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Gediminas Zemlickas

Pabūklo šūviais
pašlovinta Kazimiero
Semenavičiaus knyga

N

elengva įvardyti knygą, kurios pasirodymas
būtų sutiktas ir pagerbtas senovinio pabūklo
šūviais. Tokios pagarbos nusipelnė pirmą kartą į lietuvių kalbą išverstas 1650 m. Amsterdame lotynų
kalba išleistas Kazimiero Semenavičiaus veikalas Didysis
artilerijos menas, pirmoji dalis (Artis magnae artilleriae pars
prima). Iškilmingesnę dieną įvykiui būtų sunku parinkti:
liepos 5-oji, Valstybės dienos išvakarės, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osios metinės, o iškilmių kulminacija – į pavakarę numatytos Laisvės kario (Lietuvos Vyčio)
skulptūros atidengimas Kauno pilies teritorijoje.
Reikšmingų įvykių Kaune pradžią paskelbė Vytauto Didžiojo karo muziejaus aikštėje nugriaudėję trys
pabūklo šūviai: pirmasis – Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui, antrasis – pagerbiant Lietuvos artileriją ir
trečiasis – išskirtinę tarptautinę šlovę pelniusios knygos
garbei. Taip Kauno karo istorijos klubo artileristai pasitiko K. Semenavičiaus traktato pirmą lietuvišką leidimą.
Tratant būgnams, į Karo muziejaus fojė, kur laukė į renginį susirinkę dalyviai, K. Semenavičiaus knygą įnešė
artileristų šūviams vadovavęs ir parako dūmais dvelkiantis Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus
pavaduotojas Arvydas Pociūnas. Jis yra ir vienas Kauno
karo istorijos klubo vadovų. Klubo nariai rekonstruoja
XVIII a. pab. – XIX a. pr. karinius įvykius, mūšių inscenizacijose atstovauja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės artilerijos baterijai arba grafo Rudolfo Tyzenhauzo
artilerijos baterijai.
Karinių akcentų buvo ir daugiau. Knygos vertimą į
lietuvių kalbą ir rengimo spaudai projektą inicijavo Vytauto Didžiojo karo muziejus, o išleido Lietuvos Respub
likos krašto apsaugos ministerija. Tad nenuostabu, kad
į knygos sutiktuves atvyko LR krašto apsaugos ministerijos darbuotojai su viceministru Giedrimu Jeglinsku,
Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos
Doktrinų skyriaus vyriausiuoju specialistu Jurgiu Norgėla (knygos leidybos konsultantas) ir buvusiu Krašto
apsaugos ministru Juozu Oleku priešakyje. Dalyvavo ir
Lietuvos karinių vienetų kariai.
Knygą iš lotynų į lietuvių kalbą išvertė Vytauto Didžiojo universiteto lotynistas Sigitas Lūžys, o prie jos
parengimo ir leidybos prisidėjo daugelis institucijų ir
mokslininkų: Vilniaus fakulteto Istorijos fakulteto doc.

Taip dailininkas Antanas Šakalys įprasmino Kazimiero Semenavičiaus
(Simonavičiaus) tariamą atvaizdą ir jo garsųjį veikalą Didysis artilerijos
menas

dr. Eugenijus Saviščevas (konsultantas), VDU Menų
fakulteto prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas (architektūros terminų konsultantas), botanikos terminų –
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro skyriaus
vedėjas Almantas Kulbis, matematikos, fizikos, chemijos
terminų – VDU Gamtos mokslų fakulteto dėstytojai. Pasitinkant knygą dalyvavo Kauno savivaldybės atstovai,
muziejininkai, leidinio rengėjai, nemažai šalies universitetų mokslininkų ir darbuotojų, iš kurių išskirsime
Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorių prof. dr.
Arūną Augustinaitį.
Kaip budrus skaitytojas pastebėjo, universiteto pavadinime pritaikyta kiek kitokia knygos autoriaus pavar-
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dės užrašymo forma. Spaudoje dar galima aptikti rašant
ir Siemenavičius, o 1676 m. Frankfurte prie Maino vokiečių kalba išleistoje knygoje autoriaus pavardė užrašyta
kaip Simienowicz. Įvairovės ir painiavos pakanka – tai
būdinga pavardžių ir vardų užrašymui senuose raštuose
ir knygose. Pats autorius savo pavardę lotyniškame originale įamžino kaip Casimirus Siemienowicz.
Renginyje kaip K. Semenavičiaus proproprovaikaitis buvo pristatytas Vytautas Damašius. Jis prisidėjęs,
kad Vilniaus universiteto fizikai per savo kasmetinę nuo
1969 m. rengiamą Fizikų dieną (FiDi) į sostinės gatves
išvairuotų savo neslopstančio fiziškumo simbolį Diną
Zaurą. Legenda byloja, o ją kone kasmet žurnalistų kalbinami atgaivina pirmųjų FiDi iniciatoriai Vilius Armonas ir Vitas Mačiulis, esą dar studentaudamas šis propro
atkreipė dėmesį į tai, kad K. Semenavičiaus knygoje tarp
pabūklų, raketų ir kitų ugnies inžinerijos dalykų yra paties autoriaus ranka pieštas dinozauras. Niekas nesistengė jo prikelti antram gyvenimui, bet fizikų pasąmonėje to
pabaisėno atvaizdas išliko ir buvo atgaivintas. Knygoje
įamžintasis skiriasi nuo to, kurį fizikai prisijaukino savo
šventei ir kartą per metus gąsdina niekuo dėtus vilniečius. Istorinį Semenavičiaus dinozaurą varydavo parako
sprogimai, o lydėdavo dūmų debesis, bet abiejų – pirmtako ir fizikų atkurtojo – profiliai panašūs. Bent jau norintys panašumą įžvelgia.
Tą neseną istoriją prisiminėme norėdami pabrėžti,
kad išradingumo genai be pėdsako nedingsta per kartų
kartas. Kyla ir klausimų. Kaip čia yra, kad tiksliai nežinoma didžio išradėjo gimtinė, gimimo ir mirties metai,
kilmė ir daugelis kitų svarbiausių biografinių faktų, bet
tai netrukdo surasti palikuonių? Gal ir gerai, kad surandama, nes nei kaimynai lenkai, nei baltarusiai kol kas nesumojo – bent kiek mums žinoma – kaip didžio artilerijos
meno išmanytojo palikuonis būtų galima pasitelkti savo
tautinėms ir kitokioms aspiracijoms sutvirtinti.

S T E B Ė T I N O S K A N T R Y B Ė S TA U TA

Esame stebėtinos kantrybės tauta: kone 370 metų laukta,
kol Lietuvos bajoro knyga taps prieinama ir lietuvių skaitytojui. Kodėl taip pavėluotai išversta? Klausimą galima
užduoti ir kitaip: kas pasikeitė mūsų tautos mąstysenoje (gal ir jausenoje), kad šis mokslo ir kultūros paveldo
veikalas pagaliau taptų vėl reikalingas, tiesiog būtinas
mokslo ir technikos istorikui, pagaliau kiekvienam save
gerbiančiam tautiečiui? Atsakymas lyg ir paprastas: praėjusiais amžiais valstybės elitas puikiausiai kalbėjo, skaitė ir susikalbėdavo pagrindinėmis Europos kalbomis,
bent jau daug geriau negu lietuviškai, tad nebuvo didelio
skirtumo, kokia kalba knygą skaityti. Tiesa, dabar jau ne
vien susirūpinusiam artilerijos reikalais Semenavičiaus
veikalas gali būti įdomus, mūsų dėmesio jis nusipelno
jau kaip laiko išbandymus atlaikęs kultūros paveldo ir
mokslo istorijos paminklas, į kurį gali remtis įvairių sričių, o ne vien artilerijos istorijos ir kitų technikos sričių
raidos tyrinėtojai. Tam tikra prasme tai – epochos veid
rodis, iškalbingas XVII a. minties atspindys. Šiandien
skaitytojas iš šios knygos pasisems gal ne tiek naujų
techninių idėjų, kiek savito mintijimo, dėstymo būdo
subtilybių, gal net susimąstys, kiek mes atsiliekame nuo
protėvių perprasdami Antikos ir kitų epochų išmintį, suvokdami pamatinių žmogiškųjų vertybių kaitą. Ši knyga
bene daugiausia mums byloja ir apie patį autorių.

A R N E PA S I K LY D O M E TA R P K E L I Ų
S E M E N AV I Č I Ų

Ligi šiol mokslo istorikams iš rašytinių šaltinių apie
K. Semenavičių išgaudyti bent kiek daugiau ir patikimų žinių ne kažin kiek pavykdavo. Patikimiausia informacija pateikta jo paties parašytoje knygoje, bet jos per
maža, norint atsakyti į paprasčiausius klausimus. Kur
ir kada gimė, kas buvo tėvai, kokioje aplinkoje augo
jaunasis talentas, kur sėmėsi žinių? Pagaliau kodėl nuo
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1651 m., kai išspausdintas K. Semenavičiaus knygos
vertimas į prancūzų kalbą su paties autoriaus pratarme,
jokiuose šaltiniuose – bent jau ligi šiol tyrinėtuose – jo
pavardė neaptinkama? Buvo žmogus ir staiga pranyko.
Klausimus galima kelti vieną po kito, blogiau su atsakymais. Mokslinėse publikacijose ar spaudoje per daugelį
dešimtmečių beveik niekur toliau nepasistūmėta, tarsi
užgaidus likimas žaistų su skaitytojais jam vienam suvokiamą žaidimą. Semenavičių kaip gaubė slėpininga
tyla, taip tebegaubia. Visi rašiusieji ir teberašantys apie
šį asmenį dažniausiai kartojo pirmtakus, taip pat ir klaidingus jų spėjimus, neretai klaidų skaičių negailestingai
papildydami. Iš esmės stovime prie ribos, kurios peržengti nepavyksta, nieko iš tiesų naujo ir esmingo apie
paslaptingąjį lietuvių bajorą ligi šiol taip ir nepavyksta
išpešti. O ir naujų patikimų pešėjų ne kažin kiek randasi,
nebent rašo į labai gilų stalčių.
Šiems teiginiams pagrįsti pateiksime kad ir Visuotinės lietuvių enciklopedijos K. Semenavičiui skirto straipsnio du pirmus sakinius: „Semenãvičius Kazimieras,
Simonãvičius, apie 1600 04 18 Dapšiai (Raseinių apskr.) –
apie 1651, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinierius, artileristas. Vilniaus universitete studijavo matematiką, fiziką, chemiją, architektūrą.“ Citatoje yra bent
septyni abejotini teiginiai. Kas norima pasakyti, tvirtinant, kad Semenavičius gimė apie 1600-ųjų balandžio
18-ąją? Pateikta net gimimo diena, tad kokio didesnio
tikslumo bereiktų? Matyt, žodelytis apie skirtas pabrėžti, jog abejotini gimimo metai, o mėnuo ir diena nekelia
abejonių. O turėtų kelti. Nurodyta gimtavietė – Dapšiai,
Raseinių apskritis. Kokiu šaltiniu remtasi? Jeigu Lietuvos tyrinėtojai tokį dokumentą rado, būtų naudinga
paskelbti, kad ir pasaulis žinotų. Kol kas Semenavičiaus
ir gimimo metai, ir gimtavietė tebėra paslaptis. Minima
Raseinių apskritis, bet Semenavičiaus laikais tokios nebuvo. Šis administracinis vienetas įvestas tik 1764 m.,
taigi praėjus daugiau kaip pusantro šimto metų po Semenavičiaus spėjamo gimimo, gyvavo iki 1950 m. pietryčių
Žemaitijoje. Net jei paaiškėtų, kad jis tikrai gimė Raseinių
krašte, ne visai korektiška naują administracinį vienetą
sieti su Semenavičiaus laikais.
Teigiama, kad Semenavičius buvo LDK karo inžinierius. Ne tik LDK, bet taip pat ir Karūnos, tai yra Lenkijos
karo inžinierius. 1648 m. karaliaus Vladislovo IV Vazos
buvo paskirtas Lenkijos artilerijos vyriausiojo vado pavaduotoju, jam suteiktas generolo leitenanto laipsnis.
Gal tiksliausia teigti, kad buvo Abiejų Tautų Respublikos
karo inžinierius. Apie generolo laipsnį enciklopedijoje nė
žodžio, tarsi tęsiant nepatogių dalykų nutylėjimų tradiciją, nors turėtume didžiuotis.
Didelių abejonių kelia Semenavičiaus studijos Vilniaus universitete, nors lenkų, baltarusių, taip pat lietuvių enciklopedijose, jau nekalbant apie publicistinius
straipsnius, nuolat kartojama, kad Semenavičius studijavo šiame universitete. Taip darė Lietuviškoji tarybinė,
pratęsė Visuotinė lietuvių enciklopedija. Korektiškiau būtų
pridėti žodelytį spėjama. XVII a. šio universiteto studentų
sąrašuose tokios pavardės nerasta. Išimtis – vienas keistas 1651 m. birželio 19 d. lotyniškas įrašas Vilniaus universiteto studentų knygose, liudijantis, kad Kazimieras
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Semenavičius įgijo filosofijos ir laisvųjų menų magistro
laipsnį. Įraše patikslinama, kad dėl silpnos sveikatos Semenavičius negalėjęs laikyti egzaminų, tad laikęs eksternu. Niekur daugiau Universiteto studentų sąrašuose
apie K. Semenavičių neužsimenama, todėl kai kurių tyrinėtojų abejojama, ar naujai iškeptas magistras yra būtent tas pats mums rūpintis asmuo. Klausimas natūralus
ir lieka atviras. Kam reikia ginti magistro laipsnį artilerijos generolui leitenantui, buvusiam Lenkijos artilerijos
viršininko pavaduotojui, garsios knygos autoriui, kurio
veikalas jau buvo verčiamas ir netrukus, 1651 metais,
buvo išleistas ir prancūzų kalba?
Mokslo istorikas Romualdas Šviedrys kelia hipotezę, kad garsiosios knygos autorius veikiausiai gerokai
anksčiau buvo studijavęs viename iš Nyderlandų universitetų, bet šį spėjimą taip pat reikėtų pagrįsti šaltiniais. Net jei ir studijavo, tai kiek metų ir ar baigė? Jei
baigė universitetą, tai kam jam reikėjo siekti magistro
laipsnio būnant brandaus amžiaus? 1651 m. birželio 19 d.
įrašas ne įlieja naujos šviesos į Semenavičiaus biografiją,
o dar labiau sutirština ją gaubiančią miglą.
R. Šviedrys ne vienus metus atkakliai bando praskleisti nežinomybės skraistę, dengiančią XVII a. mokslo
ir meno fenomeno biografijos ir veiklos vingius, kartu ir
jį išugdžiusią epochą. Profesorius nemažai laiko skyrė
paieškoms JAV, Prancūzijos, Anglijos, Olandijos, kitų
valstybių bibliotekose ir archyvuose. Poslinkių esama,
tad palauksime, kada bus paskelbti nauji duomenys.

I R D Ė L PAVA R D Ė S
G A L I K I LT I K O V O S

Baltarusiai Semenavičiaus gimtavietę nukelia į buvusią Vitebsko vaivadiją šiaurės Baltarusijoje, Dubrounos
miestą. Kuo ši spėlionė grindžiama? Nebent tuo, kad
XIV–XVI a. Vitebsko krašte nedidelius žemės plotus valdė smulkių kunigaikštukų Semianovičių giminė. Vadinamojoje Taraškevičiaus Vikipedijoje teigiama, kad Kazimieras Semenavičius (Казі́мер Семяно́віч) kaip sykis ir
esąs tos giminės palikuonis. Pagal pavardžių panašumą,
matyt, ir sugiminiuota. Nurodoma ir „tiksli“ K. Semianovičiaus gimimo data – 1600 metų sausio 16 diena. Kaip
matome, skiriasi nuo Lietuvoje peršamos, bet ir kaimynų
siūlomos neskubėkime priimti už gryną pinigą. Kai kurios Semianovičiaus knygoje baltarusių aptinkamos leksikos ypatybės jiems lyg ir patvirtina savo pačių keliamų
tezių patikimumą. Būtų dar geriau, jeigu kaimynai bent
kiek mokėtų lietuvių kalbą, suprastų lietuviškas istorines
ir etnines realijas, tada gerokai atsargiau darytų savąsias
išvadas. Kaip norima lengvai virsta esama, rodo kad ir
tokia argumentacija. Šiaip gana kvalifikuotame rašinyje
apie Semenavičių straipsnio autorius Anatolis Tarasas
teigia: „lietuvis šlėkta, kurio pavardės galūnė „-ič“ –
tai vienareikšmiškai baltarusis“ (литовский шляхтич с
фамилией на «ич» – это однозначно беларус).
Priminsime, kaip tos lietuviškos pavardės ir vardai
buvo suslavinti, įgijo esamas formas. Įžvalgus kalbininkas Zigmas Zinkevičius aiškina šitaip. Lietuvos raštinėse
buvo vartojama ne žmonių šnekamoji, o regione paplitusi rašto kalba, daugiausia – senoji slavų kanceliarinė
kalba. Tik vėliau ją pakeitė lenkų kalba. Ypač bažnyti-

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 8 , N R . 3 ( 6 0 4 )

5

Kazimiero Semenavičiaus piešiniai knygoje

niuose dokumentuose asmenvardžiai buvo įrašomi ne
lietuviška forma, visoje LDK vartoti dariniai su slavų
kilmės priesaga -ovič (-evič). Taip Povilo sūnus Petras
Povilaitis (Poviliūnas, Povilonis) įgydavo pavardę Pavilovič (Pavlovič). Raštininko įraše lietuviai virsdavo Povilavičiais, Paulavičiais, bet dėl to baltarusiais netapdavo.
Įsitvirtinant lenkų kalbai, kuri nuo 1697 m. oficialiai išstūmė senąją slavų kanceliarinę kalbą, pavardėse priesaga -ovič (-evič) pamažu užleido vietą prestižiškesnei priesagai –ski (-ovski, -evski, -inski, -icki). Pavlovič ar Petrovič
virto Pavlovski, Petrovski. Tokia raida dokumentuose. Ir
tai priklausė ne nuo pačių žmonių norų, o nuo raštininkų. Dažnai siekiantys mokslo ir norintys paslėpti „žemą“
kilmę patys „bajoriškai“ lenkindavo savo pavardę: Valančius virsdavo Volončevskiu, Baranauskas – Baranowskiu ir pan. Iki 1918 m. lietuvių pavardės oficialiai buvo
rašomos tik lenkiškai1.
Kai kuriose publikacijose baltarusiai piktinasi, kad
lietuviai nuolat „falsifikuoja“ šaltiniuose užfiksuotas autentiškas pavardes, Semianovičių pavertė Semenavičiumi,
Radzivilus padarė Radvilomis (Radvilais) ir pan. Jų valia
piktintis, o mūsų – teisė atkurti lietuviškų pavardžių
autentiškumą.
Kodėl apie tai rašome? Ne todėl, kad paprotintume
artimiausius kaimynus, kurie vargu ar kada šias eilutes
skaitys. Jos galėtų suteikti stiprybės tiems, kurie disku-

sijose šia tema kartais pristinga argumentų, kai tenka
ginti savo pozicijas.

K A I P T E N S U TA B A J O R Y S T E ?

Galimas daiktas, K. Semenavičius būtų smarkiai nustebęs pavadintas baltarusiu ar lenku. Pats jis niekur savęs
taip vienareikšmiškai nėra įvardijęs, nors, kaip buvęs
Lenkijos artilerijos viršininko pavaduotojas, savo, knygoje yra išsitaręs: mūsų Lenkijoje. Knygos Didysis artilerijos
menas puslapyje su dedikacija mecenatui Leopoldui Vilhelmui save vadina Lietuvos bajoru Eques Lithuanus (p.
14, vertimo – p. 15; kilmininkas Equitis Lithuani – „lietuvio bajoro“ – p. 12, vertimo – p. 13). Knygos viršelio graviūroje Semenavičius prisistato kaip Ostojos herbo bajoras, bet patvirtinančio šaltinio, kad jis pats ar kas nors iš
giminės įgijo teisę šį herbą naudoti, kol kas nerasta. Minėjome Lietuvoje įsitvirtinusią nuomonę, esą Kazimieras
Semenavičius kilęs iš smulkių Raseinių krašto bajorų. Pasitenkinama tuo, kad tai – nuomonė. Nesunku patikrinti, kad Žemaitijoje Ostojos herbą turėjo įtakinga Sluškų
giminė, nors Semenavičių ryšys su Sluškomis neįrodytas. Gal tuo herbu, atsidūręs užsienyje, knygos autorius
siekė pakelti savo kūrinio vertę? Esama ir tokios versijos.
Žinomi atvejai, kai užsienyje atsidūrę ir ten bandantys prasisiekti kai kurie mūsų kraštiečiai (ir kitų šalių asmenys) pradėdavo tituluotis bajorais, taip siekda-
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mi pagerinti savo kilmę. Vienas tokių pavyzdžių, tiesa,
iš XIX a. vidurio, buvo vilnietis Juozapas Varševičius
(1812–1866), pagarsėjęs orchidėjų ir kitų egzotiškų augalų Pietų Amerikoje „medžiotojas“ ir pristatytojas Belgijos, Berlyno, Krokuvos, Londono ir kitiems garsiems botanikos sodams Europoje. Po 1831 m. sukilimo atsidūręs
užsieniuose, staiga pradėjo pasirašinėti Joseph Ritter von
Rawicz Warszewicz, suprask – Lietuvos bajoras. Ar tikrai
juo buvo, sunku pasakyti, Lietuvoje taip nepasirašinėjo.
Bajorystė atverdavo visas duris luominėje visuomenėje.
Visa, kas žmogiška, nesvetima ir didiesiems. Ar panašiai
būta Semenavičiaus atveju, savo nuomonės nepiršime.
Kaip baltarusiai aiškina paties Semenavičiaus knygoje užrašytą sąvoką Eques Lithuanus? Neverčia pažodžiui Lietuvos bajoras ar šlėkta, bet tvirtina, kad Semenavičius save įvardijęs kaip litviną, nors sąvokos Lietuvos
bajoras ir litvinas nėra tapačios. Tendencingas vertimo
lenkimas į savo pusę, nes neteko matyti, kad litvino sąvoką sau būtų priskyręs Semenavičius. Baltarusių kalboje
sąvoka litvinas turi aiškią konotaciją, vertinamąjį atspalvį. Baltarusiai istorikai aiškina, kaip teisingai suprasti Semianovičių: jis mintyje turėjęs ne etnonimą, o politonimą,
ne savo etninę priklausomybę, o pilietinį priklausymą
valstybei. Lyg ir teisingai aiškinama, bet suprantama savaip. Pirmas klausimas: kokiai valstybei? Abiejų Tautų
Respublikai ar LDK? Pastaruoju metu nemažoje dalyje
baltarusių spausdinamų publikacijų apie istoriją LDK
staiga virsta BDK, Baltarusijos Didžiąja Kunigaikštyste. O
tai – jau neleistinas istorijos tempimas ant savo kurpalio, jei nepasakius aštriau – klastojimas, nieko bendro
neturintis su mokslu. Kodėl mums tai kelia nerimą? Į
nesąmones galima nekreipti dėmesio, bet spausdintas
žodis veikia skaitytojų sąmonę, o neatsakingas istorijos perrašinėjimas ir klastojimas tampa tarsi norma ir
nieko nešokiruoja. Štai kaip sąvoką Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė baltarusių kalba išspausdintos publikacijos
apie K. Semenavičių nuorodoje aiškina dažnai cituojami
autoriai A. Belskis ir M. Tkačiovas: „Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė – baltarusių feodalinė valstybė, susidariusi XIII amžiaus viduryje su centru Naugarduke, o vėliau
Vilniumi. Į jos sudėtį, be baltarusių žemių, įėjo Žemaitija
(dabartinė Lietuva) – nuo 1422 metų, kurį laiką Ukraina
(nuo XIV šimtmečio iki 1569 metų) ir kai kurios kitos žemės. Vyraujančią vietą Didžiojoje Kunigaikštystėje užėmė
baltarusių kultūra ir baltarusių kalba, kuri iki XVII a. čia
buvo valstybinė kalba. Mūsų protėviai tada vadinosi ne
baltarusiais, o litvinais.“2
Taip rašo papročiais ir tradicijomis giminingiausios
baltams slavų tautos atstovai. Vertinti paliekame skaitytojui.
Lenkų tyrinėtojai taip tiesmukai kol kas dar nekildina Semenavičiaus iš Lenkijos, jie atsargesni už aptartus
kaimynus. Tikriausiai veikia jų gilesnio valstybingumo
tradicija, todėl profesionalesnės ir istorinių vertinimų
įžvalgos. Lenkai pateikia ir lietuviškos, ir baltarusiškos
Semenavičiaus kilmės versijas. Atsiremdami į jo paties
pateiktą savo kilmės apibūdinimą (Eques Lithuanus), atsargiai prideda ir savąjį išaiškinimą: esą tai – sulenkėjęs
lietuvių kilmės šlėkta, kuris lenkų istoriografijoje traktuojamas kaip lenkų karo inžinierius... Su tiesa nepra-
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silenkta, bet traktavimas dar nėra teisingumo kriterijus.
Straipsniuose sąvoka sulenkėjęs toliau tarsi nepastebimai
išvirsta į sąvoką lenkas ir ištirpsta, kartais gal ir nesąmoningai, autorių pageidaujama prasme. Sąvokų ekvilib
ristika veda į prasmės entropiją, suteikia kitą reikšmę.
Vienaip lietuvis, kitaip lenkas ar baltarusis perskaitys
tą patį sakinį. Smulkmenose – Dievas, tvirtino Stendhalis, bet smulkmenose dažnai tūno ir nelabasis. Visi
svarbiausi dalykai prasideda nuo smulkmenų. Kas to
nesuvokia – skaičiuoja nuostolius, dažnai negrįžtamus
praradimus. Mes neišspręsime ginčo, kas buvo Semenavičius – lietuvis, gudas ar lenkas, bet jis visada bus mūsų
tiek, kiek bus aktualus, reikalingas ir kiek tvirtai įaugęs
į lietuvių savimonę.

