
Tavęs patarimo nesiklausiu, nes, žinok gerai, jūs manęs
niekada per daug nelepinot, ir jeigu ne ji (tu), aš būčiau
šią žiemą badu nustipęs. Žinoma, po tokio pasiaiškinimo, ji pasistengė visiems paaiškint, koks aš esąs sūnus,
bjauresnis už svetimą.
V Y T A U T A S M A ČE R N I S .
Iš laiško Bronei Vildžiūnaitei

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 7 , N R . 1 ( 5 9 8 )

Prieš trisdešimt metų Čikagoje pradėdamas savo leidybinę veiklą, fondas Į laisvę išleido didelę Vytauto Mačernio
knygą Poezija, kurią redagavo Kazys Bradūnas, o iliustravo Paulius Augius. Paskutinysis knygos skyrius yra pavadintas Epitafijos. Čia mes atrandame Vytauto Mačernio
bendrakeleivių Pauliaus Jurkaus, Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Nagio, Juozo Kėkšto, Kazio Bradūno, Juozo
Girniaus palydimuosius žodžius ir eilėraščius.
Man atrodo, kad mes ir dabar teberašome šią Vytauto Mačernio knygą, teberankiodami jo paties po Lietuvą
išsiuntinėtus ir laiko vėjyje išblaškytus rankraščius, ieškodami žodžių ir nuojautų, visko, kas istorijos gaisruose
lieka nesudegę. Mūsų visi žodžiai apie Vytautą Mačernį yra viena nenumaldoma Epitafija, mėginanti prilygti tam būties ir nebūties slenksčio spengesiui, kuris yra
persmelkęs visą poeto kūrybą. Tas spengesys galų gale
yra išlikęs ir lemtingojoje skeveldroje, ieškojusioje poeto
apnuogintos širdies dvidešimt ketverius metus... Mums
svarbu suvokti šio spengesio kilmę ir metafizinę sandarą, nes jame slypi tragizmas, kurio nežinojo senieji laikai
ir kuris yra įsismelkęs į visą katastrofišką dvidešimtojo
amžiaus žmogaus konstituciją.
VA I D O TA S D A U N Y S

Tėčio įduotas ir mano čia atvežtas gėlių vainikas Vytautui Mačerniui tebūna tėčio eilėraščiai, skirti savo jaunystės metų artimiausiam draugui. Mūsų namuose Čikagoj,
tėvo darbo kambary, prie rašomojo stalo ant sienos yra
Vytauto Mačernio nuotrauka. Atrodo, kad juodu ten
nuolat pasikalba, kaip ir šitame eilėraštyje iš rinkinio Už
eigoje prie Vilniaus vieškelio – Vytautui Mačerniui:
Tu, Vytautai, žinai
Gimtosios žemės kainą,
Duonos ir druskos kainą,
Gyvybės kainą
Ir vienišo kapo kainą
Tėviškės kalnelyje.
Aš tik žiūriu
Į tavo nuotrauką sienoje
Ir meldžiuosi už dingusią,
Bet amžiną jaunystę...
Tėvo redaguotoje ir 1961 metais Čikagoje pirmą
kartą išleistoje visos Mačernio poezijos knygoje, gale,
yra epitafijų skyrius. Čia sudėti kitų poetų žemininkų
kūriniai, skirti Vytautui. Tėčio Vytautui skirta dalis pavadinta Medžių elegija:
Dar man saulė netekėjo,
Lapeliai mirgėjo,
Dieną lopšiui šešėliavo
Kiemo obelėlė.
Ir vėjai pūtė, ir sodai ūžė,
Ir beržynai siūbavo.
Staiga atėjo vakaras...
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Mes pavėluotai apie tai sužinojome. Atėjo žinia, kad jis
miręs 1945 metais. Tada žurnale Aidai, kurį aš redagavau,
ir paskelbėme tokią mirties datą. Mes nežinojome, kad
jis žuvo karo eigoj. Tik paskui sužinojom, kaip jis žuvo,
ir žuvo visus metus anksčiau.
K A Z Y S B R A D ŪN A S

***
Nuo laiko pageltusi, tarsi paauksuota Alfonso NykosNiliūno pirmoji eilėraščių knyga Praradimo simfonijos.
Rašyta dar Lietuvoj. Išleista 1946 metais Vokietijoje. Pas
kutinis eilėraštis skirtas Vytauto Mačernio atminimui:

MARCHE FUNEBRE
Mano Draugui Poetui Vytautui Mačerniui
				In Memoriam Aeternam
		
Šiandien laimėjo išdidus Toreador, ir Tu, sudėjęs ginklus,
Eini į amžinos tamsos nelaisvę po beprasmiškos kovos,
Nes puldamas jis Tau nebesuriko: „Ginkis!“
Ir užmetė rūsčios tamsybės tinklą ant galvos.
Bet netiesa Naktis! Herojams amžina šviesa ir paslaptys!
Kalėjimas baisus jiems Amžinybė! Nebūtis – tiktai vergams!
Todėl ir taip sunku atplėšti kojas nuo gimtosios aslos
Ir troškulį palikti žemėje tebekovojantiems draugams.
Stovėdama prieš nemirtingą Dievą, liepusį išvest į Naktį,
Tavo dvasia nuplėš ir mindžios žemės skausmo vainikus
Ir eis herojiškai į Nebūtį galingam troškuly sudegti,
Ir Amžinybę griaus kūrybos šauksmas neramiai nykus.
Bet kūną žemė paskandins savy, pasupusi ant rankų.
Pavasarį parpuolęs žemėn vėjas, senas valkata, dar šauks Tave,
O rudenį klausysi, kaip varnai laukų tuštybėj krankia,
Ir vėjas neša mus kaip krintančius lapus gatve.
Bet neilgai mus vėjas neš. Ir lapui purvinam Dievai pavydūs.
Išves iš miesto žiburių Naktis, atėjusi užpūsti mus...
Ir taip mes gęstame kasdien kaip žiburiai išdidūs,
Kitiems palikdami ir skausmą, ir aptemusius namus.
Tik Tu liepsnosi tamsoje šalia galingųjų šviesos fontanų:
Arthur Rimbaud, Lautreamont, John Keats,
Kol sups Tave ironiškos būties lopšinėmis gimtoji žemė,
Neramiai amžių valandai paguldžiusi akis.
			
Publikaciją parengė A L F A S P A K ĖN A S
Nuotraukos ir dokumentai iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 7 , N R . 1 ( 5 9 8 )

16

Va i n i u s B a k a s

Karalių delnuos
Sonetų vainikas

1
Užgesus minčiai gimsta vėl nauja
Kuri sudrumsčia gilų tavo miegą
Kada pro langą traukinio prabėga
Raudona lapė ar regėjai ją
				
K Ę S T U ČI O S V Ė R I O nuotrauka

Šešėlis tarsi mantija nutįso
Jau dylant veidui vario pilnaties
Kada atrodo – neturi išties
Net ir sekundės lošdamas iš viso
Per šitiek metų užgyvento turto
Kada drėgmė ir šaltis kūną purto
Ir nebėra kuo neviltį pridengt
Ne tokios kaip norėjai kortos krito
Jau paskutinis kirtis auštant rytui
Statau gyvybę – didinu – va banque.

2

3

Statau gyvybę – didinu – va banque
Tik kortų vis mažėjanti kaladė
Gal „akį“ surinkai bet ją išbadė
Beliko savo kauliukus rident

Jei akmenį gali tai nuridenk
Nuo kūno tik patrauki savo ranką
Drąsos per daug – kuklumo neužtenka
Didybė čia prieš skurdą spės nublankt

Iškris kas iš tiesų tebuvo lemta
Gulėdamas kietai lyg ant lentų
Staiga per sapną rytmečio krentu
Aušra atplėšia antspaudą kaip lentą

Taip kaip nublanksta lapkritis prieš gruodį
Ir bado veidą ta aštri šviesa
Atrodo kad gyvybė čia visa
Kurią iš savo rankų atiduodi

Ir neprisimenu kaip vakar gulėm
Lyg rūko įsupti baltom drobulėm
Suvilgytomis tekančio vandens

Ir kartais tenka eit prieš savo valią
Kurią tik šitaip išlaikyti gãli
Pakilęs protas ir pamynęs ją

Ir būstas toks nykus tarytum kapas
Šnabždu lyg maldą stovinčiam anapus:
Jei akmenį gali tai nuridenk.

Nelyg žuvis kur plaukia vis prieš srovę
Liežuvio šaknį rankos jau išrovė
Palik bent širdį kapo tamsoje.
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4

6

Palik bent širdį kapo tamsoje
Ir jei manai kad kitką išsineši
Eini atgal prieš aštrią laiko ašį
Kaip veidrodis realybėj kreivoje

Jau apsitraukus mėlynu ledu
Inkliuzuose sustingus lapija
Ir vieną kelią vedantį į ją
Tarytum raktą pamestą randu

Ten kur kryžiuojas aštrios vėjų rožės
Ir smėliu virsta rožės dykumos
Tau iškeliaujančiam ranka pamos
Tik ta kuri tavim iš tolo grožis

Ir atveriu sunkias žiemos duris
Kada pasaulis panašus į sapną
O sniegas į jazminų krūmą kvapnų
Ir vėjo tyliai pustomą kuris

Bet vos tik priartėjus per arti
Subyra akmenėlių asorti
Ir daužosi ilgai be atvangos

Pažėrė baltą konfeti į delnus
Ir žiedlapiai juose sutirpo švelnūs
Vanduo kapsėjo tirpo nuo veidų

Į kriauklės karstą uždarytas vėjas
Ir smėlio pilys čia tik tam stovėjo
Kad vėl sudužtų nuo naujos bangos.

Ir lyg lašai nutiškę išsiliejo
Žiema užpustė taką per alėją
Ir taip kaskart išeinama po du.

5

7

Kad vėl sudužtų nuo naujos bangos
Kaip juvelyrų fabergé sudūžta
Ir mes sugrįžtam į palaikį būstą
Kur vėjai svetimi savus aplos

Ir taip kaskart išeinama po du
Bet atskirais keliais kiekvieną naktį
Tamsoj kur žiburėlis baigia degti
Kaip svirtys girgžda sniegas po padu

Po to aprims jau pėdsakus apuostę
Ir nieks neklausinės kur tu buvai
Nutolsta mūsų kūnai kaip laivai
Tik vienas ilgesys palieka uoste

Taip nuolatos kartojas mintyse
Ir gręžia vėl išplautą sielą švarią
Pro ausį adatos išlįs kupranugaris
Greičiau negu ištarsi teesie

O praeities nelieka regis tai
Tėra seniai užgydyti randai
Kaip ateitis kurią jau prarandu

Dangus ir dryžiai skrendančių lėktuvų
Praėjo laikas rodosi nebuvo
Ir vien atsiminimai nepaguos

Galbūt tai jūra brenda į save
Ar upė virtusi šviesų gatve
Jau apsitraukus mėlynu ledu.

Iš skersvėjų namų užgimęs vėjas
Gražiai išeinant mudu palydėjęs
Bet grįžtant veidą vienišą vagos.

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 7 , N R . 1 ( 5 9 8 )

18

8

10

Bet grįžtant veidą vienišą vagos
Ir pasiliks tos senos laiko vãgos
Kaip žvakė kuri gęsta ryškiai degus
Apsaugojus mus nuo akies blogos

Kaip moirų siūlai kur po lauką driekias
Kryžiuojas gyslos mudviejų tenai
Ir viskas ką manaisi kad žinai
Jog egzistuoja ir aukštesnis siekis

Ir kas jei ne sapnai švelniau priglaus mus
Kaip baltas lapas glaudžiantis žodžius
Pabūk palauk kol rašalas nudžius
Ir kol nutils nakties didžiulis gausmas

Ir dėsniai net už bokštus aukštesni
Negu tos pušys ošiančios prie jūros
Negu purslai tokie šalti ir sūrūs
Kurie išdžiūva karštoje ugny

Nes ten po žemėmis kaip žmonės panašiai
Gyvybės gėlą kenčia žiemkenčiai
Lyg šaltos rankos šilumos vis siekia

Ir naujos bangos vėl po kojom puola
Tuštėja gretos geria generolas
Savęs negali nugalėt karys

Ir vėl turi keliauti su manim
Ledu o gal skustuvo ašmenim
Ir kris kaip duona amžinybės riekės.

Visa esmė kryptingai ir iš lėto
Ta laisvė iškovota ne laimėta
Tvirčiau prie žemės mus abu pririš.

9

11

Ir kris kaip duona amžinybės riekės
Ir reiks šlakelio vyno ir vandens
Kol vėl žieve mūs šerdys pasidengs
Išsivadės kaip kambarys priplėkęs

Tvirčiau prie žemės mus abu pririš
Tik ilgesys tesugeba pririšti
Vaikystės metai motinos prikyštė
Ir į lankas nuklydusi avis

Vėl senos knygos rankraščiai seni
Išsaugoti nešti keliu manuoju
Kada atrodo vėl tave sapnuoju
Ir kol sapnuoju tu ten gyveni

Yra tik mažas dulsvas debesis
Kuris nuplauks tarytum girtas laivas
Rimbaud o rytuose dangus jau blaivos
Tik ar aptrauktos akys jį išvys

Įleidus į mane šaknis giliau
Į įsčias iš kurių aš atėjau
Prie tavo veido priklaupiau prisiekęs

Kai vėjy skamba trubadūrų eilės
Ir spindi akys tarsi rasos gailios
Iš dalgiais užkapotos praeities

Kad mūsų neišskirtų niekada
Voratinkliais apkibus valanda
Kaip moirų siūlai kur po lauką driekias.

Ir tai bus viskas ką esu sukūręs
Nutvilko nerimas – erškėčio dūris
Tik įsikibk į mano ranką – neskaudės.
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12

14

Tik įsikibk į mano ranką neskaudės
Tariu žodžius taip skiepijami medžiai
Ir mūsų vakarai ilgi bežadžiai
Prasideda vėl nuo šviežios brydės

Regėjau karalius keliaujant tris
Jie neša auksą smilkalus ir mirą
Keliauja sveikint kūdikėlį tyrą
Ir žiba supernovos švyturys

Ant akmenų vėl iškala datas
Vaizduotei skriejant taip sunku sustoti
Dabar menu laukimą seną stotį
Tačiau žinau kad laikas jau ne tas

Nubudęs tyliai markstosi Betliejus
O mūs šaly vienatvė ir pūga
Nelyg grandinė tęsiasi ilga
Ir iš taurės gyvybei pasiliejus

Nelyg stebuklas – žiemą skleidžias gėlės
Kurias laikau į šviesą tau iškėlęs
Ir tavo šaltos rankos išsities

Prasideda rytuos nauja era
Gyvybės gaisas o mirtis tėra
Blakstienų vienas mirksnis tamsoje

Taip kaip žali daigai į aukštį tiesias
Į visą laiką padalytą dviese
Į ryškią šviesą tolimos žvaigždės.

Tik vienas gurkšnis pilnaties pilnos
Ir žiburys o gal žvaigždė delnuos
Užgesus minčiai gimsta vėl nauja.

13

15

Į ryškią šviesą tolimos žvaigždės
Kur mūsų mintys laisvosios keliauja
Kur sužeistas šermukšnis beria kraują
O kas vėl maldą lūpose sudės

Užgesus minčiai gimsta vėl nauja
Statau gyvybę – didinu – va banque
Jei akmenį gali tai nuridenk
Palik bent širdį kapo tamsoje

O lūpos dar išsaugos savo žodį
Ar vėl išplėš iš nejaukios tylos
Ten kur žiemos platybėj lapės los
Kas tiesų kelią dar išdrįs parodyt

Kad vėl sudužtų nuo naujos bangos
Jau apsitraukus mėlynu ledu
Ir taip kaskart išeinama po du
Bet grįžtant veidą vienišą vagos

Prie raidės raidę pabandau sudėt
Į mano dar neištartą sudie
Kai prarandu ko nebuvau turįs

Ir kris kaip duona amžinybės riekės
Kaip moirų siūlai kur po lauką driekias
Tvirčiau prie žemės mus abu pririš

Šis vardas liks ne mano lūpom tartas
Kažkur tenai prie užeigos ties vartais
Regėjau karalius keliaujant tris.

Tik įsikibk į mano ranką – neskaudės
Į ryškią šviesą tolimos žvaigždės
Regėjau karalius keliaujant tris.
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Vitalius Stepulis
ir Libertas Klimka

Jono Basanavičiaus premijos laureatai, nusipelnę atidaus dėmesio

K

albėsime apie du garbius vyrus, skirtingus pagal
profesijas, charakterius, bet artimus pagal istorinę savimonę, patriotinę jauseną ir tikslų kryptis.
Be to, juos vienija ir tai, kas vyksta žmogaus sąmonėje
susitikus su kalnų stichija, su pasauliu, kuriame vertybinė asmens orientacija gali keistis iš esmės.

Vitalius Stepulis

Inžinierius, atsidavęs Tautos atgimimo ąžuolyno idėjai

Išlikti sveikam po lemtingos nelaimės, gyventi ir veikti –
tai iššūkis, kurį teko priimti Vitaliui Stepuliui (g. 1938),
ankstyvoje jaunystėje nukritus ant grindinio iš veik šešių
metrų aukščio. Net trejus metus su sulaužytu stuburu
paslikas gulintysis stebėjo, kaip aplink sparčiai sukasi
gyvenimas, o jis, deja, – kalinys, prirakintas prie lovos.
Ryžtas pakilti ir veikti, kitus aplenkiant, brendo ir suvešėjo kaip esminis gyvenimo veiksnys, kaip nenumalšinamas siekis. Jam nepakako inžinieriaus studijų ir diplomo.
Užplūdo Lietuvos alpinistų sąjūdis ir spartūs valstybės
atkūrimo įvykiai.

K A L N Ų S T I C H I J O S PAV I L I O T I

Alpinizmas nėra neapdairus pramogų ieškotojo sumanymas, bet šiandien jau tikrai žinau, – tai įvertinta
rizika, reikalaujanti didelio susitelkimo1.

Prieš vasaros žygius į kalnus mes – kalnus dievinantieji – ruošdavomės pagal parengtas treniruočių programas. 1959–1961 m. lakstydavau Sapieginės kalvomis
su sportiškai nusiteikusiu būreliu; čia susipažinau su
Vitaliumi. Mudviejų alpinistinė veikla klostėsi skirtingomis, nors ir artimomis kryptimis. Jis pasuko grynai
sportiniu keliu. O man rūpėjo kultūrinė individualios kalnų entuziastų veiklos prasmė; taip pat viliojo
emocinis ir estetinis kalnų galybės žavesys. Tad mūsų
tikslai ir kopimų pobūdis iš pradžių išsiskyrė. Veik po
dešimtmečio pagal įgūdžius Vitalius jau buvo formaliai
priartėjęs prie sporto meistro lygmens, bet, išsivadavus
iš imperinės priklausomybės, galiojusi sportinio vertinimo sistema suiro.

Sportinė Vitaliaus Stepulio patirtis gausi. Tai kopimai į aukštąsias Tian Šanio, Pamyro viršukalnes, siekiančias šešis septynis kilometrus, tai klastingos lavinos,
netikėtai atsiveriantys ledynų plyšiai, žudantys bendražygius, didvyriškos pastangos juos gelbėti2. Nepaisant
patiriamo aštrių pojūčių žavesio, jo netenkino vien siaura
profesionalaus alpinisto perspektyva: jam taip pat būdavo mieli posūkiai į žygeivių takus, tyli kontempliacija,
regint nepakartojamus kalnynų siluetus, apmąstant savo
patirtį, sukauptą ant jų keterų.
Kartą aš pakviečiau jį į nedidelę ekspediciją Taimyro
pusiasalio link – į šiauriausią Azijos žemyno užkampį,
įsispraudusį tarp Karos ir Laptevų jūrų. Mat man buvo
kilusi mintis aplankyti mūsų tremtinių vietas ir ta pačia
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Kopiant į Lenino
(dabar – Avicenos)
viršukalnę, 7134 m,
1965
Arti viršūnės...
Nuotraukos iš
asmeninio Vitaliaus
Stepulio archyvo
Monblano viršūnėje,
1995. A R Ū N O
STEPULIO

nuotrauka

proga susipažinti su Sibiro tautelėmis, kurių protėviai
prieš keliolika tūkstantmečių per Beringo sąsiaurį kėlėsi
į Ameriką; tai buvo geologinių bei klimato pokyčių epocha, suformavusi sausumos juostą, nuvedusią archajines
azijiečių gentis į Aliaską; iš ten jos pasklido naujame žemyne. Ekspedicijoje aptikome dar iki šiol naudojamas
pypkes, stulbinamai panašias į knygose matytas „taikos pypkes“; ne mažiau stebino aborigenų ornamentika,
ypač būstai, analogiški (pagal konstrukciją, formą ir kailinę dangą) indėnų vigvamams. Atidus Vitaliaus dėmesys aborigenų kultūrai išryškino jo potraukį etnografijai.
Prisimenu: 1995 m. sugrįžęs iš žygio su Vladu Vitkausku
ir būreliu keliautojų į Kilimandžaro viršukalnę ir po ilgos
kelionės Kenijos keliais, jis su entuziazmu pasakodavo
apie masajų (Afrikos savanos klajoklių genties) ritualus
ir gyvenseną, apie spalvų ir kvapų kerus, svaiginančius
nuvargusius baltaodžius.
Vitalius savo išgyvenimus sentimentaliai ir jautriai
aprašė įvairiuose leidiniuose. Šiandien tai lietuvių alpinistinės literatūros klasika ir kultūros vertybė, atspindinti to meto nuotaikas, rūpesčius bei viltis.
Skiname edelveisus draugėms ar mylimoms, ir jau
visiškai sutemus išeiname į bazinę stovyklą. Pakeliui prikeliame avių kaimenę. Pabunda tadžikai piemenys, vaišina žalia arbata, atsiranda visiškas tarpusavio supratimas tarp nuvargusių žmonių. Tiesa, jiems nesuvokiamos
priežastys, skatinančios mus kopti į kalnus.
Vidurnaktį sugrįžome į stovyklą. Kaip malonu pajusti, kad esi draugų laukiamas.
Po sunkaus įkopimo visada apninka nostalgija, traukia namai prie ramių ežerų ir vešlių miškų. Galvoji, kaip
mokėsi džiaugtis visais mažais dalykais, ir kartu kažkur
širdies kamputyje jauti, kad ateis kita vasara ir vėl vilios
kalnai, be kurių tu jau nebeįsivaizduoji savo likimo.
Iš V. Stepulio prisiminimų3

Ą Ž U O LY N A S – AT G I M S TA N Č I O S
TA U T O S M E TA F O R A

Kartą paklausiau didžiai išmintingo senolio, pavargusio nuo amžiaus ir mokslinių studijų naštos: „Kas slypi
ąžuolyno tankmėje, jei čia įžengus pajunti esąs šventovėje?“ Pražilęs buvęs etninės kultūros tyrėjas atsakė stebėtinai įtikinamai: „Ąžuolų giria – iškilių medžių bendrija.
Jos tankmėje vyksta gyvojo pasaulio raida – nuo mirties
iki atgimimo įvairiomis formomis. Ji gali tapti Tautos
namais, savuosius priglaudžiančiais ir maitinančiais.“4
Susimąsčiau. Tikriausiai taip gali nutikti, jei gentainiai,
suglaudę pečius, taps tarsi darniai svyruojančiais sengirės medžiais. Įsijautus į Sąjūdžio skelbiamas idėjas, visuomenės sąmonėje 1988–1991 metais formavosi Tautos
atgimimo siekių Metafora, suradusi savo kalbinę išraišką
sąvokos „Ąžuolynas“ turinyje. Metafora tarsi galingas
viesulas, įsiskverbęs į Vitaliaus Stepulio sąmonę, virto
stimulu, keliančiu nerimą ir poreikį kryptingai darbuotis. Atėjo valanda, kai reikėjo veikti ir suspėti laiku prasiveržti į priekines įvykių linijas.
Antrosios Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo dienos
vakarą (1988, spalio 23) Vitalius Stepulis su savo jauna
šeimynėle jau sodina Vilniuje, ant Pamėnkalnio, ąžuoliuką ten, kur pagal Jono Basanavičiaus idėją turėjo būti
statomi Tautos namai. Tai buvo žingsnis, atsiliepiantis
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rų) vertingos žemės ploto, kilo kitų biurokratinių kliūčių.
Tačiau Vitalius Stepulis, pasitelkęs tinkamus problemas
spręsti asmenis ir sugebėjęs įveikti smegduobes, pasiekė
tikslą. Savo prisiminimuose jis rašo: „1989 m. kovo 29 d.
trys Iniciatyvinės grupės nariai vykome į būsimo Ąžuolyno vietą pažymėti kelių, giraičių ribas, paruošti vietą
talkai. Tada pasodinome pirmuosius ąžuoliukus. Kovo
13 d. medelius sodino vilkaviškiečiai. Tą dieną per Lietuvos televiziją po žinių laidos buvo pakartotas kvietimas
važiuoti į Ožkabalius.“5
Nurodytą kvietime dieną, balandžio 1-ąją, iš visos Lietuvos patraukė automobiliai, prikrauti sodinukų.
Ąžuolyno steigėjas Vitalius Stepulis prisimena tą jam
ypatingą dieną: „Kai Basanavičių sodybvietėje pamačiau šimtus žmonių, nešančių medelius ir ieškančių vietos sodinti, atlėgo ilgai kamavusi įtampa, širdį užplūdo
džiaugsmas, kad šiuo metu esame vieninga šeima, kurioje visi – už vieną, vienas – už visus.“6 Tačiau gamta
nebuvo nusiteikusi pagarbiai: pučiant žvarbiam vėjui
ir įsismarkavus šlapdribai, atsidavę užsibrėžtam tikslui žmonės klampojo pažliugusia suarta molinga dirva,
kasė duobeles ir į jas dėliojo sodinukus. Pirmiausia jie
patraukė į numatytus giraičių plotus, skirdami pirmenybę, pasak Stepulio, „artimesniems sielai: Represijų aukų,
Knygnešių, Tautos vienybės ar Jaunimo giraitėms. Žmogus su ramentais (vienas iš atvykusių sodintojų), įstrigęs
klampioje žemėje, neleido padėti – savo ąžuolą norėjo
pasodinti pats. Tą dieną talkoje dalyvavę vaikai ant Aukuro kalvos iškilmingai pasodino iš Stelmužės ąžuolo gilės išaugintą medelį, vėliau pavadintą Stelmužiuku.“7 Po
dienos kitos mūsų pagrindinė Ąžuolyno figūra Vitalius
Stepulis kreipėsi į tautą per LRT, išreikšdamas padėką
talkos dalyviams ir kviesdamas sodinti ąžuolus visuose
atminimo vertuose gimtojo krašto plotuose.
Pirmieji Ąžuolyno sodintojai, 1989. Z I N O K A Z Ė N O nuotraukos

į laikraščio Atgimimas kvietimą visus prieš 50 metų gimusius asmenis sodinti „savo“ ąžuoliukus, pažyminčius 1938-uosius – Nepriklausomos valstybės pakilimo
metus; mat lemtingų istorinių įvykių išvakarėse Vasario
16-osios Lietuva pasiekė suklestėjimo apogėjų: įsitvirtino
tautinės mokyklos idėja, suvešėjo kultūros sritys, sparčiai augo miestai bei miesteliai, kilo ūkinis gyvenimas.
Ir visa tai įvyko per du dešimtmečius!
Nuo šio simbolinio garbingos praeities paminėjimo
ir prasidėjo Ąžuolyno sodinimo entuziastų sambūrio
steigimo kelias. Aplink Vitalių Stepulį būrėsi artimiausi
bendraminčiai: alpinistas Algimantas Kepežėnas, geografas Rimantas Krupickas, parkotvarkos specialistas
Kęstutis Labanauskas, žemėtvarkininkas Romualdas
Survila. Pastarasis tapo ištikimiausiu Vitaliaus bendražygiu, daug nuveikusiu realizuojant Ąžuolyno projektą.
Tuoj pat kilo diskusijos renkant vietą. Buvo įvairių sumanymų. Galop – pagal prof. Česlovo Kudabos darbų tęsėjo
doc. Rimanto Krupicko siūlymą – apsispręsta nukreipti
pagrindinį dėmesį į Jono Basanavičiaus tėviškę Ožkabaliuose (Bartninkai). Vieta įvairiais požiūriais buvo ideali:
ji siejosi su Tautos patriarcho vardu, čia derlinga priemolio dirva puikiai tiko ąžuolams. Bet iškilo sunkių problemų: kolūkis nenorėjo atsisakyti didelio (veik 30 hekta-

Su Libertu Klimka prie rektoriaus Jono Kubiliaus ąžuoliuko, 2012
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K U LT Ū R O S PA M I N K L A S

Prasidėjo intensyvūs Ąžuolyno kūrimo darbai. Iniciatyvas rodė jaunieji skulptoriai, kultūros puoselėtojai bei
kiti geros valios žmonės. Šalia būtinų plėtros ir priežiūros darbų neišvengiamai iškilo ilgai trunkantys juridinio įteisinimo formalumai. Tai buvo periodas, pareikalavęs daug fizinių ir psichinių jėgų iš Vitaliaus Stepulio,
jau žengiančio į septintą gyvenimo dešimtmetį. Ir tik
1998 m. gegužės 19 d., kai jau buvo užbaigtas esminis
Ąžuolyno formavimo etapas, pasirodė Vyriausybės nutarimas, suteikiantis jam kultūros paminklo statusą. Bet
tai – dar ne pabaiga vis iškylančių problemų Tautinio
atgimimo ąžuolyno draugijos8 kelyje. V. Stepulio veiklos
padangę temdo visuomenėje įsigalintys pavydas ir godūs naudos poreikiai. Įvairūs prisiplakėliai, siekiantys
savintis kitų nuopelnus, kelia nemalonių prisiminimų.
Nors tai trukdo ramiai dirbti, bet kalnuose užsigrūdinęs
vyras, nepaisydamas neetiškų išsišokimų, eina tolyn didingo tikslo keliu.
Akivaizdus pavyzdys: nuošalės šešėlyje pritilęs Sig
natarų klubas įsibrovė į Ąžuolyno draugijos kelią ir pradėjo sodinti ąžuoliukus savo nariams. Tai buvo daroma
nepaisant nustatytos tvarkos. Klubo vadovė, sovietmečiu nomenklatūros tarnybose įgijusi vadovavimo bei
privilegijų malonumų patirties, ignoravo teisėtus Ąžuolyno steigėjus ir jų nuveiktus darbus; jai nė motais begėdiškai savintis kilniam tikslui pasiryžusiųjų draugijos
nuopelnus ir toliau savarankiškai veikti kylančios girios
plotuose.
Užsispyrimo ir sumanumo tvarkantis su problemomis Tautos Ąžuolyno steigėjui ir vadovui – patyrusiam
inžinieriui ir užsigrūdinusiam grumtynėse su gamtos
stichijomis alpinistui – pakako. Architektė Vitalija Stepu-

Sodinama dailininkės Albinos Makūnaitės liepaitė (šalia – Vitalija
Stepulienė, Libertas Klimka, Juozas A. Krikštopaitis), 2006.
G E D I M I N O Z E M L I C K O nuotrauka

lienė yra ne tik patikima šeimos atrama, bet ir kūrybinga
asmenybė, aktyviai koreguojanti savo vyro veiklos turinį
ir atkakliai ginanti jo reikalus. Visi jų bičiuliai, šiek tiek
pavydėdami, aukštai vertina pavyzdinę sutuoktinių ir jų
šeimos narių bendrystę.
Šiandien Ąžuolyno girioje (jau taip galima vadinti šį
suvešėjusį monumentą, skelbiantį Lietuvos piliečių pasirinkto gyvenimo tiesą) lankytojai aptiks medžius, skirtus
pažymėti istorinius įvykius, įžymių žmonių nuopelnus.
Man, kaip Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos

Vitalius Stepulis sveikina Vacį Bagdonavičių įteikiant Jono Basanavičiaus premiją (2014) ir kartu su laureatu triūsia prie jo ąžuoliuko (2015)
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Su rašytoju Kaziu Saja, 2009.

J U O Z O A . K R I K ŠT O P A I ČI O nuotraukos

Kalnų ereliai – Vladas Vitkauskas, Algimantas Jucevičius, Vitalius Stepulis

pirmininkui, svarbu pabrėžti, kad čia buvo pasodintas
ąžuoliukas mūsų sambūrio įkūrėjui prof. Pauliui Slavėnui (1996) ir Theodorui Grotthussui, prieš du šimtmečius pagarsėjusiam pasaulinio mokslo padangėje (2000);
šalia šių vardinių ąžuolų auga ir tvirtėja liepaitės, skirtos
„voronežietėms“ – pirmosioms Nepriklausomos Lietuvos mokytojoms (1996) ir dailininkei Albinai Makūnaitei
(2006), sėmusiai kūrybines galias iš gimtojo krašto etninės kultūros lobyno.

KNYG OS

Vitalius Stepulis yra dviejų turiningų knygų sudarytojas
ir tekstų, skelbtų ten bei kitoje spaudoje, autorius. Šiandien mokslo istorikai, filosofai bei sociologai vertina juos
kaip žinių šaltinius, atskleidžiančius įvykius specifinės
veiklos baruose, kurie „paskęsta“ valstybei reikšmingų
politinių ar ūkinių reikalų panoramoje. Tačiau sąlygiškai
„mažiau“ reikšmingi faktai, darydami įtaką kultūrai bei
gyvensenos ypatybėms, kaupiasi; kai pasiekiamas kritinis jų kiekis, gali įvykti kokybiniai įvykių raidos pokyčiai, pastebimi visuomenės istorijoje.
Ne visuomet knygos sudarytojas yra tik formalus
turimų tekstų tvarkytojas; yra asmenų, kurie tekstų
rinkiniui suteikia savo individualumo. Tai nutinka, kai
sudarytojas, atidžiai paruošęs sumanyto leidinio planą,
kviečia autorius, galinčius parašyti tinkamus teminius
tekstus. Sudarytojas atlieka ir autoriaus, ir vieningos
krypties knygos kūrėjo vaidmenį. Peržengdamas formalaus tekstų tvarkytojo pareigų rėmus, iniciatyvus asmuo tampa teisėtu, nors ir ne formaliu knygos autoriumi. Susipažinęs su knygomis Kalnams pašaukus ir Tautos

ąžuolynas, galiu, remdamasis savo mokslinės ir leidybinės veiklos patirtimi, drąsiai teigti: Vitalius Stepulis yra
paminėtų leidinių autorius. Tad siūlau dabar atsiversti
šias knygas.
Kalnams pašaukus autoriai kviečia skaitytojus į egzotiškų potyrių pasaulį. Vladas Vitkauskas pasakoja apie
unikalų ir didžiai patriotinį žygį su tautine vėliava per
visų žemynų kalnynų keteras į aukščiausias jų viršūnes.
Apie pirmąjį savo susitikimą su kalnais jis rašo: „Dieviškas aukštumų pasaulis pasirodė daugkart nuostabesnis,
negu sugebėjau įsivaizduoti.“9 Vilius Šaduikis nušviečia alpinistų veiklą praėjusio amžiaus pabaigoje, aptaria
įvairius dramatiškus epizodus. Prisiminęs skaudžią Dainiaus Makausko netektį kalnuose, jis prisipažįsta: „Apsispręsti (kaip elgtis toliau – JAKr.) padėjo įsitikinimas,
kad negalima išduoti draugų idealų ir tik naujos viršūnės bus jiems geriausias paminklas.“10 Juozas Antanavičius tenkinasi įvairaus pobūdžio pamąstymais, mėgina
aukštumų potyrius susieti su muzikine emocijų raiška.
Pats tikrasis pagal leidinio nuopelnus knygos autorius
Vitalius Stepulis pateikia net tris tekstus, praplečiančius
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Su bičiuliais – į aukščiausią
Lietuvos kalvą Aukštoją, 2012

pasakojimų tematiką. Kiti knygos rašiniai, atskleidę individualius gyvenimo kalnuose įspūdžius, taip pat sudomins skaitytojus.
Knyga Tautos ąžuolynas skirta įamžinti kultūros monumentą – Sąjūdžio skelbtų idėjų sūkuryje gimusį fenomeną. Knygos „režisierius“, įvertinęs kompetencijas ir
gebėjimus esmingai kalbėti, parinko temų autorius. Jų
tekstai suskirstyti į tris temines kryptis. Tenka tik apgailestauti: gero leidinio įspūdį trikdo veikėja, atėjusi
iš nomenklatūros; ji nebuvo pajėgi pasakyti tekste kiek
reikšmingesnės minties – jai patiko šiek tiek paplepėti
apie savo nuopelnus tvarkant vieno apmirusio klubo
reikalus. Manau, tai buvo Stepulio duoklė praeities vaiduokliams, vis dar nesunykusiems atminties siluetuose.
Nepaisant šio veik nepastebimo akibrokšto, knyga išlaiko kokybės egzaminą: ją puošia reikšmingi pripažintų
autoritetų tekstai, nušviečiantys Ąžuolyno istoriją bei su
juo susijusių problemų sprendimus; svarbu tai, kad knyga nagrinėja kertines vartojamų sąvokų reikšmes. Matome Norberto Vėliaus, Algirdo Gaigalo, Liberto Klimkos,
Rimanto Krupicko ir kitų visuomenei pažįstamų asmenų
straipsnius. Romualdas Survila, išnagrinėjęs dirvožemio
sudėtį, topografinę situaciją, sudarė konkrečios vietovės žemės naudmenų žemėlapį, vizualiai atskleidžiantį
aplinkos ypatybes.
Neabejoju, Vitaliaus Stepulio knygos bei tekstai sulauks įdėmaus žvilgsnio; jie – jau istoriniai dokumentai,
surašyti sumanymo autoriaus ir jo paties – autentiško
inicijuotų įvykių liudytojo. Gerai žinau, smalsių skaitytojų dėmesį patrauks ir būsimi kūrybingo inžinieriaus,
drąsaus alpinisto ir Jono Basanavičiaus premijos laureato (2012) svajonėse gimstantys sumanymai. Tikiu, kad
jo esminis gyvenimo tikslas – Tautos ąžuolynas – taps
mūsų tautinės savimonės vertybe, gaivinančia pasitikėjimą prieš šimtmetį Jono Basanavičiaus įžiebtomis ateities viltimis.