S E N I E J I M ATA I I R M Ū Š I S
D Ė L S E M E N AV I Č I A U S

Baltarusiai džiūgauja aptikę Semenavičiaus knygoje, kur
aptariami senieji matai, jiems artimų pavadinimų statinė, statinaitė, kibiras, birkavas, akmuo (бочка, барыла, вядро,
беркавец, камень), nes šie senoviški svorio vienetai jiems
asocijuojasi su gimtąja Vitebščina, o tai esąs dar vienas
nepaneigiamas įrodymas, kaip giliai savo šaknimis į gimtąjį kraštą buvo įaugęs knygos autorius. Tačiau tie patys
pavadinimai buvo naudojami ir etninėje Lietuvoje, taip
pat ir kituose kaimyniniuose kraštuose. Pavyzdžiui, paminėtoji барыла – trijų kibirų ar kiek didesnės talpos statinaitę. Į baltarusių kalbą šis žodis atėjęs iš lenkų kalbos,
kurioje, pasak A. Brücknerio, gyvavo nuo XV amžiaus.
Tačiau ir lenkai negalėtų šio termino savintis, nes žodį
pasiskolino iš italų barile (lot. barillus). Tai tvirtina kalbininkai M. Fasmeris ir E. Bernekeris.
Kad ir nuo XIV a. šaltiniuose minimas senas lietuviškas svorio matas statinė. Jo prasmė kito. Mūsų protėviams tai – žemės plotas, kurį galima apsėti su statine
grūdų. Vėliau Lietuvoje ir Baltojoje Rusioje statinė arba
bačka – tai biralams matuoti matas, kuris, pasak Semenavičiaus, „yra apie 350 mūsiškių svarų svorio“. Toliau
patikslina: „Ir šis matas yra Vilniaus, nes Smolensko yra
pusantro karto didesnis ir būtent 525 svarų.“ Pridursime, kad lietuviškos svorio sistemos pagrindo svaro kilmė aiškinama nuo žodžio sverti, o bene archajiškiausias
lietuviškas svorio matas – akmuo, kurį sudaro 40 svarų
(14,62 kg). Svorio matas камень aptinkamas ne visuose
senuosiuose slavų žodynuose, jo nėra net XVI a. Prekybos
knygoje (Торговая книга), kurioje pateikti rusų kalbos prekybiniai terminai. Manoma, kad šis svorio mato pavadinimas į kitus slavų kraštus plito iš Lietuvos ir Lenkijos,
o į baltarusių kalbą pateko per lenkų kalbą.
Labai įdomūs dalykai, vedantys į archajiškus laikus,
daug ką paaiškinantys, bet tik norintiems išsiaiškinti.
Apie senovinius svorio matus prabilome, nes apie juos
visai neatsitiktinai rašo Semenavičius savo knygoje, skiria palyginamiesiems matams daug vietos. Rašo tam,
kad specialistai, kuriems rūpi pirotechnika, artilerija ir su
ugnies inžinerija susiję dalykai, susikalbėtų, nes Europa
buvo marga kaip genys ne vien dėl kalbų skirtingumo,
bet ir dėl vieningos matų sistemos neturėjimo. Reikėjo
iš vienos matų sistemos versti į kitą, priklausomai nuo
šalies, kurioje norima taikyti knygoje užfiksuotą patirtį.
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K A R I N I Ų K A M PA N I J Ų U G N Y J E

Nežinomi mūsų fenomenalios knygos autoriaus nei gimimo metai, nei vieta, taip pat ir mirties metai, nieko
tikro negalima pasakyti apie jo tėvus, gimines, priklausomybę luomui ar tikėjimui. Biografinės žinios apie Semenavičių labai skurdžios ir ne visai patikimos, dažnai paremtos spėlionėmis. Tikėtina, kad 1632–1634 m.
K. Semenavičius dalyvavo Abiejų Tautų Respublikos
kare prieš Maskvą, vadinamoje Smolensko kampanijoje.
Lietuviško vertimo Įžangos žodžio autorė Kristina Petrauskė tai pristato kaip faktą. Galimas daiktas, remiasi
įrodyta žinia. Jei taip, K. Semenavičiui LDK kariuomenės sudėtyje teko dalyvauti Smolensko gynyboje, kuriai
vadovavo Lietuvos lauko etmonas Kristupas Radvila
Jaunasis, beje, tvirtas reformatas. Į šį faktą pravartu atkreipti dėmesį.
1634 m. kovą–gegužę Semenavičius neabejotinai dalyvavo to paties K. Radvilos vadovaujamoje Bialos (Belo,
dabar Tverės srities miestas Rusijoje) apgultyje. K. Semenavičius buvo paskirtas į kariuomenės kairįjį sparną,
kuriam vadovavo karaliaus Vladislovo IV Vazos paskirtas patrankų prižiūrėtojas Mikalojus Abrahamovičius; jo
pareigybė 1638 m. pervardyta į artilerijos generolo, beje,
pirmojo ATR.
Galimas daiktas, Semenavičiui teko būti svarbaus
istorinio įvykio liudininku, o gal ir dalyviu. Mirus Sigismundui III Vazai (1566–1632), jo sūnui Vladislovui IV
(1595–1648) nenustojo šypsotis Fortūna – jis tęsia ATR
karą su Maskva ir tampa nugalėtoju. Po derybų 1634 m.
gegužės 17 (27) d. – birželio 4 (14) d. pasirašyta Polianovkos taika. Tai įvyko Semlevo kaime prie Polianovkos
upės tarp Viazmos ir Dorogobužo. Caras atsisakė pretenzijų į Livoniją, Deulino paliaubų sutartimi (1618. 12. 11)
perleistų Maskvai žemių ir sutiko išmokėti 200 tūkst.
rublių karo išlaidų. Priminsime, kad Deulino paliaubos
buvo sudarytos Lenkijos karalaičio Vladislovo Vazos
1617–1618 m. žygio į Maskvą metu, kai buvo siekta ginklu įtvirtinti Vazų teises į Rusios caro sostą. Mat 1610 m.
pagal karaliaus Sigismundo III susitarimą su Maskvos
bojarinais penkiolikametis Vladislovas buvo paskelbtas
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Rusios caru su sąlyga, kad priims stačiatikybę. Šios sąlygos išpildyti neskubėjo, tad į sostą atsisėsti negalėjo.
Po pasirašytos Polianovkos taikos, įėjusios į istoriją kaip
Amžinoji ATR ir Maskvos taika, Vladislovas atsisakė pretenzijų į Maskvos sostą. LDK būdama ATR sudėtyje, vis
dar vaidino reikšmingą geopolitinį ir karinį vaidmenį.
10 metų šaltiniai apie Semenavičių paslaptingai tyli,
tik 1644 m. jo pavardė vėl išnyra į šviesą. Šią biografijos
pauzę verta įsidėmėti, ją prisiminsime ateityje, kai iškils
klausimas, kada jis galėjo studijuoti ar tobulintis užsienyje, taip pat rinkti medžiagą savo knygai. O 1644-aisiais
Semenavičius dalyvavo kovose su totoriais prie Ochmatovo (dabar Čerkasų srities miestas Ukrainoje), kur
totoriai panaudojo fejerverkus ir dūmų priedangas. „Su
velnio pagalba rūku ir garais užtemdė saulę kovos lauke“, – anot vaizdingos Semenavičiaus metaforos. Ši taktika totorių raiteliams padėjo sėkmingai pasitraukti iš
kovos lauko. Pacituota frazė kai kuriems tyrinėtojams
pakišo mintį, kad Semenavičius mūšyje prie Ochmatovo
susidūrė su jam nepažįstama karine patirtimi.
Kokį vaidmenį išvardytose karinėse kampanijose atliko Semenavičius, sunku pasakyti, bet gautos pamokos,
matyt, veltui nedingo. Mus pasiekusių žinių nuotrupos
aptakios, nepakankamos siekti patikimesnių išvadų, bet
akivaizdu, kad apie 1645-uosius Semenavičius jau turėjo
būti pasižymėjęs neeiliniais gabumais ir įgijęs artileristo autoritetą, antraip vargu ar būtų užsitarnavęs Abiejų
Tautų Respublikos valdovo Vladislovo IV Vazos palankumą. Minėtais metais karalius jį išsiunčia semtis žinių
ir karinės patirties į Nyderlandus. Geresnio pasirinkimo
tikriausiai ir būti negalėjo.

NYDERL ANDŲ RESPUBLIKOS
ŠVYTĖJIMO AMŽIUS

Aptariamu metu Nyderlandų respublika, kurią sudarė 17 provincijų, buvo iškilusi kaip viena turtingiausių
pasaulio jūrinių valstybių. Mat atradus Naująjį pasaulį,
į Senąjį žemyną nenutrūkstamu srautu plaukė brangieji
metalai ir kiti žemiški turtai. XVII a. Nyderlandai buvo
savo klestėjimo viršūnėje, pasiekė bene aukščiausią eko-

1632–1633 m. Smolensko apgulties
planas (Wilhelmo Hondiuso dirbtuvės,
Dancigas, 1636). Daugelis tyrinėtojų
įsitikinę, kad K. Semenavičius galėjo
būti tarp LDK priklausiusio Smolensko
gynėjų
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P E T E R P A U L R U B E N S . Vladislovas IV Vaza, 1624

nominį išsivystymą tarp Europos valstybių, nors vis dar
tęsėsi Aštuoniasdešimtmetis karas prieš katalikiškąją Ispaniją, kuris pasibaigė tik 1648 metais.
Amsterdamas, nustūmęs Antverpeną į antrą planą,
įsiviešpatavo tarp garsiausių Europos uostų, gyventojų
skaičiumi jį lenkė tik Londonas ir Paryžius. Nyderlandų
pirkliai šeimininkavo ne tik Baltijos ir Viduržemio jūrose,
bet ir Vokietijos bei Didžiosios Britanijos rinkose. Nyderlandų Rytų Indijos ir Vakarų Indijos bendrovės jau spėjo
išstumti portugalus iš Pietryčių Azijos ir Amerikos ir įsitvirtinti naujose kolonijose. Rytų Indijos bendrovė ne visai
draugiškai išprašė britus iš Indijos ir Ramiojo vandenyno
ir ten veikė šeimininko teisėmis, iš Tolimųjų Rytų gabenamu šilku, prieskoniais, pipirais, muskato riešutais, arbata,
kava ir cukrumi užvertė Europos rinkas. Auksiniai Nyderlandų dukatai plito ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Maža
to, Rytų Indijos bendrovė, veikdama Nyderlandų generalinių provincijų (Nyderlandų Parlamento) vardu, įgijo
teisę pasirašinėti sutartis su užkariautų kolonijų vadais,
savarankiškai kurti miestus ir statyti tvirtoves, skelbti karą
ir pasirašinėti taikos sutartis, skirti vietos valdininkus į atsakingas pareigas ir net kaldinti monetas.
Vakarų Indijos bendrovė kukliau veikė Karibų jūroje ir jos įkurtoje Naujosios Olandijos kolonijoje, kur jau
aptinkame ir lituanistinį akcentą. XVII a. pr. manahatų ir
kunarsių indėnų genčių gyvenamuose plotuose olandų
kolonistai įkūrė Naująjį Amsterdamą Manhatano saloje.
Vėliau jis išaugo į Niujorko megapolį. Mes negalime apeiti šio miesto augimo ištakų, nes jame savo pėdsaką paliko mūsų tautietis Aleksandras Karolis Kuršius (Alexan-
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der Carolus Cursius, lot. Curtius), pirmosios lotyniškos
mokyklos Amerikoje kūrėjas ir bene pirmasis šaltiniuose
paminėtas lietuvis Amerikoje. 1659 m. balandžio 25 d.
Vakarų Indijos laivų bendrovė iš Amsterdamo rašė Naujojo Amsterdamo gubernatoriui, su kokiu vargu pavyko
pasamdyti jiems reikalingą lotyniškos mokyklos vedėją
(rektorių), kuris „seniau profesoriavęs Lietuvoje“. Kuršiui
buvo skirta 500 guldenų alga, leista ne tik mokytojauti, bet
ir verstis gydytojo praktika, taip pat jam duotas namas su
sodu. 1898 m. Niujorke išleistos knygos Pirmosios Naujojo
Amsterdamo mokyklos ir jų vadovai (Early Schools and Schoolmasters of New Amsterdam) autorė Emma van Vechten,
kaip veiksmingiausią Kuršiaus naudotą pedagoginę priemonę mini lazdą ir bausmes, dėl ko įširdino neklaužadų
berniukų tėvus. Matyt, tėvai buvo pratę prie liberalesnio
auklėjimo. Be to, nepasotinamas Kuršius reikalavęs nuolat jam kelti ir taip didelę algą, o iš savo mokinių dovanų
išsireikalavęs jam gauti bebro kailį.
Bet štai kas įdomu. 2015 m. Delfi išspausdino autoriaus nepasirašytą straipsnį Neįtikėtini lietuvių nuotykiai
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jame apie A. K. Kuršiaus
mokytojavimą pasakojama visiškai priešingai, esą Naujojo Amsterdamo gyventojai labai patenkinti naujuoju mokytoju. 1659 m. liepą Naujojo Amsterdamo gubernatorius
savo raporte rašė apie gerą Kuršiaus darbą, jo mokiniai
darą stebėtiną pažangą. Beje, miesto valdžios atstovai atkreipė dėmesį, kad Kuršius pernelyg liberalus, nemuša
mokinių. Į priekaištą Kuršius atsakęs, jog dauguma tėvų
nenori, kad jų vaikai būtų mušami mokykloje...
„Še tau, bobute, ir devintinės!“ – kaip sako didžiai
nustebinti lietuviai. Visiškai priešingas traktavimas. Tad
kuo tikėti? Matyt, minėtos knygos autorė Emma van
Vechten tiesiog buvo pernelyg reikli mūsų tautiečiui,
gal lėmė kitos jos nuostatos. Todėl atsargiai priimkime
ir jos priekaištą dėl Kuršiaus išsireketuoto bebro kailio.
Nežinome priežasčių, dėl kurių 1661 m. Kuršius grįžo į
Nyderlandus. Gal įtakos turėjo tas faktas, kad 1660 m.
Naująją Olandiją iš Jungtinių Provincijų spėjo paveržti
Anglija? 1662 m. Kuršius Leideno universitete apsigynė
disertaciją, skirtą gydymui nuo akmenligės inkstuose ir
šlapimo pūslėje. Nors Naujajame Amsterdame Kuršius
kalnų nenuvertė, bet 1976 m., minint 200-ąsias JAV nepriklausomybės metines, ant Niujorko akcijų biržos pastato Kuršiaus garbei buvo atidengta atminimo lenta. Ant
jos anglų kalba parašyta: „Šioje vietoje stovėjo pirmoji
lotyniškoji mokykla Naujame pasaulyje, ir jos vadovas
buvo Aleksandras Karolis Kursius Lithuanus“. Tai – ta
pati vieta, kurioje kadaise veikė lotyniškoji mokykla, o
joje neklaužadas lotynų kalbos mokė lietuvis.
Kas galėtų paneigti, kad Semenavičiaus ir Kuršiaus
keliai tam tikru laiko tarpsniu nesusikirto? Tektų daryti
prielaidą, kad ir po 1651 m., kai nutrūksta mums žinomos rašytinės žinios apie Semenavičių, jis dar sveikas
drūtas gyveno tuose pačiuose Nyderlanduose. Jųdviejų
likimai galėjo persikirsti net ir tuo metu, kai mūsų artilerijos talentas rašė ir leido Amsterdame savo knygą, o
gal ir gerokai anksčiau, nes daug ko nežinome ir Semenavičiaus, ir Kuršiaus biografijose. Užtat žinome, kad
Kuršius neabejotinai buvo Lietuvos bajoras ir protestantas. Ką rodo šių asmenybių likimai? Tai – ne pavieniai
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atvejai, kai į Nyderlandus traukė jaunuoliai iš Lietuvos.
Daugiausia tai buvo protestantų jaunimas, studijoms pasirinkdavęs Nyderlandų universitetus. (O katalikai traukė į Italijos ir kitų katalikiškų kraštų universitetus.) Mažiau ambicijų turintys moksluose, per Nyderlandų Rytų
Indijos ir Vakarų Indijos bendroves rinkosi gyvenimą
kolonijose, kur lengviau buvo galima prasigyventi, bet
ilgainiui be pėdsako ištirpdavo svetimuose kraštuose.

H I U L S T O M I E S T O A P G U LT Y J E

Grįžkime į 1645-uosius, kai K. Semenavičius atvyko į kunigaikščio Frederiko Henriko Oraniečio (Frederik Hendrik van Oranje, 1584–1647) kariuomenę. Tuo metu septyniolika Jungtinių Nyderlandų Provincijų tęsė įnirtingą
kovą prieš katalikiškąją Ispaniją dėl savo nepriklausomybės ir protestantiškojo tikėjimo. Ispanijos jėgos silpo, nes
buvo apžiotas pernelyg didelis Europos kąsnis. Laiko
tuščiai lietuvis neleido – tais pačiais metais dalyvavo gerai įtvirtinto Hiulsto (Hulst) miesto apsuptyje, kuriame
gynėsi įsitvirtinę ispanai. 1615–1621 m. mieste buvo pastatyti įtvirtinimai, juos galima išvysti ir dabar, o jų tvirtumą galėjo patikrinti ir mūsų kraštietis. Jis savo žinias ir
praktinius įgūdžius veikiausiai turėjo kur pritaikyti artileristo tarnyboje, lavinosi kaip fortifikacijų, sprogiųjų ir
padegamųjų medžiagų specialistas, įgydamas vis naujos
patirties. Per mažiau nei mėnesį Hiulstas pasidavė ir tapo
Jungtinių Provincijų dalimi. Deja, kuriam laikui buvo praradęs prekybos miesto vardą, nes Šeldės upe laivyba buvo
vis dar neįmanoma. Tik 1648 m. Vestfalijos taikos sutartimi, kai Jungtinės Nyderlandų provincijos de jure gavo
nepriklausomybę nuo imperijos, Hiulstas tapo Zelandijos
Flandrijos dalimi. Nuo 1831 m. Flandrija dažniausiai vadinama ta Belgijos teritorijos dalis, kurios gyventojai kalba
flamandiškai, nyderlandų arba olandų kalbos variantu.
Gaila, nežinome, kokių dar miestų apgultyje teko
dalyvauti Semenavičiui, nors jis mini dalyvavęs. Tikėtina, kad už Hiulsto paėmimą galėjo būti paties kunigaikščio Frederiko Oraniečio apdovanotas. Bent jau XIX a.
pradžioje Varšuvos licėjaus bibliotekos lankytojai matydavo aukšto laipsnio karininko biustą su ordino žvaigžde ir juosta per krūtinę. Jiems būdavo paaiškinama, kad
tai – pagarsėjusios knygos apie artileriją ir raketas autorius Kazimieras Semenavičius. Bent jau tuo buvo įtikėję
patys aiškintojai, o gal turėjo ir patikimų įrodymų šiam
teiginiui pagrįsti. Tiesa, dėl to asmens apdovanojimo galėdavo kilti ginčų, mat ne mažiau tikėtina, kad ordinu jis
galėjo būti pagerbtas ir kaip Europoje pagarsėjusios knygos autorius. Gerus pusantro šimto metų Didysis artilerijos menas buvo bene pagrindinis vadovas, žinių sankaupa, kurių sėmėsi daugelio šalių artileristai, pirotechnikai,
fejerverkininkai ir visi su ugnies technologijomis susiję
tų išmonių inžinieriai ir meistrai.
Koks paminėto biusto likimas, šiandien niekas negalėtų paaiškinti. Žinant 1944 m. Varšuvos sukilimo baigtį ir
kad karo pabaigoje 85 proc. miesto buvo sugriauta, dideliam optimizmui nelieka vietos, bet kas žino, gal likimas
ir šįkart slepia paslaptį, galinčią virsti maloniu siurprizu.
Štai ims ir visų mūsų džiaugsmui iškils kokiame nors užkaborėlyje saugomas vienintelis išlikęs mūsų pasižymėjusio vyro atvaizdas, juk pasitaiko ir tokių stebuklų.

Lenkijos karalystės artilerijos viršininkas generolas Krzysztofas Arciszewskis,
Kazimiero Semenavičiaus oponentas

Į KARĄ PRIEŠ KAZOKUS

Nyderlanduose mūsų kraštietis ilgai neužsibuvo, 1646 m.
sugrįžo į Abiejų Tautų Respubliką, Vladislovui IV Vazai
rengiantis kariniams veiksmams prieš Osmanų imperiją.
Iš anksto imta telkti patyrusius artileristus, būtų keista,
jei liktų pamirštas Semenavičius. Jam sugrįžus, karalius
jį skyrė į Karūnos artilerijos inžinieriaus pareigas su 100
auksinų mėnesine alga. Buvo ketvirtasis pagal rangą karališkosios artilerijos pareigūnas nuo 1646 m. lapkričio
8-osios iki 1647 m. gegužės 2-osios. Iš pradžių Semenavičius buvo priskirtas prie karaliaus aplinkos, sudarinėjo
artilerijos poreikiams būtinų priemonių sąrašą, rengiantis sutramdyti sukilusius hetmano Bogdano Chmelnickio
kazokus. Jausdamas karaliaus Vladislovo IV palankumą
ir paramą, Semenavičius darė įvairius balistinius eksperimentus, veikiausiai taip pat ir su raketomis.
1648 m. pavasarį naujas didelis šuolis jo karjeroje.
K. Semenavičius skiriamas Lenkijos artilerijos generolo
Krzysztofo Arciszewskio (1592–1656) pavaduotoju. Jo
alga pakelta iki 1200 lenkiškų auksinų, o suteiktas generolo leitenanto laipsnis iškėlė į kariuomenės elito gretas.
Tačiau tada prasideda neišbrendamas nesėkmių ruožas.
Gegužės 20 d. Merkinėje staiga miršta karalius Vladislovas IV Vaza, Semenavičiaus geradarys, įvyksta ir kiti
staigūs posūkiai jo gyvenime. Nesusiklosto santykiai su
tiesioginiu viršininku K. Arciszewskiu. Sunku pasakyti,
kokia juoda katė perbėgo jųdviejų kelią, gal juodo pavydo, jeigu tokių kačių esama. O ir naujai paskirtas pavaduotojas duodavo vieną pretekstą po kito jį užsipulti.
Prasidėjo nuo to, kad pavaduodamas į Gdanską kuriam
laikui išvykusį viršininką, Semenavičius pagal pulkininko Samuelio Osińskio raštišką prašymą iš Varšuvos
arsenalo pastarajam išdavė 100 olandiškų muškietų ir
60 iečių nepaėmęs už tuos ginklus pinigų. Buvo įsitikinęs, kad kariams turi priklausyti nemokama ginkluotė.
Grįžęs Arciszewskis pareikalavo, kad pats Semenavičius
nuostolį apmokėtų iš savo lėšų. Tai buvo tik nesusipratimų pradžia.
1948 m. birželio 23 d. Semenavičius su 17 artileristų, pabūklais ir artilerijos priemonių gurguole išvyko į
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Lvovą, kur buvo telkiama karališkoji kariuomenė prieš
sukilusius kazokus. Piliavcų (Piliavos) apylinkėse lenkų
artilerijos perdislokavimui vadovavo Semenavičius, tad
galėjo parodyti taktiko sugebėjimus. Rugpjūčio viduryje
atvyko Arciszewskis, 24 d. (tikslumas svarbu) Semenavičius jam įteikė ataskaitą už artileristams ir 35 vežėjams
išmokėtus 6700 lenkiškų auksinų (tas skaičius įvairių
autorių publikacijose skiriasi) už pabūklų, ginkluotės ir
kitos amunicijos transportavimą.
Rugsėjo 23 d. prie Piliavcų B. Chmelnickio kazokai
ir jiems į pagalbą atėję Krymo totoriai sumušė lenkų kariuomenę. Rašiusieji apie kazokų pergalę tvirtino, kad
žuvo apie 8 tūkt. lenkų karių, likusieji gyvi pateko į nelaisvę arba gelbėjosi paniškai bėgdami. Nežinoma, kokį
vaidmenį mūšyje suvaidino lenkų artilerija ir jos vadai su
Arciszewskiu ir Semenavičiumi priešakyje, bet pagyrimo
veikiausiai nenusipelno. Apie tai primena kazokams tekusių 80 lenkų patrankų. Rusų istorinė biblioteka internete
šią Chmelnickio pergalę lygina su Napoleono Bonaparto
laimėtu Austerlico mūšiu ir džiugiai vardija kazokams tekusį grobį: į nelaisvę pateko tūkstančiai lenkų karių, keli
tūkstančiai vežimų su įvairiausiomis gėrybėmis, brangiais
ginklais, puošniais drabužiais ir t. t. Esą grobio vertė siekė
per 10 milijonų auksinų. Kazokai ir totoriai puolė plėšti
vežimus, azartiškai dalytis grobiu, pamiršo net viską metusį bėgantį priešą. Tai ir išgelbėjo daugelio nelaimėlių gyvybes. Po mūšio kazokai už arielkos kvortą ir taip praturtėjusioms šinkorkoms siūlė brangiausius kailinius... Istorinės
bibliotekos autoriai taip įsijaučia į pergalės prie Piliavcų
didybę, kad pradeda ją vadinti viena didžiausių istorijoje
rusų ginklo pergalių, visiškai pamiršdami kazokus ir juo
labiau jų sąjungininkus Krymo totorius.
Mums pravarčiau būtų analizuoti lenkų pralaimėjimo priežastis. Per didelis pasitikėjimas savo pajėgomis,
priešininko menkinimas, nesibaigiantys ponų lėbavimai
žygio metu, vadų nesutarimai, jų sprendimų ir komandų
ignoravimas, pavydas, tarpusavio intrigos, elementarios
drausmės nebuvimas – visa tai atvedė prie visiško pakrikimo mūšio metu. Amžininkai ir įvykių liudininkai
piktinosi, kad į karą ponai žygiavo tarsi į nesibaigiančią puotą, prašmatniais apdarais ir brangiais gėrimais
rūpindamiesi daugiau negu ginkluote ir karių drausme.

SA L I A MON I ŠK A S K A R A L I AUS
SPRENDIMAS

Grįžkime prie Semenavičiaus peripetijų. Jam pavyko išsigelbėti, bet šis pralaimėjimas prie Piliavcų turėjo lemtingų pasekmių jo ligi tol sėkmingai karinei karjerai.
Neapsieita ir be K. Arciszewskio indėlio. 1648 m. lapkritį
šis kreipėsi į Lenkijos seimą su skundu prieš savo pavaduotoją. Esą jis, būdamas tikras, kad dauguma artileristų
ir vežėjų prie Piliavcų žuvo, jiems priklausančio atlygio
nesumokėjo, o į finansinę ataskaitą spėjo įtraukti. Dabar į
jį, Arciszewskį, kreipėsi keliolika išsigelbėjusių žuvusiais
laikytų vežėjų, reikalaudami jiems nesumokėtų pinigų.
Lenkijos artilerijos vadas atvirai kaltino savo pavaduotoją Semenavičių pasisavinus nesumokėtus atlyginimus.
Skolą Arciszewskis įvertino daugiau kaip 8 tūkst. lenkiškų auksinų, nepamiršo pridėti ir už muškietas, kurias jo
pavaduotojas išdavė iš arsenalo, nepaėmęs pinigų.
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Istorija neaiški. Kaip suderinti dvi datas: 1648 m. rugpjūčio 24 d. Arciszewskiui pateiktą Semenavičiaus finansinę atsiskaitymo su artileristais ir vežėjais ataskaitą bei
lemtingą rugsėjo 23 d. prie Piliavcų vykusio mūšio datą?
Mokslo istorikas R. Šviedrys daro prielaidą, kad Semenavičius veikiausiai tapo savo santykių su Arciszewskiu
ir mėgėjų pasipelnyti kito sąskaita auka. Kitaip tariant,
bjauraus šantažo auka. Įpratęs prie kitokio gyvenimo
būdo ir žmonių santykių užsieniuose, Lietuvos bajoras
nukentėjo dėl savo patiklumo. Tuo galėjo pasinaudoti
sukčiauti nevengiantys vežėjai, gal kieno nors ir gudriai
pakurstyti. Pavyduolių ir nedraugų Semenavičiui, kaip
ir dažnam sėkmės kūdikiui, tikriausiai pakako. Ko gero,
tai suprato ir Jonas Kazimieras Vaza (1648–1668), Lenkijos soste pakeitęs mirusį Vladislovą IV. Naujasis karalius
rado saliamonišką išeitį: Semenavičiui pasiūlė išeiti į atsargą, grįžti į Nyderlandus ir užsiimti knygos leidybos
reikalais. Jo „skola“ buvo nubraukta.