Vitaliaus Stepulio laiškas
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Liberta Klimka

Fizikas, paviliotas etnokultūros išminties

Plati Liberto Klimkos (g. 1940) veiklos panorama atsiskleidžia jo darbų bibliografijoje. Tai nenuginčijami
mokslinės kūrybos faktai. Tačiau esminis kūrybos turinys tyliai glūdi už faktų ribos. Tad žvilgtelėkime, kas
ten – už formalių duomenų. Pirmiausia prieš mus iškyla
originalios ir ypatingos saviraiškos asmenybė.
Žinome, kad originalumo ypatybė kristalizuojasi
ten, kur susiliečia skirtingų pažinimo sričių raidos tėk
mės. Liberto Klimkos talentas tvirtėjo ir galingai skleidėsi neatsitiktinai – jis ne tik diplomuotas fizikos mokslų
daktaras, bet ir asmenybė, turinti gilų savarankiškai įgytą mokslo istorijos ir etnologijos išsilavinimą. Tam tikrose pastarųjų disciplinų problematikos kryptyse jis iškilo
aukščiau tų lokaliose tematikose įklimpusių mokslininkų, kurie tenkinasi vien humanitarinių mokslų diplomais, liudijančiais ribotos srities išsilavinimą.

AT R A D Ė J A S

Laisvai operuodamas daugiau nei trijų disciplinų metodais, teorijomis bei idėjomis, Libertas Klimka atvėrė dar
neliestų mokslo dirvonų klodus. Jis aptiko esminių faktų,
padėjusių jam išplėtoti naują sritį, kurią mes šiandien vadiname Lietuvos etnokosmologija. Būtent ši L. Klimkos
ir jo bičiulio astronomo Gunaro Kakaro vystoma žinijos
vaga tapo teoriniu kasdien vis plačiau garsėjančio Etnokosmologijos muziejaus pagrindu.
Sąlygiškai Libertą Klimką galima vadinti lietuviško
Stounhendžo atradėju. O nutiko taip. Klaipėdos universiteto archeologai, tyrinėdami Birutės kalną Palangoje,
aptiko šalia koplytėlės dešimties stulpų, išsidėsčiusių

Libertas Klimka su Pauliumi Slavėnu ir Povilu Vitkevičiumi
Katedros varpinėje apžiūri laikrodžio mechanizmą, 1981. J U O Z O A .
K R I K Š T O P A I ČI O nuotrauka

puslankiu, liekanas. Žinodamas L. Klimkos interesų dia
pazoną, archeologų vadas prof. V. Žulkus neapsiriko
pasiuntęs radinių duomenis kolegai Libertui. Pastarasis,
nagrinėdamas radinių vietas pagal saulės laidos azimutus, nustatė, kad jie sutampa su konkrečiomis kalendorinėmis datomis. Tiesa, idealiam kalendoriui trūko vieno
stulpo. Pagal nubraižytą azimutų schemą tikėtinoje vietoje pakasinėjus atidžiau, stulpo liekanos buvo aptiktos.
Dabar jau buvo galima skelbti, kad Birutės kalne veikė
baltiško etnoso suręsto dangaus kūnų judėjimo stebykla,
atliekanti genties areale kalendoriaus vaidmenį. Tad turime rimtą pagrindą teigti, kad Libertas Klimka yra archainių laikų astronominio įrenginio atradėjas. Jei būtų
likę tik archeologų radinių aprašai, nežinotume, kas už
jų slypi. Akivaizdu, kad faktai be jų reikšmės nustatymo
yra nebylūs atlikto darbo liudytojai.
Laikrodžių, kalendorių ir su jais susijusių papročių
tematika mūsų atradėjo veikloje užima reikšmingą vietą.
Jis aprašė Vilniaus bokštų laikrodžius, Rusijos archyvuose surado dokumentus, pagal kuriuos jau buvo galima
korektiškai restauruoti VU observatorijos bokštą; be to,
parodė ryžtą inicijuojant sugadintų saulės laikrodžių atkūrimą ir naujų konstravimą. Kartu su architektu Ričardu Krištapavičiumi ir skulptoriumi Klaudijumi Pūdymu
projektavo Nidos saulės laikrodį, 1995 m. išdidžiai iškilusį ant Parnidžio kopos.
Vertingų duomenų Libertas Klimka pateikia mitologijos tyrinėtojams. Derindamas etnokosmologinius
duomenis su astronominių reiškinių faktais, jis mėgina
nustatyti baltiško kalendoriaus raidos etapus11. Išanalizavęs lyginamųjų tyrimų rezultatus, jis pateikė apibendrinančią schemą. Joje atsivėrė žemdirbiams būdinga
kalendorinių laikotarpių eilėtvarka12.
Kaip tik tuo metu mano paties tyrinėjimų lauke atsidūrė visiems žinoma pasaka Eglė žalčių karalienė, atėjusi iš mūsų mitologijos lobyno. Kolegos Liberto analizė
pasirodė esanti paranki mano rezultatų interpretacijai. Jo sukurto kalendoriaus modelyje pastebėjau išskirtą „Maudynių“13 periodą, įsiterpiantį tarp Sekminių ir
„Mataušo“. Priminsiu: Sekminės sutampa su gegužės
antruoju trečiuoju dešimtadieniais, kai sušilęs vanduo
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Lietuvos etnokosmologijos muziejuje prie savo sukurto kalendoriaus.
G U N A R O K A K A R O nuotrauka

Juozo A. Krikštopaičio 80-mečiui skirtame renginyje Libertas
Klimka kalba apie jubiliato knygą Nepakartojamos akimirkos.
K ĘS T U Č I O S V ĖR I O nuotrauka

jau yra tinkamas maudytis, o „Mataušas“ – su rugsėjo
antruoju trečiuoju dešimtadieniais, tinkamais žiemkenčių sėjai. Mano tyrimui yra reikšminga tai, kad pasakoje susiruošusią maudytis Eglę pajūryje pasitinka Žaltys
(„Maudynių“ periodo epizodas). Pastarąjį broliai dalgiais užkapoja per „Mataušą“, kai ateina sėjos laikotarpis. Tai stiprus argumentas teigti, kad Žalčio žudymas
(sukapojant jo kūną) yra simbolinis veiksmas, turintis
vaisingumo bei dauginimosi prasmę. Galbūt tai kertamų rugių ir prinokusių varpų alegorija. Susmulkintos
iš vandens kilusios būtybės dalys pasklinda vandenyje,
kad, atlikusios Žemės-Motinos apvaisinimo aktą, vėl suvešėtų naujais želmenimis.
Sukurtas kalendoriaus modelis netikėtai atvėrė Eglės
mitologinėje dramoje užkoduotas reikšmes. Kalbant apie
tai, svarbu pabrėžti: šis modelis gali būti pritaikytas konkretiems reikalams (šiuo atveju mitologiniams tyrimams),
o tai savo ruožtu patvirtina kalendorinės schemos objektyvumą ir jos autoriaus Liberto Klimkos nuopelną etnologijai.

ŽINIŲ SKLEIDĖJAS

Kiekvienas mokslininkas, jeigu jis turi išvystytą pilietinę
savimonę, supranta, kad ant jo pečių gula garbingos misijos našta – būti ištikimu tautos švietėju: skleisti mokslo
žinias visuomenėje. Taip buvo XX a. Deja, dabar tik maža
mokslininkų dalis ryžtasi skirti dalį savo laiko šiai kilniai
veiklai, kuri Vasario 16-osios Lietuvoje buvo suvokiama
kaip garbinga inteligento misija.
Libertas Klimka ne tik nuolatos talkina mokslo populiarintojams, bet ir skleidžia žinias radijo bangomis.
Jau keleri metai jo balsą atpažįsta visi Lietuvos piliečiai,
išgirdę jį gatvėje ar renginiuose. Mokslo populiarintojo
ir publicisto veiklos reikšmę jis suprato bendraudamas
su akademiku Pauliumi Slavėnu – Lietuvos mokslo istorikų sambūrio įkūrėju ir dalyvaudamas jo veikloje. Pabrėžtina, kad mes, visi pokario jaunuoliai, su įkvėpimu

Su dukra ir anūku, 2000. J U O Z O A . K R I K ŠT O P A I Č I O nuotrauka

skaitėme profesoriaus Slavėno žadinančius mokslo alkį
straipsnius, tuomet pasirodančius spaudoje. Prisimenu,
kaip godžiai karo ir pokario metais, stringant elektros
srovės tiekimui, skaičiau prie spingsulės jo knygas Pa
saulio praeitis (1946), Saulės sistema (1946), straipsnius
Naujojoje Romuvoje, Kosmose, Kultūroje. Žvelgiant šiuo
kampu, visi esame Pauliaus Slavėno mokiniai. Tenka apgailestauti: tik nedaugelis nuėjo žinių skleidėjo pėdomis.
Kai 1972 m. buvau išrinktas Mokslo istorikų sambūrio moksliniu sekretoriumi, kitaip tariant, Pauliaus
Slavėno dešiniąja ranka, tvarkančia organizacinius reikalus, sumaniau rengti seminarus ir diskusijas šalia Molėtų įkurtoje observatorijoje. Čia, kaip ir Vilniuje (LMA
Istorijos institute bei kitose patalpose), vykdavo turiningi renginiai, kuriuose su mumis savo intelektiniu turtu
dalijosi mokslo patriarchai Paulius Slavėnas ir Antanas
Juška, patyrę istorikai Vytautas Merkys, Mečislovas Ju-
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Bendraminčiai – Libertas Klimka, Juozas A. Krikštopaitis, Vacys Bagdonavičius,
Vladas Vitkauskas, 2016. G E D I M I N O Z E M L I C K O nuotraukos

čas, Antanas Tyla bei kompetentingi konkrečių istorijos
sričių tyrėjai Česlovas Kudaba, Jokimas Petrulis, Evaldas
Gečiauskas, Albinas Endzinas, Adolfas Raulinaitis. Intensyvios tokių figūrų intelektinės veiklos erdvėje, įsilieję į istorinės minties puoselėtojų gretas, brendo Libertas
Klimka ir jo studijų laikų bičiulis Gunaras Kakaras. Su
Libertu jau buvome keliavę Lietuvos keliais, su baidare
apiplaukę Aukštaitijos ežerynus, taip pat ir toliau nuklydę: 1973 m., prasiveržę per Murmano krašto tundrą,
pasukome Barenco jūros Septynių salų archipelago link.
Etnografija, vizualiai veikianti gimtojo krašto gyventoją, susitikimai su liaudiška kaimiečių išmintimi
psichologiškai ruošė jauną fiziką naujai veiklos krypčiai.
Tokioje aplinkoje nesunku buvo prikalbinti bendražygį
posūkiui į humanitarinių problemų lankas. Čia jo įgyjamų žinių apimtis ir turinys neįtikėtinai sparčiai augo.
Fizikas ir galop jau kompetentingas etnologas Libertas Klimka visuomet yra kartu su savo tauta. Kartu ne tik
radijo bangomis, bet ir tiesiogiai – fiziškai. Kasmet jis dalyvauja ekspedicijose, renka etnologijai svarbius duomenis, juos fiksuoja, praturtindamas mūsų kultūros dvasinio
ir materialinio paveldo turinį. Aplankydamas atokiausius
Lietuvos kampelius, jis prakalbina kiekvieną sutiktą žmogų; dalijasi su kraštiečiais jų džiaugsmais ir rūpesčiais. Pagal šią ypatybę jį galima gretinti su žymiu mūsų geografu,
signataru, o vėliau tapusiu ir valstybės veikėju Česlovu
Kudaba (1934–1993). Priminsiu: mokslinė visuomenė gerai žino, kad Kudaba, nuoširdžiai bendraudamas su žemę
mylinčiais žmonėmis, ištyrinėjo Lietuvos geografinę sandarą ir sukūrė mūsų šalies ledynmečio suformuoto landšafto teorinius pagrindus. Šiuo požiūriu šalia jų atsistoja
keliautojas, šešiolikos knygų autorius, signataras bei valstybės veikėjas Gediminas Ilgūnas (1936–2010).
Bet svarbiausia tai, kad paminėti iškilieji mūsų veikėjai perėmė tautinio atgimimo patriarcho Jono Basanavičiaus priesaką – gilintis į Lietuvos istoriją, krašto etnogenezę, ugdyti tautinę savimonę. Libertas Klimka toliau
tai tęsia nuosekliai ir ryžtingai. Nuopelnai buvo įvertinti: jis tapo Jono Basanavičiaus premijos laureatu (2005).

Sunku būtų išsamiai nusakyti Liberto Klimkos veik
los bruožus, jo darbų turinio ypatybes. Džiugu, kad Vilniaus edukologijos universiteto profesorius (iki 2016)
kasmet mums padovanoja pluoštą straipsnių bei intriguojančių rašinių; pastaraisiais metais pasirodė ir kelios
visuomenės lauktos knygos. Tai Senovės lietuvių dievai ir
deivės (2009), Lietuviškų tradicijų skrynelė (2013), Istorijos
vėjų pagairėje (bendraautorius Juozas A. Krikštopaitis,
2015), Rimtos, juokingos ir graudžios Senojo Vilniaus isto
rijos (2016).
Libertas Klimka įsidėmėjo Antikos išminčių sparnuotą žodį: Scripta manent (Kas užrašyta – nepradingsta). Todėl jis žino, kad rašyti būtina tiems, kurie turi ką
esmingo pasakyti. Kai paklausiau, kokie nauji darbai jo
laukia, išgirdau: „Ant stalo guli knygos apie nesustabdomą laiko slinktį ir Lietuvos laikrodžius rankraštis; esu
surinkęs daug medžiagos apie mūsų krašto bažnyčių
varpus ir jų likimus. <...> Kad tik tos sveikatos nepritrūktų...“14
1
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Viena iš V. Stepulio sentencijų, deponuotų autoriaus archyve.
Apie tai plačiau knygose: Kalnams pašaukus (sudarytojas V. Stepulis). – Petro ofsetas, Vilnius, 2011, 288 p., iliustr.; J. Antanavičius. Tarp
muzikos, mokslo ir kalnų: studijos, straipsniai, recenzijos. – Lietuvos
muzikos ir teatro akademija, Vilnius, 2010, 703 p., iliustr.; Kalnų
takais (sudarytojas A. Kubilius). – Mintis, Vilnius, 1981, 119 p., iliustr.
Kalnų takais. Op. cit., p. 97.
Apie tai rašiau knygoje Tautos ąžuolynas (sudarytojas V. Stepulis). –
Versus aureus, Vilnius, 2009, p. 9.
Tautos ąžuolynas. Op. cit., p. 14.
Ten pat, p. 14–15.
Ten pat, p. 15.
Šis pavadinimas įteisintas 1997 m. sausio 17 d. (įregistruotas Lietuvos teisingumo ministerijoje).
Kalnams pašaukus. Op. cit., p. 161.
Ten pat, p. 159.
Apie tai rašiau savo knygoje Pasakojimų sandara. Struktūrinė tikro
vę aiškinančių tekstų interpretacija. – Versus aureus, Vilnius, 2006,
p. 21–22.
L. Klimka. Lietuvių kalendoriniai papročiai: sisteminis požiūris //
Liaudies kultūra, 1996, Nr. 4, p. 25–28.
Šio ir kitų periodų pavadinimus (terminus) pasiūlė pats modelio
autorius Libertas Klimka.
Iš Liberto Klimkos el. laiško, kurį gavau 2016 08 22.
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Leonas Peleck is-Ka k tav ičius
***
Boružėlės metai – sparnuose. O mano?
Kas juos išduoda?
Gyvenau, gyvenau
ir – juoda – – –
2012 11 17

***
Ir po daugelio metų tas žvilgsnis lyg peilis.
Iš tikrųjų jis į niekur ir net ne į mane.
Ir šiandien atsakyt negalėčiau, kam daugiau savęs buvo
gaila –
tau ar man. Ne, ne, ne,
niekada daugiau nenorėčiau tokio beviltiško ryto,
kai lyg ir aišku, jog kaltieji ne mes.
Tai – tik nesėkmių juosta, kuri ant mūsų nukrito,
išbarsčiusi laimingąsias žymes.

A D O L F O V A I ČA I ČI O (Australija, 1915–2014) draugiškas šaržas

2016 09 25

***
Kiek daug žmonių danguje!
Kaip jie ten ir telpa?
Šiandien padangė visai šalia,
bet angelai tik tarp savęs kalba.
Nejaugi jokios vilties nėra,
kad ir mane išgirstų?
Yra, yra, yra,
bet prieš tai reikia ištarti: „Mirštu.“
O man dar gyvam, dabar
su jais norisi paskraidyti.
Dieve mano, nors tu užtark,
kai už lango toks rytas, toks rytas...
2016 11 18–19

Trys susitikimai su angelu
Angele,
pirmąsyk susitikom,
kai šešerių
išgelbėjai nuo uždegimo,
kuris buvo jau taip įsibėgėjęs,
kad namuose ruošėsi
pačiam blogiausiam.
Iš tų dienų iki šiol
išlikai
baltu baltu apdaru
ir permatoma šviesa virš jo
lovos kojūgaly.
Lyg šiandien regiu tave
besilenkiantį prie manęs
ir tyliai šnabždantį:
– Viskas bus gerai.
Bus gerai...
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Antrąkart tavęs nemačiau,
tik vėliau supratau,
kad buvai už manęs
tą akimirką,
kai kagėbistas lydėjo ilgu koridorium,
lydėjo atbulą,
specialiai atbulą
iki pirmo akmeninio laiptelio,
turėjusio tapti paskutiniu.
Kas, jei ne tu,
paskutinę sekundę
paliepė atsigręžti?
Trečias sykis vos nemelavo –
užmigus vairuotojui,
automobilis tapo nevaldomas
ir tik tu, Angele,
kartu atsidūręs
tame baisiajame
mirties ir gyvybės kūlverstyje,
vėl lyg vaikystėje,
tačiau šįsyk ugniagesio,
didžiulėm metalo žirklėm karpiusio automobilį,
balsu
ilgą valandą raminai:
– Bus gerai... Bus gerai... Bus gerai...
Angele mano,
globok,
lydėk,
neapleisk.
2014 08 22

Ašara
Prabėgo metai. Ir gyvenimas praėjo.
Baisu patirti: nepasitikiu savim.
Toks jausmas tarsi sustingau prieš vėją,
o prieky garsas lyg ašigaly – di-lim, di-lim, di-lim – –
Nei pajudėt, nei priekin eit, o ir atgal vėlu.
Kad grįš jaunystė, tik lengvi juokai.
Nors imki ir pasiųski tai, kas laukia, po velnių,
tik ar po to ištars kas nors o’kay?
Net pats, ko gero, tuoj suprasiu,
kad išeitis toli gražu ne ši.
Ir kas tave čia kvietė, išdavike ašara,
ir kur dabar mane, praskydusį, neši?
2014 12 25

30

***
Nuvyto kinrožė. Dar kelios dienos
ir pavasarį
žiedai pirmieji būtų pranašavę.
Ir aš tarp lapų leisgyvių dabar toks vienišas,
toks tarp savų nesavas.
Kodėl? Savęs ir jos vis klausiu tyliai,
nerasdamas nei kalto, nei atsakymo.
Lyg melsčiausi už tuos, kur myliu,
ištaręs paskutinį sakinį.
2015 02 16

Tarp knygų
Čia taip jauku ir paslaptinga.
Erdvė, kuria be sąlygų tikiu.
Čia vasara net sningant,
žibuoklės akyse ir iš akių.
Ištikimi draugai lentynose išsirikiavę.
Ištieski ranką ir tave pakvies
į ligi šiol dar nematytą žemę.
Jau tu su ja sukies, sukies.
Į veidą – būsimųjų amžių vėjas,
šalia – herojai ir antiherojai,
kokių dar niekur neregėjai,
kurie tikri, net jei iš oro.
Svarbu nepasiklyst tarp puslapių. Raidė
nelygu raidei. Ir jos kaip žmonės –
ne visos veržias į žvaigždes
ir ne visoms tokia kelionė.
2015 03 09
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Šiandien sugrįžta gandrai – –
Po neramios nakties – vienintelis klausimas:
„Ar jau sugrįžo?“
Kažkas negerai –
nei kieme svečio nebuvėlio nematyt, nei palaukėj.

Kur tu šiandien, drebantis šunėke?
Vis dar pririštas prie nelaimingo įėjimo?
Tūkstančiai ląstelių rėkia,
net ir tos, kurios tylėjo nuo gimimo.

O kas gi išspardys ledus,
kas įtvirtins pavasarį,
jei nėra gandro ir kielės ant jo uodegos,
nors jau po lygiadienio
ir iš beržo pabiro ašaros?
„Šiandien sugrįš būtinai“, –
sako į kiemą išėjęs vienplaukis kaimynas.
„Ką žinai, ką žinai...“ –
nenori patikėt pagyvenęs poetas,
ankstų rytą ištuštinęs butelį vyno.
Nors imk ir prisiminki vaikystę,
kai vaikščiojom kojas keldami kaip gandrai –
greičiau, kuo greičiau, kad sugrįžtų
paukščiai,
kurių pasiilgom labai.
Pasiilgome paukščių, kurie padės atleisti
visiems ir kiekvienam atskirai.
Mes mylim gandrus. Mes – baltai, mes – aisčiai.
Jau sugrįžo?
Gerrrai!..
2015 03 25

Vestuvių nuotrauka. 2
Silvi jai
Nuo tos dienos, kai tu,
kiek abejodama į glėbį priėmei,
pačiu gražiausiu Žemėje vardu
šaukiu. Ir myliu.
Pačiam save nelengva prisiminti.
Tai iš tavęs geriausia, ką turiu.
Ir žodžiai, ir darbai, ir mintys
lyg iš giesmės pirmųjų vyturių.
Tu man ir motina, ir tėvas,
rytai šviesiausi ir pirmi žiedai.
Tokie ir liksime, kol Dievas
į mūsų kambarį ateis.
2015 04 29–30

Tavo šeimininkas vėl gal Casino,
viską šiam pasaulyje pamiršęs?
Galgi mums nebūtina žinot,
kaip atrodys jo likimo pirštas,
tik vargu ar ką laimės
tas, kurio širdis į skausmą neatliepia – –
Būk laimingas iš nelaimingųjų giminės,
keturkoji drauge, drebantis šunėke.
2015 07 16

***
„Nebesijaučiu šio pasaulio gyventoja“, –
netikėtas prisipažinimas,
kuris lyg ratas
vis grįžta ir grįžta atgal.
Gyvenimo ir mirties šventėje
vietoj atsakymų – nesibaigiantys gal.
Gal panašiai kenti, kaip toji gėlė,
kurios šakos per prievartą sulenktos, –
kad vietos per daug neužimtų,
kad jos lapai žali
atitiktų ir vardą, ir turinį?
O jei ne viskas dar taip keblu,
kad blogo daugiau netrokštum,
imk ir pritvirtink pasaulį kabliu
belaikėj erdvėj
prie aukščiausiojo bokšto.
2015 11 21
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Iš ašarų prisiminimų vėjas
nuvijo virvę lig širdies.
Ir man ta atkarpa artėja.
Kuri didesnė mįslė – gyvenimo, mirties?
Jauties lyg peršokęs nematomą atstumą,
jis toks, kad ir norėdamas nepakartosi.
Dabar net tie, kurie išpurvino, atstūmė,
jau neatrodo nei galingi, nei išlošę.
Daug svarbesni rytai ir dienos, valandos,
kurios taip niekada dar neskubėjo.
Senatvės šalinies,
pavasariu pražydęs vėjau?
Be reikalo. Į koją jau netaikysiu.
O ir keistai atrodytų pavasario–rudens lenktynės.
Tau laikas bėgt į aikštę,
o man kur kas svarbiau begarsis kinas.
Kai ašara iš skausmo didelio
ištrykš, bent niekas negirdės.
Tu taip arti, kaip išsipildymas,
kaip žemėn krintanti žvaigždė.
2016 06 11

Eilėraštis, parašytas per sapną,
kuriame žiauriai sninga
Esu nei daiktas, nei žmogus,
toks niekam nebereikalingas.
Niekaip nesiseka pabust
ir įsitikint, kad nesninga.
O kol sapnuoju – nėr vilties,
jos tik nedidelis tarpelis likęs.
Šviesa už jo. Rankas ištiesk
ir šis prakeiktas snygis
pavirs į vasarą be rūpesčių,
į žalią žemę, kurioje
tik laimė apie saulę sukas,
o tu šalia, visai šalia.
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Nėra nei oligarchų čia, nei privačių valdų,
aukštų tvorų ir vilkšunių piktų.
O žmogų šaukia pagarbiu vardu,
taip, kaip ir Tu,
gerasis Dieve, sutiktas prieš gimstant.
Tačiau sapne vis sninga, sninga,
matyt, ir nenurims jau,
neleis dar kartą pasijust laimingam.
2016 06 18–19

***
Tik stiprūs eina tiesiai. O aš?
Ne visada, ne visada, prisipažįstu,
ėjau žinodamas į kur nuneš
dar vienas klystkelis.
Dabar tavim stiprus. Tavim, mieloji.
Taip, gėda pripažint, kad klydau, kad buvau
ne toks, kuriems iš džiaugsmo ploja.
Po metų daugelio kur kas tikriau, giliau
ir tai, kas visiškai šalia ir kas nematoma.
Vis dar einu. Tikiuosi – eisiu.
Tu nieko dar neatėmei,
dvasia piktoji. Dieve, jai paaiškink.
2016 10 02

***
Kai vienas iš mūsų išeis,
mūsų jau nebebus.
Mieloji, atleisk,
jei manęs neapsaugos dangus.
Saugosiu tave iš dangaus,
jei į pragarą velniai nenuneš.
Tokios jėgos neapgaut,
bejėgiai prieš ją ir tu, ir aš.
Nieko tikresnio, švaresnio nei tu
šitoj Žemėj sutikti neteko.
– – Šįryt toks negailestingas lietus,
bet pro debesis saulė vėl teka.
2016 10 29
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Gediminas Girdzijauskas

Trisdešimties rublių vertė

Ketvirtame 2016 metų Naujosios Romuvos numeryje buvo
publikuotas Gedimino Girdzijausko apsakymas Išaušo nauja
darbo diena... Pastaraisiais metais nuolat kovodamas su sunkia
liga, autorius nepuolė desperacijon – atkakliai rašė ir kantriai
laukė pasirodant kūrinių publikacijų. Tačiau liga vis dėlto
buvo stipresnė – šių metų sausį netekome bičiulio. Nuoširdžiai pagerbdami šviesų rašytojo atminimą, publikuojame
dar vieną nediduką Gedimino apsakymą.

K

ai kolūkio valdyboje buvo svarstomas tolesnis
ūkio likimas, nes mirtinai trūko pinigų algoms
sumokėti, pirmininkas pasiūlė visiems padalinių
vadovams ieškoti vidinių rezervų, kaip sumažinti išlaidas. Panaikinti nenaudojamus etatus, netgi gal ir naudojamus, bet neefektyvius, kitus gal ir naudingus, bet
nebūtinus. Po ilgų ir varginančių svarstymų buvo panaikinta daug etatų, atleista daug žmonių iš darbo visuose
skyriuose ir brigadose. Staiga prabilo ilgai snūduriavęs
buhalteris Anupras.
– O Valinčius, Izidorius Valinčius ką veikia, jam juk
jau 83 metai, už ką tuos trisdešimt rublių mokam, juk
jis dar pensijos 28 rublius gauna, karvę turi, daržą užsiaugina?
Vyriausiasis energetikas Pranciškus paaiškino, kad
Izidorius nuo pat hidroelektrinės pastatymo 1953 metais
prižiūri vandens lygį užtvankoje atsukdamas ar prisukdamas sklendę, kuri esanti prie pat jo namų, beveik jo
sode, esant reikalui per didesnį lietų ar liūtį keliasi net
naktį ir reguliuoja vandens lygį, be to, jis dirba dar kaip
sargas, kad kokie vaikėzai su ta sklende kokių išdaigų
nepridarytų, kaip sakęs pats Izidorius, kad vasaromis iš
miesto čia privažiuoja visokių vaikigalių į tvenkinį mau-

dytis ir žvejoti, tad ne vieną kartą juos nuo tos sklendės
yra nuvijęs, taigi per visus tuos 36 metus nė karto nebuvo
bėdų dėl Izidoriaus darbo.
– Nuoširdžiai prašau palikt Izidoriui tuos 30 rublių, nes, mano supratimu, daug čia nesutaupysim,
bet galim prisidaryti didelių bėdų, – baigė vyriausiasis
energetikas.
Užvirė karštos diskusijos. Vieni užtarė energetiką ir
sakė, kad su ugnimi (vandeniu) žaisti neverta. Kiti aiškino, kad tam seniui tie pinigai nelabai ir reikalingi. Pasiimti jis ateinąs tik vieną ar du kartus per metus, ir tai
tik kai koks reikalas į kontorą ateiti prispiria, bet ne dėl
pinigų. Jam iki kontoros 8 kilometrai tiesiai per miškus,
o aplinkui keliais visi 15 kilometrų susidaro, joks visuomeninis transportas tuo keliu nevažiuoja, tad ir tenka
senukui kulniuoti pėsčiam. Po balsavimo, vieno balso
persvara, nutarta Izidoriui pinigų nemokėti. Jis esąs dar
seno kirpimo žmogus, iš įpratimo tikriausiai iki „smerties“ tą sklendę sukios.
Kai po šv. Onos Izidorius atėjęs į miestelį dantis pasiremontuoti, užsuko pas kasininkę pinigų už pusmetį
darbo atsiimti ir sužinojo, kad nuo Naujųjų metų iš darbo
atleistas, visai nepyko, kad pusę metų veltui dirbo. Grįžęs namo daugiau prie tos sklendės rankų nekišo. Ir lyg
tyčia prieš pat Atsimainymo atlaidus, naktį kilo audra
su liūtimi. Izidorius ramiai sau miegojo, nes niekur nedirbo, buvo pensininkas, gaunantis 28 rublius pensijos,
pasimelžiantis karvutę ir užsiauginantis daržovių savo
darže. Buvo laisvas kaip paukštis. Sklendės tąkart niekas neatidarė, o ją reikėjo atidaryti iki pat galo, nes liūtis
buvo galinga. Paryčiais, neatlaikęs spaudimo, pylimas
griuvo. Didžiulė vandens masė šliūkštelėjo žemyn nešdama, kas pakliuvo: akmenis, lengvuosius automobilius,
besiganančius galvijus, avis, ožkas, nušienautą šieną,
lankose augančius daržus, baigiančius nokti javus – viską, kas buvo žemupyje. Laimė, apsieita be žmonių aukų,
bet padaryti milijoniniai nuostoliai. Pradėta ieškoti kaltų, bet buvo 1989 metai, greitai griuvo sovietų valdžia,
kolchozai likviduoti, nors nuostoliai buvo didžiuliai, bet
atsakyti jau nebebuvo kam. Taigi griuvo pylimas, bankrutavo kolchozas, subyrėjo Sovietų Sąjunga, netrukus
mirė ir Izidorius. Dabar ten juokaujama: „Reikėjo anksčiau Izidorių atleisti iš darbo, tai ir Sovietų Sąjunga būtų
seniai subyrėjusi.“ Taigi kokia tų 30 rublių vertė! Bet
kaltas dėl visko Izidorius. Kolchozo valdybos nutarimu
turėjęs veltui sukioti užtvankos sklendę lig „smerties“,
nes jam net 36 metus buvo mokamas atlyginimas po 30
rublių kas mėnesį, nors visą laiką buvo namuose, net iš
savo sodybos išeiti nereikėdavo. Gal būtų ir sukiojęs doras senukas tą sklendę ir be atlyginimo, bet niekas taip
jo ir nepaprašė – gėdijosi.