KŪRYBINIO GYVENIMO
VIRŠUKALNĖJE

1649 m. Semenavičius grįžta į Nyderlandus, kaip jis pats
rašo – į Belgiją. Tuo metu Belgija buvo viena iš septyniolikos Nyderlandų respublikos provincijų, bet – kiek krito į
akį – Semenavičiaus knygoje visur minima tik Belgija. Iki
1650-ųjų pradžios jau turėjo būti baigtas knygos rankraštis, parengtos iliustracijos, nes tų metų vasario 1 dieną
Semenavičius baigė rašyti pratarmę skaitytojui, kuria ir
pradedama knyga. 1650 m., erchercogo Leopoldo Vilhelmo Habsburgo, Austrijos arkikunigaikščio, Burgundijos
kunigaikščio ir t. t. remiamas, K. Semenavičius Amsterdame pas leidėją Janą Jansonijų išleido svarbiausią savo
gyvenimo kūrinį Didysis artilerijos menas, I dalis, kuris
tapo ne tik paties autoriaus kūrybos viršukalne, bet ir
mažų mažiausiai trijų kaimyninių tautų – lietuvių, lenkų
ir baltarusių – pasididžiavimu. Knygos priešlapyje ir dedikacijoje savo mecenatui Leopoldui Vilhelmui, Semenavičius prisistato kaip Lietuvos bajoras ir buvęs Lenkijos
kariuomenės artilerijos viršininko pavaduotojas.
Veikalą sudaro 5 knygos, 304 puslapiai, 22 lapai su
206 piešiniais, o viršelį puošia pagal autoriaus piešinį vario raižinį graviūrai atlikęs Jacobas van Meursas. Ir kiti
knygos piešiniai atlikti Semenavičiaus. Ši knyga – kvintesencija visko, kas vadintina XVII a. vidurio artilerijos laimėjimais, su šiuo menu ir mokslu susijusiomis teorijomis
ir praktiniu jų taikymu. Mokslo istorikai iš šios knygos
gali pasisemti žinių apie daugelį su artilerija ir ugnies
technologijomis (pirotechnika, fejerverkais, liejininkyste,
raketų kūrimu ir t. t.) susijusių veiklų. Daugeliui skaitytojų tikriausiai nė į galvą nešautų, kokia tai sudėtinga,
plati, daugybės specialių žinių ir įgūdžių reikalaujanti
sritis. Mokslo istorikams tai galėtų būti daugelio amatų
parankinė knyga.
Tęsinys kitame numeryje
1

2

Žr.: Z. Zinkevičius. Lietuviai. Praeities didybė ir sunykimas. – Mokslo
ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 139, 189.
A. Бельскi, М. Ткачоў. Вялікае мастацтва артылерыі (Казімір
Семяновіч, 1600? – пасля 1651). – Навука i тэхнiка, Мiнск, 1992,
p. 4.
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Naglis Kardelis

Aukštas kalnas, kurio nemato
stovintieji jo papėdėje
Apie dvasinį Juozo Algimanto Krikštopaičio alpinizmą

A

pie kažin kur toli stūksančius aukštus kalnus
sužinome dar jų neišvydę, o sužinoję trokštame
juos pamatyti ar net – jei esame tvirti ir pajėgūs –
veržiamės į juos įkopti. Kiekvienas didis žmogus šiuo atžvilgiu taip pat panašus į aukštą kalną – pažintis su juo
prasideda dar nesusipažinus asmeniškai.
Apie profesorių Juozą Algimantą Krikštopaitį – iškilią Lietuvos mokslo viršukalnę – sužinojau prieš daugiau nei trisdešimt metų, dar iki Sajūdžio, mokydamasis
vidurinėje mokykloje. Tuo metu jaučiau didelę aistrą ne
tik humanitariniams mokslams, bet ir fizikai. Daktaras
Julius Šalkauskis, neformalus mano fizikos mokytojas,
pas kurį apsilankydavau tuomečiame Lietuvos mokslų
akademijos Fizikos institute, kartą man įteikė rusų kalba parašytą knygą Fizinė tikrovė kvantiniu aspektu. Šio filosofinėms kvantinės fizikos problemoms skirto veikalo
autorius buvo Juozas Algimantas Krikštopaitis. Knyga,
nedideliu tiražu išspausdinta ant prasto popieriaus, nebuvo nei stora, nei išvaizdi, bet joje dėstomas požiūris
man atsiskleidė kaip įdomus ir novatoriškas, o teorinė
analizė – gili ir subtili. Su didžiausiu susidomėjimu įnikęs į šią knygą, perskaičiau ją per porą dienų – veikalas
man paliko neišdildomą įspūdį. Tuo metu ir prasidėjo
mano netiesioginė pažintis su Profesoriumi.
Kai po keliolikos metų sutikau jį Lietuvos kultūros tyrimų institute, šio iškilaus mokslininko asmenybė
mane sužavėjo ne mažiau nei anksčiau perskaityti jo darbai. Profesorius atsiskleidė kaip kasmet organizuojamų
mokslo istorijai ir mokslo filosofijai skirtų konferencijų
Scientia et Historia bei daugybės kitų akademinių projektų spiritus movens, įspūdingu savo autoritetu, įkvėpimu
ir moralinio pavyzdžio jėga gebantis sutelkti bendram
darbui įvairių mokslo bei meno sričių atstovus. Už padrąsinimą, šiltą žodį, entuziastingą skatinimą nuolat tobulėti ir neišbarstyti savo talentų Profesorius tapo ypač
mylimas bei gerbiamas jaunesniųjų kolegų, kurie, sekdami Juozo Algimanto Krikštopaičio pavyzdžiu, vėliau
ir patys tapo savo mokinių autoritetais. Tuo net nereikia
stebėtis – kiekvienos iš tiesų iškilios asmenybės parodytas mokslinio ir dvasinio vadovavimo pavyzdys visada
tampa toks įkvepiantis ir užkrečiamas, kad ateities kartoms perduodamas lyg estafetės deglas, kurio ugnį įžiebia jaunatviška smalsumo ir proto guvumo kibirkštis –

K Ę S T U ČI O S V Ė R I O nuotrauka

ta pati atvirumo pasauliui, idealizmo, optimizmo, noro
gyventi bei kurti kibirkštis, be kurios neįsivaizduojame
jaunatviškos sielos žmogaus. Visi, kurie nešioja ją savo
širdyje ir neleidžia jai užgesti, nepriklausomai nuo amžiaus, visada išlieka jauni savo dvasia. Tokius iškilius
autoritetus, kaip Juozas Algimantas Krikštopaitis, mes
vertiname ir gerbiame ne tik už konkrečius mokslo pasiekimus, kurie, be jokios abejonės, yra labai svarūs ir
vertingi, bet visų pirma už gebėjimą kitų širdyse įžiebti
tą dvasios ugnį, kuri suteikia jėgų gyventi, kurti ir patiems ką nors nauja atrasti.
Pasigėrėjimą ir nuostabą kelia ne tik nepaprastas
akademinių bei kultūrinių Profesoriaus interesų platumas, bet ir pajėgumas profesionaliai įsigilinti į pačias
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skirtingiausias, iš pirmo žvilgsnio visiškai nesusijusias
mokslo ir meno sritis. Ilgame nepaprastai produktyvios
savo kūrybinės veiklos kelyje Juozas Algimantas Krikštopaitis savo, kaip paskirų empirinių faktų tyrėjo, plačiai
apibendrinti gebančio teoretiko ir grynąjį mokslą pranokstančios išminties siekiančio mąstytojo, nuveiktais
darbais prisilietė prie daugelio itin skirtingų akademinių
disciplinų, kiekvienoje iš jų palikdamas ryškų pasiekto
rezultato įspaudą. Visuose moksluose ir menuose, į kuriuos nukreipdavo skvarbų savo žvilgsnį, Profesorius
pajėgdavo įžvelgti tai, ko nebūdavo pamatę nors ir labai
kvalifikuoti, bet pernelyg siaurai žvelgiantys savosios
srities profesionalai.
Antai ko vertas vien gebėjimas konkrečius empirinius tyrimus kvantinės chemijos srityje jungti su plačiais
teoriniais apibendrinimais kvantinės fizikos ir fizikos
filosofijos baruose! Puslaidininkiuose Krikštopaičio atrastas naujas kvantinis efektas, kurio anksčiau nebuvo
aptikę kiti mokslininkai, yra tik vienas iš svaresnių jo
padarytų atradimų, bet mokslinių Profesoriaus pasiekimų kontekste jis iškyla kaip bendresnę prasmę turintis
simbolis: galėtume pasakyti, kad kiekvienoje mokslo
ir meno srityje, prie kurios savo mintimi prisiliesdavo
šis iškilus tyrėjas ir mąstytojas, jis aptikdavo šį tą unikalaus – tai, ką figūratyvine prasme įvardytume kaip
kokį nors specifinį „Krikštopaičio efektą“, nesvarbu, ar
tai būtų savitas empirinis reiškinys, ar originali teorinė
jo interpretacija.
Be ryškaus, visų regimo ir pripažįstamo Profesoriaus talento, kaip ir prigimtinio smalsumo, skatinančio
jį domėtis labai skirtingomis mokslo sritimis ir tarti jose
svarų žodį, kitaip tariant, smalsumo, kuris jau pats savaime neretai tampa sėkmės raktu ar bent svarbia sėk
mės prielaida, man regis, yra dar viena priežastis, bent
iš dalies paaiškinanti pavydėtiną Krikštopaičio mokslinės ir filosofinės veiklos sėkmę. Būtent minėtas kvantinio efekto simbolis mums nurodo, sakytume, abstrakčią
metodologinę Krikštopaičio sėkmės darant mokslinius
atradimus formulę: panašiai kaip įdomūs fizikiniai efektai dažniausiai vyksta ten, kur ribojasi skirtingomis fizinėmis ir cheminėmis savybėmis pasižymintys medžiagos
sluoksniai, taip ir skirtingų mokslinių disciplinų – arba
skirtingų mokslų ir menų – paribiuose įmanoma aptikti gerokai daugiau įdomių dalykų nei izoliuotų mokslo
laukų viduje. Visus tuos skirtingų sričių paribiuose atrandamus įdomiausius bei netikėčiausius reiškinius ir galėtume vaizdžiai pavadinti vienokiais ar kitokiais „kvantiniais efektais“, kurių niekada neįstengs įžvelgti gebantieji
vaikščioti tik savojoje komforto zonoje – kurio nors vieno
konkretaus profesionaliai išmanomo dalyko teritorijoje.
Daugelyje savo darbų Profesorius atskleidžia tolesnei mokslo, kaip vieningo intelektinio projekto, ir visos
žmogiškosios kultūros, kaip vieningos sistemos, raidai
svarbias gamtos ir humanitarinių mokslų jungtis, viena
vertus, išryškindamas gamtamokslio svarbą bendrajai
kultūrai ir jo sąsajas su žmogiškosiomis prasmės paieškomis, o kita vertus – parodydamas prigimtines (taigi, sakytume, „gamtines“) humanitarinių disciplinų ir

12

humanitarų tyrinėjamų objektų šaknis. Gamtamokslio
„sužmoginimas“ ir įtraukimas į vieningą kultūros lauką
Krikštopaičio darbuose skleidžiasi kartu su paieškomis
to, kas pačiuose žmogiškuosiuose dalykuose, analizuojamuose humanitarų, nėra tik žmogiškai (kultūriškai
ar vien formaliai) konstruojama, o veikiau natūraliai
(„gamtiškai“) kyla iš patį žmogiškumą pranokstančių
prigimties – prigimtinės „gamtos“ – gelmių.
Štai reikšmingame, bet humanitarų iki šiol deramai
neįvertintame Profesoriaus veikale Pasakojimų sandara:
struktūrinė tikrovę aiškinančių tekstų interpretacija (2006)
pateikiama neortodoksinė semiotikos versija (ar, tiksliau
tariant, labai neįprastą – neformalistinį – semiotikos ar
naratologijos variantą primenanti teorija), kurią pristatydamas jos autorius, be kitų įdomių dalykų, atkreipia
dėmesį į tai, kad pasakojimų struktūra šiek tiek panaši
į pačios tikrovės, tam tikru – dažniausiai netiesioginiu
būdu – „aiškinamos“ pasakojamuose tekstuose, struktūrą (kaip ji, tikėtina, kadaise sąmoningai ar nesąmoningai
buvo suvokiama paties pasakotojo, o dabar atpažįstama
teksto skaitytojo). Kitaip sakant, šiame darbe keliama
originali mintis, jog panašūs yra, viena vertus, kiekvienas mėginimas naracijos aktu steigti tam tikro žmogiško
pasakojimo sandarą (o vėliau – žvelgiant iš skaitytojo
pozicijos – ją rekonstruoti, suvokti bei paaiškinti) ir, kita
vertus, tiek iš pasakotojo, tiek iš skaitytojo intencijos kylantis mėginimas suvokti bei paaiškinti pačios nežmogiškos tikrovės sandarą. Remiantis tokia bet kurio rašytinio
ar gyvu žodžiu perteikiamo pasakojimo prigimties interpretacija, kiekvienas pasakojimas privalo būti suvokiamas kaip jo atstovaujamoje epochoje gyvenusio žmogaus
mėginimas suvokti ir paaiškinti ne tik ribotą savo paties
pasaulį, apibrėžtą žmogiškosios kultūros horizonto, bet
ir visą nežmogiškąją tikrovę, egzistuojančią anapus šio
lokalaus žmogiškosios kultūros pasaulio ribų.
Remdamiesi minėta pasakojimo prigimties interpretacija, visus pasakojimus galime pripažinti kaip pačia
savo struktūra paliudijančius juose įkonstruotą vienokią ar kitokią pažintinę nuostatą, o sykiu – ir kaip bent
netiesiogine prasme vertingus mokslo (ar priešistorinio
protomokslo) istorijai: visi senieji mitiniai pasakojimai,
savo sandara, sakytume, izomorfiškai atspindėdami pačios nežmogiškosios tikrovės (kaip ją suvokė tų pasakojimų kūrėjai) sandarą ir paliudydami tuos pasakojimus
sukūrusio senovės žmogaus pastangas pažinti prieš jo
akis atsiveriantį pasaulį, gali būti laikomi archajinio mito
kalba perteiktais mokslo istorijos – bent jau mokslo protoistorijos ar mokslo priešistorės – dokumentais.
Be abejo, tokia pasakojimų struktūros ir pačios naratyvo prigimties samprata yra visiškai nesuderinama su
ortodoksinėmis – grynai formalistinėmis – semiotikos
ir naratologijos versijomis, kuriose metodologiškai neigiamas ar formaliai ignoruojamas bet koks individualus
teksto – ypač senovinio, pirmykščio teksto – kūrėjo aktyvumas (agentiškumas, autorystė) ir bet kokia individuali (autorinė) intencija – ne tik sąmoninga intencija kurti
tekstą, bet ir sąmoninga intencija pažinti pasaulį, dogmatiškai remiantis struktūralistine prielaida, kad bet kuris
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tekstas stichiškai konstruojasi iš paprasčiausių bazinių
kalbos elementų – „nuo apačios į viršų“ – dėl pačiai kalbos, kuria tekstinis naratyvas yra pasakojamas, sistemai
būdingų bei ją konstituojančių diferencinių skirtumų ir
tarp jų kylančių įtampų, tiesiog savaime generuojančių
tai, ką tradiciškai laikome reikšme, bet ką verčiau esą derėtų laikyti tik reikšmės iliuzija. Bet kuri ortodoksinė semiotikos versija kalbą ir bet kurį pasakojimą aiškina jais
pačiais, iš pačios sistemos vidaus, kaip metodologiškai
nerelevantišką atmesdama išorinio pasaulio, kurio nežmogiška būtis skleistųsi anapus kalbos, teksto ir visos
žmogiškosios kultūros, egzistavimo prielaidą.
Pasak dogmatinių struktūralizmo versijų, bet kurio
teksto struktūra pagal tam tikrą kodo nusakomą algoritmą formuojasi taip pat spontaniškai kaip ir, tarkime,
baltyminė fizinio gyvos būtybės kūno sandara: panašiai
kaip gyvai būtybei nebūtina žinoti savo pačios genetinio kodo, nusakančio atitiktį tarp nukleotidų sekų ir jų
koduojamų aminorūgščių, kad pagal šį kodą sėkmingai
vyktų baltymų sintezė ir konstruotųsi fizinis tos gyvos
būtybės kūnas, taip ir naratyvo pasakotojui, idant sėk
mingai pasektų tam tikrą pasakojimą, esą nėra būtina
žinoti, pagal kokį kodą pati kalba, kaip formali autonomiška sistema, o ne pats pasakotojas, kaip sąmoningas
autorius, stichiškai konstruoja to pasakojimo, kurį pasakotojas iliuziškai įsivaizduoja pats sąmoningai kuriąs,
struktūrą. Pagal tokią pasakojimo prigimties sampratą,
yra tik pasakojimai, kaip struktūros, stichiškai sukonstruotos anoniminės kalbos, bet pačių pasakojimo subjektų, kaip tikroviškų naratyvo autorių, iš tiesų esą nėra –
lygiai taip pat, kaip ir biologiniuose kūnuose įsodintų
kokių nors tikroviškų dvasių.
Akivaizdu, kad humanitarika, siekianti atitikti ortodoksinės semiotikos etaloną ar kuriama pagal kurį kitą
panašų struktūralizmo, poststruktūralizmo ar postmodernistinės dekonstrukcijos modelį, dažniausiai desperatiškai geidžia tapti „tikru mokslu“, griežtumu ir aiškinamąja galia panašiu į gamtos mokslus, bet steigdama
save vien formaliai, anonimiškai, „nežmogiškai“, be jokių etinių sentimentų ir juo labiau be jokių metafizinių
orientyrų – ir be jokių sąsajų su visa ankstesne kultūros
tradicija, ji iš tikrųjų išduoda pačią humanitarikos esmę,
tikrąjį jos pašaukimą ir galų gale tampa nužmoginta humanitarikos parodija. Veikale Pasakojimų sandara pateiktas Juozo Algimanto Krikštopaičio bandymas sukurti
alternatyvią semiotikos versiją – sakytume, semiotiką su
žmogišku veidu, skirtą žmogiškojo orumo dar nepraradusiam ir nenorinčiam jo prarasti žmogui – yra didžiai
prakilnus ir sveikintinas, bet, deja, mažai tikėtina, kad jis
kada nors bus pripažintas kaip sėkmingas dogmatiškai
nusiteikusių fanatiškų šios perdėm profesionalizuotos
srities tikratikių.
Svarbiausia tai, kad, aiškindamas pasakojimų sandarą ir mėgindamas prisiliesti prie gelminės pasakojimo
prigimties, Krikštopaitis, kitaip nei struktūralistai, kalbos pasaulio, kaip ir jos terpėje steigto teksto pasaulio – o
galų gale ir viso kalbiškai besiskleidžiančio žmogiškosios
kultūros pasaulio, – nelaiko izoliuotu, užsklęstu savyje
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pačiame ir stichiškai bei anonimiškai generuojamu pagal
tam tikrą formalų kodą, darydamas kiekvienam sveiku
protu (kuriuo, beje, tiksliųjų mokslų išsilavinimą turintieji remiasi gerokai dažniau nei profesionalūs humanitarai) besivadovaujančiajam beveik savaime suprantamą žmogiškosios ir nežmogiškosios plotmių – kultūros
pasaulio ir natūros (gamtos bei prigimties) pasaulio –
tarpusavio ryšio bei abipusio persismelkimo prielaidą.
Įvairiais būdais išreikšta mintis, kad žmogiškosios kultūros pasaulis ir nežmogiškos gamtos pasaulis galų gale
priklauso tai pačiai tikrovei – nes juk ir pats žmogus su
visais savo darbais bei visa žmogiškąja savo kūryba yra
tos pačios vieningos tikrovės dalis – persmelkia ir kitus
Profesoriaus veikalus. Nežmogiškos gamtinės tikrovės
ir ją pažinti siekiančio žmogaus vienovė, atsiskleidžianti
įvairiausiais žmogiškosios kultūros pavidalais ir paliudijama ir moksluose, ir menuose, – visoje žmogaus kultūroje, – mano galva, yra visą Juozo Algimanto Krikštopaičio mąstymą persmelkiantis leitmotyvas, išskiriantis
šį gilų teoretiką iš kitų Lietuvos filosofų.
Profesoriaus domėjimąsi skirtingomis mokslo sritimis galima paaiškinti ne tik jo siekiu disciplinų paribiuose aptikti tai, ko iki šiol dar nebuvo įžvelgę siaurai
specializuoti savo sričių profesionalai, bet ir jo troškimu – panoramiškai apžvelgiant daugybę skirtingų
mokslo sričių ir bendrame panoraminiame vaizde atrandant jų tarpusavio ryšius – visą mokslo pasaulį matyti
kaip vieningą sisteminę visumą. Krikštopaičio įsitikinimu, tik būdami pajėgūs mokslą suvokti ir kitiems parodyti kaip logine bei konceptualia vienove pasižymintį
žmogiškosios kultūros fenomeną, svarbų bendrajai visos
visuomenės kultūrai, – ne tik patiems mokslininkams,
bet ir visiems išsilavinusiems žmonėms, – galime atgaivinti gyvą ir neformalų visuomenės domėjimąsi mokslu
pačiu savaime, – kaip įstabia ir savaime vertinga kultūros dalimi, suteikiančia naujų spalvų dvasinei žmogaus
būčiai, – o ne tik paskirais medijų paviršutiniškai pristatomais mokslo laimėjimais, kuriais domimasi tik kaip
technologinių inovacijų šaltiniu ir kurių reikšmė suvokiama tik siaurai instrumentiškai.
Daugelis šiuolaikinių filosofų, ypač simpatizuojančių postmodernizmui, nemano, kad mokslas galįs atverti kokią nors fundamentalią, nuo istorinių aplinkybių, kultūrinio konteksto ar subjektyvios perspektyvos
nepriklausomą tiesą, juolab nepripažįsta mokslo svarbos pasaulėžiūrai, žmogiškosioms prasmės paieškoms,
apskritai kasdieniam žmonių mąstymui ir bendrajai jų
kultūrai – nebent tik tiek, kiek žmogaus kasdienybę ir
bendrąją kultūrą mokslas veikia netiesiogiai, formuodamas vis besikeičiančią technologinę ir informacinę terpę,
kurioje tarpsta masinė kultūra, užuot tiesiogiai – visiems
aktualių naujų mokslo idėjų lygmeniu – paveikęs daugelio paskirų asmenų mąstymą bei sąmoningą elgesį.
Laikydami mokslą tik naujų technologijų, kurias dauguma vartoja aklai, „magiškai“, nesuvokdami mokslinių jų
veikimo principų, šaltiniu ir pripažindami tik instrumentinę, siaurai funkcinę, o ne pasaulėžiūrinę mokslo vertę,
tokie mąstytojai atriboja mokslo idėjų pasaulį nuo visai
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visuomenei aktualių bendrosios kultūros prasmių lauko.
Taip yra nuskurdinamas ir mokslas, atskirtas nuo bendrosios kultūros, ir pati visuomenė, atskirta nuo mokslo, kurio teorijos, užuot pasitelkiamos tik kuriant naujas
technologijas, galėtų tapti kasdienį žmonių mąstymą
stimuliuojančia bei jų dvasią kūrybai įkvepiančia idėjų
versme, plečiančia ne tik konkrečių žmonijos disponuojamų žinių lauką, bet ir abstraktesnius pasaulėžiūrinius
prasmės akiračius.
Kitaip nei dauguma šiuolaikinių mąstytojų, Juozas
Algimantas Krikštopaitis mokslą – ne tik humanitariką,
bet ir gamtamokslį – regi kaip integralią žmogiškosios
kultūros dalį, svarbią visam kultūros laukui konceptualiai, būtent pasaulėžiūros, o ne tik technologijų lygmeniu. Taip mokslas Europoje buvo suvokiamas Renesanso
epochoje – nenuostabu, kad taip mokslo prigimtį bei misiją supranta ir Profesorius, kurio labai įvairūs talentai ir
moksliniai interesai leidžia jį vadinti tikra renesansine asmenybe – tokių šiais laikais, deja, jau likę tik vienetai. Jis
yra ne tik mokslininkas – tiksliųjų mokslų atstovas, taręs
svarų žodį grynajame moksle, bet ir mokslo istorikas bei
mokslo filosofas, puikiai suvokiantis mokslo, kaip kultūros fenomeno, kilmę iš tos pačios pamatinės kultūros
šaknies ir jo prigimtinį – sakytume, net metafizinį – įsišaknijimą bendrosios kultūros dirvoje. Mokslas, mokslo
istorija ir mokslo filosofija Profesoriui yra visų pirma patį
mokslą, kaip fenomeną, pranokstančios prasmės paieškų
laukas, o ne tik paskirų atradimų darymo vieta.
Aistringas Juozo Algimanto Krikštopaičio troškimas ir unikalus jo gebėjimas panoramiškai regėti visą
kultūriškai vientisą skirtingų mokslų bei menų lauką atskleidžia Profesorių kaip dvasios alpinistą, turintį visas
įprastiems alpinistams, kopiantiems į žemiškus kalnus,
būdingas charakterio savybes – atvirumą iššūkiams, valios jėgą, gebėjimą nepamesti iš akių svarbiausio tikslo
ir nepaprastą atkaklumą jo siekiant, pajėgumą nuosek
liai, atidžiai ir kantriai kopti ilgu varginančiu taku, jau
nekalbant apie kiekvienam tikram alpinistui būtiną disciplinuotos minties aštrumą ir jį papildančią bei atsveriančią lakią vaizduotę. Krikštopaitis – vienas pirmųjų
Lietuvos alpinistų – nuo Pamyro viršukalnių yra regėjęs
tokias plačias panoramas, kokios niekada neatsiveria ir
neatsivers paprastiems pažemiais vaikštantiems mirtingiesiems. Kaip dvasios alpinistas, – plačiausius mokslo ir
kultūros horizontus apžvelgiantis mokslininkas, mokslo
istorikas ir mokslo filosofas, – jis minties žvilgsniu pajėgia aprėpti tokias plačias panoramas, kokių nesugeba
išvysti dauguma kitų mokslininkų, istorikų ir filosofų.
Jo, kaip mokslo istoriko ir mokslo filosofo, turinčio futuristo gyslelę, žvilgsnis aprėpia ne tik erdvės platybes iki
pat kosminių tolių, bet ir tolimiausius laiko – hipotetiškai
rekonstruojamos praeities bei futuristiškai numatomos
ateities – horizontus.
Net ir Profesoriaus domėjimasis teatro bei dramos
meno fenomenu, originaliai analizuotu ir interpretuotu
ne viename solidžiame veikale, yra dar vienas jo aistros
regėti plačias – teatrališkas ir dramatiškas – panoramas
aspektas: nesvarbu, ar apžvelgtų kalnų panoramą nuo
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aukščiausios viršukalnės, ar dramos spektaklio metu
stebėtų teatro sceną, jis tikisi išvysti tai, kas kilnu ir didinga, – dvasią įkvepiantį ir visą žmogaus esybę pakylėjantį prakilnų vienovišką vaizdą, kurio įspūdžiu vėliau
gyvena pats ir siekia jį perteikti kitiems ir savo tekstais,
kuriuos visus tam tikru atžvilgiu būtų galima pavadinti
dvasios alpinisto užrašais, ir pačiu kasdienio savo gyvenimo pavyzdžiu.
Krikštopaičio, kaip mokslo istoriko, nuveikti darbai
yra ne mažiau svarbūs nei jo nuopelnai kitose akademinėse srityse: rūpestingas jo siekis atskleisti ir paliudyti įdomiausius bei vertingiausius Lietuvos ir pasaulio
mokslininkų, taip pat kitų sričių atstovų kūrybinės veik
los momentus ir asmenybės bruožus rodo, kad Profesorius kitų asmenų laimėjimus vertina ne mažiau, o neretai
ir labiau nei savo paties, ir šis nepavydus rūpestis visų
mokslo ir kultūros žmonių nuveiktais darbais, – tarsi jie
priklausytų jam pačiam ir būtų asmeniškai atlikti jo paties, – rūpestis, idant šie darbai būtų tinkamai įvertinti,
o jų atminimas pasiektų ateities kartas, įrodo, kad šis iškilus mokslininkas ir mokslo istorikas, neskirstydamas
nuopelnų mokslui ir kultūrai į savus ir svetimus, jais visais džiaugiasi ir gėrisi vienodai, tuo dar kartą paliudydamas savo dvasios – minties viršukalnėmis žengiančio
alpinisto dvasios – kilnumą.
Mokslininkai, turintys ko pavydėti savo kolegoms,
paprastai kalba tik apie savo pačių pasiekimus, o kitų
nuopelnus yra linkę nutylėti. Tik tie, kurių dvasia yra
tokia kilni, o darbai tokie svarūs, kad jiems iš esmės jau
nėra ko pavydėti kitiems, apie kitų nuveiktus darbus
kalba ne mažiau nei apie savo pačių – ir kalba su tokia
pat ar net didesne pagarba ir susižavėjimu. Juozas Algimantas Krikštopaitis yra vienas iš jų. Be to, jis priklauso
tai dvasios titanų kartai, kurios atstovai rūpestį dėl nacionalinės – ir viso pasaulio – kultūros išsaugojimo bei
puoselėjimo suvokia kaip asmeninį savo rūpestį. Dauguma jaunesnės kartos intelektualų, narciziškai besirūpinančių tik to, kas sukurta jų pačių, aktualinimu bei sklaida, minėtą prakilnų rūpestį dėl visiems bendro mokslo
ir kultūros laimėjimų lauko jau, deja, yra praradę – bet
jie šios egocentrinį individualizmą įveikiančios rūpesčio
dorybės galėtų pasimokyti iš tokių dvasios milžinų, kaip
Juozas Algimantas Krikštopaitis.
Skyrium verta paminėti Profesoriaus nuopelnus pasaulio mokslo istorikų bendruomenei atskleidžiant tikrąjį pirmojo Lietuvos fizikochemiko, pirmųjų elektrolizės ir
fotochemijos teorijų kūrėjo Theodoro Grotthusso darbų
novatoriškumo mastą – juk jo nesuvokiant, neįmanoma
tinkamai įvertinti ir šios genialios asmenybės indėlio į
pasaulio mokslą. Krikštopaičio gebėjimas subtiliai atskleisti mokslininko darbų ir pačios jo asmenybės ryšį
ryškiai matomas Grotthussui skirtose knygose ir straipsniuose, atsispindi ir kitiems mokslininkams bei menininkams skirtuose jo tekstuose. Šį subtilų gebėjimą regime ir unikalioje knygų, kuriose meistriškais brūkšniais
piešiami iškilių asmenybių portretai, serijoje. Nemažos
dalies mokslininkų, menininkų ir kitų sričių atstovų,
kurių portretus yra žodžiais nutapęs Krikštopaitis, jau
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nėra tarp gyvųjų. Dažniausiai tai – asmenybės, dėl kurių
nuopelnų nekyla nė menkiausių abejonių, Tačiau ir tie,
kurie – dar būdami gyvi – atrado savo atvaizdus šioje
portretų galerijoje, juos suvokia ne tik kaip įvertinimą,
kuris dažniausiai būna pelnytas tik iš dalies, bet ir – juo
labiau – kaip įpareigojimą dirbti dar daugiau ir pasiekti
tiek, kad originalas taptų vertas savojo atvaizdo.
Juozas Algimantas Krikštopaitis, iškilių asmenybių
portretuose išryškindamas būtent tuos bruožus, kurie
įdomiausi bei vertingiausi jam pačiam, – kaip mokslininkui, istorikui, filosofui ir tiesiog asmenybei, – pateikia, sakytume, universalią formulę, atskleidžiančią, kaip
turėtume žvelgti į pačioms įvairiausioms mokslo ir meno
sritims atstovaujančių kūrėjų laimėjimus: į juos privalome žvelgti pro savo pačių asmeninės patirties, pasaulėžiūros, mokslinių bei kultūrinių interesų prizmę.
Tai – formulė, parodanti, kaip galėtume prisijaukinti iš pirmo žvilgsnio neaprėpiamą mokslo, meno ir
visos žmogiškosios kultūros lauką – ir įtraukti jį į savo
asmeninės patirties bei asmeninių ieškojimų erdvę. Neprivalome domėtis kiekviena iš milijardų žvaigždžių,
kiekviena iš milijonų vabzdžių rūšių, kiekvienu iš nesuskaičiuojamų organinių junginių, kiekviena iš daugybės diferencialinių lygčių rūšių ar istorinių datų, kitaip
tariant, visais įmanomais mokslais ir menais su visomis
smulkiomis jų detalėmis ir faktais, bet svarbu suvokti,
jog pats iškilių mokslo asmenybių gyvenimas, kantrus
darbas, ieškojimai ir savita kiekvieno iš jų patirtis – ypač
tai, kas unikalios patirties, paliudijančios ne tik paskiros
asmenybės jėgą, bet ir nepakartojamą asmeninį sąlytį
su tikrovės slėpiniais, būdu atsiveria mokslininkams jų
kelyje į mokslo atradimus – gali tapti mūsų pačių asme-
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ninės patirties, mūsų asmeninių ieškojimų ir net paties
kasdienio mūsų gyvenimo dalimi.
Kai tai suvoksime, – o būtent to mus ir moko Profesorius savo nutapytais iškilių asmenybių portretais, –
mokslas, organiškai įtrauktas į mūsų gyvenimą kaip integrali jo dalis, mums nebus tik technologinių inovacijų
šaltinis – jis taps mūsų charakterį stiprinančia, mūsų
vaizduotę kurstančia, mūsų dvasią pakylėjančia ir visą
mūsų esybę nesibaigiančiai kūrybai įkvepiančia versme.
O patį Juozapą Algimantą Krikštopaitį matau kaip
asmenybę, kurios tikrojo masto mes dar, deja, iki galo
nesuvokiame. Šis iškilus ir prakilnus žmogus nėra tik
geografinių kalnų ir dvasios viršūnių alpinistas – jį patį ir
visą mokslinį jo palikimą regiu kaip aukštą kalną, į kurį
mes patys – palyginti su Profesoriumi, menki nykštukai – turėtume kopti kaip alpinistai. Tai mokslo ir kultūros asmenybė, kurios iki šiol Lietuva dar nėra tinkamai
įvertinusi ir pagerbusi. Tai – aukštas kalnas, kurio – arba
bent debesyse paskendusios jo viršūnės – vis dar nemato
stovintieji jo papėdėje.
Aukščiausias Brazilijos kalnas, Pico da Neblina, kurio pavadinimas, išvertus iš portugalų kalbos, reiškia
„Miglos [=debesų migloje paskendusi] viršūnė“, visiškai atsitiktinai – skrendant lėktuvu – buvo aptiktas tik
praėjusio šimtmečio viduryje. Kai ši debesyse skendinti
viršukalnė buvo atrasta, į ją kiek vėliau buvo ir įkopta.
Matyt, panašių pamokančių – ir labai ironiškų –
atvejų pasitaiko ne tik fizinės geografijos bei alpinizmo,
bet ir mokslo bei kultūros istorijoje...
Ar taip nenutiks ir mums, lietuviams, vis dar nepamatantiems ir neatrandantiems Juozo Algimanto Krikštopaičio kalno?
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Algimantas Masiulis –
Arvydui Šliogeriui

Algimantas Masiulis prisipažįsta, kad dar dešimties metų pradėjo entuziastingai skaityti
knygas, bet jų autoriams laiškų tikriausiai nerašė. Tačiau štai XXI amžiaus pradžioje
patyręs aktorius perskaitė Arvydo Šliogerio „Transcendencijos tylą“ – ir jam prireikė kitokio
bendravimo su knygos autoriumi...

Gerb. Profesoriau,
Jau daug metų skaitau Jūsų išverstąsias ir taip pat,
suprantama, Jūsų parašytas knygas. Įspūdis toks didelis
ir buvo pasiekęs tokį apogėjų, kad net Radijo k-tui siūliausi kai kuriuos knygos „Transcendencijos tyla“ [frag
mentus] perskaityti per mikrofoną. Žinoma, atsakymas
buvo neigiamas: nėra pinigų, skaitytojai nesupras und
so weiter...
Yra nuomonė, kad lietuviai žino dar geriausias 20 a.
knygas – Špenglerį ir Džoisą.
Mano skurdžioj praktikoj – Jūs didžiausias, savo
nuoširdumu ir maksimalizmu sukrėtęs visą mano esybę!
/Beje, dėl Piloto. Kaip aktorius, aš jį vaidinčiau ne
kaip skeptiką. O, ne. Jį ištiko blyksnis (Tamstos terminas). Mes nežinom, kaip susiklostė tolesnis jo
gyvenimas, bet vienu neabejoju: jo gyvenimas radikaliai pasikeitė.
Štai tokie mano „pafantazavimai“.../
Mano, kaip skaitytojo ir menininko, gyvenime „Transcendencijos tyla“ – gražiausias, giliausias išgyvenimas!
Algimantas
861638080
Gerbiamas Profesoriau,
Daugybę metų seku Tamstos kūrybą, kurios kasdienis studijavimas ne tik tiesiogiai (!) padeda man dirbti, bet
ir labai dažnai... paguodžia. Iš tikrųjų esu gerokai vienišas,
be to, – juk mokiausi pas despotą Miltinį, gavau daug informacijos iš Mato Melėno ir... nemažą dozę individualizmo iš savo dieną–naktį keturiom kalbos skaitančio Tėvo.
Esu jau, atsargiai tariant, nebejaunas (74 m.), bet
noras praskleisti Majos skraistę tik didėja. Kiek atsimenu, visada buvau toks: ir „normalus“ (Melėnas nemėgo
šios sąvokos) berniukas, – žaidimai, kumštynės, krepšinis, net štangos kilnojimas, t. p., suprantama, mergaitės
rūpėjo... – ir nuo dešimties metų jau pradėjau skaityti iš
Tėvo bibliotekos kai kuriuos „smetoniškus“ Z. Froido,
Sokrato dialogus, interpretuotus Ksenofonto... and so on.
/Beje, dar paauglys karo metais labai nemėgau vadinamojo Šviečiamojo amžiaus, – jau tada kilo mano
sieloje „kito“, neapčiuopiamo, transcendentinio pasaulio ilgesys./
Manau, kaip paprasčiausias savamokslis mėgėjas
perskaičiau kalną knygų ta tema ir... susitikau su Tams-

tos filosofijos... poezija. Nesistebėkite, kad taip pavadinau Jūsų knygas: jos parašytos tokia dvasinga, įkvėpta
ir tarsi ežeras tyvuliuojančia kalba, kad aš kartą buvau
užsidegęs aistra nors keletą pastraipų perskaityti per
radiją, – neužmirškime, esu aktorius. Žinoma, radijas
mane, donkichotą, perliejo šaltu vandeniu...
/Ir vis dėlto šį savo sumanymą aš įvykdysiu! O gal
Tamsta net konkretų skirsnį ar bent monologą pats
man pasufleruotumėt?/
Jeigu dabar pažvelgtumėt į manąjį „Transcendencijos tylos“ tomą – pasibaisėtumėte! Knyga visa išmarginta
daugybe pastebėjimų, klaustukų, NB ir pan. Jau 3 kartus
teko remontuoti, klijuoti ir pan.
Esu įsitikinęs, kad ši knyga – tikras 20 a. lietuvių literatūros apskritai – visa apimantis šedevras! Jeigu V. Europa tokiomis išskirtinėmis laiko Špenglerio arba Džoiso
knygas, tai mes, lietuviai, turime Jūsų įkvėptą kūrinį!
/Beje, aš irgi esu filotopas. Tai – tarp kitko./
Troškimas suvokti, įsigilinti toks manyje stiprus,
kad dabar jau apsieinu be žmonių šurmulio, ir draugų
beturiu vos porą. Štai gegužės pabaigoje nuskrisiu į Pa
ryžių – suprantama, vienas. Jokių ekskursijų! Vaikščiosiu
po meno galerijų sales, žiūrėsiu, kaip dienai slenkant Notre Dame portalo šešėliai juda ir prisiminsiu, kad Klodui
Mone ši apšvietimo dinamika tapo tiesiog aistra... (Diskursas: ar tai neprimena J. S. Bacho kanonų?..)
Grįžtu prie „Transcendencijos“. Gerbiamasis, paduokite man gelbėjimo ranką. Labai labai prašau!
Mano „suskaitytoj“ (turiu omeny daugkartinius taisymus, klijavimus) „Transcendencijos tyloje“ jau nemažai pradedu susigaudyti, bet...
Bet vis dar neįveikiu „grynojo santykio“. Padarau
pauzes, pereinu prie kitų knygų, bet noras pagaliau
įveikti šį „barjerą“ mane vėl grąžina prie knygos.
Atsimenate, žinoma, savo pavyzdį apie substancinį
individą – žemė ir medis?
Maloniai prašau, duokite man tokį „raktą“ grynojo
santykio problemai „atrakinti“. Atleiskite man, obskurantui, už sutrukdymą.
Labai lauksiu iš Tamstos trumpo laiško su „raktu“!
Aš Jus gerbiu ir mokausi.
Pagarbiai,
Algimantas
tel. 861638080
2005 m. kovo 8 d.
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Gerbiamas p. Arvydai,
Skaitau Jūsų kūrinį tiesiog aistringai. Nors užrašėte
ant pirmojo tomo, kad aš, knygos negailestingumo ir gėlos pašiurpintas, galiu nusivilti, vienok taip neatsitiko, –
bent kol kas... – ir aš šio poetiško ir sau negailestingo
atvirumo esu paveiktas... optimistiškai.
Žinoma, kraštutinės krizės atveju aš dar turiu „užuovėją“ – iliuziją, bet, Gerbiamas, Tamstos knygoje tiesiog
galingai skamba himnas išvarytam iš rojaus Žmogui! Taigi – paradoksas: stokos kankinamas ir naikinantis žmogus kaip tik dėl to ir yra gražus. Visa gelbsti ir vainikuoja – mano natūrai – tas nenumaldomas geismas geismo!
Tai – pamatinė sąlyga Kūrybos žmogui.
Dėkoju Tamstai ir... tęsiu toliau.
Algimantas
P. S. Dar Miltinio teatre dirbant, mudu su žmona žiūrėjome į „jaščiką“, kuris rodė, kaip atidaromos
Pasaulinės sportininkų žaidynės – Olimpiada... Žygiuoja stadiono ratu „senutės“ Europos atstovai: vos
pavelka kojas, jiems jau viskas patirta, jų jau niekas
nestebina, nedžiugina, jiems į viską nusispjaut...
Ir eina afrikiečių kolonos: ryškiai, įvairiaspalviai
apsirėdę, šoka, dainuoja... tarsi vaikai!
...Ir pasakiau, atsimenu, tada Gražinai: „Tu dabar matai Jaunystę, kuri užtvenks mūsų išgirtąją civilizaciją, kuri jau išsisėmė, kuri paseno iš esmės!“
A.
Ačiū!
Kaunas, 2005 m. rugsėjo 14 d.
Gerb. p. Arvydai,
Nors ir esu labai užimtas kaip aktorius, – mane dar
vis prisimena, – tarsi nektarą geriu – studijuoju Tamstos
nuostabų kūrinį, labai „vertikalų“ intelektine prasme ir
labai poetišką (NB!)... Ir jis visai negąsdina, priešingai –
jis įkvepia džiaugsmo, kad kadaise Kūrėjas išvarė mane
iš Rojaus...
Gaila, dabar jau skubu į repeticiją ir nebeturiu laiko išlieti visas emocijas, kurių Jūsų knyga pripildė mano sielą.
Truputis filosofinio humoro. Mano vyresnieji a. a.
kolegos – Babkauskas, Ged. Karka ir kt. – pasakojo apie
originalų smetoninį kapitoną, „vokiečių laikais“ tarnavusį spirito (Montvilos) gamykloje ir smagiai pačią „produkciją“ vartojusį. Štai viena jo sentencija: „Ne tas yra
svarbu, kas svarbu, o tas svarbu, kas... nesvarbu.“
/Jis kalbėdavęs aukštaitiškai./
Rytoj suvaidinsiu premjerą, o po to „klimpsiu“ į
Ant. Baranausko asmenybę: atvažiuos visas tuntas iš
Anykštėnų Pasaulinės Bendrijos. Prašo suvaidinti poetą
Vyskupą. Scenarijaus autorius Rim. Vanagas. Privalau
sutikti, – esu filotopas.
Gerbiu Jus ir esmi sužavėtas Jūsų žmonos!
Algimantas
2005/10/06
P. S. Niekada man nepavyksta Jums paskambinti.
Kodėl?
A.

Z E N O N O B A L T R U ŠI O nuotrauka

Gerbiamas p. Arvydai,
Vakar Rašytojų sąjungoje skaičiau Žemaitės autobiografijos ištrauką, po to mes, trys rašytojai ir Viktorija
Daujotytė, susibūrėme viename kambarėlyje („pasišnekėjimui“, kaip pavadino Sventickas, šio renginio moderatorius). Lygiom teisėm „pasišnekėjime“, suprantama,
dalyvavo viskis, itališkas vynas... Na, natūralu, temperatūra pakilo, temperamentai įkaito... Ryšium su manojo
skaitymo padarytu įspūdžiu, kilo kalba, pasipylė dalyvių prisiminimai apie Miltinį. Čia ir man teko pasireikšti, papildant kitų dalyvių įspūdžius bei nuomones apie
tą didelį žmogų. Kalba, vieno dalyvio dėka, pakrypo
ir į Tamstos pusę: ir apie Jūsų kūrybą apskritai, ir apie
paskutiniąją, „Niekis ir esmas“, ir apie Jūsų replikas TV
laidose... Teko man gana temperamentingai „pakovoti“
Jūsų, suprantama, pusėje. Vieną itin aršų Jūsų TV laidoje
ištartas formuluotes kritikavusį asmenį – beje, talentingą
kūrėją – aš paklausiau: „Ar tu, – sakau, – skaitei apie permanentinį Itakės ilgesį, apie filotopiją ir t. t. ar pan.?“ Štai
čia mano oponentas kiek atlyžo, – pasirodo, neskaitęs...
Paskui aš paėmiau pokalbio vadeles į savo rankas ir pasiūliau diskutuoti (kada būtini svarūs argumentai, motyvacija), o ne ginčytis (kada pagrindinis tikslas – kas ką?!).
Žodžiu, pasikalbėjome ir linksmai, ir nelinksmai
(apie viršūnėse krečiamas išdaigas...).
Beje, prisiminiau: dabar į TV kvietimus aš asmeniškai atsakau „ne“: TV džiunglėse jie moka patiklų žmo-
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gų – o toks būtent aš ir esu – įvilioti į banalumo ir net
vulgarumo spąstus. Aš saugausi.
Pavasariui įsigalėjus, ko gero, susitiksime? Turiu
Tamstai siurprizą, belieka tik patirti Jūsų reakciją: patiks ar ne.
Mano linkėjimai Jūsų Draugei!
O abiem – geros sveikatos!
Algimantas
2006/03/11
Didžiai gerbiamas p. Arvydai,
Iš tikrųjų iš tikrųjų sakau Jums: niekada – nebent
žiūrint į raudonbarzdį Van Goghą kurioj nors pasaulio
galerijų ar klausantis Bethoveno koncerto fortepijonui su
orkestru – nepatyriau tiek daug ekstuicijų, kaip skaitydamas Jūsų veikalą! Mano amžiuje, suprantama, draugų
sumažėja iki minimumo, bet aš jų... ir nepasigendu, –
Jūsų knygos apsaugojo mane nuo vienišumo, priešingai
net – praplėtė (pagilino?) mano sielos gyvenimą.
Rytoj (06 11 11) Kauno menininkų namuose atsidaro... mano akvarelių paroda. Ten esama siužetų ir,
suprantama, interpretacijų, kurių nebūtų buvę, jei Jūsų
knygos nebūtų taip manęs „paveikę“.
„Niekį ir esmą“ „techniškai“ jau įveikiau, tačiau iškilo daugybė – galybė klausimų, į kuriuos, gerai žinau,
nebus atsakyta... Tai yra nuostabus Jūsų kūrinio paradoksas: juo daugiau „sužinau“, tuo mažiau suprantu.
Pagaliau man to „žinojimo“ kaip tik ir nereikia, – man
svarbiau eiti keliu, kuris neturi pabaigos.
Ir laukti Godo!..
Algimantas
2006 m. lapkričio 10 d.
Mielas ir gerbiamas Profesoriau,
Jūs jau pakliuvote Istorijos glėbin – už Niekį, kurio niekaip nesupranta, teisingiau – negali toleruoti p. Baranova...
Niekis – Kūrybos, statymo, gimdymo provokatorius – per vad. kūrybos kančias, konfliktus savo kosmose
su „artimaisiais“, su politika ir – va, čia labiausiai skauda! – su savimi! O nuostabusis Nieki, be Tavęs aš dar nebūčiau išėjęs iš gūdžių miškų ir urvo, nebūčiau pastatęs
Partenono ir mylėjęs (esu fideistas, prisipažįstu!) Sokrato
nuo 12 m. amžiaus Konarskio g-vėje Tėvo bibliotekoje!
Velniam man ridenti akmenį į Kalno viršūnę, jeigu
galima stoti į partiją (visiškai nesvarbu, į kokią...), sėdėti
minkštame poste ir meluoti, meluoti, – štai kaip tu* suvokei Niekį – vandalą ir sidabrabalsį – tokį „patogų“ ir
net... „humanišką“!
Man Niekis – nepaperkamas draugas, „vidaus degimo variklis“, toks, žinote, įkyrus Mefistofelis, be mažiausios pauzės šnabždantis į ausį: nesustok, negailėk savęs,
būk – galingai plauk konflikto upe! Žinoma, pridarysi
kvailysčių ir skriaudų, bet... kokia bus saldi proga –
dingstis... atgailauti ir su padvigubinta energija daryti
Gėrį, Kūrybą, Meilę, žodžiu – užridenti akmenį.
* bet kuris iš mūsų, tūlas žmogus

K Ę S T U ČI O S V Ė R I O nuotrauka

Tik po tokių taifūnų – esmas. Tik po mitų ir iliuzijų,
nes kitaip būti ir negali. Ir puiku, kad negali!
Ir kai atsiklaupęs jau bučiuosi Itakės žemę, tavo širdis šauks džiaugsmingai: Ačiū tau, Nieki! Tu mane padarei pilnaverčiu žmogum!
Algimantas
P. S. Pastebiu: aš dar turiu autoironijos...
07/12/23
P. P. S. Truputį ironiškiau...
Gal žalioje jaunystėje matėte Panevėžio teatre įžymaus rusų komediografo Ostrovskio „Balzaminovo vedybas“? Uošvė gina savo dukters reputaciją nuo žento
(vaidino Donatas) priekaištų: „Mielasis, argi jums nėra
žinoma, kaip moteriai sunku prisipažinti, kuo kalta?!“
Šita uošvės (vaidino Mikalauskaitė) replika sukeldavo
žiūrovų salėje homerišką kvatojimą!.. Žiūrovai atpažindavo TIESĄ!.. Gal todėl Filosofijos istorijoje moteriškų
pavardžių nėra?..
Mielas, gerbiamas Profesoriau,
Vakar perskaičiau „Filosofijos laidotuves“... Valingai turėjau sulaikyti save nuo pratęsimo, kadangi esu
iki ausų užverstas visokiausių įsipareigojimų ir „namų
darbų“.
Prieš mėnesį iš Lenkijos gavau knygą „Zawód korespondent“. Autorius nori pavasarį (kada?..) pristatyti ją
Vilniaus publikai ir kviečia – prašo mane į talką. Mat nuo
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1939 vasaros iki 1944 liepos mudu gyvenome viename
name (Konarskio g. prieš TV pastatą stovi Kryžiai, – tai
ir yra būtent toji vieta, kur stovėjo tas „mūsų“ namas).
Taigi su autorium mane sieja tas pats amžius – mes
bendramečiai – ir bendro kiemo gyvenimas: „ragatkės“,
patriotiniai ginčai, visada pasibaigiantys muštynėmis ir
„fanaru“ po akim... Viso paauglių nuostabaus gyvenimo įvairumo ir... optimizmo bei linksmybių (o juk buvo
Gestapo, buvo bombardavimai, jau žinojome apie Panerių peklą, o į berniukų gimnaziją prie Šv. Kazimiero
bažnyčios žygiuodavome Vokiečių gatve, kur pro „bromų“ stipinus tiesėsi plonutės geto pasmerktųjų rankos...)
Tai va, sėdžiu prie Miroslavo knygos, porą „gabaliukų“ verčiu į lietuvių kalbą – ruošiuosi būsimai prezentacijai.
Antra. Ant rašomojo stalo guli rusiškas scenarijus.
Man teks suvaidinti brangakmenių biznierių Maršaną.
Yra ir angliškų bei prancūziškų frazių. Taigi jau dabar
„zubriju“ savo tekstą, kuris bus filmuojamas („Mosfilm“)
pavasarį ir rudeniop Taline ir Maskvoje.
Trečia. Kasdien skaitinėju didžiuosius poetus – ruošiuosi darbui Radiofone. Įrašai skambės per „Klasikos“
programą „Vakaras su knyga“. Jūsų mėgstamam Rilkei
taip pat skirsiu savo dėmesio.
Ketvirta. Nuo gegužės 22 iki 31 imtinai aš – Tarptautinio kino festivalio žiuri narys Maskvoje.
Penkta. Piešimas, akvarelė und so weiter...
/Mąstau, skaičiuoju savo laiką, kada imsiuos
Jūsų pašėliškos – kaip visada!.. – knygos.
Pastebėjau, beje, kad anksčiau skaitytos Jūsų
knygos mane atitinkamai paruošė šiai knygos studijai./
Kiek spėjau su šia knyga susipažinti, Jūsų stilius –
tarsi poezijos skrydis diiiidelėj erdvėj! Jūs ne tik griausmavaldis filosofas, Jūs – neabejotinai esate poetas! Ir –
tapytojas, jeigu prisiminsime Jūsų meilę Van Gogui ir
Sezannui. O dabar – ir fotografijos menui.
Skaitau Tamstos knygas ir vis prisimenu savo individualistą Tėvą bei didį menininką Miltinį... Šie vyrai „nepriėmė“ žinojimo ir todėl – o gal ne todėl? – labai labai sustip
rino reliatyvumo jausmą. Aš seniai sergu agnosticizmu,
netikiu ciniškąja „civilizacija“ ir mokslu, kurio rezultatas –
branduolinė bomba. Žmonija seniai seniai jautė savižudžio
„progreso“ pavojų, o Dievas – nesvarbu, kokios religijos –
nesakė savo vardo; Sokratas klausdavo – klausinėdavo, bet
niekada neištardavo atsakymo. Neištardavo, nes jo nėra.
Ir vis dėlto nuolatos karščiuojantis, kovingas, griaunantis ir „gamtos mėgdžiojimui“ atsiduodantis Filosofas
nori atsakymo, – to užginčyti neįmanoma. Atsimenate,
Čechovo „Dėdės Vanios“ finale skamba žodžiai, be galo
melancholiški ir viltingi drauge: „Mes pailsėsime... Mes
pailsėsime...“
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/Prieš daug metų po „Kreditorių“ – A. Strindbergo –
premjeros gavau vienos garsios aktorės laiškelį: „Gal
mums ten bus atlyginta?..“/
„Panevėžio laikais“ mudu su Petronaičiu grimuodavomės šalia vienas kito. Artėja pirmasis skambutis į
„Makbeto“ spektaklį... Abu tylime, paskendę nežinojime
(būtent!)... Staiga aš sakau: „Nori, Stasy, aš pasakysiu, ką
tu dabar galvoji? Tu galvoji – „o gal užsidegs teatras ir
spektaklis neįvyks?..“
Garsusis anglų tragikas Lorensas Olivjė rašė: „Aš
retai patiriu scenoje malonumą. Mano profesija – tai jungas, kurį velku visą gyvenimą.“
Geras aktorius (dailininkas, poetas, muzikantas) pastoviai išgyvena nerimą, baimę, nežinią. Tikras profesionalas žino, kad nuo tos nežinios – nerimo – baimės
niekada nebeišsivaduosi...
Gyvenimo pabaigoje Miltinis pagaliau – aš to laukiau daugybę, 40 su viršum, metų – pasakė: „Teatras
nėra žaidimas.“
/Man visada būdavo „įtartini“ – intelektine pras
me! – aktoriai, aikčiojantys: „Būti scenoje – tai laimė!“/
Bet neskubėkime niekinti aktorių... Gero spektak
lio – sąlyginai, žinoma – pabaigoje vadinamasis Katarsis
dažniausiai bloškia žiūrovą į begalybę klausimų, kuriems atsakymo nėra...
Gal nežinojimas tolygus išsigelbėjimui? „Sužinai“,
„supranti“ – o kas toliau? Niekas iš „Odisėjos“?
Laukiame judviejų svečiuosna! Iki pasimatymo!
Algimantas
08/03/11
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Rima Palijanskaitė

Ar Vydūnas
buvo krikščionis?

K

rikščionių bendruomenėje vykusioje diskusijoje
kartą buvo iškilęs itin įdomus klausimas: „Ar
Vydūnas buvo krikščionis?“ Išsakytos skirtingos
nuomonės. Radikaliausieji teigė, jog jis „nebuvo krikščionis, tik jo tėvai buvo evangelikai. Nereikėtų mums
jo savintis.“ „Nesusipratimas, kad buvo leista jo kapą
suformuoti Bitėnų kapinaitėse. Juk ir kryžiaus nėra prie
kapo!“ Jo kapo vieta galėjusi būti ant paties Rambyno
kalno „prie jo gerbiamo pagoniško aukuro“. Tikrai prie
Vydūno kapo yra tik kuklus antkapinis akmuo – tas pats,
kuris jo kapą puošė Detmolde. O ant kai kurių kauburėlių čia nėra nieko – nei kryžiaus, nei akmens...
Tai kas gi iš tiesų buvo Vydūnas? Suprantama, kaip
liuteronų sūnus, jis buvo pakrikštytas ir konfirmuotas
evangelikų liuteronų bažnyčioje. Tėvas Anskis Storostas
1861–1865 studijavo Berlyno misionierių draugijos seminarijoje, bet dėl pablogėjusios sveikatos jos nebaigė.
Vėliau, įsidarbinant mokytoju, jam išduotoje pažymoje
A. Storostas apibūdinamas kaip pamaldus, doro elgesio,
ryškių gabumų, labai darbštus moksleivis. Dokumente
nurodoma, kad jis mokėsi įvairių dalykų, o „ypač platų kursą išklausė iš Senojo ir Naujojo Testamento egzegezės, taip pat iš pasaulio bažnyčios ir misijos istorijos,
dogmatikos, lotynų, graikų, hebrajų ir anglų kalbų; lankė katechezės pratybas“1. Vydūno tėvas neapsiribojo
mokytojo darbu. 1884 m. gegužę A. Storosto seminarijos inspektoriui rašytame laiške atsiskleidžia jo, kaip
uolaus pamokslininko, pašaukimas: jam tekdavę laikyti
mišias lietuvių ir vokiečių kalbomis, vesti velykinius surinkimus, laidotuvėse „apgiedoti“ lietuvius ir vokiečius,
rinkti aukas misijoms.
Giliai religinga buvo ir Vydūno motina – jos paragintas, devynerių metų berniukas pradėjo skaityti Bibliją, ir ją kasdien skaitė. Skaitydamas Senąjį Testamentą,
vaikas labai nustebo. Apie tai vėliau rašė: „Daug šventų
žodžių jis mokėjo atmintinai, kuriuos dabar ir rado Šventame Rašte. Bet labai jį nustebino, kiek čia kalbama apie
žmonių baisumus, kuriuos apreiškė daugiausia tauta,
kuri skelbėsi net kaip išrinktoji. Naujasis Testamentas
atrodė jau visai kitoks.“2 Tėvui turbūt dažnai ir kantriai
teko aiškinti savo Viliukui, kaip suprasti šį ir kitus pasakojimus. Pavyzdžiui, „Jėzaus dangun žengimas kaip
regimas veiksmas“ jam buvo neįsivaizduojamas ir neįtikimas; tėvas paaiškinęs, jog čia kalbama „apie dvasinį
pakilimą“3.