S K U L P T O R I A I

–

V A L S T Y B Ė S

Š I M T M E Č I U I

I G I T A D A C K E V I ČI ŪT Ė . Atvira galva

S T A N I S L O V A S K U Z M A . Karalius Mindaugas ir karalienė Morta

J U R G A U Ž K U R N Y T Ė . Neparašyti laiškai

G E D I M I N A S E N D R I E K U S . Naujojo paukščio riksmas

V A L D A S B U B E L E V I Č I U S . Karys
R O K O G E L A Ž I A U S nuotraukos

T A M A R A

J A N O V A

Kai šaknys žiūri į dangų, 2016

Mergaitė su balionu, 2010

Šv. Kristoforas, 2011

Žiūrėjimas ir matymas, 2012
A N A T O L I J A U S J A K I M O V O nuotraukos
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Rimantas Marčėnas

Mintys ir regėjimai
Rašomo romano ištrauka

L

iepa eina į pabaigą. Nespėsi nė apsidairyti, o vasara prabėgs. Ir taip metai po metų. Dievulėli brangus, kaip lekia laikas... Dieną buvo stiprokas vėjas, tačiau į vakarą jis visiškai nurimo. Saulius pažvelgė
pro nediduką savo kaimiškos trobos langelį – lauke jau
buvo tamsu. Visai tamsu. Atvėrė sunkias ąžuolines jau
gal prieš šimtą metų darytas laukujes duris. Šios trobos
statytojo – ne tik ūkininko, bet ir nagingo staliaus Makausko kapas Leipalingio kapinaitėse anūkų ir proanūkių tikriausiai jau seniai nebelankomas. Jo vaikai, gal ir
anūkai šitoje troboje gimę, tačiau jau niekas gimtosios
sodybos nebepasigenda, net per patį baravykų dygimą
nebeužsuka. Jauniausias senojo Makausko sūnus Antanas, – būtent iš jo Saulius sodybą pirko, – rudeniop,
kai prasidėdavo baravykų dygimas, kartą per metus čia
apsilankydavo. Bet paskutinį kartą lankėsi jau gal prieš
šešetą metų. O dabar jis jau taip pat ten, iš kur niekas
nieko aplankyti nebeatvyksta. Tik vieną kartą jis čia buvo
užsukęs su dukra, jau gal į penktą dešimtį įžengusia moterimi, o šiaip pasirodydavo vienas. Ta proga Saulius
atkimšdavo ką tuo metu namuose turėjo – kokį alaus ar
stiprėlesnio gėrimo butelaitį. Ačiū Dievui, nė karto nepasitaikė, kad dzūkiškoje Sauliaus pastogėje būtų visiška sausra. Tačiau kai sulaukęs aštuoniasdešimties, tasai
atlapaširdis dzūkas Antanas mirė, niekas iš jo vaikų, jau
nekalbant apie anūkus, nė karto čia, senelių ir tėvų sodybon, nebeužsuko.
Išėjęs laukan, Saulius užvertė galvą į žvaigždėtą
dangų. Jau prieš daugelį metų tai virto savotišku ritualu.
Ypač tada, kai dangus nebūdavo aptrauktas debesimis.
Atsiverdavo begalinės dangaus gelmės, ir Saulius išvysdavo ne tik Didžiuosius ir Mažuosius Grįžulo Ratus, ne
tik Šiaurinę žvaigždę, bet ir daugybę kitų jam nežinomų žvaigždžių žvaigždelių nesuvokiamai gigantiškame
Paukščių Take. Kiekvienąkart jo sielą apimdavo keistas
jausmas, mintys nukrypdavo į artimuosius, jau iškeliavusius kažkur Ten. Kadaise tomis minutėmis jis galvodavo apie Tėvą. Tada tėvo siela dar nebuvo apleidusi
seno suvargusio ir iškankinto kūno, per septyniasdešimt
su viršum metų patyrusio šitiek fizinių, o dar daugiau
dvasinių kančių. Kad ir kokios skaudžios buvo tos fizinės
kančios vis dėlto jos buvo nepalyginti lengviau pakeliamos už dvasinę absoliučiai vienišo seno ir tartum niekam
nebereikalingo žmogaus graužatį. Jeigu tik būtų buvę
įmanoma tam vienišam žmogui ne tik ant popieriaus

užrašytais žodžiais, bet ir akimis bei rankų prisilietimais
parodyti, koks jis svarbus jiems, abiem jo sūnums... Tačiau piktos lemties įgeidžiu tėvas atsidūrė už Atlanto,
neaprėpiamo vandenyno, ir jam, Sauliui, buvo toks pat
tolimas ir nepasiekiamas kaip štai šie žvaigždynai. Kažin
ar tėvui buvo lengviau dėl to, kad visą Europą ir kitus
žemynus nusiaubę galingi ir negailestingi politiniai ir kariniai viesulai ne tik iš Mažytės Lietuvėlės, bet ir iš daugelio kitų Europos kraštų tūkstančius žmonių nubloškė
į svetimus tolimus kraštus. Saulius nesyk save ramino,
jog, kad ir kaip apgailestautum, vis dėlto reikia pripažinti, kad tėvui, atsidūrusiam JAV, laisvoje demokratinėje
valstybėje, buvo nepalyginti lengviau negu tiems tautiečiams, taip pat ir tikram tėvo broliui, Sauliaus dėdei
Jonui, kurie kraupiais mirties ešelonais buvo nugabenti tūkstančius kilometrų toli toli į šiaurę, į ledinį Sibirą.
Juk pastariesiems mėginant išsaugoti savo fizinę gyvastį,
kurią vargu ar būtum galėjęs pavadinti gyvenimu, veikiau tik vegetavimu, prireikdavo tikro stebuklo... Tačiau
dabar, atlošęs galvą į beribį dangų, kurs lyg rūpestingas tėvas bejėgį kūdikėlį gaubė mikroskopinę, tačiau
neapsakomai brangią Lietuvos žemelę, Saulius mintyse
kartodavo: „Gal šiuo metu ir tu, tėve, žiūri į žvaigždėtą
dangų, ir mūsų akys kažkur ten, Begalybėje, susitinka?“
Saulius niekada nekvaršino sau galvos, ar tuo metu ten,
Detroite, taip pat žvaigždėta naktis, o gal diena ir kuo
skaisčiausiai šviečia saulė...
Vis greitėdami praskriejo dar keli dešimtmečiai. Ir
štai šiandien ten, neaprėpiamo dangaus gelmėje, jis jau
ieško Denio veido. Veltui ieško. Brolio netektis dar visai šviežia ir todėl ypač skaudi. „Kas žino, gal jis ten iš
aukštybių mane mato ir girdi? – šį vėlyvą vakarą, kaip
ir daugelį ankstesnių vakarų, pasikartojo viltinga mintis. – O gal jie visi trys – tėvas, mama ir Denis, stovėdami
greta vienas kito, iš ten, iš Aukštybių, glosto mane šiltais
globėjiškais žvilgsniais? Juk jokie atstumai jiems nebėra
kliūtis.“ Ir Sauliaus atmintyje labai aiškiai iškyla pokalbis
su Deniu, kai šiam šioje žemelėje bebuvo likę vaikščioti
vos ketvertą metelių. Gyvenimo realybė vėl ir vėl primena, kokia vis dėlto didelė Aukščiausiojo malonė, kad mes
nė vienas nežinom savo iškeliavimo Anapilin dienos. Ką
ten dienos, nežinom net ir metų.
Tąkart, grįždamas iš savo klasioko Romuko laidotuvių, Saulius liko nakvoti Vilniuje, pas Denį. Tiesą sakant,
o kurgi kitur jis galėjo nakvoti? Juk ne vaikučiais apsi-
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krovusių dukrų namuose, kur nebuvo nė vieno laisvo
mygio. Visą kūną buvo kiaurai persmelkęs gilus gilus
liūdesys, nes Romukas buvo ne tik Sauliaus klasiokas. Jie
net tame pačiame suole sėdėjo. Tačiau, aišku, ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kad ilgus metus jis buvo patikimas
draugas ir neapsakomai šiltas žmogus. Ir štai jisai, neatsiklausęs nei savo sūnaus ir dukros, nei savo artimiausių
draugų sutikimo, visus juos aplenkdamas iškeliavo Ten,
iš kur niekas niekada niekam neatsiunčia net menkiausios žinutės. Bet ar iš tikrųjų niekada neatsiunčia? Prieš
kurį laiką Saulius šituo labai rimtai suabejojo. Tačiau toji
abejonė įsėdo Sauliaus protan ir širdin jau po Denio iškeliavimo. Na, o tada, grįžus iš Romuko laidotuvių, širdyje buvo ypač negera dar ir todėl, kad daugelį mėnesių
kaupęsis Saulius pagaliau ryžosi Romukui paskambinti.
Prabilo jis kimiu svetimu balsu, jau iš anksto ieškodamas,
bet neįstengdamas rasti tinkamų žodžių. Kaip, kokias
žodžiais, jis privalėjo atsiprašyti už andai, prieš kelerius
metus, Romukui padarytą niekšybę? Vargais negalais jis
kažką pralemeno netvirtu balsu. Kurį laiką ragelyje tvyrojo nejauki tyla. Pagaliau Romukas ištarė tik vieną žodį:
„Užmirškim.“ Tačiau jo balsas buvo kažkoks bespalvis,
neatpažįstamas. Jame nesuskambo net menkiausia šilta
gaidelė. Jau vėliau Saulius pagalvojo, kad mažų mažiausia buvo kvaila tikėtis, jog Romukas į ragelį šūktels:
„Sauliau, kaip džiugu girdėti tavo balsą! Tiesiog nuostabu, kad tu pirmas nutraukei tą kvailą tylą. Tiesą sakant,
juk nieko ypatingo neatsitiko...“ Deja, deja, šiltų gaidų
draugo balse Saulius neišgirdo ir, blaiviai galvojant, negalėjo išgirsti... Ak, tu kvailas žmogau, jeigu visas savo
gyvenimo klaidas galėtum ištaisyti vienu kitu atsiprašančiu žodeliu, jeigu jos nepaliktų neužgyjančių žaizdų
mūsų ir mūsų artimųjų širdyse... Dar po kažkiek mėnesių, kai jiedu susitiko, beje, visai neplanuotai, Romukas
pasakė, kad jis ant Sauliaus nepykstąs. Esą tą andainykštį
Sauliaus elgesį galima suprasti, prisimenant, kiek tąkart
jiedu buvo išpliumpinę visokių stiprių „trunkų“. Tačiau
draugo balsas vis dėlto buvo vėsus. Kaip niekad vėsus
ir nepažįstamas.
Ir štai praėjo dar treji metai, tik treji, ir jiedviem su
Deniu grįžtant iš Romuko laidotuvių Sauliui labai parūpo visą tą istoriją, kuri buvo jau lyg ir pamiršta ir kurioje jis, Saulius, pasirodė besąs jeigu ne niekšelis, tai bent
jau niekdarys, be pagražinimų iškloti Deniui. Ir vis dėlto
žinojo, kad atlaidžių raminančių žodžių iš brolio lūpų
tikrai neišgirs. Veikiausiai šis pasakys: „Prisivirei košės,
pasielgei su draugu lyg su priešu ir dar tikiesi, kad aš
pulsiu tave guosti? Ne, broleli, už savo klaidas reikia
mokėti. Mokėti bent jau sąžinės graužatimi. Dėkui Dievui, kad tos sąžinės pas tave yra dar šiek tiek užsilikę.“
Taigi visos tos senos, be pagražinimų ir nutylėjimų,
istorijos Saulius broliui vis dėlto nepapasakojo. Trokšdamas lyg nusiraminti, lyg pats prieš save pasiteisinti,
ėmė filosofuoti:
– Gal ir be reikalo mes taip baidomės mirties. Juk,
tarkim, iki mano gimimo tūkstančius metų manęs nebuvo, ir aš nieko, absoliučiai nieko iš tos ilgos ilgos metų
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tėkmės neprisimenu. Nei blogo, nei gero. Taigi ir šįkart,
jau neilgai trukus, kai nebeliks štai šito dabartinio mano
kūno ir per kelis dešimtmečius jis visiškai suirs žemelėje arba, jeigu artimieji vis dėlto įvykdys mano valią,
ir dabartinis mano „aš“, virtęs pelenais, bus išbarstytas
Lietuvos laukuose arba mano numylėto Dzūkijos ežero
vandenyse, tai juk tada manęs tikrai nebekamuos jokie
sąžinės priekaištai, aš nebejausiu nei fizinio, nei dvasinio
skausmo. Paprasčiausiai nieko nejausiu.
– Įdomu, įdomu, – atsišaukė Denis. – Negi jau užmiršai, kaip prieš metus man kalbėjai, kad negali įsivaizduoti nebūties – kažkokio nesuvokiamo visiško nebuvimo, negalvojimo, nejautimo? Sakei, kad taip tiesiog
negali būti, kad ne tik žmogaus kūnas, kurs iš tikro labai
labai laikinas, nes gyvena tik tas kelias dešimtis netvariam kūnui skirtų metų, bet net ir siela miršta ir be jokio pėdsako išnyksta. Negi užmiršai, kaip susijaudinęs
man kalbėjai, kad turbūt ne veltui jau daugelį amžių
šviesiausi žmonijos atstovai žmogaus sielą kuo atkakliausiai vadina nemirtinga? Kalbėjai, kad būtų didžiulė sunkiai suvokiama neteisybė, jeigu žmogus, net pats
išmintingiausias ir doriausias, šioje žemelėje pragyvenęs
vos keletą dešimtmečių, negrįžtamai išnyktų visiems
laikams. Ir dar be jokio loginio ryšio kalbėjai, kad sunkiai gali įsivaizduoti, kad po tavo iškeliavimo pasaulis
ir toliau gyvuos.
– Kodėl be loginio ryšio? Toks žmogaus, netgi jo
dvasinio „aš“, laikinumas būtų didžiulė neteisybė. Jau
vien todėl žmogaus siela tiesiog privalo būti nemirtinga.
– Oho, kaip tu save sureikšmini! Juk po mūsų mamos iškeliavimo, po tėvo mirties pasaulis nesugriuvo, –
primena Denis, tačiau jo akyse nematyti ironijos.
– Tu atkakliai nenori suprasti mano žodžių. Aš visai
nesiruošiu savęs sureikšminti. Juk mes puikiai žinome,
kad net ir po Leonardo da Vinči, po didžiojo Šekspyro,
po daugelio kitų kultūros ir mokslo gigantų mirties, kaip
ir po tokių pabaisų, kaip Neronas, Hitleris ar Stalinas
nusibaigimo Pasaulis lyg niekur nieko liko gyvuoti. Aš
kalbu tik apie tai, kad nepajėgiu suvokti nebūties. Nepajėgiu, ir tiek. Juk net ir savo sapnuose mes gyvename.
O aš sapnuoju kiekvieną mielą naktį. Sapnuoju visokias
keistenybes. Taip išeina, kad net sapnų nebebus?
– Na, o kai tave operavo ir valandą ar daugiau pjaustė, ar tu ką nors jautei, o gal regėjai kažkokius sapnus?
– Bet aš tada buvau gavęs nemenką narkozės dozę.
Kaip tu nenori šito suprasti?!
– Tai imk ir įsivaizduok, kad mirštant tau klius tūkstantį kartų didesnė narkozės porcija.
– Na, bet tu iš tikro nenori išgirsti ką tau sakau!
Ko gero, tu netiki pasakojimais, beje, paskelbtais solidžiuose žurnaluose ir rimtų mokslininkų patvirtintais, kad kai kurie įvairių šalių žmonės prisimena savo
ankstesnį gyvenimą, prisimena andainykščius savo artimuosius, miesto kvartalus, kuriuose kadaise vaikščiojo,
kambarius, kuriuose gyveno, ten kabėjusius paveikslus, – pabrėžiu, – vienetinius paveikslus, ne reprodukcijas, – tiksliai prisimena savo mirties aplinkybes. O kai
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mokslininkai nuvyksta į tas naujam gyvenimui atgimusio žmogaus nurodytas ir apibūdintas vietas, įsivaizduok, absoliučiai viskas pasitvirtina. Tikriausiai neskaitei ir apie tą sunkią traumą patyrusį jauną rusų kareivį,
kuris ilgą laiką išbuvo komoje, o kai tiesiog stebuklingai
iš jos atsibudo staiga prašneko keliolika kalbų, tarp jų
ir tokiomis, kuriomis kadaise kalbėjo jau seniai išnykusios tautos ir kuriomis šiandien jau niekas nebešneka. Ir
panašių moksliškai paliudytų pasakojimų vis daugėja.
– Ir ko tik nepadaroma dėl sensacijos, dėl didesnio
žurnalo tiražo ar populiaresnės televizijos laidos. Visos
tos pasakaitės apie sielos reinkarnacijas skirtos tokiems
lengvatikiams kaip tu, žmonėms, kuriems visokios fantazijos mielesnės širdžiai negu realus gyvenimas.
– Niekaip aš tavęs nesuprantu, Deni. Juk kartais tu,
ypač kai būni lengvai apsvaigęs nuo vyno, prabyli kaip
poetas ir gražiai romantiškai pleveni padebesiais, o išsiblaivęs atvirsti į tokį nuobodų „fiziką“, kad apsaugok
Viešpatie! Žinau, kad nežiūri ir niekada nežiūrėsi rusiškų laidų apie ekstrasensus. Bet kada toks protu nesuvokiamais sugebėjimais gamtos apdovanotas žmogus,
stovėdamas prie vienaip ar kitaip žuvusiojo kapo, susisiekia su mirusiojo vėle ir ši ekstrasensui viską papasakoja apie savo žūties aplinkybes, o drauge ir apie svarbiausius savo, dabar jau velionio, gyvenimo momentus,
netenki amo.
– Na, bet tu ir lengvatikis, broleli! Sakai susisiekia su
vėle... Tokie niekai. Tikriausiai jis tą informaciją gauna iš
bylos tyrėjų ir iš žuvusiojo tėvų.
– Iš kokių tyrėjų, iš kokių tėvų! Atsitokėk! Tai negi
tu nori mane įtikinti, kad tai – eilinis realybės šou, kad
visa tai suvaidinama? Jeigu tu būtum matęs to žuvusiojo kareivėlio tėvų veidus! Jeigu būtum matęs, kaip
jie reagavo į ekstrasenso jiems pateiktą informaciją apie
jų sūnaus žūties aplinkybes, apie žaizdas, kurios buvo
aptiktos jo kūne, apie tai, kuo jis, gulintis karste, yra apvilktas. Pagaliau ir į ekstrasenso žodžius apie žuvusiojo
karštai mylėtą mergaitę, apie jų meilės istoriją, apie jos
elgesį per mylimojo laidotuves ir kitką. Šitokį nustebimą, kančią ir neviltį, tokius jausmus, kurie atsispindėjo
tėvų veiduose, galėtų perteikti nebent genialūs aktoriai.
O juk tie nelaimėliai – paprasti žmonės, ir jų artimieji bei
dešimtys jų pažįstamų iškart užfiksuotų bet kokį falšą,
bet kokį, net ir menką melą. Be to, dėl ko jie turėtų dalyvauti tokiame šiurpokame vaidinime? Dėl pinigų? Juk
po to jie atsidurtų visiškoje savo artimųjų ir pažįstamų
izoliacijoje. Niekas jų nesuprastų ir nepateisintų. Ir dar
turiu pridurti: vienas iš pagrindinių bylos tyrėjų labai
nenoriai buvo priverstas pripažinti, kad ekstrasensas
nesufantazavo: iš tikrųjų mirusiojo pakaušyje buvusi
gili žaizda. Taip, byloje tai nebuvo užfiksuota. Beje, ir be
šitokio akivaizdaus nužudymo įrodymo net trys to kariuomenės dalinio kariškiai neteko savo postų, tad dar
labiau plėsti kilusį skandalą tyrėjai nebeturėję nei teisės,
nei, atvirai kalbant, galimybės. Pasirodo, šito nepastebėjo
net ir mirusiojo tėvai, nes jo kūnas jiems buvo parodytas
trumpai ir jau pašarvotas.
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– Nežiūriu aš visų tų sukurptų pasakaičių. Neužmiršk, kad šiais laikais įmanoma ne tik nufilmuoti, bet
ir pagal poreikį tą nufilmuotą medžiagą kuo išradingiausiai sumontuoti. Ir vaizdą, ir garsą. Taip, kaip režisieriui
parankiau. Viskas priklauso nuo to, kokį efektą jis nori
išgauti ir į kokį žiūrovą orientuojasi – lengvatikį ar kiek
kritiškesnį ir reiklesnį. Juk amerikoniškus filmus retkarčiais pasižiūri, ar ne? Pats žinai, kokius ten cirkus galima
pamatyti. O juk viskas atrodo lyg ir tikra.
– Ak, broli, tu kalbą nukreipei visai į šoną. Ne taip
man ir svarbu, ar tu patikėsi, kad egzistuoja žmonės su
vadinamaisiais ekstrasensiniais sugebėjimais, ar ne. Veikiausiai, kad nepatikėsi. Bet kodėl tu net manęs, to paties
kraujo žmogaus, nesistengi, o gal tiesiog nenori suprasti?
Negi tu manai, kad aš meluoju, tvirtindamas, jog negaliu
įsivaizduoti nebūties?
– Ar tu tą nebūtį įstengi įsivaizduoti, ar ne, niekas
nuo to nesikeičia. Patikėk, miręs tu nieko nejausi. Absoliučiai nieko. Galės tave net į smulkiausius gabaliukus
pjaustyti, o tau bus visai vis tiek.
– Ar tau neatrodo, kad tu pats sau prieštarauji? Kalbi, kad kūnas nieko nejaus. O siela?
– Visai kvailas tas mūsų ginčas ir absoliučiai beprasmiškas. Nėra jokios nemirtingos sielos, Sauliau. Tai tik
saviapgaulė. Kad lengviau būtų gyventi ir, svarbiausia,
kad būtų lengviau mirti.
Tą ginčą su Deniu, jau lyg ir užmirštą, jis prisiminė gerokai vėliau. Net keista, kad taip aiškiai prisiminė. Po brolio iškeliavimo Anapilin jau buvo praėję keli mėnesiai.
Iki pat paskutinių mėnesių ir net paskutinių šioje Žemelėje praleistų dienų brolio elgesys nepasikeitė. Kartais
susidarydavo įspūdis, kad nepasikeitė arba labai mažai
pasikeitė ir jo nuotaika. Bet argi galėjo taip būti? Kita
vertus, juk net ir tuos kelis paskutinius Denio viešėjimo
šioje Žemelėje mėnesius Sauliui niekada neteko matyti
brolio liūdinčio ar labai prislėgto. Matė tik pavargusį.
Labai pavargusį... O gal visa tai jis mokėjo meistriškai nuslėpti valandai kitai užsidarydamas savo kambarėlyje ir
dėliodamas pasjansą? Net neįmanoma įsivaizduoti, kaip
Deniui turėjo būti sunku atsisakyti per daugelį dešimt
mečių susiformavusių elgsenos įpročių. Niekada nevengęs vyno ar stipresnio gėrimo taurelės, dabar apie tai jis
galėjo nebent pasvajoti. Ką ten vynai ir stipresni gėrimai!
Dabar jis, lyg koks neišbrendamos dykumos smėlynuose
pasiklydęs keleivis, privalėjo griežtai normuoti ir seikėti
net paties nekalčiausio, švenčiausio gėrimo – tyro vandenėlio kiekį... Kitas jo vietoje būtų aimanavęs, skundęsis,
o Denis tylėjo. Kai Saulius pagalvodavo, kokio maisto
brolis dabar privalo atsisakyti ir kaip normuoti skysčius,
jį apimdavo siaubas. Lyginant su tuo, net žmogaus, kuris
visą gyvenimą, nuo pat paauglystės, dūmino, kasdienės,
kasvalandinės cigaretės išsižadėjimas vis dėlto nė iš tolo
negalėjo būti lyginamas su fiziniu ir psichiniu sukrėtimu,
kurį turėjo patirti žmogus, visą gyvenimą nežinojęs, ką
reiškia net toks paprastas dalykas, kaip kasdienis suvalgomos druskos kiekio normavimas, tuo tarpu dabar
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privalėjo stumtelėti į šalį net dievišku kvapu masinantį
nekalčiausią obuolį...
Dabar, kai Denio jau nebuvo, – ar iš tikrųjų jau visai visai nebebuvo? – Sauliaus atmintin bene dažniausiai beldėsi nesyk brolio kartotas priminimas, netgi ne
priminimas, o tvirtinimas, kad iš Ten dar niekas niekada
neatsiuntė jokios žinelės. Net pačios menkiausios. O kaip
tada paaiškinti tą jų vedybinės nuotraukos, kurioje jiedu
su Lina susėdę, meiliai susiglaudę ir abu tokie laimingi,
jau tokie laimingi, nukritimą kaip tik tą valandą, ko gero,
net tą minutę, kai, kažkokiai negailestingai geležinei rankai suspaudus Denio širdį, jis sukniubo ant poliklinikos
laiptelių? Juk jau po akimirkos jo siela ištrūko iš pavargusio kūno ir, prieš pakildama į Dausas, pleveno kažkur
visai šalia, gal net sugrįžo į namus, kuriuose buvo patirta
šitiek džiugių, o kartais ir liūdnų valandų. Toji vedybinė
nuotrauka, rūpestingai paties Denio rankomis pritvirtinta, nekeičiant vietos šiame bute kabojo net kelis dešimtmečius. Ir štai dabar staiga nei iš šio, nei iš to, kai joks
langas ar durys nebuvo praviros, taigi net ir labai norėdamas nebūtum galėjęs suversti kaltės kokiam nelemtam
skersvėjui, su nejaukiu bildesiu, Linos tvirtinimu, tiesiog
su trenksmu nupuolė, o ją dengęs stiklas, lyg po kokios
kosminės katastrofos, smulkiausiomis šukelėmis pažiro
ant grindų. Sutapimas? Atsitiktinumas? Labai jau keistas sutapimas... Jeigu prieš metus kitus Saulius Deniui
būtų papasakojęs apie kažkur įvykusį tokį ar panašų
fokusą, šis su atlaidžia šypsenėle lūpose tikriausiai būtų
pareiškęs: „Žinoma, atsitiktinumas. O tu, nelaimingas
fantazuotojau, tikriausiai manai, kad šitokiu būdu ženklą davė kažkokios antgamtinės jėgos?“
Vien tvirtai įrodytus, moderniais moksliniais prietaisais patikrintus reiškinius pripažįstantis realistas Denis tik atlaidžiai šyptelėtų, išgirdęs ir kitą, dar vieną,
Eglės paliudytą stebuklingą nutikimą. Ko gero, pasakytų: „Nusikankino moteriškė, pervargo kūnu ir dvasia,
netekusi jai artimo, šitiek dešimtmečių diena iš dienos
šalia buvusio žmogaus. Tad gal ir nereikėtų labai stebėtis, kad jai ėmė vaidentis visokie regėjimai? Iškankintoje
sieloje gimę regėjimai. Juk toji kančia kaip narkotikas,
kartais iš pasąmonės galinti iškviesti baisius, o kartais
šviesius regėjimus.“ Tačiau Saulius nė akimirką nesuabejojo, kad Linai tada nepasivaideno. Tvirtai tikėjo ir tuo,
kad ji nebuvo užsnūdusi ir visa tai matė ne sapne. Na,
o apie tai, kad ji tokią istoriją galėjo sukurti savo pačios
nuraminimui ir kitų nustebinimui, negalėjo būti nė kalbos. Ne toks ji žmogus, ne pasakaičių kūrėja ir jau tikrai
ne melagė.
O tąkart buvo pavasario pavakarys, saulė jau buvo
žemai, bet šviesos dar pakankamai. Lina gulėjo antrame vasarnamio, didžiąja dalimi paties Denio rankomis
statyto, aukšte, ant aukštos, dargi ne ant kokios pirktinės, o paties Denio sukaltos lovos. Po galva pasikišusi
dvi pagalves, liūdnai susimąsčiusi žvelgė į ežero pusę.
Ežero ji negalėjo matyti, – jį užstojo neplati, bet aukšta
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pušų juosta. Tačiau pušų viršūnės paežerėje ir kamuoliniai debesys virš jų buvo puikiai matomi. Lina liūdnai
galvojo apie tai, kad Denis jau niekada nebeišplauks
į ežerą spiningauti, o rudenį nebevaikščios paežerėje
baravykaudamas. Niekada čia nebeskambės Denio juokas, kai šmaikštuolis jų sūnus Tautvilas, lyg koks profesionalas aktorius komikas, meistriškai pasakos kokį
naują, šimtas žino, iš kieno lūpų nugirstą anekdotą.
Dievulėli mano, negi po Denio iškeliavimo Anapilin
jau praėjo pusmetis? Tasai pirmasis pats aršiausias širdies skausmas ir sielos peršėjimas jau nebebuvo toks
nebepakeliamas, jau nebeatrodė, kad ji pati iškeliaus
įkandin Denio, jeigu ne ryt, tai poryt, ir jos išsivesti ateisianti Giltinė jai nebus baimę kelianti priešė, o gera
linkinti draugė.
– Kur tu, Deni? Negi jau niekada niekada mes nebesusitiksime? Šitai būtų baisi neteisybė, – tylutėliu šnabždesiu, o gal tik mintyse pasiteiravo Lina, ilgesingai žvelgdama į tolį, į pamažėle jau temstantį dangų, gaubiantį
nematomą ežerą... Ir tada ten, tolumoje, jos akys sugavo
kažkokį šviečiantį sūkurį ne sūkurį, gal kiek panašų į debesėlį, tačiau nematytos apskritos formos. Netgi ne ji tą
sūkurį pastebėjo, o veikiau pats sūkurys davė jai ženklą,
trumpai, bet ryškiai sušvitęs. Ir vos tik Lina įsmeigė į jį
akis, jis pajudėjo ir sparčiai ėmė artėti stačiai į ją. Artėjo
be garso sukdamasis ir vis aiškiau, tačiau kažkaip švelniai, neįkyriai šviesdamas...
Jau vėliau Lina prisiminė, kad, išvydusi tą šviečiantį
kamuolį, ji nenustebo ir neišsigando, nors šis artėjo stačiai į ją. Anaiptol. Jos krūtinę užliejo šiluma, kurios jau
daug mėnesių nejautė. Tą akimirką ji suprato...
O šviesulys sparčiai artėjo, ir ramybės jausmas, kuris nė karto jos nebuvo aplankęs nuo pat Denio iškeliavimo Ten dienos, švelniai apgaubė Linos širdį ir protą.
Nykios nevilties ir beprasmybės jausmas nepastebimai
išsisklaidė...
Šviesulys pakibo tiesiai virš lango ir, keistai pulsuodamas, nebejudėjo.
– Deni, tai tu? – vos krutindama lūpas, pasiteiravo
Lina.
Vėliau ji net pati sau negalėjo atsakyti, ar iš tikrųjų
iš to pulsuojančio šviečiančio sūkurio pasigirdo tylus, tačiau aiškiai atpažįstamas Denio balsas: „Taip, tai aš“, ar
jai tik pasivaideno. Negalėjo atsakyti ir į tai, kiek laiko
jis kybojo virš praviro lango. Tačiau tą šviesios ramybės
jausmą, kuris buvo apgaubęs ją visą nuo galvos iki pat
pėdų, ji prisiminė puikiai. Lina troško, kad šitai tęstųsi
amžinybę. Tačiau tasai šviečiantis, ramybę skleidžiantis
sūkurys staiga šovė į viršų ir sparčiai toldamas ežero pusėn netrukus be pėdsako ištirpo temstančiame danguje...
Bet toji Linos kūną ir dvasią apėmusi ramybė neišsisklaidė. Ji suprato, kad nuo šio vakaro, nuo šios valandos gyventi jai bus lengviau... Ji jau neabejojo, kad kažkur Ten
su Deniu dar susitiks. Ir nuo to vakaro jau galės ramiai,
be nekantravimo to susitikimo laukti.

R A I M U N D A S

S L I Ž Y S

Viena, 2007

Biliardas, 2003

Baras, 2005

Moteris su lape, 2001–2002

Laukianti, 2007
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St a sė Lyg ut a itė-Buce v ičienė

Kartais viskas apkarsta
Minkšta
Ir gera gulėti ant samanų
Girioj, kai laksto aplinkui
Linksmi, nekalti sutvėrimai
Ir sapnai nuodėmingi aplanko.
Už horizonto slenka lėtai
Kažkada kraują apnuodiję
Moterų siluetai.
Aiman! Viskas praeina,
Viskas apkarsta.
Samanų guoly vienam
Minkšta ir gera gulėti.

It stebuklas
Kranksi varnos šiurpulingai.
Visą naktį pusto, sninga.
O pusnynuose sustingęs
Baltas laikas nepabunda.
Klaidžioja sapnai virš miesto,
Nežinodami, ar liesti
Miegančio berniuko tylą.
It stebuklas, it pagunda
Artinas berniuko rytas.
Iš sniegynų atpustytas
Sušvytruoja baltas laikas.
Tartum iš dangaus nukritus
Per gilius pusnynus rieda
Žaižaruojanti sekundė.
Artinas berniuko rytas
It stebuklas, it pagunda.

Rašytojų klube minint Literatūros ir meno 60-metį, 2006, rugsėjis.
V L A D O B R A Z I ŪN O nuotrauka

Ten toli, kur Medingėnai
Ten toli, kur eglės tamsios,
Snūduriavo Medingėnai.
Pralenkė sraunus upelis
Vaiko laiką vakare.
Ten, kur miegantį pasaulį
Apšvietė varinis mėnuo,
Bėgo virpantis šešėlis
Kaimo gatvele siaura.
Bėgo virpantis šešėlis.
Sujudėjo upėj smėlis.
Ir per sapną tas berniukas
Atsiduso tamsoje.
Ir nuo jo atsidusimo
Pamažu pustyti ėmė
Ir žiemos lange pražydo
Sidabrinė lelija.
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***

***

Vaikelis,
Nuo visų pasislėpęs,
Sėdėjo saulėkaitoj
Vienas.
Mįslingai šypsojos.
Jis viską
Iš anksto žinojo:

Palauk.
Dabar ta valanda,
Kai varpinės bokšto
Balandis
Gali pavirst
Tavo siela.

Žolės žydės, bet nuvys.
Bliaus, bet nutils avis.
Atlėks nekalta kregždė,
Bet paskui nusidės.
Vieni leisis dugnan.
Kiti į kalną kils.
Kol vieną vienintelį kartą
Visi
Po žemėm nutils.

***
Išbalsta juodas ir pajuosta baltas.
Gailingai rauda kaltas ir nekaltas.
O tavo vardas, ant akmens iškaltas,
Kaip visada, kaip visada tylus.
Lėtai laukuos rusena bulvienojai.
Paskui sutemsta. Vėlei įdienoja.
Visi pajunta: nebėra pavojaus
Tuomet, kai nebereikia atgailaut.
Pajuosta baltas ir išbalsta juodas.
Ir ateitis ateina lyg per gruodą.
Ir vėlei stebuklingas pasirodo
Sugniaužtas saujoj paprastas akmuo.

***
Žydi
Jauna pušaitė
Tėvo sapnuos
Po žeme.

***
Nusidėk,
Kad galėtumei atgailauti.
Savo kelią
Ir savo teisybę
Atiduoki
Dievams į rankas.

***
Kas draudžiama
Danguj,
Tas žemėj šventa.
Pamanė laukų lelija
Ir pražydo.
Pakilo aukštai
Vyturys
Ir pragydo.

***
Tu esi atskirtas nuo akmens,
Nuo medžio ir žolės esi atskirtas.
Bet laikas, kurs tik į tave srovens,
Yra visų. Štai nužydėjo mirtos,
Kurios išsiveržė iš dabarties,
Į laiko dykumą numetusios po sėklą.
Kas bus tasai, kurs temstant priartės –
Ar praeitis, ar sapnas, ar pamėklė?
Kas bus tasai, kurs su aušra išnyks,
Nei liūdesio, nei džiaugsmo nepasiekęs?
Tik tu esi, tu miršti, gyveni,
Esi jungtis tarp visko ir tarp nieko.

R Y T A S

J U R G E L I S
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Vida s Poškus

Paroda Balta upė –
idėja ir koncepcija

B

alta upė – Ryto Jurgelio aliejinės tapybos paveikslų serija. Kūrinių dydis įvairuoja – nuo 30x30 cm
iki 180x180 cm. Didesnieji, monumentalesnių gabaritų objektai įkūnija visumos esmę ir formuoja parodinę instaliaciją, juose glūdi pagrindiniai konceptualūs
teiginiai.
Balta upė dedikuota tapymo proceso ir laiko tėkmės
refleksijoms. „Tapymo proceso“ – nes dar nuo 1995-ųjų
dailininkas ėmęsis tapymo kvadratėliais strategijos. Formaliai tai koreliuoja su Colour Field painting – „spalvoto
lauko tapyba“. R. Jurgeliui taip pat aktuali gestiškumo,
spalvos, plačių plotų, „sulaužytų“ paviršių, struktūrinio
konstravimo, iš autonomiškų elementų sudėliotos visumos problematika. Su praėjusio amžiaus abstrakčiuoju
ekspresionizmu šią tapybą sieja neišbaigtumo, tapymo
proceso akcentavimo idėjos. Panašiai kaip rytietiškoje
dailėje, čia svarbus pasyvaus laiko tėkmės fiksavimo
momentas. Atskiri kūriniai vizualiai primena budistines
mandalas ar bizantiškas ikonas (tai sufleruoja net kvad
ratiniai formatai), visus tuos artefaktus, kurie bando at-

verti sąmonės ir pasąmonės langus į Anapusybę. Baltos
upės specifiką lėmę ne tik dailės istorijos konceptualizavimas, naujas, personalizuotai kitoks požiūris į nefigūrinę, konkrečiąją tapybą – raišką, kurios fragmentiškumas lietuviškosios dailės kontekste yra palikęs esminių
spragų, bet ir sąmoningas estetizavimas. Atsispirdama
nuo modernizmo patirties, R. Jurgelio spalvoto lauko
tapyba yra šiek tiek susimuliuota, žaidybiškai ir imitaciškai pateikta (tiesiog perfrazuojant R. Magritte’ą,
tartum teigiant ir neigiant vienu metu – „tai yra ir nėra
abstrakti tapyba“) tam, kad žiūrovas pradėtų mąstyti –
kur prasideda ir baigiasi tapymo procesas, kur pačios
tapybos ribos ir ar ji bent akimirkai gali sustabdyti laiką?
Pastaruoju metu R. Jurgelio tapybos darbų formatai yra
apgalvotai didinami, atskiri struktūriniai elementai dar
labiau „užaštrinami“ (kiekvienam iš jų bandant įkrauti dar didesnę vaizdinio suvokimo dozę), o būsimosios
parodos numatomos kaip instaliaciniai objektai, suvokėjų auditoriją fiziškai ir emociškai panardinant į Baltą upę
ir jos deklaruojamas ištarmes.

Ju l ius Kelera s

Metaforų miestai

M

etaforos yra dinamiškos ir tąsios. Judrios ir
nenuspėjamos. Upė irgi viena iš jų. Ypač balta.
Tokia primintų mielas, sausį dažniausiai užšalusias, nuo vaiko dienų mums žinomas upių tėkmes...
Podraug ir sniegą, šaltį, ledynę, kuria galima pereit į
kitą – vasarą tokiu būdu nepasiekiamą upės pusę. Kitas
krantas visada – misterija, paslaptis, nežinomybė. Tik
įveikus užšalusią baltą, upę galima patirti, kuris krantas
vertesnis – tas, kuriame esi, kuriame gyveni, ar tas, kuris
tau nėra (ar retai esti) pasiekiamas.
Ryto Jurgelio upė – irgi metafora. Ją irgi reikia įveikti.
Ar ta upė užšalusi, nežinau. Ko gero, nežinotų ir autorius.
Jam ir nereikia: jis ir upė yra vienis, kuris plukdo mus į
labai asmeniškas asociacijas, priklausančias vaizdinijai, o
ne geografiniam žinojimui. Faktologija sykiais suteikia galių, tačiau ji turi apibrėžtas ribas, kurių nežino balta upė,
įvairiomis kryptimis srūvanti langeliais ir ieškanti savo
prasmės, savo kelio, neužšalančių savo ribų. Kvadratėlių
metafizikoje upė tampa nematoma. Vaizdinis pasakoji-

mas, kurį neša upė, tai – kelionė, žadinanti, audrinanti
vaizduotę. Žinoma, akimirką galima pamanyti, kad plokštuma, suskirstyta kvadratėliais, primena kalėjimą, uždaras, vien stalkeriams įveikiamas zonas. Kažkam tai irgi
yra tiesa, kurią anksčiau ar vėliau nubloškia galinga upės
srovė, turinti savo asmeninę ištarmę. Upė – nenugalima.
Atrodo, kad laikas čia, baltoje upėje, tampa erdve,
o visi galiojantys fizikos dėsniai – beverčiais. Man virpuliuojantis Ryto kvadratas regisi kaip humanistinė žinia, siunčiama į kosmosą, kaip meditatyvus hieroglifas,
kuriam įskaityti gali prireikti gyvenimo. Todėl – baltas,
juodas ar spalvotas – jis vis vien neišvengiamai atsiduria
baltoje upėje, tapdamas ir abstrakčia filosofine parabole,
ir čia pat esančia apčiuopiamybe.
Tuštuma ir begalybė, pradžių pradžia ir neatšaukiamas finalas Ryto kuriamame virpančiame mikrokosme
tampa unikalia vienove, kurią galima ir reikia kūrybingai reflektuoti. Ir gal net pasijusti laimingam. Juk ja, ta
balta upe, kada nors praplauks ir balta valtis.
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Virgin ija Babona itė-Paplausk ienė

Dvasia visuomet liks didinga

P

oetas, vertėjas, redaktorius, visuomenės ir kultūros veikėjas Faustas Kirša (1891–1964) rašė: „Gyvenime ryškiai skiriasi du žmonių tipai – vieni
stengiasi būti dideli, pagarsėti, o kiti stengiasi didelius
darbus padaryti. Pirmo tipo žmonės – paviršutiniai, savimeiliai, karjeristai, antrojo tipo – kūrėjai, menininkai. Istorija mini ir žino tik tuos, kurie didelius darbus nudirbo,
kurie į žmonių kultūrą įnešė naujos dvasios“ (iš laiško
artimai draugei operos solistei Marijonai Rakauskaitei,
1934). Pats poetas priklausė tam antrajam tipui – ramiai
ir kantriai visą gyvenimą dirbo, palikdamas ryškius pėdsakus Lietuvos kultūros istorijoje.
Tačiau sovietų okupantai 1944-aisiais, išstumdami
kūrėjus iš gimtųjų namų į Vakarus, o vėliau į Jungtines
Amerikos Valstijas, bandė ir jų vardus išbraukti iš istorijos knygų ir vadovėlių. Tautos atmintis dar kartą patvirtino, kad gyvų istorijos puslapių negalima išplėšti ar
naujai perrašyti, nes tai – nors ir sužeista, bet pulsuojanti
gyvybė. Išeiviai rašytojai sunkiomis sąlygomis puoselėjo
lietuvių kalbą, kūrybos žodį. Atgavus Nepriklausomybę, į Lietuvą sugrąžinamas kūrėjų kultūrinis palikimas.
Šių eilučių autorė, rinkdama išeivių rašytojų archyvinę
medžiagą, gilinosi ir į Fausto Kiršos kultūrinį palikimą.
Buvo rengiamos ekspedicijos, vykta į poeto tėviškę – Senadvaryje, aplankytas Bostonas, kuriame poetas praleido paskutines gyvenimo dienas. Šviesus poeto atminimas puoselėjamas ir branginamas: Senadvariu rūpinasi
menininkas Arvydas Stanislovas Každailis; Amerikos
lietuvių kultūros archyvo Putname vedėja Mirga Girniuvienė globoja ir saugo poeto archyvinį rinkinį; Nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės
muziejuje saugomi poeto laiškai, eilėraščiai, rašyti operos solistei Marijonai Rakauskaitei, poeto portretas. Rašytojas Stasys Santvaras parengė ir išleido jo pomirtinę
kūrybos knygą Palikimas.
Praskleiskime archyvalijas – laiko ženklus: nuotraukas, dokumentus, laiškus, rankraščius, spaudinius ir
knygas ir pažvelkime į kūrėjo paveikslą.

GYVENIM AS YR A DAINA

F. Kirša gimė ir augo sakralumu dvelkiančioje aplinkoje – Senadvaryje (Zarasų r.), prie pat banguojančio Jūžinto ežero. „Jau pradėjo žydėti vyšnios. Kiti medžiai
dar nežydi, žalumos jau gana daug. Dabar vakaras. Ant
ežero tyla, kaip Dievo akyje. Už ežero koloratūro treliais
gieda lakštutė. Pakalnėje gandras skrodžia tylą aštriu
klegenimu ir skaito perimus kiaušinius. Ant palšų laukų
keliasi pasėtas vasarojus...“ – rašė F. Kirša savo draugei
M. Rakauskaitei. Gimtoji žemė savo įstabiu grožiu kerėjo

jaunąjį poetą, teikė jam įkvėpimo. Jis mokėsi Oriole, Maskvoje, Vilniuje. Baigęs pedagoginius kursus, mokytojavo
Palionės ir Paparčių pradžios mokyklose. 1919 metais
atvykęs į Kauną tapo Karo mokyklos lietuvių kalbos ir
literatūros lektoriumi. Vilniuje bendradarbiavo Lietuvos
aido, o Kaune – Lietuvos redakcijose, redagavo Sekmąją
dieną, tuo pat metu dirbo kaip spaudos apžvalgininkas ir
pranešimų redaktorius Vyriausiame kariuomenės štabe.
Kartu su Baliu Sruoga ir dailininkais Vytautu Bičiūnu,
Adomu Galdiku, Vytautu Didžioku, Vladu Dubeneckiu,
Pauliumi Galaune ir kitais sumanė įsteigti menininkų
klubą, kuris ilgainiui peraugo į satyros teatrą. F. Kirša
sugalvojo jam mistišką pavadinimą – Vilkolakis. Šio teat
ro režisieriumi tapo Antanas Sutkus. F. Kirša kurį laiką
buvo ne tik teatro vaidila – administratorius, bet ir pjesių kūrėjas. Abu su B. Sruoga parengė ir išleido Vilkolakio
meno ir literatūros leidinį Dainava. Atsiradus galimybei,
F. Kirša išvyko studijuoti vokiečių kalbos ir literatūros
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Fausto Kiršos komandiruotės dokumentas, 1941

Faustui Kiršai Vokietijoje 1944 m. spalio 2 d. išduota šelpimo kortelė

Patvirtinimas, kad Faustas Kirša yra pasitraukęs iš Lietuvos ir jam
išduodamas laikinas užsienio pasas Nr. 2453, Berlynas, 1945, vasario 19
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bei filosofijos į Berlyną. Čia jaunas kūrėjas gilinosi į Vakarų pasaulio kultūrinius klodus: lankė teatrus, dailės pa
rodas, godžiai klausėsi klasikinių kūrinių, skaitė knygas.
1926 metais dalyvavo Tarptautiniame PEN klubo suvažiavime. Studijos Berlyne suteikė jaunam kūrėjui naujų
potyrių bei įžvalgų, praplėtė pasaulėžiūrą. „Gyvenimas
yra daina, kurios melodiją reikia atspėti“, – rašė poetas
M. Rakauskaitei.
Sugrįžęs į Nepriklausomą Laikinąją sostinę – Kauną, pasinėrė į kultūrinį darbą, ėmėsi reformuoti spaudą.
Jo didžiausiu rūpesčiu tapo literatūriniai leidiniai: bendradarbiavo arba redagavo Gaisus, Pradus ir žygius, Barą.
Daug rašė, išsamiai apžvelgdamas naujas knygas, literatūrinį, teatrinį, meno gyvenimą, vykusį ne tik Lietuvoje,
bet ir Vakaruose. Savo straipsniais siekė atitraukti žmogų
nuo žemiškų rūpesčių, pakylėti vienu laipteliu aukščiau
ir parodyti, kad yra dar kitas – harmoningas grožio pasaulis. F. Kirša bandė įspėti gyvenimo dainą: „Jeigu nebūti kūrėju, tai būti kūryba degančiu, ereliu skraidančiu
tarp idėjų, jausti savyje šviesos virpėjimą, būti grožio
apaštalu. Ten, kur yra kerštas, pyktis, pavydas, dvasios
erzelis, negali būti šviesių minčių, negali pražydėti širdies žiedas amžinam grožiui. Ką jau kalbėti apie kultūrą,
apie jautrų kūrybos procesą, kūrybos vaisių. Kas jiems
žmogus, atėjęs su savo išsvajotu pasauliu, meile, grožiu.
Dažniau jie pasakys: užmuškit jį!“
MLLM saugomos archyvinės nuotraukos liudija
Laikinosios sostinės kultūrinį gyvenimą: F. Kirša dalyvavo įsteigiant Lietuvos Meno kūrėjų draugiją, buvo
Lietuvos rašytojų sąjungos nariu, o vėliau ir pirmininku.
Unikalios nuotraukos iš „vilkolakininkų“ susibūrimų,
pobūviai su teatralais, meno žmonėmis. Nuotraukose užfiksuotas Vydūno pagerbimas J. Tumo-Vaižganto
bute; rusų rašytojo Andrejaus Belo sutikimas Kaune;
lietuvių žurnalistų kelionė į Lenkiją ir kt. Retos F. Kiršos nuotraukos su aktore, operos soliste M. Rakauskaite,
kuri savo talentu bei dvasiniu grožiu pavergė poeto širdį.
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugomi F. Kiršos laiškai, kuriuose įskaitome gražią jaunų menininkų draugystę, meilę, trukusią daugiau nei dešimt
metų. Tačiau ilgainiui likimo keliai išsiskyrė: M. Rakauskaitė susiejo savo gyvenimą su dailininku Liudu Truikiu,
o F. Kirša liko ištikimas poetinei mūzai.
F. Kirša siekė išlikti laisvu menininku, nesusaistytu
nei tarnyba, nei materialinėmis nuosavybėmis, nei partinėmis priklausomybėmis: „Aš noriu laisvai alsuoti ir
reikšti savo mintis taip, kaip noriu ir kada noriu“, – rašė
1938 m. Kaune poetas gyveno itin kukliai – nuomojosi kambarėlį, pagrindinis pajamų šaltinis – kultūros ir
meno leidžiama spauda, knygų vertimas. Deja, nuolat
pinigų stigo: negavus finansinės paramos, literatūrinė
spauda negalėjo egzistuoti. Tuomet F. Kirša „pabėgdavo“ nuo chaotiško gyvenimo šurmulio į iš tėvų paveldėtą
ūkį, net bandė ūkininkauti. Čia, gamtos prieglobstyje, jis
atgaudavo pusiausvyrą, užplūdusi ramybė sužadindavo kūrybos geismą. „Kai ateina mintis rašyti, aš pajuntu
harmonijos pradžią, ir, kaip paukštis iš dangaus, iškrinta
skambus sakinys, tai pirmas rūmų akmuo.“ Pirmieji eilėraščiai ir buvo parašyti tėviškėje, išspausdinti žurnale
Ateitis 1912 metais, o debiutinė knyga Verpetai pasirodė
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1918 metais; antroji, Aidų aidužiai, išėjo 1921 metais. Šiose knygose ryškus simbolistinis pradas. Pomaironinės
kartos rašytojai ieškojo naujų temų, modernių formų.
F. Kirša kartu su Liudu Gira, Vincu Mykolaičiu-Putinu,
Baliu Sruoga ir kitais išleido „naujesniosios poezijos antologiją“ Vainikai, kurią spaudai 1921 m. parengė K. Binkis. F. Kirša joje paskelbė trumpą biografiją, cituodamas
rašytoją Oscarą Wilde’ą rašė: „Visų pirma reikia mokėti
pasirišti kaklaryšį; nuo to pirmojo tvarkingai ir pavyzdingai padaryto darbo priklauso ir kitų darbų geri vaisiai.“ Apibendrindamas anuometinę lietuvių literatūrą,
įvardijo ją kaip „pelkę, kur maišomas dumblas su vienur
kitur prasimušusiomis gėlėmis. Dumblo yra daug ir galėtų jis gėles nuskandinti, bet juo karščiau saulė šviečia,
juo daugiau gėlių žydi, juo mažiau mes dumblo matome...“ Trumpoje biografijoje poetas prisipažįsta, kad
yra „įklimpęs į literatūros dumblą. Aš dar tebesistengiu
pasirišti kaklaryšį. Tik tatai prideramai padaręs galėsiu
atlikti išpažintį ir prieš visuomenę. Tuo tarpu nei mano
Verpetai, nei Aidų aidužiai, nei Idiotas, nei laikraščių redagavimas su visais veidmainingos politikos aitvarais,
čiulpiančiais harmoningus smegenis, neduoda man progos nei tikslo pasisakyti savąjį „Aš“ iš buvusio Monų ir
maumų pasaulio...“
F. Kirša kūrė savitą stilių, ieškojo naujų formų, subtilių išraiškos priemonių. Poetiniame audinyje siekė ramybės, harmonijos. Jis liko ištikimas klasikinei eilėdarai:
„Aš buvau pastovus savo literatūros žanre. Niekuomet
nešūkavau laikinomis srovėmis.“ Sukūrė naują ir originalų poetinį žodyną, ieškojo modernios formos, semdamasis įkvėpimo iš kerinčios gamtos bei ilgesingų liaudies
dainų ir giesmių. Jo gimtosiose apylinkėse gyventa ir
kurta talentingų poetų – A. Vienažindžio ir A. Strazdelio.
F. Kiršos kūrybinius polėkius sužadindavo ir M. K. Čiurlionio talentas, žavėjosi rusų simbolistais, vokiečių romantikų Storm und Drang grupės kūryba. Vėlyvesnėse
knygose – Suverstos vagos (1926), Giesmės (1934), Maldos
ant akmens (1937), Piligrimai (1939), poemoje Rimgaudo
žygis (1930) poetas svarsto žmogaus egzistencijos problemas, krypsta į meditacinio, filosofinio pobūdžio kūrybą.
„Rašyti? Būna valandų, kad rašto nekenčiu, kaip pagundos. Tačiau tarpais užeina, kaip debesys su švelniu lietumi: semi žodžius, sakinius, vaizdus. Pradžia niekuomet
nebūna aiški. Bet šviesa pro debesis ryškėja. Iš sudraikytų minčių pinasi konkretūs pavidalai. Ir didelis klausimas, ar tai iš nebūties būtis, ar tik būties atsidengimas.
Tai žmogaus, tik žmogaus, stebuklingas bendravimas su
visatos paslaptimi.“ (Palikimas, p. 228)
F. Kirša nevengė kūryboje ir aštresnio žodžio, iškeldamas gyvenimo ydas – rašė satyrinę poeziją. Lietuvoje
išėjo dvi satyrinės poemos Pelenai dalys – 1930 ir 1938
metais. „Antruosius Pelenus Senadvaryje parašiau per
dvi savaites. Bet jie taip ilgai mano galvoje spaudė mintį!
Vis nebuvo jėgos ir drąsos imtis išdėti, kaip tiktų. Ir įvyko visiškai pripuolamai: visame ūkyje, kuriame palikau
vienas – ir dieną, ir naktį. Bet aš užsidegiau ir nežinau
dėl ko. Žmonės sakytų – „plyšo galva nuo darbo“. Buvo
tokių įtampų, kad, rodės, dar vienas nervų stygų volelis
persitemps – ir atmintis pražus... Bet tai buvo daugiau
džiaugsmo, ne vargo valandos.“ (Palikimas, p. 230)
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Liubeko Tunto skautų sveikinimas, 1945

Lietuvoje užsirekomendavo kaip puikus vertėjas iš
rusų ir lenkų kalbų – išleido J. Kraszewskio Vitolio raudą
(1923), Z. Krasińskio Nedievišką komediją (1928), L. Tolstojaus Pasakas mažiems vaikams (1936). Kartu su B. Sruoga parašė libretus operoms – A. Rubinšteino Demonas,
G. Bizet Karmen, G. Verdi Traviata. „Iš Spaudos fondo
gavau pranešimą, kad mano verstą Strindbergo romaną
spausdins“, – rašė F. Kirša M. Rakauskaitei.
Poetinė mūza tapo jo vienišo gyvenimo drauge.
Dienoraštyje įrašė: „Aš nežinojau pradžioje, kad rašymas yra nuodai ir laimė.“ Poetas patyrė žavių laimės
akimirkų, tačiau dar daugiau teko nuryti ir karčių gyvenimo lašų...

PA D Ė T I T Ė V Y N E I P R I S I K E LT I

Antrojo pasaulinio karo istorinės pervartos skaudžiai
paveikė Nepriklausomos Lietuvos gyvenimą. Sovietų
okupacija iš tėvynės į Vakarus išstūmė daugelį meno,
politikos, valdžios žmonių. F. Kirša, pasirinkęs laisvę, su
vienu mažu lagaminėliu atsidūrė Liubeke, kuriame po
karo buvo įsteigta stovykla pabėgėliams. Poetas Lietuvoje buvo pasižymėjęs tolerancija, diplomatiškumu, todėl buvo išrinktas į DP (išvietintųjų) stovyklos valdybą,
rūpinosi organizaciniais, buitiniais pabėgėlių reikalais.
Jam rūpėjo lietuvybės puoselėjimas – jaunimo auklėji-
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Benediktas Babrauskaus, Bernardas Bradžionis, Jurgis Jankus, Faustas Kirša,
Antanas Gustaitis, Balys Gražulis Augsburge, 1947

mas. Įsitraukė į darbą lietuviškoje gimnazijoje, dalyvavo
skautų veikloje. Leido ir redagavo žurnalą Laisvės varpas,
įsitraukė į atkurtos Lietuvių rašytojų draugijos tremtyje
veiklą, buvo išrinktas į valdybą. Pirmaisiais priverstinės
tremties metais vylėsi, kad sovietai bus išstumti iš Lietuvos ir pabėgėliai netrukus laimingai sugrįš į tėvynę.
MLLM rašytojų rinkiniuose saugoma daug laiškų, nusakančių vargingą gyvenimą stovyklose. „Ilgai nerašiau.
Nerašiau dėl to, kad mūsų stovyklos buvo pertvarkomos. Aš dabar gyvenu kitoj stovykloj, taip pat Liubeke,
blogesnėj. Pats tik vaizduojiesi mūsų gyvenimą. Realybė neviliojanti. Daug kur esame varžomi. Maitinamės iš
bendro katilo. Bendras katilas turi savo kvapą. Nežinau,
kodėl tie virėjai nemoka virti! Bendro katilo sriuba visuomet savo kvapu primena mano kaimo kiaulės ėdalą. <...>
Nežiūrint to, visi jaučia ir sako, kad taip gyventi vis tik
geriau negu Lietuvoj. Čia gali viską kalbėti, viską skaityti ir galvodamas nebijoti, kad tave naktį kažkas išveš,
kaip kad Lietuvoj būdavo. Stiprybė tarp lietuvių vis tik
nepaprastai didelė. Kas bus, tas bus, bet visi užsispyrę
laukia laisvės, laukia pagerėjimo, laukia emigracijos.“ (Iš
F. Kiršos laiško A. Vaičiulaičiui, 1948 01 09)
F. Kirša buvo draugų raginamas kurti, rašyti, tačiau
slogi aplinka temdė nuotaiką, trukdė prisėsti prie popieriaus lapo. Jis viltingai laukė pagerėjimo: „Nauji Metai
gal atneš man laimės, nes jaučiuosi geriau ir grįžtu prie
rašto meilės. Štai ir dabar rašau ir ant širdies darosi saldu. Mintis ne tiek gal logiška, kiek jautri ir skraji. Gal ką
nors ir geresnio padarysiu. O laužti kaip nagą iš kempinės baisiai nemėgstu. Visi tvirtina ir aš sutinku: rašyk
tada, kada balto balandžio sparnais gali skrajoti po padangę! <...> Mes esame likimo piligrimai ir tikime, kad
mūsų lazdos pražydės ir mes grįšime į savo pažadėtą
tėvų žemę“, – rašė A. Vaičiulaičiui. „Pagautos“ įkvėpimo valandėlės įsiliejo į satyrinę poemą Pabėgėliai, kurioje aprašė lietuvių literatūros rašytojus, bėgančius iš
Lietuvos. Šį veikalą pasirašė Ed. Bukelskio slapyvarde.
Norėdamas ją išsaugoti, su prašymu neskelbti išsiuntinėjo kai kuriems plunksnos bičiuliams. J. Tysliava nepaisė
šio prašymo ir dalį poemos su tikra autoriaus pavarde
išspausdino savo leidžiamame laikraštyje Vienybė Niujorke. F. Kirša, nejaukiai pasijutęs, turėjo susitaikyti su
nepagarbiu elgesiu, tik laiškuose draugams išsakė savo
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skaudulį. Reikia pastebėti, kad poetas niekada viešai
neatsakinėjo į jį žeidžiančią kritiką ar nepelnytus priekaištus. Gyvenime buvo patyręs nemažai skaudžių pamokų, tačiau atsitraukdavo nuo jį įžeidusio asmens, jam
svarbesnė buvo ori laikysena, dvasinė ramybė. Laiškuose
A. Vaičiulaičiui mini B. Sruogą, su kuriuo po daugelio
metų artimo bendradarbiavimo nutraukė ryšius. Beveik
dešimt metų nekalbėta, nebendrauta, tačiau, gavęs žinią
apie B. Sruogos mirtį, patyrė sukrėtimą. Liubeko stovyk
loje F. Kirša surengė jam atminimo vakarą. „Su Sruoga
atrodo iš mano dūšios dalis iškrito į prarają. Mes visi
krentame į prarają. Ir kas būtų, jeigu žmogus neturėtum
dvasios, sielos, savo Apvaizdos? Apie Sruogą Liubecke
aš dariau paskaitą, iškėlėm jo portretą, sugiedojom himną. Savo paskaita aš taip pat jam himną sugiedojau, nors
kitas mano vietoj taip nebūtų pasielgęs. Net Petrėnas stebėjosi, kad aš buvau santūrus. Amžiną atilsį!“ (Iš laiško
A. Vaičiulaičiui)
Pasitraukęs iš Lietuvos, F. Kirša nostalgiškai ilgėjosi tėvynės. Nuolat mintimis sugrįždavo į gimtinę, į savo
jaunystės miestą – Kauną, kuriame patyrė tiek daug laimės akimirkų. Tėvynės ilgesys ir vedžiojo jo ranką rašant
knygą Tolumos. Dailininkas Viktoras Petravičius gražiai
apipavidalino knygą, kuri buvo Lietuvių Rašytojų Draugijos tremtyje premijuota. Vyresniosios kartos rašytojai
džiugiai sutiko šią knygą. Bernardas Brazdžionis gėrėjosi
jo poezija, o ypač eilėraščiu Obelaitė, tačiau jaunieji kūrė-

Lietuvių rašytojų suvažiavimo darbotvarkė, Augsburgas, 1947
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Suvažiavimo dalyviai Balys Gražulis,
Jurgis Jankus, Alė SidabraitėPetrauskienė, Pranas Skardžius,
Faustas Kirša (suvažiavimo
prezidiumo pirmininkas), Liudas
Dovydėnas, Nelė Mazalaitė,
Povilas Gaučys, Karolė Pažėraitė ir
Benediktas Rutkūnas

jai kritiškai vertino jo patriotinę lyriką. „Tie, kurie pasitraukė iš Lietuvos nepriklausomybei niaukiantis, nėjo tik
ramiai mirti. Tikslas: padėti tėvynei prisikelti. <...> Mano
tikslas: minėti Lietuvą visur, kur tik galiu. Kitų tikslai
jau kiti. Aš pasišalinau iš Lietuvos su dideliu skausmu,
aš stengiuosi kalbėti tik apie Lietuvą, nors jaunimas bėga
nuo jos; aš stengiuosi kalbėti apie pavergtą Lietuvą, nors
kai kurie lietuviai kalba, kad ji dabar laisva... Niekas neuždraus šaukti laisvės.“ (Iš knygos Palikimas) Vokietijoje
buvo sukurta ir dar viena poezijos knyga – pavadinimu
Amžinieji akmenys, vėliau pakeistu į Šventieji akmenys.
Dalį rankraštinio teksto nusiuntęs A. Vaičiulaičiui, rašė:
„Pasiskaityk. Tai mano košmariški išgyvenimai. Nervų
armonika. Juos traktuoju didaktiniais eilėraščiais. Noriu
kitus mokyti. Senatvėje nėra čia ko džiaugtis, reikia kitus mokyti. Keikti, kas keiktina, glostyti, kas glostoma.“

T I K R A S K R A U J A S S AV O J Ž E M Ė J

1949 metais, kaip ir daugelis išeivių, F. Kirša pasiekė
Amerikos krantus, apsigyveno Bostone. Artimai bendravo su čia įsikūrusiais rašytojais Antanu Gustaičiu, Stasiu
Santvaru, Pranu Lembertu, Bernardu Brazdžioniu (vėliau abu pastarieji išvyko į Los Andželą). Artimiau susidraugavo su Marijos ir Jurgio Gimbutų šeima, dailininku
Viktoru Vizgirda. Dėl tikslumo reikia priminti, kad šie
menininkai dirbo ne romantišką, o sunkų fizinį darbą –
cukraus, batų, metalo fabrikuose arba statybose. Po sunkios darbo dienos rasdavo jėgų ir laiko – glaudėsi į vieną
vienetą ir kūrė lietuvišką oazę. Iniciatyvus kūrėjų branduolys, besirūpindamas lietuvybės puoselėjimu, įsteigė
Lietuvių namus Bostone, kuriuose vykdavo literatūriniai
kultūriniai subatvakariai, parodų atidarymai, knygų sutiktuvės. 1951 metais Bostone įvyko rašytojų susitikimas,
kuriame buvo sujungta LRD tremtyje ir LRD Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Jos pirmininku tapo Jonas Aistis, o
F. Kirša buvo išrinktas į valdybą. Poetas sunkiai pritapo
prie svetimos aplinkos, svetimos kultūros, tačiau rasdavo laiko ir jėgų kūrybai. Tai buvo jo pašaukimas. Laiške

A. Vaičiulaičiui į raginimą kurti rašė: „Jūsų laiškas iškrito
man kaip iš debesų. Tamsu pasauly, Amerikoj taip pat.
Aš papurtau galvą nuo fabriko dulkių ir vėl imu galvoti
apie literatūrą, apie kultūrą ir panašius reikalus. Vadinas,
ir kitur dar yra žmonės, kurie galvoja apie abstraktines
vertybes, nors iš tikrųjų jos yra pagrindinės žmogaus
vertybės. Dėl Pelenų – kurį laiką sirginėdamas apipavidalinau tik dvi giesmes trečiųjų pelenų. Viso jų yra keturios. Lyg ir išbaigtos būtų I-ji ir III-ji giesmė. Metraštyje
tilpęs gabalėlis yra ištrauka iš III-os giesmės. Sutvarkyti
visas nuotrupas į pilnus trečiuosius pelenus laiko trūksta.“ (1950 12 02 ) F. Kirša Bostone užbaigė savo satyrinę
poemą Pelenai, tik vėliau ji buvo išleista atskira knyga.
Reikia priminti, kad F. Kiršos poeziją Nepriklausomoje Lietuvoje palankiai vertino reiklus kritikas Vincas
Mykolaitis-Putinas. Jis teigė, kad satyrinė poema Pelenai
jam buvo vienintelis tokio žanro naujas kūrinys, kokio
iki F. Kiršos lietuvių literatūros istorijoje dar nėra buvę.
B. Brazdžionio paragintas, F. Kirša išverčia į lietuvių
kalbą Maironio poemą Z nad Biruty. Prašomas redaktorių, rašo atsiminimus apie draugus, bičiulius, pažįstamus – Juozą Herbačiauską, Joną Mačiulį-Maironį, Vincą
Krėvę-Mickevičių ir kt. Verčia jo dvasiai artimą Jurgio
Baltrušaičio poeziją. Ruošia spaudai savo paskutinę poezijos knygą Šventieji akmenys. Laiške A. Vaičiulaičiui rašė:
„Dabar dėl mano knygos. Ačiū, kad nutarėt išleisti. Bet
perkate katę maiše, nes gali netikti ar nepatikti Jūsų leidyklai. Šventieji akmenys yra 1947 metų padaras. Perrašyti
ir užmiršti. Prie jų daugiau negrįžau. Dabar turėdamas
laiko perrašinėjau ir nieko nenoriu taisyti. Tebūnie taip.
Visą knygą pasiųsiu pačiam. Pasiskaityk. <...> Aš jokių
pretenzijų neturiu. Kol ji gimdėsi, buvo keista nuotaika
ir galvojimas. Dabar kitas kraštas, kitas svėrimas ir kitas
reikalas. Net kitas skaitytojas. Juo labiau ar bus skaitytojas? Aš esu tiek paveiktas naujo gyvenimo, kad darosi
išvis neįdomu, net bereikalinga. Kai gyvenime reikia kabintis už šiaudo (čia ne Lietuva, gimtinėn nenuvažiuosi),
ir nežinai, kas ryt bus, visi žygiai praranda prasmę. Pati
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Pirmoji Lietuvių rašytojų
draugijos valdyba Jungtinėse
Amerikos Valstijose: Bernardas
Brazdžionis, Stasys Santvaras,
Jonas Aistis (pirmininkas),
Faustas Kirša, Antanas
Gustaitis, Bostonas, 1950

Amerika – šiurpulingas jaukinys. Ji turi žūti, kaip kiek
vienas konglomeratas, arba atgimti ir formuotis į didingą kultūros pastatą. Čia dar tebevyrauja koloritų dvasia – griebti, naudotis, iščiulpti, numesti smalsuoliškai
tenkintis, tenkintis. Toks mano galvojimas.“ (1950 03 12)
Tačiau, laimė, knyga išvydo pasaulį, ją skoningai
apipavidalino Paulius Jurkus. Poetas, dėkodamas už
visas pastangas, rašė: „Jau gavau pavyzdinę knygą –
Šventieji akmenys. Gražiai atrodo. Ar gerai, kad ją atspausdinote? Nežinau. Dabar mano kitos nuotaikos ir
kiti vaizdai. O visa tai buvo Vokietijoje. Tada drįsau
šūkauti ir savo mintį draskyti – tų laikų aplinka, vargai
ir pamokslavimas. Dabar tapęs fabriko darbininku, su-

glaudžiau sparnus ir tapau minios numeriu. Tai taip pat
savotiškas visuomeninis skanėstas. Bet tuo užmirštama,
kad yra saulė, yra erdvė, yra gelmės, begalybės ir trupiniai. Mane daugiau traukia pats žiedas negu jo cheminė
sudėtis. Dabar sakoma, kad iš juodosios anglies galima
sviestą gaminti. Be abejo, tai naudinga elgetų pasauliui.
Bet ar tai yra visko tikslas? Ne visi išradimai gražūs! Bet
dvasia visuomet pasiliks didinga, skausminga ir žavi.“
(1952 02 10)
Vertindamas F. Kiršos kūrybą, Jonas Aistis trumpai, bet taikliai išsakė daugelio lietuvių nuomonę: „Nuo
vaikystės, Maestro, iki dabar stebėjau Jūsų gyvenimą ir
stebėjausi: Jūs buvote poetas iš Dievo malonės ir pasili-

Vinco Krėvės
laiškas Faustui
Kiršai, 1952,
gruodžio 31
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Juozo Keliuočio laiškas Faustui Kiršai, 1959, kovo 1

Nuotraukos ir dokumentai iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų

kote ištikimas savo didžiam pašaukimui iki dabar. Tai
yra ne tiktai gražu, bet ir didelis dalykas. Visuomet Jus
gerbiąs ir vertinąs. Jūsų Jonas Aistis.“ (Iš laiško F. Kiršai
1963 10 14)
Faustas Kirša, pragyvenęs Amerikoje penkiolika
metų, nepritapo, neįleido šaknų, gyveno kuklų vienišiaus gyvenimą, tačiau kilniaširdiškai rūpinosi vyresniosios kartos rašytojais. Pats neturėdamas pakankamai
lėšų, siuntė paramą Vincui Krėvei-Mickevičiui į Filadelfiją. Artimai bendravo su poetu Mykolu Vaitkumi. Gavęs
grįžusio iš lagerio Naujosios Romuvos redaktoriaus Juozo
Keliuočio laišką, imasi jį globoti: siunčia jam knygas,
vaistus, maistą, drabužius.
J. Keliuotis 1972 metais perdavė šį unikalų susirašinėjimą į MLLM. Praskleidus laiko bėgsme išsaugotus,
pageltusius laiškus, kaip iš mozaikos gabalėlių susidėlioja autentiškas F. Kiršos paveikslas, atsiveria anuomet
jį supusi aplinka, rikiuojami istoriniai įvykiai, nusakomi
kūrybiniai polėkiai. F. Kirša siekė supažindinti draugą su
Amerikos gyvenimo aktualijomis: politika, istorija, religija, kultūra. Aprašė literatūrinę situaciją, apžvelgė amerikiečių, anglų, prancūzų literatūrines naujienas. Laiškuose minimi pasaulinio garso žymūs kūrėjai – Robertas
Frostas, Thomas S. Eliotas, W. Faulkneris, W. H. Audenas, Emily Dickinson, Waltas Whitmanas, Bernardas
Shaw, Williamas Blake’as ir kt. Anuomet, sovietinėje Lietuvoje, šie autoriai buvo tabu. Dauguma jų buvo Nobelio
literatūros premijos laureatai. F. Kirša siuntė draugui „ne
geras“, bet, pasak Senekos, „labai geras“ knygas. „Labai
ačiū už žinias apie pažįstamus. Darosi šviesiau. O aš išgyvenu nuolatinį skausmą, kad esu išplėštas iš Lietuvos

gyvenimo: kas ten vyksta, tik šešėliai sklaidosi. Tikras
kraujas savoj žemėj. Užjūrio kraštas laisvas, net per laisvas. Universitetuose yra apie 700 lietuvių studentų. Jų
daug išliks, bet daugiau sutaps su geresniu gyvenimu.
Yra talentų, šviesių asmenybių. Tik vyraujantis motyvas
(tarp literatų) yra jau neminėti lietuviškų sinonimų. Menas menui. Devizas. Dar liūdniau – daugis trokšta išeiti
su anglų kalba. Platesnė erdvė, bet aiškesnis paskendimas. Užjūrio lietuviai retėja. Netekome Vinco Krėvės. To
Krėvės – susimąsčiusio, naivaus, tikro lietuvio, didelio
rašytojo. Liūdna galvoti. Netekome Vaclovo Biržiškos.
Prancūzijoj J. Savickio. Pergyvenom.“ (Iš laiško J. Keliuočiui, 1957) Laiškuose J. Keliuočiui F. Kirša atvirai įvardija
dviejų ideologijų skirtumus: „Čia mes galime Marksą ir
Bibliją studijuoti ir apie tai rašyti. Bet pas jus, rodos, kitaip: vienalytis galvojimas, vientisas minties purenimas.
Pas mus tebesitęsia amžinas įprastas ieškojimas, o pas jus
jau skelbiamų tiesų įgyvendinimas. Skirtingi pasauliai.
Čia mes antžmogių neturime. Patys didieji – su žmogiškom silpnybėm, nes pats žmogus dar nėra suprastas. Visi
blaškomės tarp anemijos ir heroizmo. Minties žmonių
likimas – šiaudeliu mariose bangas sukelti, nes pasaulio
valdovai, kaip žinai, remiasi kitais „dievaženkliais“ – pinigu ir politika. Parašiau, gal per daug. Parašyk, gal ko
norėtai gauti specifinio: vaistų? Būk sveikas ir tvirtas.“
(J. Keliuočiui, 1957 10 02)
Sunkios ligos parblokštas, F. Kirša sunkiai kabinosi į
gyvenimą. Lembertų šeima rūpinosi poetu. Vitalis Lembertas perkėlė jį į slaugos namus, kuriuose 1964 metų
pavasarį F. Kirša mirė. Palaidotas Hills Forest kapinaitėse Bostone.
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Rose Zw i

Paskutinis pasivaikščiojimas
Naryškino parke
Romano fragmentas

1. PROLOGAS

Rose Zwi gimė 1928 metų gegužės 8 dieną Oačakoje, Meksikoje, iš Lietuvos pasitraukusių žydų šeimoje.
Šeima persikėlė į Pietų Afrikos Respubliką dar tada,
kai Rose buvo maža mergaitė. 1967 metais būsimoji rašytoja baigė anglų literatūros studijas Vitvaterstrando
(Johanesburgas) universitete. Nuo 1988 metų gyvena
Australijoje.
R. Zwi išleido keletą romanų: Dar vieneri metai Af
rikoje (1980), Saugūs namai (1993), Paskutinis pasivaikščio
jimas Naryškino parke (1997) ir kt. Rašytoja – aktyvi kovotoja už piliečių teises. Už pirmąją knygą Dar vieneri
metai Afrikoje apdovanota Olive Schreiner premija. Už
romaną Saugūs namai pelnė Australijos Žmogaus teisių
komisijos apdovanojimą.
Romanas Paskutinis pasivaikščiojimas Naryškino parke
pasakoja apie skaudų rašytojos šeimos, o drauge ir daugelio žydų, likimą. R. Zwi į tvirtą teksto audinį supina
holokaustą išgyvenusių žmonių prisiminimus, archyvų
ir įvairių dokumentų medžiagą, senas fotografijas, savo
šeimos patirtį. Rinkdama medžiagą knygai ji lankėsi
Lietuvoje, aplankė ir gimtąją tėvų Žagarę, pirmą kartą
iš tiesų pasivaikščiojo Naryškino parke, po kurį ją iki tol
vedžiojo tėvo ir kitų išeivių prisiminimai.