Vydūno biustas Detmolde. Skulptorius – Lionginas Garla

Taigi mažasis Vilius Šventojo Rašto žodžius ir religines dogmas aiškinosi su tuos dalykus gerai išmaniusiu tėvu, kuris buvo apsiskaitęs, plačių pažiūrų
žmogus. Tačiau ir tėvui nebuvo lengva atsakyti į kai
kuriuos sudėtingus sūnaus klausimus. Vienas tokių –
pragaro klausimas. Mat Viliukas toli gražu nebuvo
ramus ir paklusnus vaikas, greičiau priešingai: dažnai
prikrėsdavo eibių, išdykaudamas nuskriausdavo sesutę
ar broliuką, už ką tėvo kartais buvo netgi lupamas, o
dar gąsdinamas amžinuoju pragaru. Jautrus vaikas dėl
to labai išgyveno:
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Visaip mąstydamas, vaikas lyg ir vis geriau įstengė
susivaldyti. Vis dėlto jis jautėsi visaip nusižengiąs
ir varginosi mintimis apie amžinąjį pragarą. Norėjo įgyti aiškumo apie tai, kaip dalykas iš tikrųjų
suprastinas. Atsirado tam ir gera proga. Vėl lankėsi pas tėvus keli kunigai, kurių vienas buvo baltagalvis. Už atvirų durų kitame kambaryje dešimties
metų vaikas klausėsi, ką jie kalba, ir rodėsi, kad jie
galėsią jam ką ir paaiškinti.
Ir vaikas drįso įeit pas juos ir teirautis, ar jam
būtų leista ko nors klausti. Tėvas jam liepė išeit,
bet baltagalvis sakė: „Tegul vaikas klausia, mes
atsakysime.“
Tuojau vaikas ir klausė: „Ar Dievas yra Meilė?“ Baltagalvis atsakė visokiais šventais žodžiais.
Klausė tada vaikas: „Ar Dievas ir visa žino,
kas buvo, kas yra ir kas bus?“ Vėl platesnis atsakymas.
Tada sakė vaikas: „Dievas kūrė žmogų ir žinojo, kad jis nusidės ir teks jį bausti ne vienus metus,
ne dešimt, ne šimtus, ne tūkstančius, ne milijonus
metų, bet be paliovos pragare. Ar taip iš tikrųjų?“
Baltagalvis vėl visa ką atsakė, minėdamas ypačiai
laisvąją žmogaus valią.
Bet vaikui tai atrodė visai nepagrįsta. Ir jis sušuko: „Negali to būti! Žinodamas iš anksto, kaip
žmogus pasielgs, Jis jo nebūtų kūręs. Būtų tuo
įrodęs, kad jis pasimėgsta amžinu žmogaus kankinimu. O taip negali būti! Dievas yra Meilė! Tuo
aš vis noriu tikėti. Negali būti amžinų kankynių.
Negali būt!“
Ir taip šūkaudamas, vaikas šoko iš kambario.
Sustojęs vėl sau vienas, jis jautė ypatingą nurimimą ir vidinį sušvitimą. Visos mintys, kurios
jį buvo varginusios, jam išnyko. Visai aišku pasidarė, kad baltagalvis kalbėjęs kaip vaikas, kartodamas, ką kartą išmokęs be tikro sąmoningumo
sušvitimo. Toks nusimanymas liko vaikui visą jo
amžių. Pasiekęs dvyliktus metus, jis kartą atskleidė vieną vokiečių rašytojo J. V Getės knygą ir rado
čia ant vieno lapo ranka parašytus žodžius, išverstus dabar į lietuvių kalbą: „Kaip koks žmogus yra,
toks jam yra ir Dievas.“ Ir tai jam lyg patvirtino,
ką baltagalvis ir kiti pareiškė.4

Vydūno tėvas turėjo religinio turinio knygų, tarp jų
ir apie nekrikščioniškų tautų tikėjimą, jų šventus raštus –
turbūt šie dalykai buvo studijuojami misionierių seminarijoje. Nors šios ir kitos knygos (pavyzdžiui, veikalas
apie krikščionybės istoriją) toli gražu ne vaikams rašytos,
smalsus nenuorama jas uoliai skaitė ir taip nuo jaunų
dienų savo akiratį plėtė. Gyvenimo pabaigoje, apžvelgdamas savo parašytus veikalus religine tema, Vydūnas
yra užsiminęs, jog šiais darbais tarsi pratęsęs tėvo darbą.
Tėvas buvo žinomas kaip apsiskaitęs ir giliai religinius
klausimus gvildenantis krikščionis, tad jo namuose dažnai svečiuodavosi kunigai. Be to, jis sąmoningai puoselėjo pagarbą lietuvių kalbai (suprantama, pirmiausia savo
šeimoje), lankydavosi viešuose Birutės draugijos organizuojamuose renginiuose.
Baigęs mokslus ir jau dirbdamas Tilžės berniukų
gimnazijoje, Vydūnas laisvo klausytojo teisėmis lankė
mokytojo darbui tobulinti reikalingas ir jį dominusias
paskaitas Greifsvaldo (1895–1898), Halės (1899), Leipcigo (1900–1902), o vėliau (išėjęs į pensiją) ir Berly-
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no (1913–1917) universitetuose, ten sutiko daug žymių
mokslininkų ir mąstytojų. Ypač jį paveikė Ernsto Troeltscho aiškinimai apie sąmonę ir apie išganymą, kurį
šis teologas siejo su žmogaus kilimu į dvasinę laisvę. Žymūs mąstytojai skaitė paskaitas ir Tilžėje, o po paskaitų
paprastai vykdavo pokalbiai, kurių metu su žinomais
mokslininkais Vydūnas pabendraudavo artimiau ir netgi patirdavo „visokių skatinimų tolesniam svarstymui“.
Mąstytojas skaitė labai daug filosofinio bei religinio turinio veikalų. Itin svarbus jam atrodė Rudolfo Otto veikalas Šventumas ir vėlesni jo darbai, tačiau Vydūnas kritiškai vertino jo aiškinimą apie nuodėmę bei su ja susijusius
dalykus. Kaip vieną svarbesnių pamini ir penkių tomų
Michaelio Schiele’s, Martino Rade’s bei kitų autorių veikalą apie religiją ir jos istoriją Religions in Geschichte und
Gegenwart. Pradėjęs dar vaikystėje, toliau skaitė į vokiečių kalbą išverstus įvairių tautų „tikybinius padavimus“
ir šventraščius – egiptiečių, persų, kinų, indų, arabų5.
1900 m. susipažinęs su Leipcigo teosofų draugija, vadovų paskatintas, į jos veiklą įsitraukė ir pats, skaitė paskaitas, o 1902 m. įkūrė teosofų draugijos skyrių Tilžėje ir
jam ilgus metus vadovavo. Vydūnas teigia, jog dalyvaudamas Teosofiškame sąjūdyje susipažino su tuo, kuo domėjosi „jau iš vaiko laikų“. Pirmieji Vydūno straipsniai ir
filosofiniai veikalai, publikuoti jo 1905–1906 m. leistame
teosofiniame žurnale Šaltinis, buvo teosofinio pobūdžio.
Veikalo Mirtis ir kas toliau pratarmėje autorius mini žymiausių teosofų pavardes ir jų darbus, kurių mintis savo
darbe panaudojo.
Vydūnas bendravo su įvairių konfesijų krikščionimis ir dalyvaudavo jų pamaldose. Kunigas Stasys Yla
savo atsiminimų skiltyje Pažangūs mokytojai ir Vydūnas
pamaldose pasakoja apie Vydūno elgesį, nustebinusį ne
tik juos, moksleivius, bet ir daugelį inteligentų. Tuo metu
tarp jų (mokytojų, paštininkų, turtingesnių ūkininkų)
buvo paplitusi „mada bažnyčioje nesimaišyti su paprastais žmonėmis“; ji „reikalavo, kad šviesuolis nesiklauptų, nesižegnotų ir nesimelstų“, stovėtų „net pakylėjimo
metu“, paprastai bažnyčios gale („bobinčiuje“). Tačiau
kartą į Ukmergės gimnaziją atvyko Vydūnas – mokytojams ir mokiniams skaitė kelias paskaitas. Po to vyko
vakarinės pamaldos mokiniams; į jas kartu su mokytojais
atėjo ir Vydūnas. Mokytojai „paliko stovėti prie durų“,
o nuo jų atsiskyręs Vydūnas „atėjo į patį bažnyčios vidurį, įsimaišė tarp mokinių ir atsiklaupė abiem keliais“
ir taip išklūpėjo kartu su mokiniais per visas pamaldas.
Mokiniai žinoję, jog Vydūnas yra protestantas, o mokytojai – katalikai, tad jo elgesys jiems buvęs netikėtas.
S. Yla spėja, jog Vydūnas padaręs įspūdį „mokytojams ir
miesto ponams“, nes jie po to „pradėjo atsiklaupti bent
pakylėjimo metu“‚ o ilgainiui „pradėjo slinkti iš bobinčiaus į bažnyčios priekį“.
Vydūnas rašė, jog, gyvendamas Detmolde, kiekvieną sekmadienį eidavęs vis į kitos konfesijos krikščionių
šventovę. Taip elgėsi visą gyvenimą. 1913 m. savo leistame žurnale Jaunimas jauniesiems skaitytojams atsakydamas į klausimą, „Ar reikia eiti į bažnyčią, ar ne?“,
rašo:
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Man atrodo, kad tai yra labai naudinga. Patsai
einu, kuomet tik dyko laiko turiu. Bet einu ne tik į
evangelikų, bet ir į katalikų, stačiatikių, žydų bažnyčias. Visur man klausyti ir matyti bei jausti ir
suprasti verta. Ir daugumai žmonių bažnyčia visai
nėra pakeičiama kitais dalykais. Tiesa, yra teatrų,
kinematografų, muziejų ir kitų priemonių aukščiausiems žmogaus numanymams žadinti, bet jos
dažniausia sukelia visokius netikusius, žmogaus
prakilnumą apdrumsčiančius jausmus ir palinkimus. Ir tik lieka viena bažnyčia, kur žmogus nors
kiek dar raginamas gyvenimą nujausti (nesakau –
suprasti) sub specie aeternitatis, tai yra – amžinybės
žvilgsniu. Bet patarčiau nepriimti visa, kas bažnyčioj sakoma aklai, be jokio svarstymo. Būtina yra
visa mėginti. Aukščiausiasis autoritetas turi būti
teisybės jautimas širdyje. Tik tą jautimą reikia išlaikyti budrų.6

Vydūnas su savo vadovaujama Tilžės giedotojų
draugija apkeliavo daug Mažosios Lietuvos miestų ir
miestelių, o ant Rambyno kalno atvykdavo kasmet. Pasak Vydūno, lietuviai niekuomet nepamiršę, jog „Rambynas ant Nemuno kranto yra jiems šventa vieta nuo
seno“. Čia per Jonines ir kitas šventes Vydūnas sakydavo šventines kalbas, jo vadovaujama Tilžės giedotojų
draugija koncertuodavo, vaidindavo jo dramas. Taigi
Vydūnas su savo draugija, bičiuliais ir bendraminčiais
gaivino ir puoselėjo lietuvių tautos dvasią, lietuvybę.
Yra šį tą parašęs ir apie senąjį lietuvių tikėjimą – jį gerbė
ir gynė nuo tų, kurie jį niekino. Savo raštuose, o ir kalbose ant Rambyno yra išreiškęs netgi apgailestavimą,
jog kunigai ir sakytojai ant to paties kalno pasakodavo
nebūtus dalykus apie „lietuvius stabmeldžius“, bet pamiršdavo pasakyti apie kryžiuočius, kurie „savo Dievui,
būtent troškuliui Prūsų ir Lietuvių žemės ir turto pasigrobti, žmonių, prūsų ir lietuvių, tūkstančiais nužudę ir
kraujo pralieję yra“7. Viktoras Falkenhahnas, prisiminęs
savo pagalbą Vydūnui jam rašant knygą apie lietuvių ir
vokiečių santykius, parašė tai, ko tada nežinojęs ir kas
rašytojui būtų labai pravertę. Jo teigimu, senojoje vokiečių kalboje žodis kriegen (gauti) yra kilęs iš daiktavardžio
Krieg (karas). „Vadinasi, tuometiniams vokiečiams karas
buvo „ūkinis verslas su kardu rankoje“ (Vokiečių teisės
kalbos žodynas).“8
Kryžiuočiai suniokojo prūsų šventąsias giraites, sugriovė jų šventvietes bei aukurus – niekino tai, kas jiems
buvo šventa. Šį laikotarpį rašytojas vaizduoja trilogijoje
Amžina ugnis. Tačiau jis nekviečia atstatyti sugriautų aukurų, neragina vaidilučių su pasiaukojimu dieną naktį
saugoti ugnį. Ši ugnis yra simbolis Dievo, kurį senieji
lietuviai garbino. Vienoje savo kalbų ant Rambyno kalno
Vydūnas yra pabrėžęs, jog „senovėje ugnis mums buvo
simbolis taip, kaip krikščionims kryžius“9. Minėtoje dramoje teigiama, jog aukure degusią ugnį reikia gyvai pajausti ir saugoti savo širdyje. Klausiama sesers, kokią
ugnį Grožvyda garbinanti, šioji atsako:
Pati to nežinau. Vien tejaučiu,
kad amžina liepsna deg manyje
tyliai, šventai, lyg būt pati romybė.
O dargi rodosi, kad ji duota
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ir kiekvienam, kaip amžina dalis,
jeib jį iškeltų pat į amžinybę,
ir jį mokintų vien apreikšti meilę.10

Visuose pasaulio šventraščiuose ir religiniuose mokymuose Vydūnas įžvelgia esmę: skirtingais žodžiais
ir priemonėmis jie moko žmones ieškoti Dievo ir jį patirti. Bet jokio konkretaus religinio mokymo neišskyrė
kaip vienintelio teisingo visiems; tiesa, labai vertino indų
šventraščius, bet savęs induistu nelaikė. Mąstytojas dažnai citavo Evangeliją ir kitų tautų šventraščius bei įvairių
pasaulio mąstytojų ir rašytojų mintis, siekdamas parodyti, kaip į tam tikrą aprašomą dalyką žvelgia žmonijos
išmintingieji. Krikščionybė sulaukė išskirtinai daug Vydūno dėmesio, bet jo krikščionybės samprata nebuvo visiems suprantama ir priimtina. Dievo idėja yra persmelkusi ne tik jo filosofinę, bet ir grožinę kūrybą. Dramose
apie Dievą kalbama, jo ilgimasi ir jo ieškoma, giedamos
giesmės, sakomos maldos, pavyzdžiui:
Tu, Viešpatie Dieve,
Leisk numanyt, kad vienas Tu esi
Galia ir Meilė, Išmintis pati,
Kad mes, kaip viskas, esam Tavyje,
O Tu arti mums mūsų sieloje!11

Tarpukario Lietuvoje katalikų kunigai žavėjosi Vydūno religingumu, jo pasišventimu Lietuvai ir lietuviškumui; buvo netgi teigiančių, jog jis šventumu esąs
„netoli nuo Kristaus“. Tai, kad jis domėjosi įvairiomis
pasaulio religijomis ir apie jas rašė, didelio susižavėjimo
katalikų kunigams, aišku, nekėlė. Katalikų kunigas Adomas Jakštas-Dambrauskas filosofo religinių pažiūrų negyrė; tvirtino, jog „Vydūnas krikščionystės nesupranta“.
„Tikybos atžvilgiu jis yra protestantas, priklausąs kairiajai šakai protestantų liberalų, nepripažįstančių Kristaus dievystės.“12 Buvo keli ir itin kritiški straipsniai, bet
juos skaitant susidaro įspūdis, kad patys kritikai nelabai
suvokė, dėl ko Vydūną kritikuoja. Pats rašytojas dėl to
sakėsi priverstas pasakyti kelis griežtus žodžius tiems,
„kurie kreivi atsistoja“ prie jo raštų: „Matyt, žmonių
gabumai nelygūs. Ir tūli, nors būdami nežinėliai, drįsta
kalbėti apie jiems nepasiekiamus dalykus, lyg tai būtų jų
valgomos roputės.“13
Tačiau netgi A. Jakštas į Vydūną yra pažvelgęs ir
kitokiu – ne dogmatišku – žvilgsniu. Filosofui Stasiui
Šalkauskiui įžvelgus tam tikrų jo ir Vydūno pažiūrų
sąsajų, A. Jakštas 1919 m. rašytame laiške pritarė, teigdamas: „Tamstos sugretinimas manęs su Vydūnu, nors
iš pradžių ir atrodė man keistokas, dabar, po Tamstos
išvedžiojimų, žiūrint iš aukštesnio punkto, gali dalimi
būti pateisintas. <...> Tuo būdu manoji pasaulėžvalga
gali būti pavadinta krikščioniškai teosofiška, Vydūno –
indiškai teosofiška.“14
1953 m. Keleivis perspausdino mėnesinio evangelikų
liuteronų laikraščio Evangelijos žodis straipsnį, nušviečiantį Vydūno gyvenimą „iš krikščioniškos pusės“; čia
išryškintas nuoširdus Vydūno tėvų ir paties rašytojo tikėjimas ir pamaldumas. Pastebėta, jog iš visų Dievo apreiškimų jam artimiausia buvo meilė, tai rodo ir jo mėgta
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Evangelijos citata: „Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, pasilieka Dievuje ir Dievas jame.“ (Jn 4, 16) „Beveik
kiekvienas jo straipsnis ar asmeniški laiškai buvo perpildyti Evangelijos žodžiais ir baigėsi Dievo malonės ir
paties Kristaus pagarbinimais.“15 Ne vieną straipsnį apie
Vydūną parašęs evangelikų kunigas Jonas Pauperas yra
perteikęs pagrindines jo filosofinių veikalų mintis apie
žmogų, žmoniškumą ir tikėjimą kaip galingą žmogaus
sąmonės budrumą (sąmoningumą).
Savo gyvenimą pašventusį lietuvių tautai (jos dvasinei gyvybei gaivinti bei stiprinti) mąstytoją Jonas Grigolaitis pavadina „tautos šventiku“ ir netgi „tautos šventuoju“16. Panašių minčių yra išsakę ne vienas Mažosios ir
Didžiosios Lietuvos kultūros veikėjas. Jaunimo sąjungos
leidinyje Jaunimas inicialais J. Š. (galbūt Jurgis Šaulys) pasirašęs straipsnio autorius: „Vydūnas. Šis vardas – mūsų
žmoniškumo simbolis, mūsų tautos kilniausioji siela ir
nedaug perdėsiu sakydamas, kad šis žmogus – mūsų
Kristus“.17 Kunigas S. Yla, trumpai apibūdindamas žymiausius lietuvius, apie Vydūną parašė: „Vydūnas –
dvasios skaistybė, tautos energijos šaltinių saugojimas,
praamžinos ugnies gaivinimas.“18
Tai kas tada iš tiesų buvo Vydūnas? Gal tiesiog Dievą ir Tėvynę mylėjęs lietuvis, širdingai ir gyvai tikintis
žmogus, raginęs Dievo ieškoti ir Jį patirti? Tik ieškoti ne
aklai, o „reginčiomis akimis“, pats rodydamas pavyzdį,
kaip ir pridera tautos pranašo vaidmenį pajutusiai ir šią
misiją prisiėmusiai asmenybei? Tačiau svarstant klausimą, ar buvo Vydūnas krikščionis, kartu reiktų kelti ir kitą
klausimą: kas iš tiesų yra krikščionis?

KAS YRA KRIKŠČIONIS?

Pasidairius po internetines įvairių krikščioniškų konfesijų svetaines, rasti atsakymą į klausimą, kas yra krikščionis, ne taip ir sunku. Pateikti atsakymai labai panašūs:
„Tiesioginė šio žodžio prasmė yra priklausantieji Kristaus
partijai arba Kristaus pasekėjai“; „krikščionis reiškia: toks
kaip Kristus, panašus į Kristų, mažas Kristus“; „Jėzaus
Kristaus mokiniai neskubėjo patys savintis tokio garbingo ir reikšmingo vardo. Kiti, stebėdami juos, pasakė:
lygiai tokie, kaip Kristus“; „žodis krikščionis reiškia Kristus
jame arba Kristus viduje“; „krikščionis – tai Kristaus išgelbėtas nusidėjėlis, išpirktas Jo šventu krauju, o krikščionybė – tai tik šių žmonių gyvenimas“. Čia nekeliamas
klausimas, kokiai konfesijai priklauso asmuo – svarbu,
ar žmogus turi „Kristų viduje“, ar jis turi „asmeninį santykį su Dievu“. Taigi ekumeninis judėjimas davė gerų
vaisių, nes netolimoje praeityje kitos krikščioniškos konfesijos žmonės buvo vadinami klaidatikiais ir netgi kur
kas griežčiau.
Verta atsigręžti netgi į kur kas senesnius laikus, t. y.
Kristijono Donelaičio epochą ir jo aplinką, klausiant, ar
nebus kai kurios asmenybės jau šiame (Apšvietos) amžiuje mus gerokai pranokusios – savo išmintimi ir pagarba kitiems ir kitokiems, pripažinę jiems teisę gyventi ir
tikėti pagal jų sąžinę ir supratimą? Aišku, tuo metu dar
būta daug fanatizmo apraiškų, evangelikų ir katalikų
konfliktų dėl priklausomybės tam tikrai konfesijai, ir ne
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vienas dėl to prarado galvą. Ar galvą kitaip tikinčiam
nukirsti, ar ją ir patį žmogų niekinti, žeminti ir atstumti, skirtumas yra, bet ar jis iš tiesų toks jau labai didelis?
Sebastianas Franckas (1499–1542) yra sukūręs giesmę,
kurios kiekvienas posmelis prasideda kokios nors konfesijos atmetimu: „Aš nenoriu ir nemėgstu būti baptistu,
nei liuteronu / ... nei cvinglininku, nei krikštytoju“; tad
keliant klausimą, „kokia konfesija yra teisinga, kyla klausimas, kokia krikščionybė yra teisinga“19.
Donelaitis, iš pradžių labai kritiškai žvelgęs į reformatus (gan palankiai – į katalikus), kiek vėliau rašė, jog
gerų žmonių yra visur – ir tarp reformatų; lygiai taip visur yra ir bedievių – ir tarp liuteronų. Tačiau ką realiai
reiškia priklausymas vienai ar kitai religijai (konfesijai)
ar jų dogmų išpažinimas, jeigu gyvenime dažnai žmogus elgiasi taip, kaip patogiau ir naudingiau, nepaisydamas savojo tikėjimo vertybių, paties Kristaus mokymo?
Donelaitis bedieviais ir laisvamaniais vadino tuos savo
profesijos atstovus (kunigus), kurie yra praradę sąžinę,
nes jos ir teisingumo neturintieji neturi nė Dievo, nesvarbu, ką apie jį kalbėtų kitiems; t. y. jie nėra tikintys, nors
žodžiais išpažįsta vienokį ar kitokį tikėjimą. Tolminkiemio klebonas ir jo epochos žmonės tokius vadino tiesiog
veidmainiais ir nepatingėjo šią gėdingą ir toli gražu ne
menką ydą išjuokti grožinėje kūryboje.
Taigi nemažai žmonių, formaliai priklausiusių kuriai nors krikščioniškai konfesijai ir lankiusių bažnyčią,
praktiškai nebuvo krikščionys. Nemažai vyrų netgi kunigo tarnystės siekė ne iš pašaukimo ir noro tarnauti
žmonėms, o paprasčiausiai dėl naudos. Garsus vokiečių
švietėjas Gottholdas Ephraimas Lessingas (1729–1781)
pasakėčioje Erelis ir lapė kritikuoja to meto veidmainius
(karjeristus), morale teigdamas, jog yra daug vyrų, tapusių išminčiais ne iš meilės tiesai, o geisdami užimti pelningą vietą20. Dalia Dilytė pastebi, jog pasakėčios buvo kuriamos remiantis ne tik Antikos tradicija, bet ir bibliniais
motyvais. Vokiečių poeto Burkardo Waldiso (1490–1556)
pasakėčia apie vilką avies kailyje pagrįsta Biblija; kaip ir
Evangelijoje (Mt 7, 15), pasakėčioje raginama saugotis
netikrų pranašų – itin pavojingų piktadarių, kurie ateina
prisidengę avies kailiu, nors viduje yra plėšrūs vilkai21.
Pasak apaštalo Pauliaus, ir nedidelę pražangą padariusį Kristaus sekėją reikėtų įspėti. Tačiau ką apaštalas
Paulius ar pats Kristus sakytų tiems, kurie yra pakrikštyti (konfirmuoti) ir žodžiais išpažįsta krikščionišką
tikėjimą, bet savo darbais ir gyvenimu jo akivaizdžiai
išsigina? Svarbiausioji Kristaus (evangelinė) vertybė, pabrėžiama ir Donelaičio, ir Vydūno raštuose, yra meilė,
teisingumas ir sąžinė. Ir Donelaitis, ir Vydūnas primena
apaštalo Pauliaus „Himno meilei“ eilutes: „Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės,
aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai.“
(1 Kor 12, 1)
Pagrindinis Lessingo poemos Natanas išmintingasis
personažas – kalaviju krikščionių tikėjimą Jeruzalėje ir
jos apylinkėse siekęs įtvirtinti vienuolis riteris, tik per
plauką išvengęs mirties pats. Tapęs belaisviu, apmąstė
savo gyvenimą ir buvusius žygius (jam tereikėję gerai
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valdyti kalaviją), kartą tarė: „Religija – dabar jau suprantu – / Tai irgi partija.“ Lessingas vaizduoja viduramžius,
kai įtampa ir intrigos tarp žydų, katalikų ir musulmonų buvo kasdienis dalykas. Autorius katalikų vienuolio
ir savo tikėjimą bei papročius gerbiančio žydo Natano
dialogu atskleidžia Vydūnui labai artimas nuostatas dėl
tikėjimo (religingumo) apskritai:
VIENUOLIS:
...Jūs esat
Krikščionis, Natanai! Dėl Dievo, jūs
Krikščionis, Natanai! Už jus tikresnio
Krikščionio niekada nėra dar buvę!
NATANAS:
Tebūna kad ir taip! Nes ten, kur jūs
Many krikščionį randat, jumyse
Aš atpažįstu žydą!23

Katalikų vienuolis ir išmintingas žydas čia turbūt
atpažįsta tai, ką puoselėja kiekviena religija – žmoniškumą ir dieviškumą. Pagarba savo tautos tradicijoms
bei papročiams čia traktuojama kaip savaime suprantamas dalykas – kaip ir pagarba sau pačiam, savo tėvams bei protėviams. Šie Lessingo personažai vienas
kitame įžvelgė tai, kas yra svarbiausia ir esmingiausia.
Tai „kiekvienų namų, kiekvieno / Tikėjimo brangiausia
puošmena“. Turbūt ne tik puošmena, o ir pati esmė –
krikščionio ir kiekvieno tikinčiojo, kad ir kas jis būtų:
liuteronas, katalikas, žydas, musulmonas, indas ar indėnas...
Suvokdamas pažodinio Biblijos aiškinimo žalą, Lessingas 1778 m. savituose išpažinimuose (Parabolė su prašymėliu ir galimu raštišku atmetimu ponui pastoriui Goezeriui
Hamburge) rašė: „Lutheri! Didysis, nepažintas žmogau...
Tu mus išvadavai iš tradicijos jungo: kas mus išvaduos iš
raidės jungo! Kas pagaliau mums atneš krikščionybę, kokios tu dabar mokytum, kokios pats Kristus mokytų!“24
Vydūnas, jaunuolių klausiamas, „kokia dabarties
ir senovės tikybų yra užvis prakilnesnė ir labiau tinka
žmonių gyvenimui“, atsako:
Negalima tarp tikybų skirtumų daryti, sakant, jog
viena esanti prakilnesnė, kita – prastesnė. Ir prakilniausioji yra visai be vertės, jeigu ji žmonėms
negali derėti pereiti į tikybinį būvį. Mūsų laikų
žmonės savo jausmuose, geismuose, mintyse, savo
supratime ir apskritai visoj sąmonėj taip labai keičiasi ir dar daugiau šio gyvenimo sąlygomis keisis,
kad nėra šiuo metu tokios tikybos, kuri gali jiems
būti tikra pagalba. Žinau, kad yra žmonių, kurie
kitaip sako. Bet man visai aišku, kad jie nemato dabarties žmogaus būklės. Ir visai nežino, kas ir kam
tikyba yra. Nei nesupranta, kas gyvenimas, ir kas
jie patys. Iš tikrųjų jokia kitų laikų tikyba negali tikti žmonių gyvenimui. Vien gali taip atsitikti, kad
gyvenime pasirodo žmogus, kurs pačią tikybą, bet
tikrąją, yra patyręs ir tad ją apreiškia gal senovės
ar dabarties tikybų žodžiais. Tuomet jojo tikyba tegali geriausiai tikti gyvenimui. Tik visuomet tokie
žmonės yra tikybos sargų persekiojami ir net prie
kryžiaus kalami.25
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KAS KRIKŠČIONYBĖ IR
KRIKŠČIONIS YRA VYDŪNUI?