Prie Dono upės įsikūrusiame mažame miestelyje Jelece
yra kapas, kurio niekas nelankė penkiasdešimt metų.
Apaugusį piktžolėmis ar padengtą sniegu jį supa kitų
nepažįstamųjų kapai. Galima tik įsivaizduoti, kas galėtų būti užrašyta ant antkapio: Leibas Simonovičius Jofė,
1909–1943. Ką dar būtų galima užrašyti ant karo metų
antkapio?
Leibo Simonovičiaus mama, jaunesnioji sesuo ir brolis ilsisi masinėje kapavietėje Naryškino parke, Žagarėje,
mažame Latvijos–Lietuvos pasienio miestelyje, nutolusiame apie 2000 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Jeleco.
Kito brolio ir sesers bei jų šeimų likimas nežinomas.
Nuo žudynių išsigelbėję žmonės Žagarėje pastatė
pusantro metro obeliską. Jame galima įžiūrėti tik eilutės
pradžią: „Čia ilsisi...“, nes sovietinė valdžia užrašą jidiš
kalba uždengė atminimo lenta su rusišku įrašu:
Šioje vietoje 1941 metų spalio 2 dieną buvo nužudyti trys
tūkstančiai tarybinių piliečių, fašizmo aukų.
1990 metais Lietuvai atgavus nepriklausomybę, žodis ,,tarybinių“ buvo ištrintas. Liko tuščia vieta – lyg
žaizda. Po dvejų metų rusiška lentelė buvo nuimta, paminklas nušveistas, o prie akmens pritvirtintos trys atminimo lentelės su užrašais trimis kalbomis: lietuvių,
jidiš ir hebrajų.
Šioje vietoje 1941 metų spalio 2 dieną fašistiniai budeliai
ir vietiniai talkininkai nužudė apie 3000 Šiaulių apskrities
žydų: vyrų, moterų, vaikų.
Šį kapą kartą per metus aplanko vis mažėjantis išsigelbėjusių būrelis iš Vilniaus ir Kauno. Jie atvyksta per
Jom Kipurą, Atpirkimo dieną, gedėti ir prisiminti. Kai
kas sako, jog aukų skaičius greičiausiai siekia ne tris, o
septynis tūkstančius.
Tik du iš aštuonių Leibo šeimos narių mirė savo lovose: jo tėvas Simonas ir vyresnysis brolis, mano tėvas,
Geršonas, iš Lietuvos išvykęs 1927 metais. Simonas mirė
XX amžiaus trečią dešimtmetį, kai tokia mirtis dar buvo
įprastas dalykas Žagarės žydų bendruomenėje. Afrikos
viduryje penkiasdešimt aštuonerių Geršonui plyšo širdis. Buvo paskelbta, jog mirė nuo infarkto.
Kiek vėlu atkurti tuos tragiškus įvykius, kurie dėjosi
Žagarėje ir kituose Rytų Europos miestuose, miesteliuose ir kaimuose, tankiuose miškuose ir giliose daubose.
Tie, kurie išgyveno, – nerandantys ramybės, senstantys,
mirštantys, – jau seniai paliko krauju aplaistytą gimtinę.
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Nusikaltėliai, prisidengę amnezijos kaukėmis, neigiantys savo kaltę, laisvi vaikščioja po žudynių vietas, kurias
supa ūksmingi parkai ir sodai.
Jeigu mano tėvai būtų likę Lietuvoje, mes taip pat
būtume gulėję bendrame kape Naryškino parke. Geršonas niekada sau neatleido. Jis paliko šeimą ir išsigelbėjo.
Paveldėjau jo kaltę ir neišsipildžiusį troškimą paguosti mirusiuosius. Tie, kurie išgyvena, įsipareigoja. Bet
kaip galėtume paguosti neramias dvasias? Pulti ant kelių prieš kapą ir šauktis keršto? Maldauti, kad Geršoną
būtų aplenkusi istorija? Kaip žmogus galėtų keršyti už
žudynes, kurios vis dar tebedrasko sielą ir stingdo kraują? Man sunku surasti tinkamus žodžius, kurie perteiktų siaubą. Įprasta kalba netinka holokaustui apibūdinti.
Mano dvasios nereikalauja, kad keršyčiau už tas
žiaurias žudynes. Jos tik trokšta atminimo. Atmintis
ir yra kerštas. Jeigu pamiršime, sielos bus pasmerktos
klajoti istorijos labirintais, beprotiškų ideologijų ir karo
įstatymų pasėtais žudynių laukais. Jos apraudos kitas
nekaltai nužudytas aukas, sielvartaus dėl neapykantos
ir naikinimo. Prisiminkite mus! Argi kas nors galėtų
užmiršti?
Holokausto tema lyg užleista pūliuojanti žaizda lydėjo mane vaikystėje ir paauglystėje. Blaškiausi nuo utopinių svajonių iki nevilties momentų, imdavausi veiklos
ir vėl ją mesdavau, kol galiausiai apsisprendžiau, jeigu
tokioje situacijoje iš viso gali būti sprendimas. Suvokiau,
jog jis glūdi nepasiekiamoje gilumoje, ten, kur kova už
teisingumą ir geresnį pasaulį praranda prasmę. Holokaustas priklauso šėtono karalijai, todėl neįmanoma apsidrausti nuo sielos silpnumo, demoniškos neapykantos
ar instinktyvių potraukių, nulėmusių šią tragediją.
Pastaraisiais metais tokie posakiai kaip šeši milijonai,
galutinis sprendimas, masinės kapavietės, dujų kameros, gy
vulių vagonai tapo baisiomis klišėmis. Jos nebeperteikia
siaubo, nebeatskleidžia jausmų. Stebėdamas šešių – ne
šešių milijonų – žmonių likimą, kiekvienas gali išvysti
žmonijos tragedijos dydį, paguosti neramias sielas, tarp
kurių – ir mano tėvo siela.
Štai taip ir aš palieku savo pėdsaką istorijoje. Mažai
kas beliko iš ano buvusio ir amžiams dingusio gyvenimo: išsigelbėjusių žmonių prisiminimai, išblukusios
nuotraukos, dainos, pasakojimai. Jeigu Leibas būtų išgyvenęs ir pats papasakojęs savo istoriją, žinotume daugiau. Tačiau metai bėga, ir tai, ką vadinome faktais, virsta
mitais, mums lieka tik padriki vaizdai, iš kurių bandome
susiūti ne gobeleną, o skiautinį. Galbūt neužtenka prisiminti, tačiau pamiršti būtų nesąžininga.

2. TREMTIS Į ROJŲ

Užaugau apsupta emigrantų, kurių dainos ir pasakojimai dvelkė namų (der heim) ilgesiu, todėl Lietuva neišvengiamai tapo ir mano „namais“. Žmonės pasakojo ne
tik apie miškus ir laukus, pasivažinėjimą rogutėmis ar
žemuogių rinkimą. Kai tėvai kalbėdavo apie tuos laikus,
kai buvome ištremti (ven men hot unz arausgeshikt), drauge su jais išgyvendavau tremties dramą: girdėjau stepėmis riedančių gyvulinių vagonų dundesį, jutau karštį,
alkį, troškulį, baimę ir nerimą dėl to, kur pateksime. Prekiniai vagonai dar ir dabar man kelia siaubą.
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Kai kilo Pirmasis pasaulinis karas, mano tėvui Geršonui buvo dvylika, mama Ševa keliais mėnesiais jaunesnė. Vokiečių kariuomenei 1915 metais artinantis prie
Lietuvos, daugiau kaip 120 metų šalį valdžiusi caro valdžia paskelbė įsakymą, pagal kurį visi prie fronto linijos
įsikūrusiuose miestuose ir miesteliuose gyvenę Lietuvos
žydai turėjo būti ištremti. Juos laikė potencialiais vokiečių bendrininkais, ypač dėl to, kad žydai kalbėjo jidiš
kalba – ta kalba, kuri susiformavo vokiečių kalbos pagrindu viduramžiais. Etiniai lietuviai nebuvo tremiami.
Nebuvo lengvas žydų gyvenimas ir caro valdymo
laikais. Vien Nikolajaus I valdymo metais, nuo 1825 iki
1855 metų, išleista daugiau kaip šeši šimtai prieš žydus
nukreiptų įstatymų. Vieni nurodė, jog žydus reikia išvyti iš miestų ir kaimų, kuriuose gyveno ištisos jų kartos.
1827 metų rugpjūtį išleistas karo prievolės įstatymas įpareigojo žydų bendruomenes į tarnybą caro kariuomenėje
pasiųsti dvylikos–aštuoniolikos metų jaunuolius. Tokia
tarnyba truko dvidešimt penkerius metus. Jeigu žydai
vėluodavo vykdyti šį pražūtingą įstatymą, juos užpuldavo ginkluotos gaujos – khappers. Jie grobdavo jaunuolius
be atrankos, dažnai jiems pakliūdavo net aštuonmečiai
ar devynmečiai vaikai. Retai kada bepavykdavo pamatyti šiuos vargšus žydus vaikus-kareivius, vadinamus Ni
kolaiyevske soldaten. Jie arba mirdavo pakeliui į tolimiausius Rusijos imperijos kariuomenės postus, arba buvo
verčiami priimti krikščionybę.
Pasakojama apie Žagarės rabiną Eliyahu Schicką,
kuris XIX amžiuje, vaizdžiai tariant, pasipriešino šiam
įsakymui. Šis atkaklus neturtingų ir bejėgių žmonių gynėjas paprieštaravo, kai vietos žydų bendruomenės taryba į caro kariuomenę atrinko vaikus iš neturtingų šeimų,
o turtingųjų vaikus apgynė. Sužinojęs, jog vargšai vaikai
uždaryti bendruomenės centre (kahal shtiebl), jis stvėrė
kirvį, surinko neturtingų žydų būrelį, nusiaubė centrą ir
išlaisvino vaikus. Jis paslėpė juos savo namuose ir saugojo tol, kol į rekrūtus grobę agentai išsinešdino iš miesto.
Devyniolikto amžiaus pabaigoje buvo išleistas kiek
švelnesnis karo prievolės įstatymas: pagal jį vienas iš šeimoje augusių sūnų privalėjo tarnauti kariuomenėje. Nuo
šios prievolės buvo atleisti šeimos maitintojai ir vienturčiai sūnūs. Mano senelis iš tėvo pusės kovojo 1904 metų
Rusijos–Japonijos kare. Senelis iš motinos pusės tapo
vieninteliu sūnumi po to, kai vyresnįjį jo brolį ,,įsivaikino“ savo vaikų neturėjusi teta. Daug jaunų vyrų paliko
šalį nesulaukę šauktinių amžiaus. Kita vertus, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, jie noriai tarnavo tautinėje
kariuomenėje.
Žinodami apie žydų gyvenimą caro valdymo metais, nebesistebime, kad 1915 metais Lietuvos žydų bendruomenę kaustė baimė ir nerimas: jiems buvo įsakyta
per dvidešimt keturias valandas susirinkti artimiausioje traukinių stotyje. Naktį prieš tai Geršonas ir jaunėlis
brolis Leibas kieme už namo iškasė duobę. Tamsiuose
kampeliuose žvilgėjo sniegas, nors žemė dar nebuvo
įšalusi. Freidė, mano senelė, raudodama dėjo į duobę
varinius puodus, samovarą, grūstuvę ir piestą, žalvarines
žvakides. Ji klausė, ar kada nors dar sugrįš į savo namus.
Kitą dieną daugiau kaip 500 Žagarės žydų pėsčiomis
arba vežimais patraukė į traukinių stotį. Kaip pakliu-
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vo jie buvo suvaryti į gyvulinius vagonus ir išgabenti į
atokiausias Rusijos vietas, pasitaikydavo, kad motinas
atskirdavo nuo vaikų, vyrus – nuo žmonų, jaunuolius –
nuo senių. Kai kurios šeimos vėl susitiko po karo, tačiau
buvo ir tokių, kurie niekada nebeišvydo savo artimųjų.
Daug mirė nuo vidurių šiltinės ir kitų ligų ilgoje kelionėje pietryčių kryptimi į Ukrainą.
Varginančioje kelionėje antisanitarinėmis sąlygomis
praleidę kelias savaites, jie pagaliau išsekę ir sutrikę atvyko į Berdianską, uostą Azovo jūros pakrantėje. Miestas, įsikūręs derlingose žemėse, buvo labai populiarus
pajūrio kurortas, kurį su likusia Rusijos imperijos teritorija jungė didžiulis geležinkelių tinklas. Turistai plūdo
čia pasimėgauti garsiosiomis purvo ir druskų voniomis.
Šįkart traukiniai atgabeno ne poilsiautojus, o pabėgėlius.
Kai jie klupinėdami išlipo iš gyvulinių vagonų vedini
alkanais ir verkiančiais vaikais, juos pasitiko komiteto
nariai, kurių akys žvelgė su gailesčiu ir pasibjaurėjimu.
Berdianske gyvenusius Rusijos žydus su štetlo broliais siejo tik religija. Nors šie žydai išsaugojo religinę ir
kultūrinę tapatybę, visgi jie įsiliejo į klestintį prekybinį
miesto gyvenimą. Iš pat pradžių pabėgėliai pajuto prieštaringus jausmus geradariams, nes šie labdarą teikė be
jokios šilumos.
Mano tėvą ir jo šeimą apgyvendino apleistuose kariuomenės barakuose; mamos šeima drauge su kitais
pabėgėliais pateko į bendrą salę. Buvo įrengtos virtuvės,
išdalyti rūbai ir patalynė. Pabėgėliai (bezhintzes) – taip
šiuos žmones vadino Berdiansko žydų bendruomenė. Šis
naujas žodis papildė jų skurdų rusų kalbos žodyną. Jie
kalbėjo jidiš kalba, meldėsi hebrajų kalba, lietuvių kalbą
mokėjo tiek, kad galėjo turguje derėtis su valstiečiais, o
rusų kalbą suprato prastai. Juk mokėsi jie hebrajų kalba
tradicinėse mokymo įstaigose savo štetle.
Panašiai kaip plinta anoniminiai anekdotai, imtos
kurti dainos, atskleidžiančios pabėgėlių kančias ir sunkumus. Žemu, džeržgiančiu balsu Geršonas dainuodavo dainą, sukurtą pagal devyniolikto amžiaus liaudies
dainą apie žydą, patekusį rekrūtu į caro kariuomenę.
Dainoje tremties sunkumai parodomi kaip kontrastas
namų šilumai ir saugumui, šabo žvakių liepsnoms ir
tradiciniams šabo patiekalams. Ir kareivis, ir bezhintzes
maitinosi sielvarto duona.
Prabėgus kelioms savaitėms, vieni ėmėsi savo amato, kiti dirbo tokį darbą, koks tuo metu pasitaikė. Geršono šeima iš barako persikėlė į vargingą miesto kvartalą
ir apsigyveno palaikiame namelyje. Kaip ir daugelis šeimų, jie glaudėsi viename kambarėlyje. Jie laikėsi nuostatos nisht onkumen on shtetl – nepriklausyti nuo miesto,
nuo labdaros.
Šiltoje derlingoje žemėje maisto netrūko. Nebrangiai
buvo galima nusipirkti to, kas štetle laikyta prabanga: vynuogių, apelsinų ir pomidorų, taip pat arbūzų bei juodos
duonos. Azovo jūroje nestigo plekšnių. Vaikai atsigavo.
Štetle pagrindinis maistas buvo silkė su bulvėmis, o dar
dažniau – bulvės be silkės. Įvairesnio maisto atsirasdavo
tik per šabą arba religines šventes, tada, pasak Geršono,
gaudavai bulvių plokštainio.
Vaikai daug lengviau prisitaikė tremtyje negu jų tėvai. Berdianske jiems atsivėrė naujas nuostabus pasaulis.
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Jie lankė pasaulietines mokyklas, ten mokėsi skaityti ir
rašyti rusų kalba. Jie vaikščiojo ūksmingomis gatvėmis,
kvėpė baltųjų akacijų aromatą ir nesigailėjo kažkur toli
paliktų namų, kuriuos prisimindavo nebent tada, kai
norėjo palyginti jų medinius namus ir purvinas gatves
su akmeniniais šio didmiesčio pastatais ir grįstomis alėjomis. Nugalėję pirmapradį drovumą, vaikai nuklysdavo toli už bendruomenės ribų, į tas vietas, kurios atrodė stebuklingos. Uoste jie stebėdavo, kaip darbininkai į
garlaivius krauna javus, žiopsodavo į elegantiškus turistus, įeinančius į prabangius viešbučius, išsirikiavusius
pajūryje, ir iš jų išeinančius, spoksodavo į parduotuves,
prekiaujančias prabangiais daiktais, kurių pavadinimų
jie nežinojo, žavėjosi vežimais, kurių netraukė arkliai ir
kurie zujo medžiais apsodintomis gatvėmis.
Mano mama pasakojo: „Anksčiau mes tik vieną kartą matėme automobilį. Kai jis važiavo Raktuvės gatve
Žagarėje, visi vaikai bėgo paskui ir šaukė: „A meshuge
ner vogen! A meshugener vogen!“ Tikrų tikriausias pašėlęs
vežimas, stebuklingas vežimas, kuris juda, net jei jo netraukia arkliai.
Iš pradžių vaikai su pagarbia baime žvelgė į beribę
jūrą, kuri Kerčės sąsiauriu jungėsi su Juodąja jūra, tačiau
netrukus ji tapo vaikų žaidimo aikštele. Vasarą jie siausdavo paplūdimyje ir vandenyje, nuo gruodžio iki kovo
čiuožinėdavo pačiūžomis užšalusiu jūros paviršiumi.
Tėvai matė, kaip vaikų oda įgauna sveiką atspalvį,
kaip jie atsikrato štetle turėto drovumo, todėl sakydavo:
„Kaip gojai“1. Vaikai augo pasitikintys savimi, sveiki ir
raudonskruosčiai. Tik keletas vyresnio amžiaus žydų kalbėjo ir skaitė rusiškai. Kai prireikdavo bendrauti su carinės valdžios įstaigomis, vaikai tapdavo vertėjais. Tuomet
vyresnieji bambėdavo: „Kiaušiniai moko vištas.“ Žydai
bijojo valdžios atstovų, kareivių ir policijos, ir ši baimė
buvo visiškai pagrįsta. Uniformomis su blizgančiomis
sagomis vilkinčius grėsmingus valdininkus jie vadindavo kneppeldikke, knepplech. Šie žmonės savo rankose turėjo
nepagrįstai didelę valdžią ir galėjo lemti žydų gyvenimą.
Geršonas prisiminė: „Nedaug ką būtum pasiekęs be
kyšių. Mes netgi susimokėjome už teisę būti ištremti.“ Jis
papasakojo istoriją, kuria galbūt galima ir suabejoti: kaip
karštą ir tvankią dieną traukinys staiga sustojo beribių
Rusijos stepių viduryje. Išsiveržę iš sausakimšų vagonų,
žmonės išvydo traukinio mašinistą. Šis vaikščiojo aplink
traukinį ir plaktuku kaleno į ratus.
Žmonės klausinėjo: „Kas nutiko?“
Mašinistas paaiškino: „Ratai nesisuks. Juos reikia
patepti“.
„Az men schmirt, geit es“, – atsiduso pabėgėliai ir ėmė
rinkti pinigus kyšiui. Jeigu patepsite, ratai suksis.
Skurdas sutrumpino nerūpestingą vaikystę. Po bar
micvos2 berniukai tapdavo siuvėjų, kirpėjų, batsiuvių
ar dailidžių mokiniais. Mergaitės padėdavo motinoms
prižiūrėti mažesnius vaikus arba mokydavosi siuvėjos,
mezgėjos ar skrybėlaičių gamintojos amato. Sulaukęs
dvylikos, Geršonas po pamokų darbuodavosi kirpykloje. Jaunesnysis mamos brolis Itcė pasisiuvo kostiumą bar
micvos apeigoms. Tik nedaugelis galėjo tęsti mokslus.
Tačiau, išsviesti į platų kunkuliuojantį pasaulį, jie noriai
ėmėsi to, ką jis galėjo pasiūlyti.
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Vakarais jie burdavosi arba į lavinamuosius ratelius,
kuriuos organizuodavo Bundas, Visuotinė žydų darbininkų sąjunga, arba į sionistų grupes, kurios buvo labai
įvairios: nuo kraštutinių religinių sektų, pranašaujančių
naują erą, iki kairiosios pakraipos grupių, skelbusių, jog
atpirkimą galima pelnyti darbu Palestinos žemėje. Bundo šalininkai sionizmą atmetė. Anot jų, vienintelė išeitis,
galinti išspręsti žydų problemą, – socializmas. Tik socializmas paniekintųjų, tarp kurių atsidūrė ir žydai, pasaulyje, gali atkurti lygybę ir orumą.
Geršonas ir jo draugai vakarais lankė rusų literatūros ir istorijos paskaitas, dainavo choruose, o tai stiprino
artėjančių pokyčių nuotaiką, kuri sklido ir platesniuose
visuomenės sluoksniuose. Jie neabejojo, jog senoji represinė sistema greitai žlugs, jos vietą užims teisinga visuomenė, o šiai kaitai labai reikalinga jų pagalba.
Visą laisvalaikį Geršonas praleisdavo Žydų darbininkų klube: skaitė bibliotekoje arba klausėsi paskaitų.
Tėvas Simonas užtiko po Geršono čiužiniu revoliucines
brošiūras ir jas sudegino.
– Ar žinai, kas nutinka tiems žmonėms, kurie kelia
revoliucijas? – šaukė tėvas karšdamas Geršonui kailį.
Simonas žinojo, kas laukia revoliucijas keliančių
žmonių. 1904 metais jis kariavo Rusijos–Japonijos kare.
Šia karas paskatino spalio revoliuciją, kilusią 1905 metais. Per Rusijos imperiją nuvilnijo sukilimų banga. Vienas kilo ir Žagarėje, kur vietiniai revoliucionieriai, kurių
daugumą sudarė žydai, įkūrė trumpai gyvavusią Žagarės Respubliką. Caro valdžia reagavo greitai ir negailestingai. Pasiųstas generolas Orlovas ir jo kazokai nusiaubė žydų namus ir sumušė šimtus žmonių. Vyrus uždarė
sinagogoje ir, grasindami nužudyti bei kankindami, siekė išgauti, kur slepiasi revoliucionieriai. Visi tylėjo. Juos
išlaisvino tik tada, kai bendruomenė sumokėjo 4500
rublių baudą. Revoliucionierių laukė daug liūdnesnis
likimas. Siuvėjas Zemakas Esinas buvo nušautas. Socialistu vadintas Riteris buvo nužudytas Rygos kalėjime.
Kitus arba negyvai nukankino, arba ištrėmė į Sibirą. Nedaugeliui pavyko išsigelbėti, jie perėjo sieną ir pabėgo.
Tarp jų ir moteris – Rifka Kreiger, kuri buvo išsiuvinėjusi Žagarės Respublikos vėliavą. Geršono motina verkė
ir maldavo jį užbaigti socialistinę veiklą: „Tave nušaus, o
mus ištrems į Sibirą.“ Tačiau niekas: nei tėvo mušimas,
nei motinos maldavimai, – nepadėjo, Geršonas ir toliau
lankė Bundo susirinkimus. Geršonas nuramino mamą, o
politinius leidinius paslėpė saugesnėje vietoje. Šešeriais
metais už Geršoną vyresnis Leibas dievino savo brolį.
Pirmuosius dvejus metus tremtis apsaugojo pabėgėlius nuo karo. Tačiau netrukus karas juos pasivijo. Kai
1917 metais Vokietija sutriuškino carinę Rusiją, čia kilo
revoliucija. Pasinaudoję chaosu, ukrainiečiai paskelbė
nepriklausomą Ukrainos Respubliką. Gyvavo ji neilgai.
Pasirašiusi taikos sutartį, vokiečių kariuomenė pasitraukė iš šalies, o naujoji komunistų vyriausybė, panašiai
kaip anksčiau carinis režimas, atsisakė pripažinti ukrainiečių nepriklausomybę, nes nenorėjo prarasti derlingo
regiono. Po daugybės mūšių, iš kurių viename Ukrainos pusėje kovojo ir anksčiau priešu laikytos Lenkijos
kariuomenė, Raudonoji armija nugalėjo pasipriešinimą,
1919 metų gruodį buvo paskelbta Ukrainos socialistinė
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respublika. Tačiau mūšiai tarp Raudonosios armijos ir
baltagvardiečių aršėjo ir netrukus kovos garsai pasiekė
Berdiansko apylinkes.
Nors jaunuomenė ir labai nenorėjo išvykti, tačiau
pabėgėliai paprašė leidimo grįžti į Lietuvą. „Jeigu laimės bolševikai, mus, kaip kapitalistus, sušaudys, o jeigu
nugalės Baltoji armija, mus, kaip bolševikus, pakars“, –
taip manė žydai.
Po daugelio metų Geršonas man pasakojo: „Juk galėjau nepaklusti tėvams ir pasilikti, tačiau, sulaukęs šešiolikos, netikėtai tapau šeimos maitintoju. Mano tėvas
susirgo gerklės vėžiu, o mama laukėsi šešto kūdikio.“
Kai tik pavyko gauti vietas traukinyje, jie išvyko iš
Berdiansko. Taip baigėsi ketverių metų tremtis rojuje.

3. R EVOL IU C IJ O S BE L AU K I A N T
Vu zayt ir alle, mayne chaveirimlech
Tzu lebt ir, tzu vandert ir,
Tzu zaint ir shein teit?
Zingt mir a liedala, zingt mir a liedala,
Zingt mir fun Yiddishen neit...
Ar tu gyvas, ar miręs? – klausiama dainoje apie
draugus, kurie nesugrįžo į heimen shtetala. Galbūt tu kažkur tebeklaidžioji, ar kada nors sugrįši namo?
Grįžę iš tremties, žydai savo namus rado sugriautus,
tai, kas priklausė jiems, buvo išgrobstyta, pragyvenimo
taip pat neliko. Jų kaimynai ne žydai, su kuriais siejo
neturtas, buvo paniurę ir kupini apmaudo dėl to, kad
žydai sugrįžo. Ir vėl liejosi dainos apie vargus, praradimus ir skausmą.
Švėtės upės pakrantėje stovėję Jofės namai buvo nusiaubti. Grindų lentos išluptos malkoms, langai iškulti,
stogo čerpės sudaužytos. Ir vėl mano senelė Freidė kasė
iš po žemių savo varinius puodus, žalvarines žvakides,
samovarą, piestą ir grūstuvę. Ir verkė. Simonas gulėjo
mirties patale, vaikai buvo maži, jiems reikėjo globos,
šešiolikmetis Geršonas išlaikė šeimą.
Ilgi nelaimių metai išugdė žydų sugebėjimą greitai
atgauti fizines ir dvasines jėgas, tad Jofės, kaip ir kiti
pabėgėliai, ėmė iš naujo kurti savo gyvenimus. Vieni
emigravo į Ameriką, kiti pasiliko savo štetluose, susitvarkė namus, atidarė mokyklas, sugrįžo į dirbtuves ir
atgaivino prekybą su kaimynais. Jaunimas nenustygo
vietoje, maištavo. Tremtis jiems atvėrė naują pasaulį.
Jie jau nebegalėjo sugrįžti prie tradicinių štetlo vertybių
ir gyvenimo būdo. Vienas jų kultūros herojų teigė, kad
labai norint įmanoma įgyvendinti mitą. Ir jie nusprendė
mitus paversti tikrove.
Etiniai lietuviai taip pat ėmė atrasti savo mitus iš
naujo. Iki 1861 metų, kai buvo panaikinta baudžiava,
valstietis nepakeldavo galvos nuo plūgo. XIX amžiaus
devintame dešimtmetyje ėmė formuotis iš valstiečių kilusi Lietuvos inteligentija, o drauge su ja ėmė rastis ir lietuvių nacionalizmas. Baigiantis Pirmajam pasauliniam
karui, lietuviai išgyveno nacionalizmo karštinę, jie iš
naujo patvirtino teisę save valdyti ir atkurti ilgai gniuždytą kultūrinę tapatybę. Lietuvos žydai suprato šį lietuvių troškimą. Nuo XIV amžiaus jie gyveno šioje šalyje ir
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vadino save litvakais. Jie tikėjosi, jog, išsilaisvinę iš caro
priespaudos, galės ramiai gyventi nepriklausomoje Lietuvos valstybėje.
1917 metais, kai Lietuvą okupavo Vokietija, vokiečių
vyriausybė leido įkurti Tarybą, kurią sudarė dvidešimt
narių. 1918 metų vasarį Taryba paskelbė nepriklausomą
Lietuvos valstybę, kurią pripažino ir Vokietija. Tų pačių
metų lapkritį buvo suformuota vyriausybė. Ir bolševikai,
ir lenkai siekė valdyti mažytę šalį, kurioje gyveno trys
milijonai gyventojų, tačiau nei vieni, nei kiti nebuvo tokie
stiprūs, kad primestų lietuviams savo valią. Politiniai ir
kariniai neramumai tęsėsi iki pat 1921 metų, kai Lietuva tapo Tautų Sąjungos nare. Didžiosios valstybės buvo
suinteresuotos, nes nepriklausoma valstybė tarnavo tarsi
apsauginė zona.
Lietuvos žydai, ypač jaunoji karta, įsitraukė į svaiginantį nepriklausomos Lietuvos kūrimą. Nors šalis buvo
skurdi ir ekonomiškai atsilikusi, tačiau, pasirašius Tautų
Sąjungos dokumentą dėl kalbinių, rasinių bei religinių
mažumų gynimo, daugelis puoselėjo dideles viltis. Kaune buvo įsteigta Žydų reikalų ministerija ir Žydų Tautos
taryba. Žydai dirbo Lietuvos vyriausybėje, Seime, tarnavo karininkais armijoje. Kauno gatvėse net pasirodė
užrašų hebrajų kalba. Kai kas kalbėjo apie žydų aukso
amžių. Kai kas laukė revoliucijos, kuri turėjo Lietuvoje
įgyvendinti socializmo utopiją. Tačiau tie, kurie saugojo
senesnius prisiminimus, kurie nepasitikėjo juos priglaudusių šalių nesavanaudiškumu, nepuoselėjo svajonės
apie aukso amžių. Jie buvo įsitikinę, kad vienintelė išeitis po šimtamečių persekiojimų – žydų tautos valstybė.
Jauni darbininkų sluoksniui priklausę intelektualai, susirinkę Geršono kirpykloje priešais turgaus aikštę,
karštai diskutuodavo apie savo įsitikinimus ir troškimus.
Freidė niekaip nesuprato, kodėl jos sūnui nesiseka užsidirbti daugiau, nors jo kirpykla nuolat būdavo sausakimša. Geršonas jai paaiškindavo: „Mes planuojame geresnį
gyvenimą, o ne geresnį pragyvenimą.“
Atgavus nepriklausomybę, be pagrindinių valstybinių mokyklų, buvo įkurtos trejopos žydų mokyklos:
sionistinės Tarbuto mokyklos3, kuriose buvo mokoma
hebrajų kalba; Jevnės tradicinės religinės mokyklos, kuriose taip pat buvo vartojama hebrajų kalba; ir jidiš kalbos pradinės mokyklos. Pastarąsias steigė socialistinės
pakraipos Kulturlige4. Ji siekė, kad pasaulietinis išsilavinimas būtų prieinamas daugumai jidiš kalba kalbėjusių
žydų. 1919 metais į Žagarę atvyko mokytojų ir dėstytojų.
Čia, be pradinių mokyklų, Kulturlige atidarė biblioteką ir
vakarinę mokyklą dirbantiems.
Geršonas didžiuodamasis prisimindavo: „Tai buvo
mūsų universitetas. Dirbančio jaunimo universitetas.“
Ištroškę žinių jaunuoliai ir merginos plūste plūdo
į Kulturlige įkurtą vakarinę mokyklą. Pamažu iškilo didžiulė biblioteka. Jaunimas studijavo labai įvairius dalykus, pradedant rusų ir vokiečių literatūra ir baigiant
marksizmu ir darvinizmu. Geršonas turėjo Charles’o
Darwino veikalo Rūšių kilmė (Di Afshtamung fun Mens
chen) tritomį jidiš kalba, kurį labai vertino. Dabar šios
knygos stovi mano knygų lentynoje, kadaise geltoni viršeliai dabar išblukę, blankiai rusvi. Pirmame viršelyje yra
Darwino nuotrauka, užpakaliniame – neandertaliečių
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šeimos piešinys. Knyga iliustruota žuvų ir paukščių, antilopių ir beždžionių piešiniais. Geršonas, ruošdamasis
kalbėti besimokančiųjų grupei Kulturlige, nė neįsivaizdavo, jog, prabėgus porai dešimtmečių, jo paties šeima
taps iškreiptų evoliucijos teorijų aukomis ir mirs baisia
mirtimi vykstant nenormaliai atrankai.
Štetlo jaunimas klestėjo. Kulturlige traukė ne tik tuos,
kurie troško mokytis, bet buvo ir socialinės jaunimo veik
los centras. Populiariausias buvo choras. Chore dainavo
mano mama Ševa. Dainavo ir Leibas. Jų atliekamos dainos išreiškė revoliucinę to meto dvasią. Net tokios apolitiškos moterys kaip Ševa ragino visų tautų varguolius
ir kenčiančiuosius nusimesti priespaudos pančius ir tapti
savo likimo šeimininkais.
Un du akerst, un du zeist,
Un du fiterst, un du neist,
Un du hammerst, un du shpinst,
Zog mir mein fraynt vos du fardinst?
Gling, glang, gling, glang,
Zingkt der hammer mit zayn gezang, gling, glang...
Tu ari ir sėji, ganai bandą ir siuvi, kali ir verpi, tačiau
vis tiek gyveni skurde, o tavo plaktukas dainuoja dainą:
gling, glang, gling, glang.
Choro vadovą sužavėjo Leibo muzikalumas, todėl
jis ėmė mokyti jį muzikos pradmenų. Tapęs Geršono pameistriu, Leibas taupė kiekvieną sunkiai uždirbtą kapeiką, kad galėtų nusipirkti trimitą. „Vieną dieną aš tapsiu
tikru muzikantu“, – pareiškė motinai.
Ji pašaipiai atšovė: „Kokia čia svajonė. Geriau jau
būti kirpėju negu čigonu.“
Ar trimitas buvo vienintelis instrumentas, kurį Leibas pajėgė nusipirkti? O galbūt jis atitiko emocingą Leibo
prigimtį? Galiausiai juk trimitas – tai tas instrumentas,
kuris tinka švęsti, instrumentas, kuriuo galima pasiekti
žmones, įspėti juos apie pavojų, skelbti laisvės šūkius,
pranašauti naują amžių. Jeigu Leibas būtų buvęs turtingų žmonių vaikas, galbūt jis būtų pasirinkęs smuiką arba
violončelę. Jis būtų galėjęs mokytis muzikos viename iš
didelių miestų, galbūt Rygoje, ir galbūt būtų tapęs profesionaliu muzikantu. Jo talentas ir polinkis neabejotinai
siūlė tokią gyvenimo kryptį. Tačiau nutiko kitaip: gyvenimo aplinkybės jį nuvedė visai į kitą pusę.
Šešiolikmetis Leibas prisidėjo prie gaisrininkų orkestro. Tokiame mažame miestelyje kaip Žagarė, kur
dauguma namų buvo mediniai, ugniagesiais tapdavo
vietiniai gyventojai savanoriai. Kad sulauktų daugiau
paramos, būdavo organizuojami orkestro pasirodymai
ir paradai. Ugniagesiai (pizharniks) nešiojo smailiaviršūnius šalmus, vilkėjo uniformą su dviem eilėm blizgančių
sagų, todėl savo išvaizda panėšėjo į valdžios atstovus
(kneppeldikker), nors galių neturėjo. Kai kildavo gaisras,
trimitininkas perspėdavo gyventojus apie pavojų. Per
štetlą nuvilnydavo garsas: „Pizhar! Pizhar!“ Priemonės
gaisrui gesinti buvo labai paprastos: arkliai traukdavo
vežimą su statinėmis, arklį duodavo tas, kuris jį turėjo,
nes savo ugniagesiai neturėjo. Kol liepsnos nuo vieno
namo šokinėdavo ant kito, savanoriai pripumpuodavo
statines vandens gatvės siurbliais arba gabendavo van-
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Žydų sinagogos
Senojoje Žagarėje

denį iš Švėtės upės. Žmonės su baime prisimindavo 1881
metų gaisrą, kai sudegė 400 namų, ir 1902 metų gaisrą,
kuris sunaikino beveik visą Senąją Žagarę. Apie Leibą
buvo sakoma, jog jaunystėje jis atsidavė gaisrų gesinimui, o vėliau – jų kurstymui.
Pameistrys Leibas, kirpykloje šluodamas nukirptus
plaukus, valydamas šukas ir galąsdamas skustuvus, atidžiai klausėsi diskusijų. Kai pats ėmėsi kirpti plaukus ir
skusti barzdas (ir savo paties), įsitraukdavo ir į debatus.
Pirmiausia, kaip ir Geršonas, jis tapo Bundo, Visuotinės
žydų darbininkų sąjungos, nariu. Geršonui išvykus iš
Lietuvos, Leibas įstojo į pogrindinę komunistų partiją. Skurdas ir troškimas sukurti geresnį pasaulį vertė jį
tapti radikalu. Prabėgus daugeliui metų, Leibo draugas
sionistas pasakojo, jog tuo metu su Leibu ginčytis buvo
sunku, net pavojinga.
„Sėdėjau įsitaisęs kirpėjo kėdėje, rankos buvo suvaržytos po balta skraiste, o jis stovėjo virš manęs ir mojavo
skustuvu. Vaizdžiai tariant, savo rankose jis laikė įtikinamus argumentus.“
Trumpu demokratijos klestėjimo laikotarpiu žydų
jaunimas, susitelkęs bendruomenės centre Kulturlige,
mokėsi ir diskutavo, šoko ir dainavo, įsimylėjo ir tuokėsi, gyvenimas grįžo į įprastas vėžes. Šeštadieniais, apsirengę geriausiais šabo drabužiais, jie vaikštinėdavo grafo
Naryškino parke. Nors laikai buvo nelengvi, jie puoselėjo dideles viltis dėl ateities.
Leibas juokaudamas mėgdavo klausinėti: „Kas rengiasi šabo drabužiais visą savaitę?“ Į šį klausimą galėjo
atsakyti bet kuris štetlo gyventojas. „Tas, kuris neturi šabo
drabužių.“
Geršonas, būdamas dvidešimt dvejų, pamilo rusų
literatūros mokytoją. Tai buvo išsilavinusi moteris iš Rygos, keleriais metais už jį vyresnė, ji padėjo organizuoti
veiklą Kulturlige. Jų romanas tęsėsi beveik metus ir per tą
laiką Geršonas neprastai išmoko rusų kalbą. Ševa klausinėdavo: „Ko tu tikiesi iš tų papildomų pamokų? Niekaip
nesuprantu, ką jis toje senmergėje pamatė.“ Mokytojai,

kurios vardas pasiklydo istorijos vingiuose, tuo metu
turėjo būti kokie dvidešimt aštuoneri. „Ji buvo negraži,
nemokėjo stilingai rengtis, jos sijono siūlės buvo kreivos, o kojinės susisukusios apie kulkšnis.“ Šie žodžiai,
ko gero, daugiau pasako apie Ševą negu apie mokytoją.
Geršonas apie ją visada kalbėdavo susižavėjęs, su balse
juntamu gailesčiu.
Ševa buvo Geršono draugo Icės Reiseno sesuo. Štet
le, kuris garsėjo gražiomis moterimis ir protingais vyrais
(ši dichotomija niekam nekėlė abejonių) Ševa buvo daili
mergina. Jos grožis ir linksmumas traukė nemažai gerbėjų. Ji prisiminė: „Prieš ištekėdama mūsų šokiuose aš
gaudavau daugiausia sekretkių. Sekretkės? Tai – kortelės,
kurias pirkdavai atėjęs į šokius, joje rašydavai slaptą žinutę tam žmogui, kuris tau patiko. Kortelę sulenkdavai,
užrašydavai ant jos vardą, o prižiūrintis šokius asmuo
atlikdavo laiškininko darbą. Mes vadinome tai Skrajojančiu paštu. Mes jau buvome šiuolaikiški; nesinaudojome shadchan (piršlio) paslaugomis. Mes patys rinkomės
antrąją pusę. Tokiu būdu net drovi, nepatraukli mergina
galėjo taktiškai patraukti jaunuolio dėmesį. Tačiau dažniausiai sekretkes siųsdavo vyrai. Tu parašydavai kažką
panašaus: „Ar nenorėtum šeštadienį pasivaikščioti su
manimi Naryškino parke?“ Belikdavo laukti tęsinio. Kai
ištekėjau, sudeginau visas savo sekretkes.“
Ševa pamilo vieną iš savo gerbėjų. Dvejus metus jie
vaikštinėjo Naryškino parke susikibę už rankų. Išvykdamas su šeima į Pietų Afriką, jis pažadėjo ją pasiimti.
Ji niekada daugiau apie jį nebeišgirdo. Geršonas guodė
nusiminusią draugo Icės seserį. Dar po kelių mėnesių
rusų literatūros mokytoja grįžo į Rygą.
Tuo metu demokratiniai procesai Lietuvoje ėmė strigti. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, politikai buvo tolerantiški, priklausė įvairioms partijoms, tačiau tarp partijų
kilę konfliktai trukdė sudaryti stabilias vyriausybes. 1926
metais po coup d’état (valstybės perversmo) valdžia atiteko nacionalistinei vyriausybei. Antanas Smetona ir jauni
karininkai bei intelektualai uždraudė opozicines partijas,
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apribojo piliečių laisves, įvykdė mirties bausmę keliems
komunistams ir į kalėjimus uždarė nemažai socialistų,
socialdemokratų bei krikščionių demokratų. 1927 metų
rugpjūtį buvo paleistas Seimas, paskelbta laikina konstitucija, kuri panaikino daugelį ankstesne konstitucija įteisintų demokratijos principų. Žydų ir kitų mažumų teisės
buvo apribotos dar prieš perversmą. Jų aukso amžius tęsėsi nuo 1919 iki 1922 metų. 1924 metais buvo uždaryta
Kulturlige ir kitos svarbiausios jos įstaigos: pradinė mokykla, vakarinė mokymo įstaiga ir bibliotekos.
Augo ir ekonominis antisemitizmas. Į miestus atsikėlę valstiečiai susidūrė su žydų, vokiečių ir lenkų
prekybininkų ir amatininkų konkurencija. Verslininkais
vadinama organizacija savo šūkiu pasirinko „Lietuva
lietuviams“. Jie išreiškė ribotą požiūrį, kuris diskriminavo Lietuvoje gyvenusias mažumas. Etiniai lietuviai
katalikai niekada nepripažino žydų Lietuvos piliečiais;
jiems tiesiog buvo naudinga bendradarbiauti su žydais
kovojant dėl nepriklausomybės. Šimtmečius šalyje gyvenę žydai buvo laikomi „kitais, svetimais“. Nors pogromai
trumpam liovėsi, tačiau kartkartėmis kildavo antisemitinės demonstracijos, kurias pakurstydavo ir bažnyčia, iš
sakyklos koneveikdama „Kristaus žudikus“.
Galiausiai Geršonas prarado viltį, jog Lietuvoje įvyks
kokių nors prasmingų politinių pokyčių. Į valdžią atėjus
stipriai dešiniosios pakraipos vyriausybei, atrodė, jog revoliucija niekada nekils. Ševos brolis dvynys Bencė ragino
juos atvykti į Meksiką, kur jis emigravo prieš keletą metų.
Bencė rašė: „Jau gana Senojo pasaulio skurdo ir pogromų.
Meksikoje nėra jokio antisemitizmo. Jie net nežino, kas yra
žydai.“ Ševai labai patiko ši mintis. Ji norėjo ištekėjusios
moters gyvenimą pradėti naujoje šalyje. Žagarė saugojo
labai daug liūdnų prisiminimų. „Tavo šeima galės atvykti
pas mus į Meksiką, kai tik ten įsikursime“, – kalbėjo Ševa
Geršonui. Ji kartojo daugelio emigrantų ketinimus.
Netrukus po vestuvių Geršonas šeimai ištarė: „Lietuvoje žydai neturi ateities. Mes su Ševa vyksime į Meksiką pirmi, o kai tik sukaupsiu pinigų kelionei jūra, pasiimsiu ir jus. Neilgai trukus mes vėl būsime kartu.“ Jis
tikėjosi, kad šeima kelerius metus išsivers be jo. Jo sesuo
Henkė siuvo ir siuvinėjo patalynę bei staltieses, jos darbai buvo labai paklausūs. Leibas – savarankiškai dirbo
kirpėju, o jaunesnis brolis Faivkė jam padėdavo. Tik du
jaunesni vaikai dar lankė mokyklą. Iš jų uždirbamų pinigų ir tų pinigų, kuriuos jis atsiųs iš Meksikos, šeima
galės pragyventi.
Geršono planai pribloškė Leibą. Geršonas, kuriuo
jis visada pasitikėjo, nė nebuvo užsiminęs broliui apie
savo ketinimus emigruoti. Leibas piktai išrėžė Geršonui:
„Ševa vedžioja tave už nosies. Dėl gražaus veido tu apleidi šeimą ir atsisakai savo idealų.“
Geršonas ginčijosi: „Aš nieko neapleidžiu. Aš, kaip
revoliucionierius, gyvenu antisemitiškoje aplinkoje. Pa
žvelk į populistus. Jie pateisina prieš žydus nukreiptus
pogromus aiškindami, kad tokie protrūkiai išreiškia pagrįstą valstiečių apmaudą. Populistai klausia: ,,Ką mes
turėtume daryti, kai jie muša žydus? Ginti juos?“
Leibas įsižeidęs atkirto: „Kalbi kaip sionistas.“
Turgaus aikštėje įsikūrusioje kirpykloje jis susižavėjęs klausydavosi, kaip Geršonas triuškindavo sionistų
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argumentus žirklių čekštelėjimu, religinį misticizmą –
skustuvo brūkštelėjimu, utopines svajones – kandžiu
žodžiu. Ir vis dėlto jis nebuvo paklusnus Geršono patarnautojas. Jis palaikė jaunesnius žydų populistus ir
marksistus, kurie kritikavo Bundą dėl per didelio šios
organizacijos dėmesio nereikšmingoms smulkmenoms.
Nors Leibas puikiai suprato žydų revoliucionierių sunkumus, net pats buvo su jais susidūręs, jis nepripažino tų
abejonių, kurios privertė jo brolį bėgti. Jis buvo įsitikinęs,
jog revoliucija išspręs šias problemas, visi žmonės taps
broliais. Jis nepritarė Geršono išvykimui.
Kiti Geršono broliai buvo liūdni ir sutrikę, ypač
Šmulkė, jauniausiasis brolis, kuriam Geršonas atstojo
tėvą. Sunkiausia buvo išsiskirti su motina. Freidės ir vaikų, susispietusių prie medinio namelio Švėtės pakrantėje, ir tylios jų kančios vaizdas, kai paskutinį kartą juos
apkabino, Geršoną lydėjo visą likusį gyvenimą.
Nors pareigų Leibui prisidėjo daugiau, nors jis krimtosi dėl Geršono išvykimo, tačiau labai troško gyventi.
Jis buvo jaunas ir gražus, mėgo muziką ir šokius. Jaunos
štetlo moterys Leibą mylėjo, o jis mylėjo jas. Kai kas kalbėjo, jog Leibas tapo štetlo donžuanu tam, kad nuslėptų
savo politinių įsitikinimų gilumą. Kiti teigė, jog moteris
traukė jo paslaptingumas. Kita vertus, flirtas ir politika
vienas kitam netrukdo. Vienas dalykas, dėl ko visi sutinka, – tai Leibo aistra muzikai. Jis grojo bet kokiai progai
pasitaikius, bet kokiuose renginiuose. Kai Geršonas išvyko, Leibas įkūrė grupę ir entuziastingai grojo socialistų,
religinėse ir net sionistų šventėse. Muzika jam buvo didžioji jėga, prieš kurią visi tampa lygūs.
Žmonės vis dar sako: „Leibas Jofė, muzikantas? Aš jį
puikiai prisimenu. Kai Leibas atsistodavo groti solo partiją, visi nustodavo šokti ir flirtuoti – visi klausydavosi.“
Žmonės jį puikiai atsimena, tačiau tie prisiminimai
yra skirtingi. Vieni vaizduoja jį su ragais, kiti – su aureo
le. Vieni prisimena Leibą kaip talentingą muzikantą,
kiti – kaip paprastą kaimo kirpėją, aistringai pučiantį
trimitą; kaip atsidavusį idealistą arba kaip partijos appa
rachnik; kaip rūpestingą žmogų arba kaip tą, kuris mylėjo ne žmones, o Žmoniją; kaip švelnų mylimąjį arba
kaip pasipūtusį donžuaną. Kadangi Leibas išreiškė savo
gyvenamojo meto dvasią, jis tapo savotišku vietos mitu.
Net jo vaidmuo dienomis prieš vokiečiams okupuojant
Žagarę 1941 metais, net jo mirties aplinkybės po dvejų
metų yra nežinomi.
Tik po karo Geršonas šį tą sužinojo apie Leibo gyvenimą ir mirtį. Leibas parašė broliui tik du kartus: tuoj po
to, kai Geršonas išvyko iš Lietuvos, ir 1943 metais, prieš
mirdamas nuo karo žaizdų. Pirmasis laiškas nepaprastai
prislėgė Geršoną, antrasis, laimei, niekada jo nepasiekė.
Iš anglų kalbos vertė
A U ŠR A L U K ŠA I T Ė- L A P I N S K I E N Ė
1
2

3

4

Menkinamasis žodis, kuriuo žydai vadindavo kitataučius – vert. past.
Žydų iniciacijos ritualas, kai, sulaukę atitinkamo amžiaus, žydų
vaikai tampa atsakingi už savo veiksmus – vert. past.
Tarbutas – pasaulietinė žydų kultūros ir švietimo organizacija, kuri
steigė mokyklas Rusijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir kt. – vert. past.
Kultūros lyga – žydų kultūrinė organizacija, kurios tikslas buvo
skleisti jidiš kalbą, literatūrą bei kultūrą – vert. past.
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Neda Letukytė

Žmogaus žodis
Pasaulio sukūrimas
Ir pirmą dieną Erškėčių gatvėj
jis pastebėjo čia esant per daug tamsos
tad įžiebė palubės lemputę sušukdamas
tebūnie šviesa
Antrą dieną
kurią vadinau antradieniu
ėmė lyti pro kiaurą stogą
ir jis pusnuogis lakstė primindamas
kad tai yra gera
Taip keitės vakaras ir rytas
kol jis į ranką paėmė
vasaros jonvabalį ir matė
kad tai yra stebuklinga
Šeštą dieną
kurią vadinau šeštadieniu
jis prilietė mano nesamą kauliuką
ir sakė kelkis kad rytoj galėtume
pro kiaurą stogą paleist savo jonvabalį
Mačiau kad tai yra gera

Edenas
Visas mūsų Edenas buvo
trys
baltai nuo sąžinės kirminų
apsaugotos obelys
Po pirmąja dar pavasarį
jis pakabino sūpynes ir patupdęs
mane siūbavo kol ant galvų pasipylė
ne žiedai – angelo sparnų plunksnos
Antrą mudu auginom
dėl vaisių nes man patiko
jo spaudžiamas obuolių liūdesio vynas
o jam patiko kad aš nė gerti nemoku
Trečiojoj jis laikė inkilą
paklydusiems kolibriams grįžti
ir šypsodamas sakė mieloji
išvarymas tik Ivaškevičiaus pjesė
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Arka
Lietūs į Erškėtgatvę
jau buvo atplukdę birželį
ir per pirmą jaunatį spėjo prilyti
mano kairįjį širdies skilvelį
Jis vienintelis buvo pasiryžęs didvyriškai
gelbėti todėl plėšė languoto
popieriaus lakštus ir lankstė
lankstė
lankstė
laivelį ne sau man lankstė
Sakė ištrūksi taip
ir plukdė popierių mūsų virtuvės kriauklėj
akies krašteliu tikrindamas
ar stebiu
Stebėjau laivas perplaukė
muiluotą okeaną ir aš sakiau
reikia čia mūsų jonvabalio
švyturio švytinčiai įgulai
Jūreivio su jonvabaliu
ant birželio peties reikia o jis
kinkavo galva ir sekė pasaką
apie pro stogą išleistą jonvabalį
paskutinį jūrų vilką

Klajonė
Baladę apie ilgą klajonę
rugpjūčio naktį kai
žvaigždės skęsta nes
per sunkios per giliam dangui
jis sekė mano
miego pribijančiai širdžiai
Kalbėdamas maišė manų
košę ir tikėjo kad herojus
neva košė išgelbėjusi
neva mana kurią ragaut liepė
Tikėjimas tariau vedė
manai tik placebas o jis
makalavo šaukštu ak
mieloji istorijos esmė košė
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Keturiasdešimto
gimimo bet labiau nemirimo
proga išsivirk manų ir
ragaudama pajusi kad
keturiasdešimtmečiams
tik košė ir aš būsiu tave pasitinkantis
Jo lūpos aplipo
nedidukais baltais
taškeliais sniego skruzdėlytėm
ir man buvo skanu žiūrėt
kaip jis valgo
Ir laukt savo nemirimo kelionės

Dekalogas
Tai buvo sausis
Erškėčių gatvėj kai
mudu slidėm išpaišėm
istorijas ant savo
Sinajaus
Jis uždusęs lietė
stiklu apšerkšnijusius mano
plaukus ir sakė šitaip švęsk
kiekvieną dieną liūdesį
palikdama rytojui
Surinkęs sausio žvaigždes
delnan jis klausė ar nešalta
pridurdamas kai meluosi
meluok poetiškai ir trapiai
Ir kai kankins kvaišos naktys
tark mano vardą
be reikalo kad jis raminamai
bėginėtų per tavo lūpas
Jam šitaip bekalbant aš
pačiupau ledo žvaigždę iš jo
šarmotų rankų ir jis juokėsi
vok tik kokybiškai kad nebūtų
plagiato
Jeigu būsi tai būk žmogum
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Liturgiae
Jis paėmęs stiklinę pieno
glaudė ją prie lūpų
ir žiūrėdamas į sielą tarė
imk ir įsipilk jo dar liko
aname kartoniniame pake
Šitaip išgėręs jis braukė
ranka per burną ir
šnabždėdamas kad jau nori miego
vadino vėl užeiti
Verta ir teisinga
tavęs klausytis ir besiklausant
sekti pieno lašą ant lūpų
kai kambarys pilnas tavo širdies
Šneku su tavim tik
ką tylėdama mama sakiusi
tai žmogaus žodis
dėkojame žmogui

Išpažintis
Šlovė žmogui!
Paskutinį kartą su Tavim
kalbėjau dieną prieš prisikėlimą
ar rytą po gimimo
nepamenu
Per tą laiką tris kartus
rankų neploviau broliui liepiau
eik šėko pjauti ir
nespėjau į autobusą
Būsiu sakiau kai nepasirodžiau
miegojau apsimesdama kad
girdžiu sapnų gaudykle
labiau nei Tavim tikėjau
Daugiau neprisimenu
gaila bet nesigailiu prašau
pokalbio prie arbatos
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Tai tuk tuk tuk į
medį tris kartus kad
nieko neprisigalvotum
eik ir
neškis griaustinį kaip
švenčiausią pažadą
pavasarį kaip pašautą kareivį
pašauki mylėk
savo nuodėmę kaip save patį
Tuk tuk tuk
Kitas!

Susitikimas
Po balta Patepančiojo
ranka tąsyk susitikom
sakei esi pratęs
mylėt garsiau už vargonus
Už nepermaldaujamą gaudesį
stipriau plaki greičiau
nei didžiausia širdis
bet niekada per greitai
Prie baltų Liečiančiojo
akių prisipažinai
mylintis brangiau nei
auksinis palubės sietynas
Gryniau už čia esantį
kietmedžio grindinį bet
vis dar vaikiškai
kaip per Patepimą
Bijojau pakelti akis
į didžiąją Meilę ir
nors paskutinis eilėraštis
turėjo būti Išėjimas
Sakau Ateik
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A nd r iu s Kon ick i s

Petrapilio meilės naktys
Įsimylėjusio istoriko meilės filosofija

Baltosios miesto prie Nevos naktys sukėlė daugybę stipriausių įspūdžių ne vienam
įsimylėjėliui. Neatsispyrė jų poveikiui ir Peterburgo universiteto profesorius Levas
Karsavinas. Mąstytojas ne tik patyrė didžiulį jausminį pakilimą, bet ir buvo įkvėptas
teoriškai išgvildenti meilės reiškinį.
Nors žodžių derinys „įsimylėjęs istorikas“ tikriausiai intriguoja labiau nei „meilės
filosofija“, pirmiausia derėtų aptarti prasmingą ir darnią teorinę konstrukciją – atsigręžti
ad hominem mėginsime nebent pabaigoje.

S

ąvokos meilės filosofija vartojimas jokių keblumų
nesukelia – taip paprastai vadinami filosofiniai
samprotavimai, susiję su vienu gražiausių, tauriausių, nors kartu galbūt ir paslaptingiausių žmogiškųjų
jausmų. Panašiai vartojami terminai „gamtos filosofija“,
„kultūros filosofija“, „kalbos filosofija“, „religijos filosofija“. Todėl pernelyg nedvejodami galėtume, pavyzdžiui,
Ludwigą Wittgensteiną vadinti kalbos filosofu, Thomą
Kuhną – mokslo filosofu: vien dėl to, kad jie reguliariai
ir profesionaliai dirbo šiose žinių srityse. Lygiai taip pat
Stasį Šalkauskį drąsiai galime vadinti kultūros filosofu,
o Antaną Maceiną – religijos filosofu. Tačiau priskirti kokiam nors mąstytojui titulą meilės filosofas būtų gerokai
kebliau – visų pirma dėl to, kad vargu ar daug atsiras tokių, kurie visą savo filosofinę kūrybą skyrė meilės prob
lemoms. Kita vertus, posakis „meilės filosofas“ neretai
turi papildomos prasmės ir ne tik nurodo tam tikrą intelektualaus darbo sritį, bet ir suvokiamas kaip savotiškas
garbės vardas, suteikiamas „už ypatingus nuopelnus“.
Atsižvelgdamas į tai, mielai suteikčiau tokį titulą mąstytojams, specialiai meilės problemoms skyrusiems tik
po vieną kūrinį: Platonui (Puota), Vladimirui Solovjovui
(Meilės prasmė), Erichui Frommui (Menas mylėti), Karoliui
Wojtyłai (Meilė ir atsakomybė). Friedrichas Nietzsche neparašė nė vienos specialiai meilei skirtos knygos, tačiau
daugybė taiklių jo pastebėjimų įvairiuose kitas problemas gvildenančiuose kūriniuose leidžia priskirti jį garbingai meilės filosofų kategorijai.
Levas Karsavinas parašė du iš esmės meilei skirtus
tekstus: straipsnį Fiodoras Karamazovas kaip meilės ideolo
gas (1921) ir knygą Noctes Petropolitanae (1922), kurios antrąją dalį sudarė pagrindinės prieš metus pasirodžiusio
straipsnio mintys. Tačiau derėtų prisiminti, kad Karsavinas yra istorikas – bent jau ex professo. 1906 metais jis baigė
istorijos studijas Peterburgo universitete, 1916-aisiais apgynė daktaro disertaciją Viduramžių religingumo pagrindai;
1927 m. profesorius kviečiamas į Visuotinės istorijos katedrą Lietuvos universitete, o svarbiausias jo nuopelnas
lietuviškuoju akademinės veiklos laikotarpiu yra penkiatomė Europos kultūros istorija (1931–1937). Vis dėlto dau-

Levas Karsavinas, apie 1920 m.

gelis Karsavino raštų tyrinėtojų pirmą mokslininko kūrybos dešimtmetį (nuo universiteto baigimo iki Viduramžių
religingumo pagrindų) apibūdina kaip „kelią iš istorijos
į filosofiją“. Šis polinkis į filosofiją anaiptol nesugadino
Karsavino kaip istoriko, nebent suteikė jo tekstams naujų,
ne visuomet būtinų, kartais tiesiog nepageidautinų tyrinėtojo individualumą atskleidžiančių bruožų; kita vertus,
tai paskatino mąstytoją kurti kitokio pobūdžio tekstus –
filosofinius, teologinius, politologinius ir netgi poetinius.
Įsižiūrėkime pirmiausia į neretai „filosofine poema“ vadinamą kūrinį Noctes Petropolitanae ir matysime, ar Karsavinas nusipelno garbingo meilės filosofo vardo.
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Filosofinės Karsavino koncepcijos tyrinėtojai linkę
išskirti pagrindinę, fundamentinę visų jo konstrukcijų
sąvoką – dvejybę1. Ji gali praversti ir mūsų mėginimui suprasti mąstytojo samprotavimus apie meilę. O pradėti derėtų nuo, ko gero, pamatinio postulato: „...nebūna, negali
būti tikros meilės be atsako, ji visuomet – dviejų meilė.“2
Iš pirmo žvilgsnio šitie „du“ nekelia jokių problemų ar
abejonių: netgi formaliojoje logikoje meilė apibūdinama
kaip „binarinis santykis“. Tačiau, vadovaudamasis dvejybės principu, Karsavinas deklaruoja tik tokios meilės
tikrumą, kai mylintysis kartu yra ir mylimasis, o mylimasis – kartu mylintysis. Neįmanoma įsivaizduoti, kad
mąstytojas nebūtų nieko girdėjęs apie daugybę meilės be
atsako atvejų – apie tai žino kiekvienas, jei ne iš asmeninės patirties, tai bent jau iš romanų, filmų ar spektaklių.
Iš tikrųjų, laiminga abipusė meilė – gana retas reiškinys
grožinėje literatūroje: ji negali tapti intriguojančio siužeto
pagrindu, o ir neįdomi kaip nagrinėjimo ar apmąstymo
objektas. Visai kas kita – meilė be atsako: čia nuolatinė
įtampa, nesibaigiančios abejonės ir kančios, neretai net
tragedijos. Rašytojai, dramaturgai, režisieriai sprendžia
šias problemas savomis, meninėmis, priemonėmis. Psichologas Viktoras Franklis iškelia tezę, labai panašią į
Karsavino, tačiau samprotauja visiškai kitaip: „...negali
būti tokio reiškinio, kaip „neatsakyta, nelaiminga meilė“;
jau pačiame šiame termine slypi vidinė prieštara. Arba
jūs iš tikrųjų mylite – ir tokiu atveju jūs turite jaustis lyg
praturtėjęs, nepriklausomai nuo to, ar jūsų meilė sulaukė atsako, ar ne, – arba jūs nemylite iš tikrųjų, nesiekiate
perprasti kito žmogaus esmės, o veikiau visiškai tą esmę
ignoruojate ir ieškote jame... savybių, kurias jis „turi“ ir
kurias jūs galėtumėte „pasisavinti“. Tokioje situacijoje
jūsų jausmai iš tiesų gali likti be atsako...“3 Karsavinas negalėjo perskaityti šių V. Franklio eilučių, bet ir perskaitęs
tikriausiai neatkreiptų į jas reikiamo dėmesio: meilė „viena kryptimi“ jam yra netikra ir todėl visiškai jo nedomina.
Esmė čia ta, kad meilė Karsavinui anaiptol ne privatūs kokių nors jonukų ir maryčių kaprizai, o savotiška
Dangaus dovana ir todėl – kosminio masto reiškinys. Štai
kelios mąstytojo mintys šiuo klausimu: „Negaliu rasti
savyje nieko „savojo“: viskas dovanojama man tobulos
Būties, neišsemiamo Gėrio...“ (105); arba: „Norime mes
ar nenorime, mes įgyvendiname dvipusės meilės dėsnį...
Mes galime nenorėti jo vykdyti ir tada vykdysime jį kaip
vergai.“ (186) Galėtume čia įžvelgti tam tikrą analogiją su
Arthuro Schopenhauerio pasaulinės valios koncepcija –
būtent valia suranda kiekvienam jonukui atitinkamą marytę, nepriklausomai nuo to, ką jie patys apie tai galvoja.
Tačiau A. Schopenhaueris pabrėžia rekreacijos reikšmę:
pasaulinė valia rūpinasi palikuonių kokybe. Samprotaujant apie meilę, rekreacijos argumentas atrodo gana primityviai – Schopenhaueriui galėtų gražiai paprieštarauti
Vladimiras Solovjovas: „...lytinę meilę ir dauginimąsi sieja
atvirkštinis proporcingumas...“ „Stipriausioji meilė labai
dažnai būna be atsako ir... jokių palikuonių neprodukuoja.“4 Karsavinas palikuonių problemos neakcentuoja; nėra
jokios abejonės, kad su V. Solovjovo kūryba jis buvo gerai
susipažinęs, ir vis dėlto niekaip nereaguoja į pirmtako idėją, kad „stipriausioji meilė dažniausiai būna be atsako“.
Plėtodamas dvejybės koncepciją Karsavinas pateikia skaitytojui pluoštą, kukliai sakytume, lokalių, bet
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itin įdomių psichologinio pobūdžio pastebėjimų. Labai
natūraliai ir įtikinamai atrodo susitikimų ir išsiskyrimų
harmonijos postulavimas: netgi „Dieviškojoje Meilėje iškyla tokia žemiškajai meilei pažįstama suartėjimų ir atsiskyrimų kaita.“ (118) Arba, tarkim, tokios daugelio ne
kartą patirtos situacijos aprašymas: „...juntame mes, kad
per mažai mums gyvenimo dviese: mums reikia su kitu,
su trečiuoju, pasidalyti savo džiaugsmu.“ Tačiau kita
vertus, įsimylėjėlis „kartu su mylimąja bėga nuo žmonių
akių ir slepia savo meilę, nes tikras trečiasis yra pati Meilė...“ (138) Kaip savotiškas leitmotyvas nuolatos skamba
idėja: „Meilė suponoja ne tik vienybę, bet ir skirtingumą,
jos tikslas ne supanašėti, o kartu atsiskleisti.“ (66)
Meilės ir pažinimo santykis – tradicinė meilės teo
retikų tema. Karsavinas savaip priartėja prie jos. Pirmiausia reikia akcentuoti dvejybę: „Tobulas žinojimas... įmanomas tik tada, kai pažįstantysis ir tai, kas pažįstama, yra
viena...“ Tačiau „vis dėlto turi būti to, kas pažįsta, ir to,
kas pažįstama, skirtumas.“ (112) Čia, kaip ir mylinčiojo
ir mylimojo atveju, subjektas ir objektas vieningi, bet vis
dėlto skirtingi. O štai ir itin poetiška problemos traktuotė:
„Juo labiau aš myliu tave, mylimoji, ir juo labiau pažįstu,
tuo labiau aš noriu tave pažinti ir mylėti.“ (119) Pamažu
išryškėja ir tapatumo idėja: „pažinimas – tai meilė.“ (113)
Karsavinas – ne racionalistas; jis nelinkęs svarstyti, juo
labiau akcentuoti pažinimo metodų ar įrankių. Tačiau ir
racionalistai – ir anksčiau, ir vėliau už Karsaviną – neretai buvo visiškai su juo solidarūs, nors pasisakydavo
kiekvienas savo stiliumi ar maniera. Pavyzdžiui, Blaise’as
Pascalis: „Nemėginkite atskirti proto nuo meilės, nes jie
neatskiriami.“5 Arba Paulis Valéry: „Meilė be proto – niekas... Ir čia prasideda keblumai...“6 Vieną tokių keblumų
taikliau nurodo F. Nietzsche: „Meilė yra tokia būsena,
kai žmogus dažniausiai mato daiktus ne tokius, kokie jie
yra.“ (Der Antichrist, 23) Karsavinas galėtų gražiai oponuoti skeptiškai nusiteikusiam mąstytojui: „Žiūrėk: ji
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myli jį ir laiko protingu ir gražiu. O mes matome: kvailas
jis ir bjaurus... Ne, nieko mes nematome: mato jinai.“ (25)
Rimčiausia visų samprotavimų apie meilę kolizija –
be abejo, sielos ir kūno santykis. Karsavinas aiškiai suvokia šią tradicinę opoziciją, tačiau sprendžia ją, švelniai
tariant, ne visai tradiciškai. Visų pirma jo kritikos objektu
tampa lėkštas „dvasinis“ moralizavimas: „Mes dažnai gėdijamės, jaučiame pasišlykštėjimą savimi, kai, „užsimiršdami“, atsiduodame aistros polėkiui; tik gėdijamės mes
paskui, prisimindami tai. <...> Jeigu aš ir aistra – vieningi, ir – užsimiršdamas ar ne, nesvarbu – aš myliu, man
ne gėda nei aistros akimirką, nei paskui. Priešingai – aš
jaučiu neaprėpiamą gyvenimo ir meilės pilnatvę ir grožį.“7 Argumentas ir šiaip nepaprastai svarus, bet efektą
pastiprina dar ryški apeliacija į Šventojo Rašto eilutę:
„Ne vien dvasiniam gyvenimui esu aš žemėje gimęs, bet
ir kūniškam...“ (197; plg. Įst 8, 3, Mt 4, 4) Sugretinimai su
krikščioniškąja koncepcija atrodo Karsavinui gana įtaigūs
savo pozicijai pagrįsti: „Visiems, išskyrus Jėzų ir Mariją,
kūniškos meilės atsižadėjimas yra savo tobulumo atsižadėjimas...“ (197), nes „kiekvienas atskirai esame neišbaigti nei dvasiškai, nei kūniškai, kiekvienas yra tobulas
kūniškai tik kūniškoje vienybėje su savo mylimąja“ (195).
Apie dvasios tobulybę kalbama kitoje vietoje – ir dvasiai
užkraunama didžiulė atsakomybė: tik dvasia pajėgi iškelti kūno permainingumą virš potencialumo būsenos.
„Ir ji privalo tai padaryti ne atsiskyrusi, o kreipdamasi
į kūną, harmoningoje su juo vienovėje. Ji neturi gyventi
skyrium, neturi pamiršti apie kūno maldavimus ir norus.
<...> Ir gėda jai, kai, pamiršusi savo tikslą, ignoravusi Meilės pilnatvę, kurioje turi gyventi, pamiršta ji karališkąją
savo padėtį ir abejingai žiūri į „beprotiškus“ savo kūno
siekius arba kartu su juo pasitenkina mažu kūnui skirtu
Meilės žiupsneliu.“ (50–51) Pamažu Karsavino koncepcija išryškėja gana skaidriai: kūniškas žmogiškosios meilės
komponentas – ne tik natūralus reiškinys, bet ir būtinas;
perdėtas asketiškumas, net apeliuojant į Dievą, pasmerkia žmogų netobulumui: „Jis nepasiekė tobulumo, dėl
Dievo Dievą atstūmęs asketas.“ (199)
Meilė Dievui, žinoma, kiek kitoks dalykas nei žmogiškoji meilė, netgi jeigu gauta kaip nuostabi Dievo dovana. Vis dėlto Karsavinas randa gražią loginę šių skirtingų reiškinių jungtį: „...jeigu nematyti meilės kūriniui
galo, kaipgi gali būti meilės begaliniam Dievui galas?“
(119) Pagal krikščioniškąją tradiciją meilė Dievui atsiskleidžia per meilę artimui, juo labiau – Karsavinas tai
pabrėžia – per vyro ir moters meilę: „Mūsų meilė, mylimoji... nurodo mums kelią į Dievo-Meilės, tobuliausios
Meilės suvokimą.“ (131) Tačiau mąstytojo pastabos apie
tiesioginę meilę Dievui kelia tam tikrą nerimą: „...atsidavimas Dievui... [tampa] erotiniu pasismaginimu...“
(185) „Gašlumo įsiskverbimas į meilę Jėzui iš esmės yra
ne kas kita, kaip tikrosios meilės jam derinys su erotine
mistiko meile savo nepažįstamajai mylimajai. Mistikas
atsižada bet kokios minties apie šią mylimąją, nenori ir
girdėti apie ją, bet vis dėlto ją myli, nors mano, kad myli
tik vieną Jėzų. Jis yra neištikimas savo žemiškajai išrinktajai ir šitaip išniekina visai kitokią meilę Jėzui, kurios
negali suvokti, nesuvokęs savo dvejybės su mylimąja.“
(177) Ir taip mes su Karsavinu grįžtame ad fontes – prie
žemiškosios vyro ir moters meilės...
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Tokį entuziastingą, netgi poetišką Karsavino samprotavimų ir jų išdėstymo būdą galėtume laikyti savotiška
„technologine“ – ir, turime pripažinti, itin vykusia – priemone konstruoti harmoningą savo teorinę koncepciją.
Tačiau turime tam tikrą pagrindą manyti, kad mąstytojas
nuoširdžiai dalijasi su skaitytoju savo autentiškomis impresijomis ir išgyvenimais, patirtais tiesiogiai bendraujant su mylima moterimi. Juo labiau, kad netgi galime
numanyti apie gražių mąstytojo jausmų objektą – tai
veikiausiai Jelena Česlavovna Skržinskaja (tėvavardis ir
rusiška pavardės transkripcija išduoda lenkišką kilmę, tikriausiai – Helena Skrzyńska, 1894–1981), vėliau filologė
ir istorikė medievistė, o Karsavino darbo su Noctes Petro
politanae laikotarpiu – Peterburgo aukštųjų moterų kursų (Бестужевка) absolventė (Karsavinas šiuose kursuose
dėstė nuo 1909-ųjų iki pat išvarymo iš Rusijos „filosofiniu garlaiviu“ 1922-aisiais; 1919 m. kursai buvo įtraukti
į Petrogrado universitetą, kurio profesoriumi mokslininkas buvo 1916–1922 m.). Knygoje Noctes Petropolitanae
lyrinės herojės vardas neminimas. Praėjus dešimtmečiui,
jau Kaune rusų kalba išleistoje Poemoje apie mirtį Karsavinas, atrodo, konspiracijos reikalais susirūpinęs gerokai
mažiau – mylimosios vardas minimas čia kelias dešimtis
kartų. Tačiau autorius vartoja lietuvišką mažybinę formą
Elenytė (rus. Элените), tad neišmanantis skaitytojas vargu ar galėtų identifikuoti personažą. Negana to, Karsavinas nevengia įvairiausių mistifikacijų, o tai dar labiau
klaidina patiklų skaitytoją. Štai, pavyzdžiui, toks „atsiminimų“ fragmentas: „Žaidėme ir išdykavome mes ten su
Elenyte... Ji dažnai pašėlusiai lakstė paskui storą aitvarą,