Pirmą kartą apie „krikščioniškiausios civilizacijos ir kultūros“ žmonių nežmonišką elgesį, siekiant iš visur gauti
pelno, Vydūnas prabilo 1895 metais ironiškai pavadintame straipsnyje Vardan krikščionystės. Jame kritikuojamas
ką tik Vokietijoje priimtas įstatymas „dėl vergystės“,
uždraudžiant kolonijose vergus gaudyti ir jais prekiauti,
bet pateisinant vergų laikymą ir jų išnaudojimą kolonijose.26 Aiškiai ir trumpai į klausimą, kas yra krikščionis,
Vydūnas atsakė jau 1905 m. paskelbtuose straipsniuose
Kur krikščionystė, o kur pagonystė (laikraštyje Kaimynas) ir
1905 m. žurnale Šaltinis – Pagonija ir krikščionystė. Pastarajame teigiama:
Nesa krikščionystė nėra joks paviršutinis dalykas
nei gyvenimo būdas, nei kokios apeigos ir neigi
koks mokslas. Krikščionystė yra ypatiškas žmogaus gyvasties stovis. Jį susirast norėdami, turim
patį žmogaus gyvastį išpažint išmokti. <...> O šis
[tikrasis žmogaus] gyvastis, kurs tur savo apsireiškimo priežastis, negal kitaip būti vadinamas negu
dvasiškas gyvastis. Tą gyvastį atsiekęs, žmogus
krikščionimi pastoja.
Ir jei toks žmogus visai netikėtų į kokį nors
žmonių išgalvotą Dievą, visai nelaikytų už teisybę kokius nors nusidavimus ar pasakas, bet būtų
pilnas tikro žmogiško gyvasties, kurs nieko nebeieško savęs dėlei, bet kurs būtų lyg plūstanti išminties, meilės, tvirto noro srovė, tada tasai iš tikro
iškilęs iš prigimties gyvasties ir yra aną gyvasties
stovį atsiekęs, kuriam vienat pritinkamas krikščionybės vardas. <...> O kokiame žemės krašte tas
žmogus ir nebūtų, kokį mokslą jis neturėtų, vienok
jis būtų krikščionis. <...>
Todėl reikia sakyti, pagonija ir krikščionystė
yra gyvastis; bet pagonija yra ten, kur prigimties
gyvastis viršų tur ir žmogų po savim pagavusi
laiko, o krikščionystė yra dieviško gyvasties apsireiškimas žmoguje, tas gyvastis, kurs yra ir tikrai
žmogiškas, o kurio pradžią dar vos tarp savęs
jaučiame. Šito gyvasties pilnas Povilas sakė: „Aš
gyvas, vienok dabar ne aš, bet Kristus gyvas manyje“ (Gal 2, 20).27

Šiuose straipsniuose, cituojant apaštalo Jono žodžius
(Jn 13, 35), kaip esminė krikščionių žymė išskiriama meilė. Kartu primenama, jog nuoširdžiai save tirdami dažnai
„bene turėsime pripažinti, kad dar labai giliai pagonijoje kyšom, o kas kvailiau dar, kad retai kas tą suvokia ar
bent numano“28.
Senosios lietuvių religijos Vydūnas anaiptol nevadina stabmeldiška, nes kiekvienoje tautoje skirtingai,
savaip „gyvybės Priežastis“ numanoma, kiekvienos
tautos ji savita. Ši pačioje tautoje augusi tikyba esanti
„galingiausioji tautos gyvybės parama“, o ją naikinant
„tautos gyvybei suteikiamas smarkiausias smūgis“. Ji
ir šiandien dar peikiama, tačiau įsigilinę į jos religinius simbolius suvoktume, jog senųjų lietuvių garbinta ugnis „yra geriausias simbolis maloniojo ir teisiojo
Dievo. <...> Reikia jai vien nuimti tą bjauriąją užklodę,
kurią lietuvių nevidonai jai užmetė.“29 Senovės lietuvių
tikybos ir doros peikimą Vydūnas traktuoja „pasako-
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mis“ – jos prilygsta „blogo pirklio kalboms, kuriomis
jisai kitų prekes peikia, jeib žmonės jojo prekes kuo
aukščiau statytų“30.
Šiuos liūdnus reiškinius suvokė ir apie juos rašė
dargi Donelaičio amžininkai – jau minėtas Lessingas,
Johannas Gottfriedas Herderis. Jie kitų tautų religijos
ir kultūros niekinimą ir naikinimą traktavo kaip galios
įrankį siekiant šias tautas pažeminti ir palaužti. Su kolonizuotų šalių gyventojais europiečiai (krikščionys!) elgėsi itin barbariškai. Knygos Lietuvių misijos Amazonėje
autorius kunigas Antanas Saulaitis rašo apie lietuvių misionierius, gynusius nuo baltųjų žmonių likusius gyvus
(neišnuodytus ir neiššaudytus) čiabuvius. Jo teigimu, lietuviai stengėsi padėti mažoms indėnų tautelėms išlaikyti savo kalbą bei papročius, nes visa tai suvokė esant tų
genčių savastimi, jų dvasinėmis šaknimis. Suvokė, pasak
Saulaičio, jog „būtina vertinti tai, kas paveldėta“, todėl
„įrašinėjo indėnų apeigas, pasakojimus, mitus, ir dabar
jau indėnų provaikaičiai gali klausytis garso įrašų, žiūrėti tuos filmus ir pagal juos atkurti tikrus paprotinius
dalykus.“31 Deja, lietuviai kunigai Lietuvoje, žiūrėdami,
pasak Vydūno, „svetimųjų akimis“, su savo pačių tradicijomis bei papročiais elgėsi kitaip... Kai kurie dvasininkai šiandien pripažįsta, jog senųjų papročių niekinimas
ir naikinimas buvo apmaudi klaida, tačiau praeities, anot
jų, nebesugrąžinsi...
Ar keitėsi Vydūno pažiūros, ar vėliau rašytuose jo
darbuose krikščionybė ir krikščionys buvo apibūdinami
iš esmės kitaip? Tikrai ne. Gerokai vėliau vokiečių kalba
rašytame darbe Religija per istorijos tūkstantmečius į krikščionišką mokymą Vydūnas žvelgia žinomų pasaulio
šventraščių kontekste, tvirtindamas, kad nieko esmingai
naujo jame nesama. Panašias idėjas „apie išganytojo išvaduotojo gyvenimą, kančią, mirtį ir prisikėlimą“ skelbė
Mažosios Azijos tautos, graikai, persai, indai, žydai, šumerai bei egiptiečiai32. Vydūnas primena, jog dabar jau
žinoma daug tikybos raštų, senesnių už žydų ir krikščionių, ir jie visi daug seniau „vadinti šventais raštais ir
paties Dievo apsireiškimu ir kad jų turinys ne menkesnis
už Biblijos žodžius“33. Vydūnas pastebi, kad krikščioniškasis mokslas daugelio save vadinančių krikščionimis
menkai suprantamas, „krikščionys toli atsiliko nuo to, ką
Kristus jiems apreiškė“; „Vakarų žmonės beveik nebeturi
krikščioniškumo dvasios“34.
1951 m. jau Detmolde rašytame darbe Pakeliui: Dabarties religinių klausimų nagrinėjimas Vydūnas pabrėžia
žmonių sąmonės atsigręžimą į daiktiškumą. Jis pastebi, kad tai vyksta ir krikščionių bendruomenėse: didėja
evangelikų ir katalikų atsiskyrimas, o kartu ir jų mokymo „drumstumas“ bei paviršutiniškumas, nes svarbiausiu religinio gyvenimo dalyku laikomas priklausymas
kuriai nors konfesijai. Taigi „pamažu formuojasi grynai
daiktiškas krikščionių skelbiamų tiesų suvokimas, ir mažėja jutimas dvasinio vyksmo, kurį simbolizuoja kulto
apeigos“35. Vydūnas aiškina esminius krikščionių simbolius, gausiai cituodamas Evangeliją, taip pat paminėdamas mistiko Angelo Sileziečio ir Nikolajaus Fliujiečio
bei Bhagavadgytos žodžius.
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Vydūnas apgailestauja, kad nesutarimai dėl tikėjimo
nemažėja. Tai, kad nebedeginami žmonės – ne krikščionybės nuopelnas, visgi tebesmerkiami burtininkai, velnio
apsėstieji ir kiti, reikalaujant „kaip vienintelę teisingą pripažinti savąją nuomonę“. To išvengti, Vydūno manymu,
yra vienas kelias: „Žmonės turi tapti gyvais krikščionimis. Jais turi reikštis Kristus. Ką tai reiškia, daugelis dar
pakankamai aiškiai nesuvokia. Esama vos tik pakeliui
į Betliejų ir dar labai toli nuo Ramybės, iš kurios pasitraukia visas gyvuliškumas ir lieka vieta Dievo apsireiškimui.“36 Tam, kad žmogus pajustų Kristų (dieviškumą)
savyje – reikalingas vidinis skaistumas ir vidinė ramybė.
„Todėl apie vidinį tyrumą kalbama kaip ir apie Mariją,
Dievo Motiną. Pamaldi siela, kartą pasivadinusi Angelu
Sileziečiu, patarė: Tu turi būti Marija ir pagimdyti Dievą.
Tai kartais taip pat įgyvendinama. Dievas pajaučiamas,
kai širdis būna tyra.“37
Vokiečių kalba Vydūno parašytas straipsnis Bendra
kaltė dėl religijos nuvertėjimo, manoma, yra paskutinis.
Jame, kaip teigiama įžanginėje pastaboje, išdėstyta tai,
kas daugelį metų mąstyta „apie krikščioniškųjų Vakarų
religingumą“. Tuo religingumu Vydūnas labai nusivylė.
Ne eilinius žmones kaltino, kad jie vengia religijos, iš tolo
aplenkia bažnyčias ir panyra vien į daiktų ir malonumų
pasaulį, patys save ir kitus sudaiktindami. Didžioji bėda
yra ta, kad manantys turį teisę skelbti ir aiškinti Šventąjį Raštą „vos įstengia jį bent kiek išsiaiškinti patys sau“.
Viskas suprantama ir aiškinama paraidžiui ir istoriškai,
o ne dvasine prasme. Todėl siekiantys aiškaus mąstymo
žmonės „šalinasi religinių mokymų su tam tikra savigarba, ir tuomet imami laikyti religijos niekintojais arba
tiesiog visiškais bedieviais“38.
Vydūnas neatmeta nei Evangelijoje aprašomų įvykių, nei jos religinių simbolių – aiškina, kaip juos reikėtų suprasti. Katalikų kunigo paprašytas parašyti, ką
mano apie Marijos apsireiškimus Fatimoje (1917), parašė
straipsnį apie Mariją. Kunigas atkreipė dėmesį į savitą
Vydūno nuomonę: „įvykius jis ima ne kaipo istorinės
Marijos pasirodymą, bet kaip dvasinį-mistinį grynos sielos santykiavimą su Dievu“. Pastebėdamas, jog Vydūno
tikėjimas skiriasi nuo katalikų, kunigas pabrėžia, jog jis
„pripažino Dievą, gerbė Šv. Raštą“, buvo tikintis žmogus, gražiai atsiliepė ir apie Mariją. Ir ragina laikraščio
Draugas (kuriame 1954 m. buvo paskelbta publikacija
Vydūnas apie Mariją) skaitytojus rinkti jo raštus, „kad vėliau būtų galima pastatyti paminklą išleidžiant jo raštų
rinkinį“. Mariją Vydūnas minėtame straipsnyje sieja su
žmogaus sielos skaistumu: „Čia tad Dievo Motina jiems
gimdo Kristų ir jie susivoksta Dievo malonės globoje.“39
Vydūnas apgailestauja, kad krikščionių pasakojama Jėzaus istorija iš esmės siejama su jusline realybe,
materialine tikrove. Daiktiškai aiškinama ir Kristaus
kančia ant kryžiaus bei mirtis, esą taip „būsią sutaikyti
su juo kažkokie žmonės“. Vydūno manymu, „ši mintis
apie Dievo pykčio numalšinimą yra gėdinga“, nes taip
čia ir kitur apie Dievą sprendžiama kaip apie aistringą
ir piktą žmogų. Kritiškai žvelgiama ir į patį krikščionių tikėjimo išpažinimą: „Atrodo, kad šiame tikėjimo
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išpažinime kūniškasis žmogus laikomas tiesiog Dievo
sūnumi. Ir taip atsiskleidžia visiškas žmogaus sąmonės
drumstumas, žmogaus, suprantančio Šventojo Rašto žodžius paraidžiui.“40 Todėl natūralu, kad žmonės tokio
religinio mokymo šalinasi ir net iš jo šaiposi. Jeigu susirūpintume „gyvąja religija“, tuomet jos niekinimas taptų
neįmanomas.
Kritiškai žvelgdamas į to meto krikščionių teologiją, Vydūnas drąsina aklai nepriimti jokių – ir jo paties –
žodžių:
Visiems, kurie kaip nors sprendžia apie mano
raštus, norėčiau kuo aiškiau pasakyti, kad aš neskelbiu mokslų, kuriais turi būti tikima. Tikėjimas
mokslais visuomet yra labai kenksmingas. Pažįstu
patsai tik vieną tikėjimą – tai yra pilnas atsidėjimas
ir pasišventimas tam, kas gera, teisinga ir gražu;
tam, kas prakilnu ir šventa, Dievo apsireiškimui
žmoguje ir visoj visatoj. <...> Vien trokštu paraginti
savo raštų skaitytojus pamąstyti apie svarbius dalykus, kad patys įgytų savo išmanymą. To ieškoti
ir auginti yra kiekvieno uždavinys, o aš labai pasidžiaugčiau, kad būčiau nors kiek tam patarnavęs.
Ir visai nėra man svarbu, ar daug ar maža randa jie
mano raštuose teisybės, vien svarbu man, kad jie
juos skaitę pradėtų patys manyti ir pereitų į pilną
išminties, doros bei grožybės šviesą. Saviškas turi
kiekvienas tapti, tai yra stovėti ant savo kojų. Tik
nepamirškime ir žengti tolyn, kilti aukštyn tomis
savo kojomis!41

TA D A R B U V O V Y D Ū N A S
KRIKŠČIONIS?

Jeigu krikščionimi laikysime tam tikros krikščioniškos
konfesijos narį, stropiai besilaikantį jos žodinio mokymo, tradicijų, papročių, savo poziciją traktuojantį kaip
teisingiausią, o į kitas, ypač nekrikščioniškas religijas,
žvelgiantį kaip į mažiau vertingas ar netgi klaidingas,
tada Vydūnas nebuvo krikščionis, nes gerbė visas pasaulio religijas ir savaip tikinčius, savaip Dievop einančius
žmones. Tačiau jeigu krikščionimi galime laikyti tą, kuris
seka Kristumi (jo mokymu, kurį galima apibendrinti vieninteliu Meilės įsakymu), nuoširdžiai pasišvenčia Dievui
ir jo žmonėms, gerbdamas savo protėvių pasaulėjautą ir
papročius, – ką darė ir pats Kristus! – tada Vydūnas yra
tikrų tikriausias krikščionis; tikresnių, Lessingo žodžiais
tariant, nebūna!
Taigi Vydūno vertinimas, ar jis buvo krikščionis, priklauso nuo to, ką mes laikome krikščionimi. Kiekvienas
amžius turėjo savo atsakymą, o ir tame pačiame amžiuje
skirtingų žmonių atsakymai buvo, yra ir bus skirtingi;
nebent išsipildytų baisiausi kažkieno sapnai apie žmones-robotus. Vydūnas mėgo pabrėžti, kad kiekvienas
žmogus yra skirtingo sąmoningumo, tad skirtingai suvokdamas save ir pasaulį, skirtingai suvokia ir Dievą.
Besąlygišką pritarimą (tai joks tikėjimas!) tam tikroms
skelbiamoms tiesoms, jų savo protu ir širdimi neapsvarstant, mąstytojas traktuoja kaip sąmonės ir protavimo
pančius. Tai laiko didžiausiu žmogaus nusižeminimu, o
reikalavimą tikėti tam tikromis dogmomis (paslaptimis)
laiko didžiausiu žmogaus pažeminimu.
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Krikščionys dažnai pabrėžia Dievo žodį, užrašytą
Šventajame Rašte. Vydūno manymu, Dievo žodis yra
kur kas aukščiau už žmonių parašytus žodžius ir primena, jog Naujasis Testamentas yra visai kitoks nei Senasis.
Evangelijoje Dievas apibrėžiamas kaip Dvasia (Jn 4, 24),
kaip meilė (Jn 4, 16). Vydūnas yra pateikęs pavyzdžių
iš Senojo Testamento, kur skatinama žydų neapykanta
kitoms tautoms, meldžiant jas netgi sunaikinti; pavyzdžiui, psalmėje sakoma: „Laimingas, kurs nutvers ir
sudaužys tavo kūdikius į uolą!“ (Iz 37, 9) Teologiniai
bandymai tokius ir panašius žodžius pateisinti ir aiškinti kaip Dievo žodžius, Vydūno teigimu, rodo pačių
teologų pakrikimą42. Ir kitų, ir savo paties mintis apie
Dievą, kai jos sureikšminamos, Vydūnas traktuoja kaip
atsiskyrimą nuo paties Dievo – Dievo, kurio į jokį raštą
neįsprausi. Jaunuolių klausiamas, „Ar viskas yra teisybė,
kas Biblijoj parašyta?“, Vydūnas atsako, jog, kaip ir visi
kiti žmonių kūriniai, taip ir Biblija „yra apreiškimas to,
kas žmonių kartą išmanyta ir patirta. O žinoma, jie tūlus
dalykus klaidingai suprato ir netikrai ištyrė.“ Atsakymo
pabaigoje Vydūnas pabrėžia, kad Biblija esanti labai naudinga. „Yra daug čia teisingų žodžių ir labai daug šventų
ir žmogaus širdį šventinančių tarsnių“.43
Tikėjimas, pasak Vydūno, artimas pasitikėjimui.
„Reikėtų vis atsiminti, kad Dievas yra Didysis Slėpinys,
su kuriuo galima susitikti tik atsigręžus į savo vidaus
gelmę, kuriai jis apsireiškia. Privalu patirti jo pasireiškimą žmoniškume. Antraip nuklystama į prietarus arba
net netikėjimą.“44 Gyvenimo pabaigoje (1952) rašytame
rašinyje Ko vis prisiminti turėtų žmogus, Vydūnas pabrėžia savęs pažinimo svarbą. Taigi žmogus niekada neturėtų pamiršti savęs (savo esmės) ir jokiu būdu neturėtų
leisti, kad kas ją pavergtų, o „daro tai ir visos mintys,
visi mokslai, kurie tiktai įkalami į atmintį be apmąstymo“. Žmogaus gyvenimo valdytoja turinti būti jo paties
esmė – dvasia-siela. „Tokiu jis turi save pažinti. Kaip ypatingos, slėpiningos šviesos spindulys jis yra asmenybė ir
skelbiasi žodžiu aš.“45 Gyvas tikėjimas negali būti atsiejamas nuo žmogaus sielos, nuo jo esmės šviesos:
Kad šviečia Amžina Ugnis širdyj,
tad akys gali ir apsižvalgyti.
Vidaus tyla nubaido visą baimę.46

Vydūnas iš tiesų netelpa į jokius rėmus, neatitinka
jokių standartų. Tačiau juk tikras, gyvas ir dvasiškai sveikas žmogus niekada jokių standartų ir negali atitikti! Ar
atitiko to meto Jeruzalėje gyvenusių žmonių standartus
pats Jėzus Nazarietis ir ar jis visada buvo savo mokinių
(apaštalų) suprastas? Ar jis taikstėsi su fariziejais (veid
mainiais), kurie rūpinosi vien savo (religijos) išore ir
visiškai nepaisė esmės, dvasinių dalykų? Ar jo žodžiai
buvo tik įprastos ir gražios religinės frazės, ar nebuvo
jie tarsi aštrus kalavijas, perskrodžiantis tai, kas tikra ir
netikra; ir ar įpykęs jis nevartė prekijų stalų šventovėje?
Ar mūsų nieko nemoko prūsų, Amazonijos čiabuvių ir viso pasaulio bei pačios krikščionybės istorija? Ar
Dievas, sukūręs šį pasaulį, galėtų panorėti, kad žmonės
vienas kitą imtų matuoti vienu, kažkieno sukonstruotu
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kampainiu, kad žmonės ir tautos liautųsi augę savo dvasia?
Jeigu Vydūnas negali būti laikomas krikščioniu tik dėl to,
kad gerbė savo protėvius ir jų paveldėtą išmintį, tai ar norėdami tapti itin pavyzdingais krikščionimis, neturėtume
atsižadėti savo Tėvynės, tėvų ir savęs pačių – savo sielos?
Vydūnas, kaip ir Kristus, primena, kad ne formalumai yra svarbiausi dalykai, bet tai, ką (kokią dvasią)
žmogus apreiškia. Siaubingas tas Vydūnas, kaip kartą
yra tarstelėjęs Vytautas Rubavičius – jo pavyzdys sunkiai
pakeliamas. Mat jis reikalauja būti tikru Žmogumi – be
jokio apsimetinėjimo ir manipuliacijų; arba būti tokiu,
kokiu gali būti, bet neveidmainiauti. Rubavičiaus teigimu, ypač jis buvo pavojingas sovietinei ir karingai klerikališkai sąmonei: „Ideologų akimis jis buvo mistikas ir
nacionalistas – siaubingas sprogstamasis mišinys aiškių
tiesų išauklėtai sąmonei.“47 Karingiems klerikalams jis
pavojingas netgi šiandien. Paulius Subačius (pokalbyje
su Marijumi Šidlausku) yra pataręs Vydūno knygas uždaryti į istorijos seifą, nes jo pasaulėžiūra „prasilenkia su
bažnyčios mokymu“, o tai esą „dvasiškai pavojinga“; be
to, jo veikalai gali pažadinti „naują kultūrinio ir politinio
nacionalizmo sužydėjimą“, gali sustiprėti „agresyvi tautiškumo gynyba, grindžiama Vydūno dvasia“48. Taikliai
iki šiol menkai lietuvių suvoktą Vydūną yra apibūdinęs
Vaidotas Daunys: „Vydūnas labai paprastas ir labai sudėtingas ir todėl labai komplikuotas“; norint šį reiškinį
suvokti, „reikia suvalgyti labai daug druskos“.49
Ko gero, Vydūnas iš tiesų labai komplikuotas ir netgi siaubingas reiškinys: didžiausioje mūsų puikybės ar
kvailybės viršūnėje jis gali paskatinti tiesiog kirsti tiesiu
žodžiu į apmirusią širdį: ar visa tai nėra tik „žvangantis
varis ir skambantys cimbolai“?..
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Ieva Rudžianskaitė
(Su)kūrimas
I
Ommmletas
Labai purus
Jei prie saulės
Neprisvyla embrionai
(nugramdyt sunku
kai prikepa)
Būties dubeny
Teliūskuojasi drumzlės
Ir atplaišos
(kai kurios)
Nuskęsta
II
Iš vidaus
Įskyla branduolys
Iš vidaus
Visada
Sėdėsi palinkęs
Nesuprasi
Kodėl smakras
Prie delno
Prikepė

Atotrūkiai. Spalvos
Keletas prasiskleidusių tulpių
Sena spintelė ir užuolaida
(ant jos nupieštas
prinokusios vasaros pažadas)
Vieniša tavo knyga
Ir švarko rankovės dyla
Žvilgsnis pamėkliškas
Spokso į gyvenimą
(turbūt išgalvotą)
Tulpės plačiau išsižioja
(raudoni žiedlapiai
juodas vidus
geltoni krašteliai)

Nepagavau vabzdžių
Skriejančių virš nutviekstų žiedų
Minties nepagavau
Atsitrenkė į violetinį namą
(jame daug senų spintelių
jose slėpėsi vienišos lėkštės)
Vakaras aštriai
Spokso pro užuolaidą
Smeigia
Į švarku apvilktą nugarą
Žvaigždę
Dulkes ir knygą
Palieki ant spintelės
Į veidrodį žvilgt –
Akių obuoliai
Violetiniai

Be išėjimo
Popietės langų atšvaituose
Įstrigo sviedinys
(juostelė aplink jį
padalija vaikystę
ir sąstingį)
Šviesu taip
Lyg būtų vidurvasaris
Iš fabriko kaminų
Vyniojasi dvasios
Viena po kitos
Viena po
Kitos
Atridena
Nesibaigiančią žiemą
Veidrodinėje zylutės
Akyje
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***

Pradingdavo jų plunksnose
Pradingdavo auksiniuose mėnuliuose – – –

Kiekvienu mantros karoliuku
Apeini savo buvimą – – –
– – –– – – – – – – – – – – – – – –
Apvalus pasaulis
Ir tiek

Tamsi buvo jo naktis
Už ją tamsesnis paukštis
Akylai stebėjo mano sapną
Transliuojantį tą patį
Tamsiaplaukį

***
Surišk mano rankoves
Demoniškai angeliškai
Praryk juodas
Gervuoges krentančias
Už baltos apykaklės
Vos tik įklampinsi
Išsižadėsiu kičinės
Laimės debesų voniose
Nes tavo dulksna
Švelnesnė už dangiškojo
Pažado velvetą
Apkabink svylančiomis
Raidėmis rytojų
Nusikeik žaibu
Perskrodžiančiu mėnulio skruostą
Pavok iš Amūro strėles
Klausykis infantilaus verksmo
Neatskirk verkiu aš ar jis – – –
Kris ir kris ir kris
Gervuogės iš tavo žodžių
Kai sniegenom juodom
Vaidensiuos

Gotikinis
Mano angelas
Visada buvo tamsiaplaukis
Praverdavo žalias langines
Balsva vasario pūga
Pasišviesdamas
Vėliau išnirdavo iš dulksnos
Iš liepžiedžių limpančios nuojautos
(vėjas išjudindavo apsamanojusius
tvorų virbus jie
gausdavo tarsi gotikinis metalas)
Kedendavo niūrius juodvarnius

Angelą

Nešiną raudonais elnio ragais
Virš jo išgraviruota
Auksinė begalybės aštuoniukė

***
Vidurvasario kaitra tirpdo skaičius
Berniukas kambaryje kartodamas
Trejybinę formulę
Medžioja muses
Tiek ir tereikia
Iki trijų
Palaimintas kirtis
(musei tas pat
kiek turėjo sparnų)
Medžioklės liudininkai
Aš juoda suknele
Ant kelių katinas
Dvi kėdės – – –
– – –– – – – – – – – – – – – – – –
Taip ir būnam visi
Būtimi patenkinti

***
Pasvirusios bažnytėlės fotografijoje
Močiučių skarelės
Nužydint nuodėmėms
Paeiliui – – –
– – –– – – – – – – – – – – – – – –
Suklypusios lentos
Liudija tiesumą
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Violeta K rištopa it y tė-Jocienė