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 7 , N R . 1 ( 5 9 8 )

o aš (aš buvau septyneriais metais vyresnis) žiūrėjau ir
juokiausi.“8 Pirmiausia Karsavinas buvo ne septyneriais,
o dvylika metų vyresnis ir su Elenyte susipažino jau vedęs (1906) Lidiją Nikolajevną Kuznecovą ir turėdamas
dvi dukteris – Iriną (1906) ir Marianną (1911); trečioji
Karsavino duktė Susanna gimė jau tikriausiai triūsiant
prie Noctes Petropolitanae (1921). Ir jeigu jie susipažino
Bestuževo kursų auditorijose net pirmaisiais Elenytės
studijų metais, kai klausytojai buvo aštuoniolika, o profesoriui trisdešimt, juos tikriausiai turėjo sieti kiek rimtesni
reikalai nei „žaisti ir išdykauti“ ar „lakstyti paskui storą
aitvarą“. Iš Poemos apie mirtį neįmanoma pasemti jokių
patikimų žinių nei apie Elenytę, nei apie jos santykius su
Karsavinu. Beje, netgi rimti mąstytojo kūrybos ir gyvenimo tyrinėtojai negali pasigirti kokia nors pasikliautina
informacija iš kitokių šaltinių. Oficialiai žinoma, kad Jelena Skržinskaja prieš karą buvo Leningrado universiteto
docente (dėstė paleografiją), po karo dirbo Materialiosios
kultūros istorijos institute ir TSRS MA Istorijos instituto Leningrado skyriuje, nuo 1961-ųjų – istorijos mokslų
daktarė. Nesunku nutuokti, kad profesoriaus deportacija
1922 metais nutraukė romantišką jųdviejų bendravimą.
Karsavinas parašė bičiulei apie tris šimtus laiškų (jų likimas neaiškus); 1925-aisiais Elenytei per stebuklą pavyko
ištrūkti į užsienį ir aplankyti Karsaviną Berlyne. Paskutinį
kartą jie susitiko 1950 metais, kai traukinys, gabenęs areštuotą mąstytoją į Abezės (Komijos ASSR) lagerį, sustojo
kažkokioje Leningrado stotyje.
Poema apie mirtį – tai iš esmės atsiminimai ir refleksijos. Mirties motyvą galima drįsti traktuoti ne tiesiogine
prasme, o kaip beviltiško praradimo, todėl savotiškos
baigties simbolį. „Kur dabar šviesiaplaukė Elenytė? Kur
tas sutrikusios mergaitės prisipažinimas?.. Viskas praėjo. Nieko nesugrąžinsi. Viskas numirė – arba gyvena tik
tam, kad mane kankintų...“ „Buvome mes kažkas vienas
su Elenyte. O štai dabar vis toliau ir toliau jinai nuo manęs; ir net pasakyti vienas kitam nieko negalime: juk neprisišauksi. Ir vis dėlto prisimename, ilgimės ir pamiršti
vienas kito negalime.“9
Visa Karsavino meilės koncepcija išdėstyta knygoje Noctes Petropolitanae. Emocinis įsimylėjusio mąstytojo
pakilimas joje visiškai akivaizdus. Toks reiškinys nėra
itin dažnas meilės filosofijos istorijoje. Anksčiau minėti filosofų kūriniai (Platono Puota, V. Solovjovo Meilės
prasmė, E. Frommo Menas mylėti) arba, tarkime, N. Berdiajevo Erosas ir asmenybė, V. Rozanovo Mėnulio šviesos
žmonės, J. Ortega y Gasseto Etiudai apie meilę parašyti jei
ne griežtu, tai bent kukliu racionaliu teoriniu stiliumi ir
leidžia spręsti geriausiu atveju apie autoriaus patirtį, bet
ne apie emocinę jo būseną. Šiuo atžvilgiu įdomiai atrodo
Karolio Wojtyłos knyga Meilė ir atsakomybė. Pirmojo leidimo (1960) pratarmėje autorius mano privaląs „pasiteisinti“ (o gal tiesiog mėgina kiek paflirtuoti su skaitytoju):
„Esama pažiūros, kad kalbėti santuokos tema gali tik tie
žmonės, kurie gyvena santuokoje, o moters ir vyro meilės tema – tik tie asmenys, kurie ją patiria. Šios pažiūros
šalininkai reikalauja asmeninio ir tiesioginio patyrimo
kaip pasisakymų šioje srityje pagrindo. Taigi dvasininkai ir celibato besilaikantys asmenys negali nieko pasakyti meilės ir santuokos klausimais.“10 Pripažinęs savosios patirties stoką, K. Wojtyła tuoj pat deklaruoja, kad
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naudojasi „svetima“, bet kur kas turtingesne, sukaupta
ganytojiškoje veikloje. Ir skaitytojas tikrai susiduria su
itin kompetentinga meilės ir moralės problemų refleksija, tačiau kartu – jokios „lyrikos“: autorius vengia net
užuominų apie savo jausmus ar išgyvenimus.
Tam tikrą Karsavino Noctes Petropolitanae analogiją
galima aptikti Francesco Petrarcos sonetuose. Poetas, žinoma, nekėlė sau užduoties sukonstruoti darnią meilės
teoriją (mėginimas rekonstruoti tokią sistemą galėtų sudominti skaitytoją ar tyrinėtoją), tačiau abejoti autoriaus
nuoširdumu perteikiant autentiškus savo jausmus ir išgyvenimus neįmanoma. Esminis Karsavino ir Petrarcos
prisipažinimų skirtumas yra tas, kad mąstytojas mėgaujasi savo apdainuota „dviejų meile“ ir „neaprėpiama
gyvenimo ir meilės pilnatve ir grožiu“, o poetas patiria
visas „neatsakytos, nelaimingos meilės“ kančias. Jis kaltina mylimąją „neturint užuojautos“, vadina savo „mirtinos nelaimės kaltininke“ (XLIV); primena jai, „kokia
sunki kaltė būt abejingai kito graudesiams“, tikisi, kad
kada nors ji „nukreips ne tokį rūstų žvilgsnį“ (CXXXI) ir
dažniausiai „pagalvojęs, kokių neteko džiaugsmų... stovi
apsiašarojęs, nuleidęs galvą“ (XV). Gausybė tokio pobūdžio pasiguodimų, aišku, sukelia nuoširdžią užuojautą: matome, kad poetas nepajėgus, kaip rekomenduotų
V. Franklis, mylėti ir jaustis lyg būtų praturtėjęs.
Apžvelgę ir įvertinę Karsavino išdėstytą koncepciją, manyčiau, galėtume drąsiai vadinti jį meilės filosofu ir...
meilės poetu. Toks filosofijos ir poezijos derinys, ko gero,
leidžia kiekvienam skaitytojui jaustis praturtėjusiam...
1
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Karsavino sąvoką двуединство į lietuvių kalbą versčiau veikiau
kaip dvivienybė, kad atsispindėtų abu sudurtinio žodžio sandai:
дву- (du, dvi) ir -единство (vienybė). Nežinau, kodėl kalbininkai
vengia tokio termino, juk turime panašiai sudarytų lietuviškų
žodžių, pavyzdžiui, dviprasmybė (rusiško žodžio двусмысленность
atitikmuo) arba dviveidystė (dviveidiškumas, rus. двуличие). Ogi dve
jybę „atgal“ į rusų kalbą derėtų išversti kaip двойство arba двоица
(plg. Šv. Trejybė – Св. Троица). Prisiminkime tokia proga dar vieną
esminę Karsavino (iš V. Solovjovo perimtą) savoką всеединство.
Pats mąstytojas, jau gerokai pramokęs lietuviškai, sukūrė lietuvišką
jos atitikmenį – visa ko vienovė. Nepasakyčiau, kad tai būtų itin
vykęs variantas: tas visa kas man labiau primena rusišką всякая
всячина arba itališką tutti frutti – abu posakiai dažniausiai vartojami
ironiškai, pašaipiai. Oficialiuose Karsavino raštų vertimuose ir jo
kūrybos tyrimuose vartojamas terminas visuotinybė; betgi čia vėl
prarandamas vienas iš dviejų sudurtinio žodžio sandų – единство
(vienybė), tad išvertę „atgal“ gautume kokią nors всёйство. O kodėl
negalėtų būti visavienybė – beje, būtent šį vienintelį vertimą rodo
Rusų–lietuvių kalbų žodynas (t. 1. – Mokslas, Vilnius, 1982, p. 272),
bet mūsų „humanitarinis elitas“ kažkodėl jo vengia – gražiai,
lietuviškai, kaip, pavyzdžiui, visavaldystė (всевластие), visagalybė
(всемогущество), visažinystė (всезнайство).
Л. Карсавин. Noctes Petropolitanae. – Петербург, 1922, с. 77. Toliau
cituojant šį leidinį tekste skliausteliuose nurodomas tik puslapis.
В. Франкл. Человек в поисках смысла. – Прогресс, Москва, 1990,
c. 260 (lietuvišką šio fragmento variantą galima rasti knygoje V. Frankl.
Sielogyda. Gydytojo rūpestis – siela. – Vaga, Vilnius, 2007, p. 199).
В. Соловьев. Сочинения, т. 2. – Мысль, Москва, 1988, с. 494, 497.
Pensées de Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets. – Garnier
Frères, Paris, 1910, p. 426.
P. Valéry. Cahiers, t. 2. – Gallimard, Paris, 1974, p. 491.
Л. Карсавин. Федор Карамазов как идеолог любви // Русский
эрос, или Философия любви в России. – Прогресс, Москва,
1991, c. 356.
Л. Карсавин. Религиозно-философские сочинения, т. 1. – Ренессанс, Москва, 1992, c. 249.
Ten pat, p. 241, 246.
K. Wojtyła. Meilė ir atsakomybė. – Alka, Vilnius, 1994, p. 4.
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Žinija-Žinyčia
kaip žinių šventovė
Natūrali, gamtiška ir kurta žmogaus

V

os užsiminus apie senovės žinyčias, daugeliui
senosios, pagoniškos (vėliau pervadintos baltiškąja) Lietuvos mylėtojų ir gerbėjų dažniausiai
iškyla viena ir neabejotina mintis – akmuo ir akmens
žinyčia. Suprantama, kad tai – aiškiausiai suvokiama
natūrali, gamtos sukurta vieta susitikti prie išskirtinio
akmens, susikaupti, išgirsti ir pajusti ypatingas žinias –
perspėjimą, patarimą-pabarimą, pamokymą, kaip elgtis
ir tinkamai naudotis šiomis itin vertingomis žiniomis ir
tiksliomis nuorodomis. Tai yra svarbiausios žinyčios rūpesčio spalvos, kurios pirmiausiai, atsiskleidžia per gamtos siunčiamus ženklus – lietaus, krušos, sniego, šalnos,
audros, pūgos ir vėjo švilpimo, vandens šniokštimo, medžių šnaresio ir žaibo, griaustinio dudenimo, tos savotiškos gamtos muzikos, kurioje viskas pasakyta, belieka tik
išgirsti, atkreipti dėmesį ir mokėti tinkamai apsisaugot.
O kokios dar tų laikų žmogaus rūpesčio spalvos būnant
tarp įvairiausių žmonių, dažniausiai ne visai geranoriškų, sukeliamų pavojų, ar lengvesnės už gamtos? Žaibas

ieško medžio išlydžiui: nesėdėk po juo, o priešas – tavo nugaros: būk budrus, saugus. Žmogaus protas ir prigimtiniai
pojūčiai valdo daugybę saugiklių, tik kai kurie jų miega,
o kiti budi net ir tada, kai žmogus miega. Žmogaus kūno
energetinės inžinerijos sandara unikali. Jo rūpesčio spalvos perduodamos tylos, žodžio, garso, gesto ir kitokiais
ženklais, po kuriais – ne kiekvienam suprantama žinia,
potekstė ar užkoduota dviprasmybė. Tačiau kaip žmogui
išmokt naudotis tais unikaliais gamtos suteiktais instrumentais, kurie garantuotų jo sąmoningumą, apdairumą
ir saugumą? Genties suėjimai ir susitikimai prie žinyčios
akmens tapdavo tikrų tikriausiomis pamokomis, kurias
vesdavo vyresnieji senoliai, išminčiai-žiniuoniai, žyniai,
kriviai, vaidilos, tuometiniai kūno ir dvasios vadovai ir
mokytojai, tų laikų paskaitininkai, dėstytojai, profesoriai. Taip, būtent taip! Taigi, pirmapradė akmens žinyčia buvo ir žinijos mokykla, kaip gyvenimiško švietimo
kurstytoja ir ugdytoja, būsimoji žinių ir mokslo institucija, prasidėjusi nuo paprasčiausio akmens. Tai buvo
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pati pačiausia pirmoji akmens žinyčia, pati pirmoji senos
lietuvių genties mokykla, vėliau išaugusi iki aukštesnių
žinyčių – alkų, ramovės aukštųjų žinyčių ir pačių aukščiausių žinyčių ant aukščiausių Lietuvos kalvų, piliakalnių, pakrantėse, gyvenvietėse, pilyse. Buvo ir svarbesnių
už akmenį išgyvenimo žinyčių, žinijos mokyklų – statybos, karybos, gynybos, amatų, lauko, žolynų, daržų,
miško darbų, gyvulių auginimo ir medžioklės, žvejybos.
Kai trys kartos kartu gyvena – mokykla kasdien. Bet kur
tas ypatingas akmuo?..

AKMENS Ž INYČ I A

Akmuo – ne tik ledynmečio atridentas ir aptrintas kalvos gabalas, nuoskila, riedulys. Tai tarsi gyvas daiktas,
kuris vartosi žemalėj, pamažu sminga ir vėl auga-išauga
iš jos – rasoja, prakaituoja, šneka skilinėdamas, dejuoja
pamažu irdamas ir per tūkstantmečius susilieja su žeme.
Žmogus dažnai piktai nusiteikęs sako: akmenį užanty lai
kai – atseit blogą žodį, mintį negerą, piktą kėslą, daug
didesnį už tą akmenį turi. Užtat apie didelį akmenį-riedulį jau be pykčio, ratu eidamas, žmogus malonybiškai
dainuoja: akmenėlis turi širdį, viską mato, viską girdi – ir
kartoja kaip savotiškus poterius ar savaime galvoje besikuriančią maldą-mantrą, iš kurios ir eilės, ir giesmė
randasi, o tada ir gyvenimas prie to milžiniško akmenėlio gerėja, ir žmogus praskaidrėja, tampa atlaidesnis,
dvasingesnis, kūrybiškesnis. Juk akmuo – ne tik koks
vietos ar kelio riboženklis, bet ir akmuo-stalas, akmuokrėslas, sostas, galva, veidas, aukuras, stabas, pagaliau
netgi draugas kartais, nes, atidžiau įsižiūrėję į akmeninį
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jo veidą, galime įžvelgti ne tik įvairių gyvūnų, bet ir žmogaus veido bruožų; tačiau lengviau pastebimi akmens
paviršiuje-veide paprasčiausi įdubimai, kuriuose telpa
delnas, pėda – tarsi kviestų prisiliesti ir gauti patvirtinimą, kad esi priimtas į šio amžinapūdžio draugų būrį...
Niekas negali paneigti tos amžinosios gamtos paslapties,
kai tūlas, ranka palietęs akmens veidą, tarsi stebuklingai
patiria ir išgyvena savo sąlyčio paslaptį. Beveik kiekvieno mūsų namuose esti kur nors rastas akmenėlis, susijęs
su mūsų gyvenimo įvykiais arba tiesiog panašus į kokį
nors daiktą – žmogaus galvą, veidą, koją, batą, gyvūnėlį.
Ir gal kartais tas mažas akmenėlis įgauna gerokai didesnę ir svarbesnę reikšmę, kai, delne suspaudęs, pajunti:
užplūsta šiluma, šviesa ir tu išgyveni žinyčią savyje.

A K M E N S Ž I N Y Č I O S VA R D A S
IR VEIDAS

Kaip žmogus žmogui, taip ir akmuo akmeniui nelygus –
įvairiausių veidų, spalvų, dydžių ir formų pritupdyta
mūsų Lietuvos žemalėje dar nuo tų ledynmečių, kai čia
kūrėsi, formavosi ir žemės veidas – kalvynai, akmenynai,
ežerynai, upynai... Tada akmenys vaikščiojo, ritinėjosi,
plaukė, nes liejosi iš tų tirpstančių ledynkalnių upeliai
upeliukai, jungėsi į upes, būrėsi į ežerėlių balas-akis,
plėtėsi į upynus, ežerynus. Visur buvo lieta ir prilieta to
ištirpusio ledynmečio vandens, kuriame kyšojo ir akmenų galvos. Taigi – buvo lieta, palieta, prilieta, lata, prilata
mūsų žemalėj-žemynoj pilna upynų, pelkynų, ežerynų.
O jei kas paklaustų, kas čia šitiek priliejo, prilajo, iš kur
čia šitiek prilieta, nulieta, užlieta ir kur ta vieta – užtektų
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pirštu parodyt į žemėlapį – va. O gal tikrai iš čia tas mūsų
krašto vardas – va, kur prilieta, va – lieta-va, Lietuva...
Iki šių dienų Lietuvoje išlikę daugybė nuo žilos senovės įvairiais vardais įvardytų ir pavadintų akmenų dėl
savotiškos išvaizdos, spalvos ar kitų ženklų. Vien Nemunas daugybę spalvingų, legendomis apipintų akmenų
glaudžia ir skalauja – nuo Kiaulės iki Klebono... Galima
vardyti toliau ir dar ieškoti, plėstis, bendrinti mitologines, istorines žinias, bet tikrai nereikia įrodinėti, kad
akmuo visada buvo ir dabar yra pagrindinė, pirmapradė
to atklydėlio medžiotojo, vėliau jau baltiško gentainio ir
pagaliau – lietuvio žinyčia, taip pat ir jo artimiausių ir
giminingų kaimynų, kuriuos vienija bendras išpažinimo
bruožas – aš, tu, mes visi ir mūsų mylimas akmuo...

A K M E N S Ž I N Y Č I Ų AT PA Ž I N I M A S

Tai kaip atrodė tada ir kaip dabar atrodo ta gamtos sukurta akmens ar akmenų grupės žinyčia, taip traukusi
susirinkti mūsų prabočius? Kaip atpažinti ir įminti tuos
ledynmečių suneštus riedulius, jų buvusią ir esamą
vietą tam tikroje vietovėje, jų keliones, takus, jų paviršiaus (veidų) žymes – įspaudas, išėmas pėdai, rankai,
užpakaliui (atsisėst), stalui (pasitiest) ir tuos šventus
dubenis aukojimui, ir tas piestas grūdams smulkint, o
dar ir įvairiausias skyles, kelių, vietovių riboženklius,
kitus paslaptingus ženklus-runas, kosminius simbolius,
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susijusius su metų gamtos ratu-rėda ir tuometinio žmogaus suvokimu, kad, norint išlikti, reikia viską daryti
laiku. Aišku, kad tas pirmapradis žmogaus suvokimas
yra natūrali ir pagrindinė žmogaus sąsaja su gamta ir
amžina taisyklė – kitaip negali būti, ir – amžinas įpareigojimas – taip reikia.
Iki krikščionybės didieji akmenys-rieduliai dažniausiai būdavo savo „gimimo vietose“, taigi dažnas senovės
lietuvių lankymasis šio milžino žinyčioje savaime sukurdavo ir pritaikydavo aplinką – keliukus, takus. Kitur, šalia didesnių riedulių, atsirasdavo ir mažesnių akmenų,
žmonių sutemptų į ratus-rėdas, lankus, akmenų takus.
Čia vėl galėjo būti ne tik vieno akmens milžino, bet ir
įvairių akmenų lankų, ratų, vingių, linijos takų žinyčių
kūrimas, sąlygotas tam tikrų gamtinių vietovės ypatumų
ir pritaikymų gentainių suėjimams-kapoms-krivūlėms.
Taip natūraliai atsirado sąmoningas, kūrybinis ir dvasinis poreikis – kurti ypatingą savo žinyčią-išpažinyčią
ne tik sau, artimiausiems ir brangiausiems žmonėms,
bet ir savo genties bendrijai. Dvasingumas ir tikėjimas
visada veda Kūrybą už rankos, o ši plasnoja sparnais ir
skleidžia kūrybos šviesą žmoneliams – tik kur-kur, kuurkit, ku-urkit, meistreliai, ir džiaukitės, ką sukūrę, nes
tai Aukščiausio kūrėjo įpareigojimai, kuriuos jūs privalot
atlikti, šventai galvodamai apie savo artimuosius, brangius gentainius.
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AKMENS KRŪSNIŲ Ž INYČ IOS –
R Ė D O S , K A P O S , K A PAV I E T Ė S

Plečiantis žemdirbystei, valdomose žemėse žmonės nurinkdavo mažesnius akmenis ir kraudavo juos į krūsnis,
o didesnius, jei nepajėgdavo su rąstais-svertais nurident,
skaldydavo ugnim ir vandeniu. Kai kurie milžinai taip
ir liko nepajudinti, nors ir apskaldytais, nutrupintais
veidais, pakaušiais, bet vis dar stūkso išdidžiai. O iš tų
mažesnių, žmonių sukrautų krūsnių vėliau radosi jau sulipdyti aukurai, alkai, kai kur su laiptais ir viršūnių karūnom, dabar matome net ir paminklus laisvės kovotojams,
sukurtus iš tų akmenų krūsnių. Galima pripažinti, kad
toks paminklas taip pat yra savotiška atminimo žinyčia –
akmenų su-rinkimo, su-ridenimo, su-dėjimo, su-rėdymo
krūvon-krūsnin tvarka-rėda, o ir tam tikra žmonių su-sirinkimo vieta – kapa, kapos vieta, kapavietė, prie kurios
kartu atėję, reiškiame pagarbą, dėkingumą išėjusiems,
kartais ir kaltę jaučiame, išgyvename tai tiesiogiai, „prasukam gyvenimą“, atgailaujame, nuskaidrėjame ir, net
jeigu nežinome tikros akmens vietos, jo paskirties ir prasmės, dažnai susimąstome ir giliamintiškai nusiteikiame.
Iš žodžio kapa kilo ir kuopa: jau ne akmenų, o vyrų –
žemdirbių, medžiotojų, karių – susirinkimo vieta. Buvimas prie didesnio akmens ar akmens krūsnių žinyčios
nuteikia filosofiškai; nors dažnai apie tai nepagalvojame,
bet akis visada paliečia ir savotiškai nufotografuoja, deda
atmintin šį objektą, o žmogus, kad ir netyčia ranka palietęs jį, nešasi toliau šį sąlyčio įspūdį ir mąsto: ko jis čia
guli, kas jį čia atvilko, padėjo, kam jo čia reikia, ką tai reiškia...
Ar tai nežadina giliai asmeniško išgyvenimo, kai tyliai
susimąstome apie tėvynės žemę, praeitį ir čia buvusius,
gyvenusius mūsų gentainius-tėvynainius?..

Ž IN YČ IOS LIET U VOS K RIKŠTO FONE

Lietuviai, bene paskutinieji Baltijos regione priėmę krikščionybę, atrodo, stipriausiai priešinosi krikštui, atnešusiam ne tik vertingų istorinių kronikų įrašų apie lietuvių
būdą, vėliau ir gotišku šriftu išspausdintų lietuviškų
knygų, bet ir begales kruvinų netekčių ir skausmo abipus
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Nemuno. Šviesiausi mūsų kunigaikščiai, kartais už tam
tikras paslaugas dovanoję arba įkeisdavę mūsų protėvių
žemes įtakingiems Vakarų sąjungininkams (?), pavertė
kraštą politine-strategine preke, kur žmonės (netikėliai
pagonys) buvo vertingi, kai reikėjo pasiplėšti, ir beverčiai, kai buvo galima juos lengva ranka žudyti ir užimti jų
žemes. Šitame geopolitiniame Lietuvos pyrage ant Europos slenksčio, kurį buvo apsėdę plačių užmojų interesantai iš aplinkinių šalių ir netgi mūsų kuklučiai kunigaikščiai, vyko ir atviras, ir uždaras įvairių interesų (žemė,
sienos, turtai, įtaka) stumdymas žinomu naudininkišku,
neva mainų, principu „aš tau – tu man“ arba kariniu
būdu „neduosi – atimsiu“, „atiduosi – nepulsiu“ – tokia
štai negudri tų laikų jėgos diplomatija, tačiau tai jau kita
be galo plati ir skausminga Lietuvos kraujo tema.
Krikščionybei įsigalėjus Lietuvoje, kryžeivių buvo
galutinai sunaikinta viena stipriausių, karingiausių ir
tauriausių genčių – jotvingiai, galėję kartu su prūsais
ir kitomis giminingomis gentimis įkurti savo valstybę.
Kryžiaus atėjimas buvo žiaurus kaip žalčio ar gluodeno
žudymas – negailestingas sukapojimas, bukas nežinojimas, kad jiedu – nepavojingi, ne gyvatės, ne angys. Kad
ir kaip būtų liūdna ir gaila dėl šio kruvino krikščionybės
atėjimo akto, turime sutikti, kad mūsų tautos istorijoje
įvyko lemtingas posūkis: Lietuvą užplūdo gerokai platesnis, europietiškas mokslo ir kultūros dvelksmas.

Ž IN YČ IŲ NAIK INIM A S P O K RIKŠTO

Tuoj po krikščionybės įvedimo nuo aukštų krantų, kalvų,
piliakalnių imta uoliai ardyti, vartyti ir naikinti senąsias
lietuvių šventvietes, ramoves, žinyčias – alkus, stabyklas,
regyklas-vydas, aukurus, ąžuolus, akmenis, kitus pagoniško kulto objektus, prieš kuriuos, dėkodami seniems
dievams ir aukodami, oriai nusilenkdavo lietuviai. Kryžiaus politikos įsigalėjimas parklupdė tautą ir net iškiliuosius ir tauriuosius mūsų kunigaikščius, įkaldamas
amžinos kaltės jausmą ir bažnytinės valdžios viršenybę,
taigi ir gana stiprią priklausomybę – klaupkis, paklusk,
prisipažink, išpažink ir aukok bažnyčiai, nes jei ir toliau
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oriai garbinsi savo pagoniškus dievus, tau nežinoma, bet
visa žinanti bažnyčios žinių surinkimo tarnyba nepraleis
progos viešai tave išbart, sugėdint, apkaltint ir pasmerkt.
Šita drausminimo priemonė iš tikrųjų turėjo didelės įtakos lietuvių būdui – sąžinei, dorai, atsakomybei už save
ir kitus. Juk pagoniškoje Lietuvoje žmogaus gyvybė visada „kabojo ant plauko“: čirkšt kryžiaus vardu-kardu –
ir nėra pagonio, o čia štai kitokie, krikščionybės sukurti
griežti priesakai – nežudyk, nevok, nesvetimoteriauk,
nors jie paimti iš senųjų indų vedų dar gerokai toliau ir
giliau prieš Kristų, bet yra tokie aiškūs, kad ir pirmykščiam žmogui galėjo būti suvokiami paprastai, kaip natūrali gamtos taisyklė artima žmogaus prigimčiai. Jie buvo
ir liks pagrindiniai, tačiau ar kryžiaus tikėjimo nešėjai jų
visada laikėsi?..

K RIKŠTO PRIE SAK AI

Taigi – dešimt Dievo įsakymų, kurie Šventajame Rašte
atrodo kiek kitaip, nei šv. Augustino suskirstyti ir kuriuos mes žinome ir atmintinai mokame. Trys pirmieji – ištikimybės, ir septyni, tarkim, – kasdienybės. Iš
šių dešimt priesakų-įsakymų susidaro savotiškai įdomi
matematiška dėlionė, kai po trijų pirmųjų nuo ketvirto
seka gimininga grupė kas du (4, 6, 8, 10), o nuo penkto –
kita grupė irgi kas du (5, 7, 9). Pastarieji – nežudyk, nevok, nesvetimauk – senosiose vedose minėti vos ne kaip
pagrindiniai. Tokia tad septynių persipynusių skaičių
magija... Lieka dar trys ir vienas didysis – tarsi vienuoliktas įsakymas, toks savotiškas, bene žmogiškiausias ir
šilčiausias, kviečiantis mylėti, bet jis jau kitame dešimtuke, tad – apie pirmuosius tris. Aišku, kad tai – žmogaus
ištikimybės Dievui priesakai; ir kaipgi jam sekasi?..
Pirmame įsakyme Dievas liepia: neturėk kitų; nejaugi jis turi kokį stipresnį konkurentą, nes žmogus, kad ir
šimtus Dievo vardo pakaitalų žinotų ir kartotų, vis vien
išpažįsta vieną vienintelį – Aukščiausiąjį ir Amžiną Kūrėją, kuriame telpa visa, ką žmogus myli, visa, ką mato.
Tačiau, paminėjęs garsiai kokį nors kitą Dievo vardą,
žmogau, tu jau nusižengei – nuodėmė tau.
Antram įsakymui – neminėt Dievo vardo be reikalo –
tu taip pat jau nusižengei, nes, tau galvojant apie savo
artimus, gentainius, kaimynus, apie orą ir derlių, apie
viską, žodis Dievas tavo lūpose nuolatos plazdėjo kaip
drugelis, taigi – antra nuodėmė tau.
O kai darbus sekmadienį apsiputojęs vertei, nes
ponas spaudė suspėt laiku, o šventą savo sekmadienį
iškeitei jau į kitą savaitės dieną, tu pažeidei trečią, ir
štai – trečia nuodėmė.
Na, ir tas paskutinysis, dešimtas, apie turto geidulius – negeisk. Viskas teisinga: žmogus, kai dirba, tai ir
turi, užsidirba, bet kai pamato, kokiais būdais kiti tai
„gražiai pasidaro“, neišlaiko, ima ir pats padaro tai, tad
pažeidžia dar ir septintą įsakymą – nevok. Štai tau, žmogau, ir ketvirta, dviguba nuodėmė.
Iš tikrųjų – neaišku, žmogau, ar šešių kitų Dievo įsakymų tu tvarkingai paisei ir laikeisi. Aišku viena – visi
esame nuodėmingi ir turime tai pripažinti ir atgailauti.
Tai yra ypatingas, svarbiausias krikšto moralinis skydas,
su tais dešimt įsakymų-priesakų šimtmečius saugojęs
mūsų tautos dorą, sąžinę, garbę ir pareigą. Turime tai
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pripažinti ir gerbti, atmetę kryžiaus skriaudas. Juk gynėmės ir atsigynėm, priėmėm krikštą, įkūrėm galingą
LDK valstybę, irgi ne be kraujo savų ir svetimų. Taigi
esame krikščionys, ir neneigiam šito, suprantame ir žinome, kas buvo mūsų proseniai ir koks buvo tikėjimas iki
Lietuvos krikšto, dažnai patys jaučiame, kaip tikėjimas
inertiškai mus veda savo keliu toliau, kad ir be žinyčios,
be bažnyčios, nes žmogus per universalų tikėjimą ieško
savęs nesumeluoto, tikro, jaučia, kas yra jo krūtinės bažnyčioj-žinyčioj – šviesi mintis ir tyra širdis visada rodo
teisingą kelią savęsp. Nebūtina eiti į auksu spindinčią
bažnyčią, kuri slegia savo didingumu; esi tiesiog savyje,
savo krūtinės žinyčioj, o ta tikroji, senoji akmens žinyčia
galbūt visai čia pat, po šios senos, didingos bažnyčios
pamatais... Ir tai – ne vienintelis mūsų senojo Vilniaus
katedros atvejis.

D V E J O N Ė S I R AT G A I L O S Ž E N K L A I

Kas gi svarbiau – bažnyčia ar tikėjimas? Sukirba sieloj
senosios praeities dvelksmas, kaitindamas sąmonę: kas
prieš tai čia buvo, kur tie šventi akmenys, tos senosios žiny
čios?.. O Šventasis Tėve, Patijau Aukščiausiasis, o Viešpatie, kaip visa tai šalia, kaip visa bendra ir kaip susilieja stebuklingai po šventa tikėjimo šviesa tie skirtingais
vardais vadinami dalykai...
Šis senosios Lietuvos praeities dvelksmas niekada
neišnyks. Jis gyvas ligi šiol ir jis gyvuos toliau, nes tai yra
tikrosios dvasinės Lietuvos šaknys ir tikroji pradžia, todėl
dauguma pasikrikštijusių (priėmusių krikštą) tais laikais
tikėjo savo senais dievais ir toliau – dėl šventos ramybės
ir šeimos gerovės, nes kaipgi prie šito Europos slenksčio
reikėjo gyvent ir išlikt saugiems be šventos kantrybės,
apdairumo, išminties ir taikaus sutarimo su visokiais atėjūnais, kad tik nereikėtų traukti ir kelti kardo. Štai kodėl pasikrikštiję mūsų šviesieji kunigaikščiai-kionigai tuoj
ėmė smarkiai gailėtis (graužtis, verkti), ką pridarę, uoliai
griaudami ir naikindami senąsias šventvietes.
Čia verta susimąstyti ir paklausti savęs ir praeities –
ar ta atgaila tikrai paliko nors kokį ženklą-kibirkštį, rusenantį tyliai iki šių dienų? Taip, paliko; ir tas ženklas
aiškiai matomas, nors dažnai ir nesusimąstome, iš kur
kalvų, piliakalnių, piliaviečių papėdėse guli tokie galingi pavieniai akmenys arba su savo šeimom... Akivaizdu,
kad daugeliu atvejų tai – po krikšto išgriautų, išvartytų
ir nuridentų nuo kalvų ir piliakalnių šventų alkakalnių ir
senųjų akmens žinyčių rieduliai. Kartais jų veidai atviri
ir matomi su visais prosenių paliktais ženklais, o kartais
juos reikia ir pavartyti, paglostyti, pakalbinti, kad atsivertų ir kiti slėpiningi ženklai...

Ž INYČ I A-BAŽ NYČ I A SU
PA G O N I Š K A I S K R Y Ž I A I S

Nors pasmerkta, paniekinta ir neva sunaikinta, bet tyli,
gili ir šventa lietuvių prabočių pagonybės ugnis vis dėlto
ruseno patyliukais ne tik Lietuvoje, bet ir LDK žemėse,
kur buvo ryškiai juntamos lietuvių šaknys. Senieji Dievai
neišnyko, nepradingo, liko kad ir išvartytos šventviečių
vietos, pilkapiai, piliakalniai, spinduliuojantys savo kalbą visiems, kas tik norėtų išgirsti ją. Liko įvairūs ženklai,
iškalti akmenyse, liko senutėliai ąžuolai, kad ir aplaužyti,
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bet dar žaliuojantys. Liko seni padavimai, legendos, pasakos, patarlės, mįslės. Liko dainos, šokiai, rateliai. Liko
senųjų amatų dirbiniai, kalbantys ta senąja kalba ir atvirai pasakojantys, kaip tai buvo padaryta, kodėl ir kam...
Kiekvienas toks senovės tyrinėtojų radinys atskleidžia
nuostabiausias žinias, išduodančias ir nusakančias daugelį aplinkybių, tačiau įdomiausias ryšys su senuoju lietuvių tikėjimu, kurio ženklai įvairiausiuose dirbiniuose
buvo dažnai kartojami ir įvairiai modeliuojami, interpretuojami, atsirado įsigalėjus krikščionybei. Juk juodas ir
aštrios formos kryžiaus ženklas ant kryžeivių apsiaustų,
kaip ir kardas, grubokai, baisokai ir bauginamai atrodė
jau vien dėl gausiai kryžeivių pralieto Lietuvos žmonių
kraujo, o štai giliai prasmingi senieji lietuvių genčių būties simboliai, dekoratyvūs ženklai – saulutės, mėnuliai, svastikų rateliai-malūnėliai, rėdos rateliai, žirgeliai,
stogeliai, žalčiai – byloja apie kur kas glaudesnį ryšį su
gamta, su kosmosu ir nuo seno garbinamais ir įvairiai
vadinamais pagonių dievais, kurių vardai dažniausiai
atitikdavo čia pat atliekamus darbus. Tai labai asmeniš-

kas momentinis veiklos atlikimo padėkos ženklas, kai
po darbų nusilenki ir pats sau, ir artimiausiam Dievui, ir
tam pačiam Aukščiausiam Patijui, Aukštėjui Visagisčiui,
Visagaliui, Perkumui-Perkūnui, žemės, dangaus Kūrėjui
ir Valdovui – Dievui. Tai taikus pagonybės bruožas šalia
krikšto ženklo – kryžiaus. Bet kaip išmoningai to seno
pagoniško tikėjimo lietuvių meistrai meistreliai prisijaukino tą juodą kryžių, apsuko jam galvą su savo tikėjimo
simboliais – pirmiausia apjuosė rėdos ratu, uždėjo saulutę, kai kur pagonišką stogelį, dar paleido šventus žalčius
iš centro ir apačioje mėnulio laivelį paguldė, kad plauktų
išėję žmogeliai į anapusinį pasaulį...
Prisiminkime vėl pradžios motyvą iš liaudies dainos: akmenėlis turi širdį, viską mato, viską girdi... Kad ir kur
jis gulėtų, kad ir kas jį vartytų – guli jis su savo ženklais,
su nuoskilom, randais ir gulės nuglostytas mūsų protėvių, kad tik ir mes nepamirštume jo paliesti ir paglostyti,
kad žinotume ir išpažintume save tą prisilietimo akimirką – čia aš, žinau, kas esu, žinau, kur esu dabar, žinau,
čia – mano akmens žinyčia.
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Mes dar gyvi

M

es dar gyvi ir dideli, jei gali atsirasti tokie kūriniai. Mūsų kalba didi ir galinga, jei gali perteikti tokio masto reginius. Mūsų gentis didi ir
išdidi, jei atlaikė tūkstantmečių spaudimą. Buvo galinga
ir išdidi – dabar jau nebe: ji sunkiai susirgo, netikėtai užgriuvus savinaikos epidemijai. Naujasis kūrinys atsirado
kaip niekad laiku ir vietoje. Atlikdamas nepakeičiamą ir
neatšaukiamą estetinę misiją, vidiniu savo užtaisu, pulsuote pulsuojančia energija jis siunčia viltingus signalus
negaluojančiai tautai, trokštančiai apmalšinti aštriausius
dvasios sopulius, įveikti negalią, mėginant vėl atsistoti
ant kojų. Ne paslaptis, kad visose terapinėse priemonėse
esama nuodų, pakertančių užkrato jėgą, svarbu, kad jų
kiekis ir naudojimo būdas adekvačiai sutaptų su gydomo organizmo poreikiais. Kadangi injekcijos dozė radosi maksimali, efektas privalėtų išryškėti nedelsiant, nes
gaivinantis eliksyras yra perteikiamas gyvosios kalbos
pavidalu tiesiai į negaluojančią sąmonę. Iki šiol lietuvių
bendrinė kalba buvo saugoma ir puoselėjama, tobulinama ir švarinama siekiant tautos dvasios gyvastingumo,
o dabar prasidėjo lyg ir atvirkštinis procesas – pati kalba ėmėsi aktyvių veiksmų. Ji pasijuto tiek įsišaknijusi ir
išsiplėtojusi, jog ne tik sugeba lengvai priglobti tai, kas
iki tol buvo atstumiama ar niekinama, dargi gali atlikt
gelbėtojo ir užtarėjo vaidmenį. Ir tai ne tik nepakenkia
jos savitumui ir grynumui, dargi sustiprina vidinį jos
veržlumą, praturtina žodyną, atlaisvina sustabarėjusias
gramatines ir stilistines struktūras, parengia placdarmą
platesniam veiksmui ateities kultūrinėse erdvėse.
Romanas Pietinia kronikas parašytas ne vien vakarų
aukštaičių tarme, jo tekstuose mirgėte mirga blatniakų
(koroče, krūtas, nafik, čiuvas), kalinių (mentai, važakas, pyde
ris, užsiokinti) slengo perlai, moksleivių ar apskritai jaunimo (žiek, dvam, pem, laižakas), muzikantų (muzonas, kon
cas, reivas, kaskė), sportininkų, ypač regbininkų (trauzai,
autikas), prekybininkų (navaras, pardė, šmutkės, dolcas, čiki)
žargonas. Šie kalbiniai sluoksniai pinasi, maišosi, dažnai
sunku atskirti, kas kam priklauso, kas iš ko išsirutuliojo;
apstu necenzūrinių ar apskritai inteligentiškoj aplinkoj
nevartojamų ir nevartotinų žodžių (pyzdiec, nachui, pri
sipisti), bet jie visi yra tapę anuometinio jaunimo kalbos
savastimi. Kai kurie posakiai ar pusžodžiai sunkiai suprantami (makufelia, afigiena), bet ir tai neerzina ir atidėti knygos į šalį neskatina. Visi jie, žinoma, barbarizmai,
perimti iš kitų, daugiausia iš rusų (čiuju, vabščie, koža),
mažiau iš anglų (depešai, ambalai, bemvas) kalbų. Prieš
kokį dešimtmetį ar dar anksčiau su tokia „makulatūra“
leidykloje, save laikančia rimta, geriau buvo nė nesirodyti, o dabar tik paduok, viskas „praeis“ ir net pakartotinių
leidimų prireiks. Tačiau gal aš klystu, Sigitas Parulskis

Rimantas Kmita.
Pietinia kronikas. –
Tyto alba, Vilnius,
2016
(Trys sekundės dangaus), Marius Ivaškevičius (Išvarymas),
Galina Dauguvietytė savo atsiminimų ir kitų pasakojimų tekstais kalbinio purizmo sieną buvo pramušę. Ir
vis dėlto tokios gausos, tokios gyvasties ir tokio buitinio
kalbėjimo srauto ten dar nebuvo. Romano kalba ir stilius
yra jo paskirtis ir esmė, tiksliai perteikianti vaizduojamo
laiko, praėjusio amžiaus dešimto dešimtmečio pirmos
pusės gyvenimo turinį ir jo dvasią.
Kas tada Lietuvoje vyko, daugelis vyresnių ir vidutinio amžiaus tautiečių gerai prisimena. Romane apie
politiką beveik nė žodžio, net to meto kelrodžiu ir vėliava tapęs terminas Sąjūdis tik poroje vietų aptinkamas, o
žodis Atgimimas, regis, visai nepaminimas. Nei atgimti,
nei persitvarkyti to meto paaugliams net į galvą nebūtų šovę. Jie buvo meste įmesti į tą suaugusiųjų „pertvarkytą“ ir „atgamintą“, o tiksliau visiškai subjaurotą,
chaosu tapusį ano meto būvį. Dauguma jų, bent jau iš
romano teksto taip galima suprasti, lindėjo tyliai tarsi
pelytės po šluota ir kliovėsi tuo, ką jiems leido ir teikė
tėvai, mokykla ir visuomenė. Tačiau atsirado nemažai
ir tokių, kuriems toks lindėjimas ir lūkuriavimas atrodė
nepriimtinas. Jie pusiau intuityviai, pusiau sąmoningai
to chaoso teikiamais „pranašumais“ mėgino pasinaudoti – nardė jame kaip žuvys vandenyje. Kadangi ekonominė šalies būklė tais metais artėjo prie visiško kracho,
o teisėsaugos bei teisėtvarkos institucijos apskritai buvo
pairusios, susidarė visos galimybės reikštis visokioms
iniciatyvoms. Pirmiausia, žinoma, tokia situacija pasinaudojo nusikaltėliai. Žaibiškai susiorganizavo visokios
daktarų, dekanidzių, gaidjurgių grupės, siurbte įsisiurbusios į vos pradedančio atsirasti verslo kūną. Tačiau
apie tai romane mažai kalbama. Tik pro Šiaulių baranius,
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„stumdančius“ didelius pinigus ir diktuojančius miestui
gyvenimo būdą, praeiti nemačiomis nepavyksta. Bet nei
jie labai smerkiami, nei giriami; konstatuojama – tokių
esama. Du kosmosai – tamsusis ir šviesusis. Viename dideli (dažnai kruvini) pinigai sukasi, kitame net dėl cento
tenka kaute kautis. Pinigas to meto paauglio vaizduotėje
buvo tolygus Dievo galybei. Jis romano tekste beveik savarankišku personažu yra tapęs – nuo jo priklauso viskas, jis absoliutus valdovas. Vartai dolcus rankose, būsi
sotus, apsirengęs ir pagerbtas, o jei neturi nei rublio, nei
talono (žvėrelio), alksi ir skarmaluose kirmysi.
Romano protagonistas Rimas (autoriaus alter ego)
nesirengia nei alkti, nei skarmaluose kirmyti. Jis nėra
koks apkiautėlis ar apjakėlis – mato ir žino, kaip kiti
verčiasi, kaip užkala pinigo. Apie baranius ir galvoti nesinori – jie tamsūs, žiaurūs ir labai pavojingi, tad nuo jų
būtina laikytis kuo atokiau. Tačiau yra ir kita orbita, kuri
baraniams dėl menkos apyvartos nėra įdomi, vis dėlto
šiokių tokių paviršėlių ir joje galima nugriebti. Lietuvoje
maisto produktai (ypač duona) tada nebuvo didelis deficitas, o Latvijoje jos stigo. Nuo Šiaulių iki Rygos traukiniu tik gerų pora valandų kelio – prisikrauni krepšius
batonų bei duonos kepalų ir marš į kaimynų sostinės turgų. Didelio navaro už tas bandeles, žinoma, nėra, bet šis
tas vis dėlto lieka. Ir įdomesnę kokią šmutkę gali parsigabenti, ir apavą pasigerinti. Ir vietinei prekybai pagrindus
pasidėsi, tuščias iš užsienio juk negrįši: prisipirksi tokių
dalykų, sakysim, spalvotų plakatų, auskarų ar kitų niekniekių, kuriuos namuose bus nesunku „prakalti“. Na, o
kad dėl tokio bazaro tenka vieną kitą pamoką praleisti, ne
problema, mūsų veikėjas seniai yra išmokęs pasigaminti
padielkę – motinos parašą suklastoti. Ir ne tik parašą, bet
ir visą tekstą, kopijuodamas per stiklą jos šriftą taip įgudo pamėgdžioti, kad jokia auklėtoja ir įtarti neįtars, jog
tai – ne originalas. Tie įgūdžiai jam pravers ir vėliau, kai
žaidžiant regbį, teks mulkinti tėvus, įtikinėjant, kad jis
tebeatstovauja jaunučiams, kai jau senokai yra priimtas
į suaugusiųjų komandą, o tai be tėvų leidimo neįmanoma. Apie moralinę tokių ir panašių apgaudinėjimų pusę
jis yra nusikalęs taisyklę: niekam nekenkia, o tau gerai,
vadinas, moralu ir ne nuodėmė. Ji tinka ne tik rašteliams
mokytojams ir treneriams, bet ir smulkioms vagystėms
bei kitokio pobūdžio apgavystėms. Tačiau grįžkim dar
prie prekybos. Su duonos kepalais ir batonais vazotis nėra
lengva ir navaras menkas, kur kas pelningiau ir patogiau
dešros ar kiti mėsos produktai. Juolab kad jų nesunkiai
gali parūpinti tėvas, dirbantis mėsos kombinate kroviku,
o Rygos turguje jų tik paduok. Bet jų kvapas nesunkiai
privilioja latvių policininkus, kuriems taip pat maga šiek
tiek pasipelnyti, suvaidinus dorus teisėtvarkininkus.
Tų prekybinių nuotykių – sėkmingų ir nelabai –
pirmuose romano skyriuose apstu, bet juos pamažu
nustelbia regbis, krepšinis ir kiti (tarp jų ir meilės) žaidimai. Sportas ir videofilmai, diskotekos ir roko muzika šiai jaunimo kartai yra kaifų kaifas. Šeima ir mokykla
lieka kažkur paraštėse. Diskų ir juostų perklausymai ir
perrašinėjimai yra tapę ne šiaip pomėgiu, o savastimi ir
savotišku verslu. Yra susibūrusios grupelės, susiformavę
„taškai“, kur gali ne tik išgirsti, bet ir įsigyti naują diską
ar juostą. O jei pavyksta sumedžioti originalą, pasijun-
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ti lyg būtum gavęs dangaus dovaną. Vietoje jie, žinoma, nesiveisia, reikia pasiekti užsienį, bent jau Lenkiją.
Ir veikėjui pavyksta peržengti rubikoną – jis atsiduria
Varšuvoje, bet apie originalus nėra ką nė svajot, nebent
marškinėlius su Chicago Bulls užrašu. Ir tai todėl, kad jis
ne visai eilinis regbininkas. Šis sportas romano veikėjui
ne šiaip sau pramoga, ne laiko marinimas ir raumenų
lavinimas, o beveik šventas, išskirtinis užsiėmimas. Jį
žavi net apibūdinimas: regbis – džentelmenų sportas,
kuriame madas diktuoja chuliganai. Kas yra tikras džentelmenas keturiolikmečiui ar penkiolikmečiui veikėjui
nėra labai aišku, tačiau šio žodžio skambesys ne tik
glosto klausą, bet ir pakelia asmens vertę, sureikšmina,
išskiria iš kitų, eilinių. Ir ne veltui, nes įsitraukęs į žaidimą, jame karaliauja. Ir ne tik per treniruotes ar eilines
rungtynes, ir ne tik jaunučių. Ir suaugusiųjų oficialiose
varžybose jis nėra paskutinis. Paaiškėjus, kad komandai
teks laimė žaisti tarptautiniame turnyre ir ne kokioje ten
Lenkijoje, o Vokietijoje, tai apskritai neįtikėtina, tai fantastikų fantastika.
„Hanuoveris. Na, pala, ne taip. Mes išlipam. Hanuovery. Aš išlipu i stoviu. Hanuovery. Ar jūs girdžiat – Hanuovery. Nu, davai kartu: Ha-nuo-ve-ris. Hanuo-ve-ris. A pagaunat? Ašai i Hanuoveris.“ (p. 75) Bet
greitai džiaugsmas ir pasididžiavimas virsta skaudžiu
nusivylimu. Pasirodo, kad jų treneriai važiavo į užsienį
ne žaisti ir turnyrą laimėti, o padėvėtų automobilių prisipirkti. Vokiečių treneriai ir žaidėjai ne geresni – už jų
pinigus alų maukia, o pusalkaniams svečiams kažkokį
pusžalį faršą ir bandeles kiša. Nepaisant nieko, turnyre pavyksta pasirodyti puikiai, su vėju „nuneša“ ne tik
lenkus. „O kitą dieną ateja eilie tiems patiems šūdžiams,
kurie alubary kvietinį maukė, o mes tarčialinom kai moliūgai lauke. Atarėm kai reikals. Atruode, ka grumtynes
gal‘ juos stumt‘ nors i iki to alubaria. Iš grumtynių tai
visus kamuolius pasijėmėm. Žodžiu, trumpai. Rezultats
toks, ka paskui atein pas mumis į persirengima kambarį jų treneris. Saka kažką. Suprantu, kad, tipo, gerai
varot, fantastika. Iš jūsų komandas gal‘ pasilikt‘ kas tik
nor‘. Surandam darbą, biški už žaidimą mokam. Galiat‘
likt.“ (p. 83)
Nesusigundė. Ir ne tik Hanoveryje, bet ir Šiauliuose bei kituose miestuose – regbio žvaigžde ir turtuoliu
romano herojus netapo. Ir ne dėl to, kad pristigo talento – regbiui pakišo koją kiti dalykai. Ir ne tik meilė, bet
ir praktiškas jaunuolio protas įvertino visas aplinkybes –
sporte rizikos daug, o sėkmė vis dėlto nėra garantuota.
Ir suvaržymų apstu, o bręstančiam organizmui reikia
ne tik laisvės ir laiko, vilioja šiek tiek kitokio pobūdžio
žaidimai. Beje, nereikia turbūt ir sakyti, kad Hanoveryje
prekyba užsiėmė ne tik komandos treneriai, bet ir žaidėjai – jie buvo atsivežę metalinių rublio vertės Lenino
galvų, bet biznio su jomis padaryti nepavyko. Šiek tiek
geriau sekėsi su cigaretėmis, bet ir jas realizuoti pasisekė
tik grįžtant namo, kelionėje. Tačiau galgi gana apie tuos
sportus ir muzikas, reikia plačiau pakalbėt apie kitus dalykus, be kurių romanas neturėtų teisės vadintis romanu.
Tad moterys, tiksliau, merginos. Ir jų vaidmuo.
Pirmoji buvo Edita. Kaimynė, profesinės mokyklos
auklėtinė. Tik ne meilės ir susižavėjimo pakerėtas mūsiš-
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kis veikėjas ją pirmiausia pasirinko – sekso pratyboms,
tiksliau – sekso pradžiamoksliui. Gal kitokios išeities jis
ir neturėjo. Gal tokio amžiaus paaugliams kitokių saviraiškos būdų aptikti apskritai sunku – susilaikymo praktika senokai sukritikuota ir paneigta, o religiniai varžtai
gerokai atsipalaidavę. Nors Bažnyčios ir tikėjimo Rimas
niekuomet nebuvo atsisakęs, šiek tiek jį net praktikavo,
bet prigimties šauksmas buvo stipresnis, tad atsispirti
jam niekaip nepajėgė. Ir nesistengė. Pirmasis sekso seansas buvo nesėkmingas – sukliudė ne laiku grįžę tėvai,
bet „generalinė linija“ liko ta pati. Prie Editos, žinoma, jis
negrįžo, bet atsirado kita – Meilė. Tai jau šiek tiek kitos
klasės – aukštėlesnės. Kitokio gyvenimo būdo, kitokių
įpročių reprezentantė. Mėginant „įsisavinti“ šį subjektą,
kitokių pajėgumų reiktų. Ir fizinių, ir dvasinių, ir ekonominių. Bet tuo tarpu jų nėra. „Dabar klausyk: užmiršti tą
numerį ir daugiau nebeskambini, supratai? I gali toliau
po turgiukus maltis, bet žinok, ka jokia normali pana su
tavim nesitrins. Galvoji, ka snikeriais pašersi, tai ji su
tavim nories pėsčia vaikščiot‘ per visą miestą arba pirmyn atgal iki Rekyvos ežera? I laukt‘ nemokamų vietų
nutriušusiam kultūrnamy, i žiet‘, kaip visas jos pažįstamas prieš ją suein normaliai į salę, o ji pati paskutine,
šviesoms gęstant su kažkokiu gaidžiuku, apsivilkusiu
treningiuką, su katruom net į sporto salę būtų pazors
ait‘...“ (p. 108) Tai tau ne koks išmėtinėjims ar draugiškas patarims, o spjūvis į veidą ir kartu programa ateičiai.
Kitas gal būtų sugniužęs ir palūžęs, bet ne regbininkas
Rimas Kmita, kurio komanda Šiauliuose gali laimėti
rungtynes 60 : 6. Apie tai negalėjo net laikraščiai nutylėt
ir jo pavardės nepaminėt. Tas spaudinys ir buvo savotiškas tarpininkas, susipažįstant su nauja drauge.
Jos vardas Monika. „Sunku pasakyt‘, kas čia toj brunetėj buvo tokia išskirtinia. Figūra su tuo kombinezonu
matės bendrais bruožais – ką tu gali kažkokiam maiše
įžiūriet‘ – bet atruode, ka jinai lanksti, pasportuojanti, žodžiu, kai katie, tik ka maiše. I aš būč‘ nieka prieš ją iš to
maiša ištraukt‘“ (p. 127) Ir ištraukė, ir apžiūrėjo, ir apčiupinėjo. Ir apsidžiaugė, ir nuliūdo, ir visas sekso saldybes
su ja patyrė, sužinojo, kas yra meilė, nusivylimas ir net
kančia. Žodžiu, visi likę du trečdaliai teksto apie Moniką, su Monika ir be Monikos. Ir tie knygų skaitymai tik
per ją ir dėl jos. Be jos nebūtų buvę nei Richardo Bacho
Džonatano Livingstono Žuvėdros, nei Fiodoro Dostojevskio
Idioto, nei daugelio kitų knygų. Pagaliau be jos nebūtų
pirmųjų regbininko eilėraščių ir net šio romano. Jai ir per
ją. Kas ji iš tikrųjų per asmenybė iki galo nėra atskleista
ir išgliaudyta. Nei kokiais labai ypatingais talentais, nei
akinančiu grožiu nespindi. Na, groja fleita, na, jodinėja
sportiniais žirgais, bet nei profesionalia atlikėja tapti, nei
sporto prizų rinkti nesirengia. Taip ir liko savotiškame
maiše. Lyg ir gabi, lyg ir protinga, lyg ir graži, lyg ir savotiška ragana. Vis dėlto neaišku, ką ji veikė Škotijoj prie
to paslaptingo ežero, neaišku, ką ji studijavo, jei apskritai
studijavo. Tik viena aišku: visais būdais mėgino ištrūkti
iš savanaudiškų, ribotų, gal net bukų tėvų globos (tai iš
kur ji tokia išskirtinė atsirado?). Ir tas paskutinis laiškas
nedaug ką paaiškina, gal tik jo prierašas, tas post skriptumas konkretesnis: „Neieškok manęs. Mylėjau Tave.
Norėjau dažniau tai girdėt iš Tavęs.“ (p. 355) Iš tikrųjų
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tai visas romanas ne tik apie Moniką, bet ir apie tapsmą
vyru, intelektualu, poetu, mokslininku. Iki galo, žinoma, neišplėtotu ir nedetalizuotu. Romanas apsiriboja tik
savarankiško gyvenimo pradžia, brendimu. Po Monikos
pasirodo dar dailininkė Judita, pajėgianti ne tik užimti
šios vietą, bet ir praturtinti pasakojimą, veikėjui pasiūlyti
kitas ir kitokias ateities perspektyvas, bet ji tik šmėsteli ir
pradingsta. Jei ir prisideda prie pirminio sumanymo įgyvendinimo, tai labai nedaug – paskutiniuosius brūkšnius
nubrėžia. Edita – pirmuosius, Judita – baigiamuosius, o
centre lieka paslaptingoji Monika.
Kiti personažai daug blankesni. Net artimiausio
draugo Mindės (tikrasis vardas turbūt Mindaugas) paveikslas nėra detaliai ištapytas. Jis persirašinėja naujausią popsą, mėgina pasigaminti savo laboratorijoje aukso
ir nuolat svajoja apie Indiją. Tačiau nei aukso, nei Indijos
„pačiupinėti“ jam nepavyksta. Kritinėse situacijose protagonistui taip pat nedaug pagelbsti, tiesiog būna kažkur
netoli, kartais net gerokai pakenkia. Kiti klasės draugai
ir kitos merginos dar blankesnės, net Miglė, dėl kurios
tas Karatistas jam išakėjo veidą ir nuskėlė pusę danties,
ryškesnėmis savybėmis neapdovanojama. Užsimenama
porą kartų apie tai, jog glamžosi su visais, kurie neturi
kitos, su kuria galėtų rimčiau susidraugauti.
Užtat nemažai dėmesio skiriama veikėjų tėvams.
Savaime suprantama, kad be protagonisto tėvų vaizdo,
pasakojimas taptų skylėtas. Bėda ta, kad apie juos daug
ką pasakoti nėra medžiagos. Tėvas Mėsos kombinato
krovikas, Motina – namų šeimininkė, kadaise buvusi gal
siuvėja, gal padavėja. Jų svarbiausias rūpestis – sūnus
Rimas. Jam privalo suteikti gyvenimo minimumą: pastogę, maistą, aprangą ir pasaugoti, kad nenuslystų į šoną.
Tikslas – vidurinės mokyklos atestatas, toliau ir aukščiau
jų fantazija nesiekia. Kas kita – Monikos tėvai. Tai tipiški
sovietiniai buržua: automobilis, gana erdvus ir solidžiai
įrengtas butas, stamboka suma banke. Jie nesitenkina vidurine mokykla. Jiems reikia, kad jų vaikai būtų visapusiškai išlavinti. Pirmiausia, žinoma, muzikos mokykla, o
paskui – aukštoji. Sūnus, Monikos brolis, tokiems tėvų
planams griežtai pasipriešino, tad visas dėmesys nukrypo į dukterį. Ji tiesiog persekiojama ir net terorizuojama,
bet norimo rezultato, regis, nepasiekia. Dukters ateitis
paskęsta neaiškiose miglose, o ir jų pačių gerovė pakimba ant plauko, kai Inovacinis bankas, kuriame jie laikė
savo pinigus, pasiskelbė bankrutuojantis. Tad ir tokio
trumparegiško auklėjimo moralas aiškus – bankrotas.
Sportas, popmuzika (ir videofilmai), pinigai – virtualių herojų triumviratas, veikiantis ir išorėje, ir romanų
veikėjų viduje, pripildantys jų psichikos erdvę – verti
atskiro aptarimo. Ypač daug dėmesio skiriama pinigams, jiems patikima ir finalinė, kulminacinė funkcija.
Jie tiesiog užhipnotizuoja protagonisto draugą Mindę.
„Tai va, pradieje ten po biški merkt‘. I jis negirdž‘, kai
kiti jam apie pinigus šnek, ypač jeigu saka užraukt‘ tą
reikalą. Jam kažkoks bloks. Man buva jau biški baisu,
sakau, gal raminkis, biški, tu gal nesveiks, prakiši visas
babkes, mana irgi. A neužtenk, kiek iš valiutas uždirbam? Nereik‘ jokių Indijų, ką negali čia kai jogs gyvent?
Visur gali nieko neveikt‘ i medituot‘. Aš nesu girdiejęs,
ka kas iš lošima automatų turtus susikrautų. I, be to, nesu
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girdiejęs, ka tie visi jogai Indijoj yra turieję kiokių nors
lobių.“ (p. 329 Pinigai ir apskritai turtas magnetizuoja ir
net hipnotizuoja, atima protą. Taip atsitiko ne tik Mindei,
kuris pralošė ir savo, ir draugo uždirbtus pinigus, netgi savo tėvus įklampino į skolas. Taip atsitiko ir kitiems
lošėjams, kurių pinigai nebuvo dorai uždirbti. Ir Šiaulių baraniai, ir Kauno daktarai priėjo liepto galą, nors
apie tai romane tiesioginių liudijimų ir nėra. Autorius
ir tekstu, ir potekste leidžia suprasti, kad dideli pinigai,
nesvarbu, kokiais keliais ateina, tikros sėkmės neatneša.
Sporto žvaigždžių spindesys jo taip pat nesužavi – išlaikęs egzaminus į Klaipėdos universitetą (į Vilniaus universitetą įstoti jam nepavyko), galutinai įsikuria pajūryje,
rinkdamasis mokymosi ir mokslo kelią.
Nors veikalas neatvėrė kokių nors naujų romano
kaip žanro struktūrinių ertmių, nepaniro į slapčiausias
personažų psichikos gelmes, jo stilistika, kalba išradingos, tikrovės modeliavimo pasažai išmoningi, liudijantys
neeilinį autoriaus talentą. Jau pačioje kūrinio pradžioje
išryškėjęs makaronizmų prifarširuotas turinys, bendro
stilistinio vaizdo nesugadina, jis išlieka solidus. Siekiant
kalbinio sterilumo, vargu bau būtų buvę įmanoma perteikti daugialypę ir daugiaspalvę ano meto Šiaulių (ir ne
tik jų) gyvenimo atmosferą, panirti į tikrovės gelmes, ne-
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kalbant apie epochos dvasią. Slengas turi tokią savybę,
kad, mėginant jo išvengti, tenka sukti didelius ratus, eiti
tolimus kelius ir vargiai pasiekiama tokio rezultato, koks
yra užkoduotas viename žodyje ar trumpoje frazėje. Dažnai pati slengo ištara dvelkia prakaito, spermos, kraujo
ir išmatų mišiniu. Tarmė tai dar labiau išryškina. Ir dar:
viso pasakojimo potekstėje dvelkia toks švelnus ironijos
(ypač saviironijos) vėjelis. Kai kur jis siūbteli energingiau
(Hanoverio epizodai), kai kur visai sumenksta, bet visiškai nepranyksta. Tai dar labiau paryškina tarmės, slengo
ir žargono vaidmenį romane. Tekste dargi esama ir rimtų
pasvarstymų, netgi filosofija dvelkiančių samprotavimų
ar įžvalgų. „Geriausi dalykai visada atsirand kažkaip...
šiaip iš nieka. Geriausių dalykų neišmąstysi, geriausių
dalykų neapskaičiuosi ir nesuplanuosi. Man net šovė tokia mintis, kad geriausi dalykai nutink nieka nedarant i
nesistengiant. Kažkaip nukriant, i tu tik turi nepraleist
progas.“ (p. 325). Derėtų tik pridurti, kad geriausi dalykai
nutinka gyvenant. O gyventi norisi – herojui netgi sekasi.
Ir ne bet kur, o Lietuvoje. Romanas visa savo esatimi tai
tvirtina ir kartu skatina čia būti ir veikti. Gyviems ir sveikiems būti. Dargi protingiems. Ir tokio romano niekur
kitur gyvendamas neparašysi, tik čia, Lietuvoje, kurios
kalboje esi įaugęs kaip koks gintaro inkliuzas.
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Naujausios Naujosios Romuvos knygos

Valdas Aušra. Kelionė, arba Žodžiai
ir vaizdai
Eilėraščių ir nespalvotų fotografijų
albumėlis. Autorius studijavo
biologiją Lietuvos edukologijos
universitete, dabar – kunigas
liuteronas lietuviškoje Ziono
parapijoje Čikagos priemiestyje.
Eilėraščiuose ir fotografijose –
tėviškės, šeimos, vaikystės ir
jaunystės motyvai, filosofiniai
pamąstymai.

Albinas Galinis. Stebinti Psichė
Penktoji poeto knyga. Autorius –
istorikas profesionalas,
eilėraščiuose gausybė senovės
žydų, graikų, romėnų
motyvų. Vainius Bakas: „Nuo
poetikos, žodžio ištakų per
skirtingas epochas einama prie
postmoderniojo nesusikalbėjimo
daugiaprasmiame ženklų ir
žymeklių pasaulyje.“

Amanda Aizpuriete, Julius Keleras.
Dviese apie meilę / Divatā par
mīlestību
Trečioji Juliaus Kelero sumanytos
serijos – pokalbių su poetėmis
apie meilę – knyga. Eilėraščius iš
lietuvių kalbos į latvių ir iš latvių
į lietuvių vertė Indra Brūvere.
Iliustracijos – Aivars Plotka
(fotografijos), Gintaras P. Janonis
(piešiniai).

Aurimas Novikovas. Stop. Karo
laukas
Antroji jaunojo prozininko knyga –
septynios novelės. „Dabar ant
rašomojo stalo – kiek ilgesnių
tekstų rinkinys, ilgainiui tapsiantis
antrąja knyga, – kalbėjo autorius,
išleidęs pirmąją apsakymų knygą
Nemiegantys (2012). – Tai tekstai,
kuriais neabejoju, į kuriuos įdėjau
be proto daug pastangų, ieškodamas
medžiagos, nagrinėdamas Lietuvos
ir jos sostinės geografiją, istoriją.“

Vytautas Stulpinas. Vakarijos
Šeštoji poeto, Dionizo Poškos
premijos laureato (2014) knyga,
poetinės trilogijos pabaiga.
Iliustracijos – nespalvotos Gvido
Latako akvarelės. Viktorija
Daujotytė: „Žodžiai vis dar
atsiranda iš daiktų. Kartu
su daiktais. Daiktai laukia
pavadinimų... Daiktuose glūdi
poezija... Smagu apie tai galvoti
skaitant naują Vytauto Stulpino
knygą ir įsižiūrint į joje esančius
Gvido Latako darbus, daiktiškai
apčiuopiamus.“

Nijolė Blaževičiūtė. Mįslių karuselė
Poetinės mįslės ikimokyklinio
amžiaus vaikams. Poetei mirus,
knygą iš atskirų, kartais atsitiktinių
užrašų sudarė sesers kūrybiniu
palikimu besirūpinanti Gražina
Pašakarnienė. Iliustracijos (mįslių
įminimai) – spalvotos Emilijos
Šlepetytės (14 m.) akvarelės.