Apie nelengvą Velaniškytės
būties lengvumą

K

auno paveikslų galerijoje 2018 m. gegužės 17 –
birželio 17 d. veikė tapytojos Eglės Velaniškytės
ir jos šeimos narių – vyro Gedimino Borisevičiaus
(1972–2012), vaikų Mindaugo, Kotrynos ir Miglės – pa
roda Būties lengvumas – čia ir dabar.
Eglė Velaniškytė, vadinamosios Lūžio kartos at
stovė, į oficialiąsias Lietuvos tapybos erdves atėjo 1982
metais su tamsokais minkštų tonų kupinais paveikslais
ir nuo pat pradžių laikyta lietuviškojo ekspresionistinio
stiliaus adepte. Iš tiesų jos kūryboje vyraujantis mono
chrominis gilių tonų koloritas, nebyli masyvių, inertiškų
figūrų plastika leidžia kalbėti apie prieškarinės arsininkų tradicijos tąsą. Nors modifikacijų, be abejo, netrūksta. Kančios ir kūrybos tandemą deklaruojanti tapyba,
paveikslo įtampos epicentre esanti žmogaus figūra, kelianti egzistencinius klausimus, kurie iš pradžių skleidėsi
sakralizuojamoje buitinėje, vėliau biblinėje-mitologinėje
orbitoje – taip trumpai galima nusakyti Eglės tapybos
koordinates. Be to, ji yra viena iš nedaugelio Lietuvos
dailininkų, kuriai klasikinis raiškos būdas (aiškus piešinys, erdvinis, lesiruojantis tapymas) yra toks natūralus1.
Taip pat akivaizdi jos, kaip Mokytojos, charizma, noras
atskleisti kitą, neretai ir kitokį talentą. Iš čia – kelios jungtinės parodos su vyru ir vaikais, mokiniais ar atrastais
talentais2. Radikaliai nesikeičianti, bet transformacijų nestokojanti Eglės kūryba neblogai pažįstama Lietuvos žiūrovui iš 20 personalinių parodų prezentacijų bei daugelio dailėtyrininkų tekstų, o jos savitumą puikiai atspindi
vien straipsnių pavadinimai: Sabalunkų atsiskyrėlė (G.
Jankevičiūtė, 1990), Iš nakties ir tamsos ir iš molžemio kvapo (J. Stauskaitė, 1994), Eglė tapo žmogų, nelaimingiausią
padarą šioje žemėje (V. Savičiūnaitė, 1995), Mus pasitinka
prieblandos namai (A. Uždavinys, 1998), Tamsi Eglės Velaniškytės laimė (J. Ludavičienė, 2005), Išgyventi su teptukais
rankoje (R. Andriušytė, 2009), Moters mitas pagal Eglę Velaniškytę (N. Nevčesauskienė, 2009), Jeigu neturi rakšties
širdyje – neimk teptuko (G. Aleksandravičiūtė, Ž. Gapšienė, 2012).
Kauniškėje retrospektyvoje E. Velaniškytė pristato
visus savo kūrybos laikotarpius (nuo 1980): studijų ir postudijinį, Salako (1985–2000), Kauno (2000–2015), dabartinių ieškojimų (2016–2018). Tarp šių darbų įsipina vaikų
ir vyro kūrybos pavyzdžiai. Paskutinėje salėje – beveik
dirbtuvės vaizdas: tapybiniai bandymai, ieškojimai, nebaigtos ar nepavykusios įvairių laikotarpių kompozicijos, kartais su netikėtais teminiais viražais (pavyzdžiui,
Eglei neįprastos socialinės tematikos drobės). Noras duo-

ti ataskaitą čia pirmauja prieš koncepciją, bet kai kurie
paveikslai neabejotinai rado savo žiūrovą. Greta jai būdingų figūrinių kompozicijų tapytoja eksponuoja keletą
2016 metais sukurtų natiurmortų. Gaila, kad tik keletą ir
tik vėlyvus, nes iš ankstyvųjų kai kurie gretintini su F. de
Zurbaráno, J. B. S. Chardino natiurmortais, nusipelniusiais apibūdinimo „metafiziniai“3. Iškart norisi pagirti
nelinijinį, kelių aukštų parodos eksponavimą, galimybę
akiai judėti įvairesnėmis trajektorijomis, pažaidžiant ir
gretinimais, ir kontrastais – čia vertėtų paminėti ir ekspozicijos bendraautorę, tekstilininkę ir muziejaus kolegę
Jurgą Valatkaitę.
Kas naujo menininkės jubiliejui skirtoje parodoje, jai
keliaujant per ketvirtąjį kūrybos dešimtmetį? Pirmasis
apžvalgos ratas galerijos salėse, prisilaikant pavadinimo
„siūlo“, iškelia porą rimtų klausimų: „Taip, būtis čia yra
(netgi tiesiogine prasme – per autorės sukurtos šeimos
bei vaikų prezenciją parodoje). Lengvumas... hmm... –
nelabai. Nebent kunderiškai nepakeliamas. O „čia ir dabar“ – net labai akivaizdus, tapytojai seniai būdingas.“
Dailininkės kūrybai ironija iki šiol nebuvo būdinga, tad
pavadinime koduojamą lengvumą tenka traktuoti rimtai.
Tačiau ar būties lengvumas jai yra tada, kai patiriamas
„čia ir dabar“? Ar jis būna toks, kai visa šeima kartu? Ar
lengvumo suteikia tikėjimo matmuo, nedviprasmiškai
ryškinamas šioje ekspozicijoje? Ieškant atsakymų į šiuos
klausimus, tenka pakartoti kelionę per parodą.
Akis pirmiausia kliūna už naujausių kūrinių, nutapytų per paskutiniuosius trejus metus. Juos išskiria ypač
skulptūriškos figūrų apimtys, „altorinė“ kompozicija ir
atviras religinio diskurso kūrimas. Beveik išimtinai biblinėmis įvardijamos personažų pusiau-figūros „išsirikiuoja“ prie pat paveikslo krašto ir, stebeilydamos hipnotiškai išraiškingais veidais, tarsi siekia pagauti žiūrovą ir
užvaldyti jį savo emocijų jėga bei istorijomis – pavyzdžiui, Švento Jono galva (2017), Kristus ir mažutėliai (2018),
Neišnešiotukas (2018). Anksčiau veiksmas vykdavo ten,
paveikslo stačiakampyje, jo gelmėje – ten, kur egzistavo atskiras, paslaptingas Velaniškytės kūrinių pasaulis
(Tylus vakaras be vėjo, Maras, 1985; Mylėk savo artimą kaip
pats save, 1987; Paskutinis tėvo ruduo Berlyne, 1992). Jame
dažniausiai būdavo liūdna ir skaudu, bet drauge – švelnu, poetiška, ilgesinga. Nevalingai norėdavosi į jį įeiti ir
pasėdėti „išminties gonkelyje“4. Dabar figūros, okupavusios pirmąjį planą, beveik sunaikina kitus paveikslo
planus bei kontekstus, maksimaliai artėja prie stebėtojo,
siekia kone įžengti į realųjį žiūrovo pasaulį (Prisikėlė iš
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numirusiųjų, 2016). Frizinė, bareljefinė šių paveikslų organizacija primena kai kurių ankstyvojo Renesanso autorių5 darbus (pavyzdžiui, Andrea Mantegna Jėzaus paaukojimą šventykloje (1465) ar Karalių pagarbinimą (1495–1505),
tik patamsėjusiais Masaccio veidais), netgi kai kurias
Sacra conversazione kompozicijas, tik ramų renesansišką
judesį bei pasakojimą čia pakeičia teatrališkesni ir „sunkesni“ sprendimai. Greta kitokio erdvės organizavimo,
sunkoko žemės spalvų kolorito, pastebimas ir kokybinis bei kiekybinis žmogaus vaizduosenos pokytis. Eglės
darbams nuo kūrybinio kelio pradžios buvo būdingos
sunkios, lyg iš molio drėbtos ar iš medžio išskaptuotos
žmogaus figūros – nedailios ir negrabios. Jų paveiksle užtekdavo vienos–dviejų, retai pasitaikydavo trys.
Lūpų – bent jau kalbėjimui – veikėjams nereikėjo, akys
beveik niekada nebuvo ryškinamos: jų vietoje tamsuodavo nežymūs akių kontūrai arba apytuštės akiduobės.
Jomis buvo žvelgiama gelmėn, į save, kartais – kažkur
tolyn arba Kito link. Kūno kalba istorijas tyliai pasakojo
šių personažų pozos ir rakursai, ypač rankos – stambių
kaip kultuvės rankų plastinis ir semantinis svoris neretai
persverdavo veidų reikšmę. Kalbėjo ir rituališkai lėti bei
svarbūs veiksmai, o figūrų dermė su aplinka buvo organiška: kai kuriuose, kiek „petrašiūniškuose“ darbuose
autorė tarsi „suausdavo“ visą paveikslo universumą į
margą, iš vidaus švytintį vientisą audinį (pavyzdžiui,
Cirkas, Sekmadienis, 1984; Prie stalo, 1982–1985). Dabar
pastebimos itin skulptūriškos, lyg iš papilkėjusio marmuro ar laukų akmens iškaltos žmogaus formos, kurių
plastikoje pinasi gruboki romaninio laikotarpio ir mūsų

liaudies skulptūros pavidalai (Kristus Emause, 2016). Jų
išlaikoma statika dar bando koduoti ramybę, bet didžiulis svoris ir artumas ją pradeda naikinti. Išsirikiavę mažomis kariaunomis po kelis ar keliolika, šie skulptūriški
veikėjai tampa daug aktyvesniais pasakojimo personažais, veržiasi išsakyti savo tiesą, tarsi su komponavimo
bei kiekio pokyčiu būtų pasisavinę ir tiesos sakymo monopolį: jie tampa reiklūs santykiui su žiūrovu, perima
bendravimo iniciatyvą, vaikčiojantį salėje sekioja akimis ir taip pereina į savitą emocinę žiūrovo ataką. Dar
daugiau – veikėjų veidai, modeliuojami kone saukiškos
„neurozės“ ir skaudžiau nei anksčiau išgyvenamų dramų, apsiginklavę tiesiai žvelgiančių akių žvilgsniu beveik prabyla. Eglės kūriniuose, regis, ėmė nykti tyla. O
tyla Velaniškytės paveiksluose anksčiau buvo labai integrali – bet apie tai vėliau.
Viena vertus, suprantu – biblinėje tematikoje paprastai daugiau naratyvo ir daugiažodiško išorinio „rekvizito“, o krikščioniškosios temos vystymas neretai skatina
skelbti žinią, evangelizuoti. Kita vertus, ir anksčiau buvo
nemažai biblinės tematikos darbų ar bent jau „religiškų“
pavadinimų, kurie daug tyliau liudijo Eglei būdingą
sakralizuojantį žvilgsnį, archetipiniais Biblijos provaizdžiais koduojamas buitines situacijas.
Kita vertus, dabartinių menininkės kūrinių semantika nėra praradusi jai būdingo asmeninio (emocinio ar
dvasinio) posluoksnio bei (terapinio?) siekio išsisakyti.
Tai ypač akivaizdu pamėkliškose žaliai mėlynose drobėse (pavyzdžiui, Trys raudotojos, Fetus Mortuus, 2018),
kuriose autorė išrauda ne tiek biblinius, kiek asmeniš-
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kesnius skausmus. Šiuose darbuose regiu daugiau žmogiškas dramas, sielos skausmą, nesupratimą ar sutrikimą nei dvasinių emanacijų sukeltus raibulius. Tai tinka
netgi beveik programiniu vadintinam (nors nebaigtam)
didžiajam paveikslui Nuėmimas nuo kryžiaus (2018). Gelminio tikėjimo, išmintingo nuolankumo, manding, daugiau ankstesnėse, nebūtinai religinio turinio drobėse (pavyzdžiui, parodos pradžioje eksponuojamose kukliose
drobėse Pasviręs, Dviese, Pasiplaukiojimas valtele, 2015). Bet
kokiu atveju, Velaniškytės diskursas tikrai pakito. Iš monologinio jis perėjo į dialoginį. Ir perėjo netgi ne paveikslų veikėjai, o pati tapytoja. Apie ką ji dabar nori kalbėti?
Panašiausia, kad šiuo laikotarpiu Eglė nori paklausti. O
biblinės figūros „žmogiškais, pernelyg žmogiškais“ veidais ne tiek evangelizuoja, kiek padeda tikėtis greičiau
sulaukti atsakymo: nelyg liaudies revoliucionierių minia
jos siekia „paspausti“ žiūrovą ir priversti jį atsakyti. Tai
nelengva. Ir nelengva abiem pusėms. Tad pavadinime
minimas lengvumas tebelieka paslaptimi. Gal ankstesniuose, tylesniuose darbuose jo daugiau?
Yra tekę rašyti apie E. Velaniškytės kūrinių tylą ir
per ją atsiveriančius įvairius sakralumo6 modusus. Tie
pastebėjimai tebetinka apibūdinti 1980–2015 m. Velaniškytės tapybai, eksponuojamai aptariamoje parodoje.
Tad pirmiausia apie tylą. Pagrindiniai Velaniškytės
paveikslų veikėjai – stambios vyrų ir moterų figūros neakcentuotais, ilgesingais žvilgsniais, masyviomis rankomis ir pėdomis – visada atrodė bežadžiai, bet nuolat ką
nors lietė: veidą, ranką, kūną, stalą, paukštį, Kitą... Šios
menininkės darbų tyla buvo labai susijusi su taktiliniais
tapybos parametrais, liudijusiais būtinybę peržengti lingvistinį pasaulio suvokimą. Apskritai visi pojūčiai jos
tapyboje tartum skleidėsi kartu: kaip rašė M. MerleauPonty, „piešinys turi kilti iš spalvos, jei norime, kad pasaulis būtų perteiktas su savo tankiu, nes jis yra masė
be tuštumų... Pirmapradis suvokimas nežino šių lytos ir
regos skirtumų; tai žmogaus kūno mokslas vėliau mus
išmoko skirti mūsų jusles. <...> Jei tapytojas nori išreikšti
pasaulį, jo spalvų išdėstyme turi būti ši nedalijama Visuma.“7 Šioje neverbalinėje tyloje vėrėsi ypatingas būties ir
buities patyrimas, buitinė kasdienybę perkeičiant į „amžinąją“ – o joje ir skleidėsi tikroji išmintis8. Sėdėdamas
su jos paveikslų herojais prie atsiveriančios sakraliosios
dramos stalo, pasak R. Andriušytės, gali apmąstyti ir
sužinoti apie tiesas, dėl kurių gyvenama, dėl kurių reikia gyventi. Tad E. Velaniškytės sakralumo sampratoje
buvo aiškiai fiksuojama asmeninės patirties svarba: per ją
spręsti pagrindiniai būties ir žmogiškumo klausimai, pagal ją vykdyti visi kūrybiniai ir egzistenciniai apmąstymai. Patirties tiesmukiškumas čia atrodė labai nekomunikabilus, artimas imanentinei sampratai. Prie jos artino
ir kiti parametrai – tylos esmėžvalginė funkcija, ontologizavimo siekis, vedantis į būties ir buities šventumo išgyvenimą, sakralizuoto universumo atkūrimo pastanga,
juslinės kalbos aktyvavimo modusai. Tačiau drauge šiuose paveiksluose pasirodydavo ir paslaptis, gelmė kaip
tam tikras transcendencijos siekis. Su ja sieja ir minėta
suaktyvinta taktilika. Jos perteikiamas visumos tankis
skleidė didelį kontakto poreikį – tarsi bandant apčiuopti tiesą, būties prasmę, kuri yra kažkur tarp vienatvės ir
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santykio su Kitu. Akivaizdus buvo ilgesys to Kito, pilnat
vės troškimas, šaukiantis apie trūkumo tuštmes ir nuolat
bandantis jas užpildyti. O trūkumo jausmas paprastai
byloja apie transcendentinį pasaulėvokos modelį. Eglės
transcendencija labiausiai išryškėja santykio lygmenyje, žmonių ryšyje. Net į paveikslus E. Velaniškytė dažniausiai kviesdavosi tokį žmogų, kuriam kažko trūksta:
į E. Striogaitės klausimą: „Kas atsiduria jūsų drobėje?“,
tapytoja atsakė: „Žmogus. Alkanas, liūdnas, nelaimingas, miegantis, miręs...“9 Iš dalies tokia transcendencijos
samprata semiasi sau syvų iš krikščionybės, ne taip akivaizdžiai – iš žydiškojo paveldo. Velaniškytės kūrinių
pavadinimuose jau senokai ryškinamas krikščioniškasis
klodas, be to, krikščioniškasis matmuo jos kūryboje labiausiai perteiktas per skausmo, kančios metafiziką. O
su judėjiška samprata vienijo artimumas jutiminiams
patiriamybės modusams ir santykio su kitu žmogumi
akcentuotė10. Tad Eglė yra įdomus atvejis Lietuvos dailėje sakralumo laikysenų požiūriu – pereinamasis tarp
imanentiško ir transcendentinio modelių. Jai būdingas
pilnatvės ir tuštumos harmonijos, ribos tarp savęs ir kito
ieškojimas, galų gale riba pasirodydavo kaip Kito prisišaukimas, savitranscendencija vardan Kito... Tai šiek tiek
buberiškas, šiek tiek leviniškas modelis, bet ne menkiau
jaučiamas ir lietuviškų rūpintojėlių dvasinis „podirvis“,
ataidintis archajiniais pagoniškos šventybės ritualais.
Ankstesnę E. Velaniškytės tapybą man norisi apibūdinti taip: tapytoja, sugebanti, pasak R. Andriušytės,
„tapybos plokštumą paversti išjausta gyvenimo tiesos
gelme“, yra tikra kasdienybės gelmių keleivė, matuojanti kelionės atkarpas savo keliais, savo kraujo brydėm ir
nuolat ieškanti Kito. Būtent prieš Kitą tapytoja ir nutyla,
tai – jos kūrybos tylos matas. Nutyla ji ir prieš kasdienybės šventumą. Tad jos kūryboje savitai susisiekia Kito
transcendencijos vertikalė ir kasdienybės imanencijos
horizontalė, suformuodamos gyvenimo kryžiaus matricą. Kryžius, tiesa, nėra įprasta lengvumo metafora, bet
Velaniškytės paveikslų tyla, nejučiom augdama ir sakralėdama žiūrovo viduje, užaugindavo patirties medį, pro
tamsų žemiškos dramos katarsį praaugantį iki šviesių
debesų lengvumo.
Grįždama prie aptariamos parodos, turiu prisiminti,
kad tai – jungtinė paroda. Paroda – kaip šeimos kūryba
ir šeima kaip kūryba. Visiems šeimos nariams Eglė buvo
mokytoja, tam tikra prasme kūrė juos kaip menininkus,
tad jos įtaka matoma nelyg geologinių gyslų piešinys
perskeltame marmure. Tai – jos kūrybos tąsa visomis
prasmėmis.
Visų pirma, tenka pastebėti, kad nors visi šeimos
nariai prisistato kaip vaizduojamosios dailės atstovai, dailinimas jiems visai nebūdingas. Dailiausiai šiuo požiūriu
į pasaulį žvelgia dukra Kotryna (g. 1995), reprezentuojama keletu spalviškai jautrių natiurmortų. Ji subtiliai
suvokia geltoną, nelyg Goya moka perteikti švytinčią
baltą, puikiai „ištraukia“ perlamutrinę mėlyną. Jos pasaulėvaizdis švelnus ir pagarbus, žavi kukliu harmonijos siekiu ir drąsa tapybiškai ištarti – „ir tai yra gražu“.
Vyro Gedimino (1972–2012) skulptūrų vaizdai (nuotraukų projekcijos ekrane) kitaip pasakoja apie žmones –
vyrus, moteris su vaikais, angelus. Skulptūroms būdin-
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gos grubios, mažai tašyto medžio formos prisitaikant
prie natūralios rievių ir sueižėjimų ritmikos. Savo ekspresija, emociniu intensyvumu jos artimos mūsų liaudies
meistrų mentalitetui, kartais alsuoja beveik Velykų salos
plastika, bet apčiuopiamos ir intelektualesnės moderniosios skulptūros parafrazės. Tai – stiprių jausmų, drąsių
deformacijų pasaulis, bet jis nėra nei itin drastiškas, nei
liūdnas, kartais beveik artėjantis prie „žaidimo menu“.
Vyresnėlio Mindaugo (g. 1992) fotografijose fiksuotinas atitolimas nuo tradicinės dailės formų ir figūratyvumo – tai postmodernistinės pasaulėvokos darbai.
Dažniausiai pasinaudodamas detalės įtaiga, fragmentuoto naratyvo bei komponavimo principu, jis gilinasi į
aplinkos struktūras, svarsto dabartinio gyvenimo technologinių, urbanistinių, virtualiųjų aspektų problematiką (Greitkeliai, Žvaigždžių karai – pabaiga), kuriai naudoja
ir bjaurumo estetikos plastiką (Dantys), ir geometrizuojantį naujųjų medijų mąstymą. Jam neblogai sekasi įprastame vaizde ieškoti kitokių prasmių, savitai „įženklinti“
situacijas. Gana minoriškai jis kartais byloja žmogiškųjų
santykių tema, tačiau kažkas – gal palikti šviesios erdvės
plotai? gal spalvinis skaidrumas? disciplinuota, muzikali
ritmika?11 – šio meninio universumo neleidžia pavadinti
pesimistiniu.
Bene daugiausiai kūrinių galima pamatyti iš jauniausios dukters Miglės (g. 1998) kūrinių kolekcijos. Pernai baigusi dailės mokyklą, Miglė pristato savo diplominį tapybos darbą bei parengiamuosius eskizus (Prie pat,
2017), taip pat nemažai peizažų, portretų, natiurmortų
bei piešinių anglimi. Stambokose studijinių piešinių figūrose akivaizdi mamos įtaka, žmogaus traktuotėje ataidi panašios sunkio ir ilgesio gaidos, tačiau skiria buitiškesnio, šmaikštesnio žvilgsnio apraiškos. Merginai
būdinga ryški tapybinė laikysena, smūgiuojanti aktyviomis, dažnai nenatūralaus spektro spalvomis, siurrealistinio mąstymo vaizdiniais, provokuojančiomis, psichinę įtampą liudijančiomis emocijomis. Ji mėgsta kiek
fantastiškai traktuojamus kosmoso, „rerichiškus“ kalnų
motyvus, kurie nuneša toli nuo žemiškos kasdienybės
orbitos, stebina beorėmis erdvėmis. Tačiau su realistinėmis užduotimis ji susitvarko ne prasčiau – komponuoja
gerai, spalvas jaučia, jos gamtiniai peizažai minkšti ir
jausmingi, portretai – taiklūs, „charakteriniai“, natiurmortuose ypač gerai perteikiamas medžiagiškumas (pavyzdžiui, stiklas). Miglės technologinių galimybių skalė
rodo gerą mokyklą – ir Mamos, ir institucinę. Taip ir norisi tarti: „Kai vandeningas aukštupys, bepigu žemupiui
būti derlingam.“
Baigiu beveik biblinę kelionę po parodą. Netikėtai
iš salės galo atsigręžusi į Eglės paveikslus, atrandu, kad
jau matyti darbai kitaip regimi iš tolo: anksčiau nepastebėtos erdvės bei „žemės kolorite“ paslėptos spalvos
suvirpa aukso ar gilaus raudonio gijomis, atsiveria neišgirstomis dialogo pusėmis, o tai – tikrai geros tapybos požymis. Kaip gero stiliaus literatūros kūrinyje jais
„liudijamas gyvenimas, o ne išreiškiamas banalus, nuo
realybės leidžiantis atitrūkti siužetas“12. Taip, gilios, tapybiškai savarankiškos būties Velaniškytės paveiksluose
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esama. Ji matoma ir čia, ir netgi ten, kur nemanei ką nors
rasiąs. Dabar ir kitą, galbūt sunkią, o gal džiaugsmingą
dieną. Eglė tebėra kelionėje – tai liudija ir eksponuojamos nebaigtos drobės. Ir ta kelionė turbūt tęsis toliau
nei iki Giotto (žr. 5 nuorodą) – o tai svarbu kuriančiam
žmogui. Tad pradedu tikėti, kad tapytoja ras atsakymus
ir „egliškai“ suprasto lengvumo kitąkart nebereikės taip
sunkiai ieškoti.
P. S. Turiu prisipažinti, kad, baigdama straipsnį, paskambinau autorei ir paklausiau, ką ji turėjo omenyje, rašydama „lengvumas“. Atsakymas – be abejo, paminėjus
M. Kunderą – skambėjo daugmaž taip: „jaučiu, kad – kas
benutiktų gyvenime – vis vien gale viskas bus gerai; kol
gyvas esi – tol ir gerai...“ Iš to tikėjimo gyvenimu, gilaus
rūpesčio mumis ir atsiradusi lengvumo pajauta. Pridėkime tikėjimą kūryba, tapyba, nepamirškime šeimos – gal
ir tikrai nebetrūks lengvybės?
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

R. Andriušytė. Išgyventi su teptukais rankoje. http://www.kamane.lt/
Kamanes-tekstai/2009-metai/Rugsejis/ISGYVENTI-SU-TEPTUKAISRANKOJE
Keletas E. Velaniškytės jungtinių parodų: Neapsisprendęs vazonėlis
(su vaikais – Mindaugu, Kotryna ir Migle), Eglės galerija, Kaunas,
2005; Mokytoja ir jos mokiniai, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės
muziejus, A. ir P. Galaunių namai, Kaunas, 2006; Belaukiant paveikslo: viskas apie moterį (su dukromis), Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus: A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus,
Kaunas, 2009; Be žodžių (su Rimantu Pileckiu), VDU galerija 101,
Kaunas, 2011; Tapybos pamoka (su Povilu Ramanausku), J. Stauskaitės vaikų ir jaunimo meno galerija, Vilnius, 2012.
Ankstesniems natiurmortams buvo būdingi „aksomiškai“ gilūs,
nerėksmingi, minkšti tonai ir tylus faktūrų bei potėpių niūniavimas, stebėtoją nardinantis paslaptingon gelmėn. Apie 2011–2015 m.
vyravo šviesesnis periodas: gelsvų, geltonų, rusvų natiurmortų
ciklai, susitelkiant ties paprasčiausiais namuose rastais daiktais,
ypač vaisiais ir daržovėmis (citrinos, bulvės, svogūnai, obuoliai).
Šie natiurmortai ramesni, patraukia įvairialypės erdvės virpėjimo
stebuklu ir nujaučiama pasaulio išmintimi.
J. Ludavičienė. Tamsi Eglės Velaniškytės laimė // Literatūra ir menas,
2005, birželio 24.
Šį pastebėjimą turbūt patvirtintų ir autorė, taip pasakojusi viename 2009 m. interviu: „Mano bičiulis tapytojas Jonas Maldžiūnas
jau kiek seniau yra sakęs: „Tai pabėgai nuo Rembrandto? O kas
toliau?“ Atsakiau, kad dabar norėtųsi grįžti prie Giotto. Šarūnas
Sauka labai tvarkingai eina nuo viduramžių iki XXI amžiaus, o
aš – nuo XXI a. ekspresionizmo iki Giotto“. Cit. iš: Rūta Mikšionienė. Pati baisiausia – vienatvė // Lietuvos rytas, 2010, spalio 14.
Yra dvi pagrindinės paradigmos, kaip galima tyrinėti sakralumo raiškos bei sampratos modelius: remiantis Rudolphu Otto
(1869–1937), apibrėžiančiu sakralumą kaip tam tikrą objektyvią
realybę (sakralumas kaip kita tikrovė nei sąmonės realybė); remiantis Mircea Eliade (1907–1986), kur sakralumas suvokiamas
kaip žmogiškos egzistencijos vidujybėje egzistuojantis fenomenas
(tik fiksuojamas per išorėje išryškėjusias hierofanijas). „Otiškoji“
samprata dailininkų kūrybą kreipia transcendentinių (Dievas,
prasmė yra Ten, anapus) , o „eliadiškoji“ – imanentinių sakralumo
raiškos modelių formavimosi linkme (Dievas, būties esmė yra čia
ir dabar).
M. Merleau-Ponty. Cézanne’o abejonė [rankraštis, vertimas G. Lidžiuvienės], p. 3–4.
Plg. J. Ludavičienė. Op. cit.
E. Striogaitė. Tapytojos Eglės Velaniškytės priklausomybė nuo... šviesos //
Nemunas, 2004, gegužės 6–12.
XX a. filosofine kalba šį pamatinį žydiškąjį ypatumą gerai išryškino
Martino Buberio ir Emmanuelio Levino veikalai.
Mindaugas beveik dešimtmetį grojo kauniečių grupėje Candee
Train, dabar – grupėje Kaunas Zoo.
J. Čerškutė. Dešimtmečio pop ginčas // Naujasis Židinys-Aidai, 2018,
Nr. 3, p. 27.
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Neturėk kitų dievų... 2016

Prie stalo, 1982–1985

Sekmadienis, 1984

Dviese, 2015

Kristus Emause, 2016

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 8 , N R . 3 ( 6 0 4 )

36

Lijana Šatavičiūtė

Netobulybės grožis,
arba Paslaptingi
indai iš nebūties

J

au kuris laikas lietuvių keramika, kaip ir skulptūra,
plėtojasi vizualumo linkme, svyruodama tarp dviejų
priešingų polių – abstrakčios ir figūrinės plastikos.
Kitaip nei skulptoriai, keramikai turi dar vieną pasirinkimą – molinį indą, traukiantį šiuolaikinius menininkus banaliu paprastumu ir galimybe paversti jį iškalbinga plastine metafora. Kiekvienas istorinis laikotarpis
turėjo jam būdingus indus. Prisiminkime vaizduotę žadinančias Kretos–Mikėnų civilizacijos (II tūkst. pr. Kr.)
vazas, kurių siluetai, paklusdami laisvam dekorui, įgaudavo asimetrinę formą, rimtimi alsuojančias, architektoniškas graikų Dipilono vazas (VIII–IX a. pr. Kr.), rūsčius skulptūrinius antropomorfinius Amerikos čiabuvių
Močikos kultūros (I–VIII a., dab. Peru) indus. Postmodernistiniai eksperimentai keramikoje taip pat prasidėjo
nuo indų transformacijų, kurios neišsenka iki šių dienų.
Tarp svarbiausių dešimties šiuolaikinės pasaulio keramikos tendencijų JAV dailės kritikas Alexanderis Mahany
2014 m. įvardijo antropomorfinių indų interpretacijas,
atspindinčias šiuolaikinių menininkų polinkį į savistabą
ir portretiškumą1.
Netikėtai į lietuvių keramiką įsiveržusi Rima Leipuvienė taip pat kuria iš tradicinių indų išaugusias skulptūrines formas. Naujausi menininkės keramikos darbai,
eksponuoti šių metų gegužę–birželį asmeninėje parodoje Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose
(Utenos r.), įvardyti bendru pavadinimu Iš nebūties. Parodinėje erdvėje panašaus dydžio keraminiai eksponatai
sugrupuoti nevienodame aukštyje po vieną ar kelis, pabrėžiant natūralią žmogaus aplinką, kurioje nėra simetrijos, vienodumo, kelių tapačių daiktų. Kai kurios skulptūrinės formos panašios, tačiau, atidžiau įsižiūrėjęs, įžvelgi
kiekvienos jų kitoniškumą, nulemtą skirtingų dalių proporcijų, atspalvių, glazūruotų ir glazūra nedengtų plotų
santykio. Menininkei nesvarbus konkretaus darbo pavadinimas, kuris kreiptų žiūrovo mintį tam tikra link
me, ji nori, kad įspūdį darytų ekspozicijos visuma, kad
formos sąveikautų, keltų tam tikras asociacijas, žadintų
žiūrovų vaizduotę. Ir atrodo, kad kūriniai tarpusavyje
šnekasi vieni kitus papildydami – kai kurie santūriau,
prislopintai, tyliai, kiti garsiau, mažorine gaida. Galima
įžvelgti kelias dirbinių grupes – vieni artimi tradicinėms
vazoms, kiti praaugantys jas ir laikytini savarankiškomis
plastinėmis formomis. Beveik visi darbai turi įprastam

indui būdingų elementų – nedidelį kaklelį, petelius, vidinę ertmę – būtiną molinių indų struktūros elementą.
Kai kuriuos galėtum panaudoti ikebanai ar gėlėi įmerkti, nors dažniausia dirbinio funkcija tėra menama, kaip
nuoroda į pirminę jo prigimtį. Juk senose kultūrose egzistavo tik funkcionalūs, iš elementarių žmonių poreikių
atsiradę daiktai.
Kuo Rimos Leipuvienės kūryba išsiskiria iš kitų lietuvių keramikų? Ieškant atsakymo, reikėtų prisiminti,
kaip indo idėją savo kūryboje pasitelkia panašių meninių intencijų autoriai. Neišsenkančias indo galimybes
įžvelgė devintojo dešimtmečio lietuvių keramikos reformuotojai, pabandę suteikti naują prasmę puodininkystės
tradicijai. Konceptualiai ir dvasingai archajinį keramikos paveldą traktavo Rimantas Sakalauskas, Gediminas
Šibonis, Egidijus Šimatonis, Egidijus Talmantas, Jovita
Laurušaitė, Jonas Arčikauskas ir kiti. Šiandien dažniau
vazos, dubenys, lėkštės traktuojamos kaip plokštumos
saviems pasakojimams – dekoruojami tam tikromis scenomis ir motyvais, dažnai (prieštaraujant ilgaamžei tradicijai) neturinčiais nieko bendra su pačia indo forma.
Kitas atvejis – gilintis į indo architektoniką, improvizuoti, išauginti naujas plastines formas bandant jį naujai prakalbinti. Rima, atrodo, laikosi kitos pozicijos, jai svarbu,
kad kūrinių forma būtų iškalbinga, skleistų gyvybinius
pradus, kuriuos ji įliejo juos kurdama.
Autorę galima laikyti keramike iš vidinio pašaukimo, nes į šią sritį ji atėjo iš neakademinės aplinkos ir kiek
vėliau nei įprasta. Keramikos pradmenis įgijusi Gvido
Raudoniaus keramikos studijoje, ji nuosekliai ieškojo
savasties, siekdama geriau pažinti keramikų aplinką ir
amato specifiką, dalyvauti simpoziumuose, grupinėse
parodose. Akademinių pagrindų neturintys menininkai
paprastai renkasi lengvesnius saviraiškos būdus – lieja
akvareles, tapo paveikslus, vengdami sričių, kurioms
reikia technologinių įgūdžių ir specialios įrangos. Noras
tapti rimtu, profesionalios bendruomenės pripažintu keramiku – retas reiškinys Lietuvos meniniame gyvenime
ir jau tuo nusipelnė dėmesio. Netradicinis profesinis kelias apsunkina tikslo siekimą, tačiau turi ir teigiamybių,
pirmiausia stabdo nuo stereotipų. Menininkė daug dirbo perprasdama amato paslaptis, kol įsitikino, kad ne
tik įmantri forma, naratyvas, vizualiniai efektai, bet ir
keramikos technologija slepia neišsenkančias galimybes.
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Iš ciklo Iš nebūties, 2018. Šamotas, lipdymas, pelenų glazūra,
aukštas degimas (1290 °C), h – 38 cm

Savo kūrybą Rima grindžia žiedžiant dirbinį atsirandančiais formos pokyčiais. Žiesdama gruboką šamotą,
kurį dažniausiai renkasi kūriniams, ji įdeda daug fizinių
pastangų, stengiasi išnaudoti išcentrinės jėgos poveikį
vientisam molio gabalui – paviršių apdorojant kieta medžiaga sausuoju būdu kurti asimetrinę, netaisyklingą,
nežymiai pakrypusią formą. Spiralinis judesys, ryškinamas įstrižomis įpjovomis ir įtrūkiais, paviršiaus skaidymu į stačiakampes plokštumas, suteikia darbams judesio, nenutrūkstamos kaitos įspūdžio. Akivaizdu, kad
autorė turi prigimtinę keraminės masės paslankumo
pajautą, gebėjimą kūrybinio proceso metu ją valdyti,
suteikti pageidaujamą pavidalą, supratimą, kada reikia
sustoti. Iš medžio pelenų ir žemo degimo molių pagamintos autorinės glazūros aukšto temperatūros (1290–
1300° C) veikiamos lydosi dirbinio paviršiuje, sukepa su
indo šuke, padengdamos ją natūralia, išsiliejusią magmą
ar pelenų apnašas primenančia pluta. Grubokos, šiurkščių paviršių skulptūrinės formos kelia asociacijų su laiko paženklintais gamtos dariniais – suskeldėjusia žemės
pluta, pasvirusiais medžių kelmais, atskilusiais uolienos
gabalais. Jos užsimena ir apie žmogaus gyvenimo cikliškumą, apie einantį laiką, nusidėvėjimą, dūlėjimą, gyvasties nykimą. Šiurkštūs keraminiai paviršiai, nelygumai,
įtrūkiai primena surandėjusią žmogaus odą, įsirėžusias
raukšles, gyvenimo paliktus pėdsakus, kurie yra nuolatiniai buvimo šioje žemėje ir žmogiškos patirties palydovai. Nejučia prisimenu atmintin įstrigusius ilgamečio
Viktorijos ir Alberto muziejaus Keramikos skyriaus darbuotojo, garsaus dailės istoriko Herberto Reado žodžius
apie keramiką, kurią jis laikė paprasčiausia ir kartu su-
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dėtingiausia meno rūšimi dėl jos elementarumo ir gebėjimo abstrakčiomis formomis perteikti emocionalųjį ir
intelektinį pradą, polinkį pasakoti, kelti asociacijas, materializuoti komplikuotas civilizacijos problemas2.
„Mano skulptūrinės keramikos kūriniai – tarsi laiko
ir patirties išvagoti gyvenimai, prisiminimai, individualios patirtys. Kaip medžio kamieno rievėse atsispindi jo
amžius, taip mano darbuose šį įspūdį sukuria susisukusios molio įrantos, nelygumai. Tarsi prabėgusio laiko
pėdsakai atsiradusios faktūros ženklina keramikos kūriniuose įprasmintas istorijas.
Aš siekiu statišką keramiką paversti dinamiška –
užfiksuoti jos kitimą, judėjimą, suteikti jėgos, krypties.
Man itin svarbu savo pastangomis perduoti keramikai
lašelį gyvybingumo, energijos tėkmės. Siekiu harmonijos
su gamta. Gilus jos pajautimas atsirado natūraliai nuo
vaikystės, daug laiko praleidžiant gamtoje. Todėl ir šie
darbai reflektuoja gamtos objektus – tarsi išdūlėjusius
medžio rąstus lietuviško miško pelkėje, tarsi apsamanojusius akmenis.“3
Menininkė neslepia, kad antrąją jos mokykla tapo
japonų keramika ir ypač Shozo Michikawos (g. 1953)
kūryba. Šiuo požiūriu keramikės profesinis kelias primena Rytų dailei būdingą mokytojo ir mokinio santykį,
kai mokinys perima mokytojo pasaulėžiūrą ir pagrindinius kūrybos principus. Susižavėjimą Rytais išduoda
meditatyvus kūrinių pobūdis, siekis nutrinti ribą tarp
gamtos natūralumo ir žmogaus įsiveržimo į jos valdas,
laisva, netaisyklinga forma, atsitiktinumo efektai. Daug
panašumo su Shozo Michikawos įstrižomis įpjovomis
išvagotais indais – jų technologijos Rima išmoko iš šio
keramiko. Tačiau akivaizdūs ir skirtumai – lietuvės kūriniai rūstesni, šiurkštesni, žemiškesni, juose mažiau japoniškos minimalizmo estetikos. Kitaip nei vakariečių
menininkai, kurie siekia kūrinyje atskleisti savo individualybę, Rima Leipuvienė priešingai – jaučiasi įkvėpusios gamtos dalimi, jai svarbiausia kūrinio užuomina
į nesibaigiančią gamtos procesų kaitą, kurią ji iškelia
aukščiau savojo „aš“.
Kiekvienas toks molio dirbinys galėtų prasmingai
papildyti šiuolaikinį interjerą, uždaroje kambario erdvėje tapti gyvybingu akcentu, žadinančiu asociacijas
su gamta. Tokiais meno kūriniais rytiečiai grožisi, juos
liečia, susikaupę tyrinėja, įžvelgdami grublėtuose paviršiuose pirmapradę gamtos energiją. Kaip japonas,
žvelgdamas į keramikos vazelę ar žaliuojantį miniatiūrinį bonsą, mato ištisą gamtos pasaulį, taip ši keramika
galėtų įnešti gabalėlį gamtos ir dvasingumo į miestiečio
aplinką. Tačiau, norint suvokti tokios keramikos grožį,
reikia subtilesnio estetinio jausmo, gebėjimo grožėtis
rūsčia išvaizda, netaisyklinga forma, natūraliomis spalvomis, šiurkščiu paviršiumi, kitaip tariant, netobulumo
grožiu (arba wabi sabi, kaip apibūdintų rytietis ar Rytų
kultūros sekėjas).
1

2
3

A. Mahany. 10 cool trends in contemporary ceramic art // Art News,
2014 09 06. http://www.artnews.com/2014/06/09/10-cool-trendscontemporary-ceramic-art/
H. Read. The Meaning of Art. – London, 1931, p. 42.
R. Leipuvienė. Iš nebūties: parodos anotacija, rankraštis, Vilnius,
2018. 0 l. 01.
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Iš ciklo Iš nebūties, 2018. Šamotas, žiedimas, pelenų glazūra,
aukštas degimas (1290 °C), h – 25 cm

h – 26 cm

h – 27 cm

h – 25 cm

h – 25 cm

h – 22 cm

h – 19,5 cm

h – 26 cm

h – 24 cm

h – 30 cm

Anagamos degimas (1300 °C), h – 21 cm

Čaturandža (keturi karaliai), 2018. Šamotas, lipdymas, žiedimas, pelenų glazūra,
aukštas degimas (1290 °C), 38×64 cm

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 8 , N R . 3 ( 6 0 4 )

40

Aušra Jasiu kev ičiūtė

Skulptoriai atkurtos
valstybės šimtmečiui

D

abartis vėl kelia iššūkių valstybingumui. Emigracija, karo grėsmės nuojautos, Lietuvos valstybės likimas globalaus pasaulio kontekste, laisvo
žmogaus-piliečio tapatybės krizė gyvenant jau beveik
gerovės valstybėje jaudina skulptorius ir paveikė visą
skulptūros lauką. Netylant diskusijoms apie paminklų
(ne)galimumą ar „skulptūros viešojoje erdvėje pabaigą“, Lietuvos Šimtmečio jubiliejaus laukimas, o vėliau
ir šventimas paskatino iniciatyvas statyti paminklus.
Istorinės atminties įprasminimo poreikio ir šiuolaikinių
žaidimų tuščioje erdvėje priešprieša provokuoja gyvybiškai svarbias diskusijas apie meninę kalbą, jos būtinybę
ir atsinaujinimą.
Masinės kultūros, „greito“ meno, kintančių vaizdų
epochoje iškilo pavojus prarasti įgūdžius suvokti ilgesnės tvermės menus, tokius kaip skulptūra. Diskutuojant
apie „plokštėjantį“ mūsų mąstymą ir matymą, dairantis po kitų šalių skulptūros teritorijas, iškilo klausimas
apie skulptūros meno vietą mūsų valstybėje. Dabarties
kontekstas verčia vėl apmąstyti valstybę kaip reiškinį
ir išreikšti apmąstymus skulptūros kalba, garantuojančia ilgiau matomus rezultatus. Skulptūra gali atspindėti
žmogaus egzistencijos, valstybės, tvarių vertybių klausimus, prasmių sistemas ir kurti simbolius, kurie yra
būtini Tautai, kad ji (ypač globalaus pasaulio iššūkių
kontekste) neprarastų savo tapatybės, vertybių ir nepamirštų savo sunkiai perprantamos istorijos.
Kai pradėjome savo iniciatyvą 2016 metais, atmosfera dėl paminklų, viešųjų erdvių ir skulptūros meno jau
buvo įkaitusi. Tačiau, dalyvaujant pokalbiuose, susidarė
įspūdis, kad visuomenė, kaip ir meno teoretikai, turi per
mažai žinių apie šio meno specifiką, jo galimybes, o dar
mažiau žino jo žanrus, sritis ir porūšius.
Supratome, kad reikia pradėti tyrimą – tęstinį projektą, skirtą skulptūros meno ir valstybės santykiams
permąstyti, skulptūros menui aktualizuoti.
Kultūros lauke pastebime didelį norą cenzūruoti,
prodiusuoti, per projektinę veiklą paveikti kūrėjus ir
jų kūrybą, dirbti pagal vieną šiuolaikiškumo sampratą,
niveliuojančią, iškraipančią meno įvairovę. Šios priežastys paskatino pasidairyti, ką kūrėjai galvoja apie
susidariusią padėtį, kiek mes patys pilietiški, kaip dirbame su prasmėmis, kaip suprantame istoriją ir galų
gale pačius save. Norėdami pamatyti platesnį kūrybos
lauką, kartu su skulptorium Daumantu Kuču pradėjome organizuoti neatrankines parodas. Juolab kad valstybės šimtmečio jubiliejus gali būti pretekstas tokiai
savianalizei atlikti.
Skulptūros parodos – didelė retenybė net ir Vakarų
šalyse: dėl sudėtingos logistikos, brangumo, draudimo
kaštų. Nes tai – menas, naudojantis ne tik „demokrati-

nes“, bet ir tauriąsias medžiagas, gamtos išteklius, sudėtingas technologijas ir kvalifikuotų meistrų darbą.
Kai 2017 metais Vilniuje, Šv. Jono gatvės galerijoje,
atidarėme parodą Skulptoriai valstybės šimtmečiui, pakvietėme visų kartų ir visos Lietuvos skulptorius savo darbais
parodyti, kaip jie supranta savo, kūrėjo, vietą valstybėje,
ką apie ją gali pasakyti, kaip spręstų ir sprendžia įvairias
su istorijos įprasminimu susijusias kūrybines užduotis.
Tema labai plati: joje telpa ląstelės, namų, ryšių metaforos, istorija ir jos herojai, teritorijos, žemės, bendruomenės vaizdinija, archetipai, socialinė, valstybės kritika,
gynyba, karyba ir dar daug sričių, per kurias ryškėja
žmogaus – individo santykis su struktūra, sistema, kurią
jis pats susikūrė dėl didesnio saugumo ar gerovės.
Valstybės tema plėtojama ne tik per simbolius ar literatūrinį pasakojimą, čia galimas ir poetinis, metaforinis žiūros kampas, konceptualus ar abstraktus istorijos
herojų traktavimas.
Parodų ciklas – kaip socialinė skulptorių akcija, pilietinė iniciatyva, kūrybinė reakcija į dabarties iššūkius –
išsivystė į sąjūdį, telkiantį Lietuvos skulptorius, žadinantį jų sąmoningumą, skatinantį aktyviai veikti savos
valstybės gyvenime.
Norėdami rasti tam tikrą atspirties tašką, parodose parodėme jau iškeliavusių Anapilin S. Kuzmos Karaliaus Mindaugo ir Mortos paminklo modelį, V. Vildžiūno
Šv. Kazimierą iš privačių kolekcijų, kartu su L. Striogos,
A. Boso, V. Urbanavičiaus, A. Sakalausko paminklų idėjomis. Buvo įdomu kadaise pasiūlytas idėjas įvertinti dabar.
Mažosios plastikos formatas leido kur kas laisviau
„reikšti mintis“, pasitelkti savo „kalbėjimo“ būdą, eksperimentuoti, suformuoti vežiojamąsias parodas, kurios jau
eksponuotos Jurbarke, V. Grybo memorialiniame muziejuje, Žemaičių Naumiesčio, Kintų ir Šilutės bibliotekose.
Kai pradėjome keliauti su parodomis po Lietuvą,
pamatėme, kaip jos laukiamos, kiek susirenka žmonių,
norinčių kuo daugiau sužinoti apie šį meną. Įkvėpti diskusijų, ekskursijų, surengtų edukacijų, 2018 metais jau
kvietėme į tarptautinę parodą, kurioje dalyvavo Latvijos
skulptoriai ir lietuvės iš Prancūzijos, dirbančios skulptūros srityje. Vilniuje, Šv. Jono gatvės galerijoje, eksponuojant parodą, atidarėme Skulptorių namus ir rengėme Skulptorių klubo pokalbius. Kvietėme architektą P. Grecevičių
pasidalinti patirtimi iš kelionių po Rytų šalis, padiskutuoti apie skulptūros ir jos pritaikymo aplinkoje problemas,
menininką Saulių Valių – pasikalbėti apie jo vystomus
ekomeno projektus ir kultūros strategijas, o LATGA atstovę G. Naprušienę pristatyti autorinių teisių problematiką.
Šiuo metu po Lietuvą keliauja septyniasdešimt šešių
autorių šimto dvidešimties darbų kolekcija, kurią parodėme Rokiškio krašto muziejuje, Varėnos kultūros cen-
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Parodos Panevėžyje fragmentas

tre, Panevėžio Galerijoje XX, Biržų krašto muziejuje Sėla,
dar laukia kelionės į Kelmės kultūros centro J. Liaudanskio galeriją ir Marijampolės kultūros centrą. 2019 metais
tikimės parodą nuvežti ir į Latviją.
Kolekciją sudaro įvairių žanrų, įvairių dydžių iš
įvairių medžiagų sukurti darbai. Daugiausia – mažosios
plastikos kūriniai, paminklų modeliai, keletas instaliacijų. Tai – tęstinis projektas, pasipildantis naujais skulptorių būtent šiam projektui sukurtais darbais. Parodose
rodome ir nespalvotų nuotraukų kolekciją (ją paruošė
grafikė, fotografė Daiva Kairevičiūtė), supažindinančią
su viešoms erdvėms sukurtais darbais, įgyvendintais per
pastaruosius keletą metų.
Švęsdami Lietuvos šimtmetį, dovanojame tautiečiams pramogą regėti, lytėti, patirti Skulptūrą, nes tai –
vienas seniausių, vienas brangiausių ir įdomiausių menų.
Gal kaip tik todėl skulptūros menas turi ypatingą galią
paveikti žiūrovą, išlikti tūkstančius metų, pergyventi visas jos interpretavimo madas, nemeilės epochas, tolyn į
ateitį nunešti mūsų dabar kuriamą žinią. Kaip gyvenimas
yra įvairus, taip ir mūsų kūryba įvairi. Šios parodos yra
viena tų labai retų galimybių pamatyti platų skulptūros
lauke kuriančių menininkų spektrą, pajusti gyvybingumą, nusistebėti jaunųjų skulptorių mąstymo įvairove ar
net lengvai pašiurpti nuo kai kurių interpretacijų aštrumo. Būtent – ne „meno menui“ aukštumos, o bendruomeniškumo platumos mums, kuratoriams, rūpėjo labiausiai.
Džiaugiamės, kad į kvietimą atsiliepė Latvijos skulptoriai, kurių šalis, taip pat švenčianti šimtmetį, susiduria
su panašiomis problemomis. Parodose galima pamatyti
ironišką, socialinės kritikos kupiną Latvijos skulptorių
Egono Perševico ir Andrejo Prigičevo požiūrį į gyvenimo
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aktualijas. Latviai nebijo dizainiškos estetikos ir drąsiai
pasitelkia spalvą, o lietuviams tai nėra būdinga. Gaitas
ir Girtas Burviai ieško baltams būdingo vizualiojo kodo,
kuriuo domisi ir mūsų skulptoriai K. Musteikis, A. Ališanka, D. Kučas, M. Būda.
Prancūzijoje gyvenančios lietuvės R. Jusionytė ir
I. Miknevičiūtė skirtingai interpretuoja santykį su Tėvyne. Rūta „ieško namų“ nešiodamasi juos su savimi, o
Ilona ironizuodama aiškinasi pagrindinį su tėvyne likusį
ryšį, atvažiuodama taisyti dantis, pirkdama odontologijos paslaugas, kuria Emigranto šypseną.
Kiekviena skulptorių karta gyvena skirtinguose
kontekstuose, todėl kiekviena jų renkasi skirtingas temas, kalbėjimo būdą, formas.
Vyresnieji – G. Karalius, D. Matulaitė, J. N. Naruševičius, A. Bosas (taip pat ir V. Vildžiūnas, S. Kuzma) –
kuria fundamentalesnius, ikonografiškai pagrįstus, modernizmo estetikos išgrynintus, suvaldytų asociacijų, bet
ir nestokojančius metaforų kūrinius.
Vidurinioji karta – K. Musteikis, A. Ališanka, G. Piekuras, A. Šlapikas, R. Belevičius ieško šiuolaikiškesnės
raiškos, derina vieną nuo kitos nutolusias reikšmes, formas ar pasitelkia daugiau etninių bruožų.
Patys jauniausi nebenori kalbėti vienu objektu (Vidas Simanavičius, Marius Skudžinskas, Mantas Maziliauskas, Andrius Erminas), jie – tarpdisciplininio meno
kūrėjai: kuria instaliacijas, derina skirtingas technologijas, naudoja visas norimas „kalbines“ priemones, reikalaudami didesnių intelektualinių pastangų savo idėjoms
perskaityti. Prie jų galėčiau priskirti ir J. Užkurnytę, kuri
instaliacijomis, naudodama videomedijas, kalba apie pokario rezistencijos kovas ir, mano nuomone, randa labai
sėkmingą būdą priartėti prie jautrios, skaudžios temos.
Kai kurie darbai yra paminklų modeliai (K. Balčiūno paminklai Jonui Vileišiui, Motiejui Valančiui; A. Boso
Durbės mūšio maketas), D. Kučo Vytis – valstybinė dovana. Vido Simanavičiaus instaliacija provokuoja sovietine simbolika. V. Kančiauskas ir A. Liaudanskas koliažo
principu derina skirtingas medžiagas, šaiposi iš „duonos
ir žaidimų“ trokštančios minios. K. Keparutis ir H. Orakauskas skulptūros kalba komentuoja Lukiškių aikštės
realijas. M. Gaubo S. Darius ir Girėnas atskleidžia netikėtą
herojų vietą šiuolaikiniame naratyve. T. Janovos Kritinė
masė galėtų būti paminklu, bylojančiu apie nesutarimą.
Paminklo Jonui Basanavičiui konkurso idėjų modeliai
kelia klausimus apie paminklo sampratą (kai tradicinė
kalba netenkina, o kitokios dar ieškoma), o per mažosios
plastikos išraišką įgyja dar kitokių asociacijų.
Plati parodos darbų žanrų įvairovė – nuo medalių
istoriniams įvykiams ir herojams įamžinti, valstybinių
dovanų, mažosios formos interpretacijų, variacijų ir dedikacijų iki idėjų paminklams, konceptualesnių instaliacijų, scenografijų, objektų istorijos permąstymo tema;
naudojamų medžiagų ir amatų paletė – medis, betonas,
ketus, varis, žalvaris, bronza, geležis, nerūdijantis plienas, molis, plastikas, mišrios medžiagos...
Taip mes galime pamatyti visumą sampratų apie
valstybės uždavinius ir jų prasmingumą, skulptūros
meną ir jo potencialą, galimybes tęsti ilgaamžes tradicijas, puoselėti vertybes, būtinas perduoti ateities kartoms.
Visos eksperimentinio meno formos yra trumpaamžės,
tad skulptūra, net ir pavirtusi ateities archeologijos objektu, įpareigoja mus, skulptorius, dirbti ypač atsakingai...

A L G I R D A S K U Z M A . Mažoji obelis, 2017, plienas, auksavimas.

Vyto Nomado nuotrauka

G A I T S B U R V I S (L V ) . Mūsų perlas / our pearl, 2018, nerūdijantis plienas.

Vyto Nomado nuotrauka

T A M A R A J A N O V A . Kritinė masė, 2018, molis. Vyto Nomado nuotrauka

A R V Y D A S A L I ŠA N K A . Knygnešys, 2018, bronza,

granitas. Vyto Nomado nuotrauka

A U ŠR A J A S I U K E V I ČI ŪT Ė . Relikvijorius gydytojai Bangai Kulikauskaitei, 2018, sidabruota

bronza. Vyto Nomado nuotrauka

G E D I M I N A S K A R A L I U S . Geležinis vilkas, 1988, bronza, akmuo, h-25. R.

Raulinaičio kolekcija. A. Jasiukevičiūtės nuotrauka

A N D R E J S P R I G I ČE V S (L V ) . Geltonas sniegas prezidento kieme, 2017, mišri

technika. Vyto Nomado nuotrauka

I L O N A M I K N E V I Č I ŪT Ė . Emigranto šypsena / viena kelionė – vienas dantis, 2018,

nerūdijantis plienas, spauda. Vyto Nomado nuotrauka

A S T A V A S I L I A U S K A I T Ė . Lietuviškas sūris, 1996, akmuo.

A. Jasiukevičiūtės nuotrauka

K Ę S T U T I S M U S T E I K I S . Dviese, 2017, akmuo. Vyto Nomado nuotrauka
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R a s a E r c m o n i e n ė -V a r n ė
para
1. rytas

K ĘS T U ČI O S V ĖR I O nuotrauka

omletas dviem
susivėlę žingsniai
bukas diktoriaus balsas
griūna popierinė buto siena
nepastebim
nesvarbu tai
tik kai išeidamas
prisiglaudi
pradedam
gyvenimą iš naujo
2. diena
sulauksiu aš to paryžiaus
todėl neskambinu
tu atvažiuoji
sakai
jau ten buvau
3. vakaras
žadintuvas
polėkiai
viskas atvirkščiai
nesocialu
bet kaip miela
4. naktis
ir tada
pradedam
tylėti

nesusikalbėjimas
ant suolelio dviese
aš ir mūza
tylim
spokso gelsvos zylės
nieko neturiu
iš trupučio sniego
suvolioju gniūžtę
užkišu už kaklo
ir sakau myliu

tu iškvėpęs zylę
viską atiduodi
už tą vieną žodį
o gerklėj garsai
veržiasi iš kumščio
mudviejų parodija
bernardinų parką
braidom atskirai

ne apie perlus
tiesiu ranką
virš jūros vakaras
laiptiški debesys
kriauklės lentynose
spindi raudonai
perlai apyrankėm
norėčiau pirkti
išpūskite vėjais
už ausies monetą
iš pėdos antrą
varinio disko
įrašą versiu
patefono dangčiu
rieda nuo riešo
perlai į burną
geriau nekalbėti
juokiesi iš vakaro

nuotrupų smėlyje
išbraidytų prie molo
kranto fotografas
jis turi artelę
prašo parduoti
surinktą vakarą
išbyrės sako
audrų supustyta tai
molo užutėkiuos
rausta atspindys
laivai lėta eiga
afrikoj saulėm prekiavo
žiūrėk oranžo burės
kyla vakarėjant
––––––––
atsisuku tuščia
skelia horizontą
fagoto gausmas
rankioju saulę
iš dangaus spektro
padedu į kopas
sugeria smėlis
sminga kojos
šermukšnio uogas geria
tik kirai žiopčioja
žado netekę
perlais nustrykčioja
teka naktis
gubojomis
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būti laumžirgiu
kailiniuota vasara kailiniuota
idėja tave įkalinti idėja tik tave
į dėžutę portsigarą sidabro ežerą į dėžutę
ech mano Dieve tu juk plokščias laumžirgis
kaip pernai pamiršta cigaretė prislėgta
dėžutėje įnorių išsiplėsti pastojant
nuo tavęs pastoti pelynuose
pelių prigimdyti ūsuotų pakrančių
meldais klotis sielą sieliais pas tave
laumžirgių sankirtas skaičiuoti krentant
voliotis aistroje tik aistra kai tu kaip tu
nuimi kailinius nuimi mane nuo šakos
nukabini kačiukus bepūkius pūkui pavymui
pūku pavymui vytis be kailinių taip lengva

koridoriuj džiūsta skėčiai
galėtum atpažint mane iš garso
iš makiažo pagaliukų prie veidrodžio
iš pauzių kai dainuoja fredis merkuris
bet tavęs čia nėra
galėčiau atpažint tave iš eisenos
iš klegesio tau einant pro minią
iš pozos prie šio staliuko kavai
bet manęs nematai
apsisuka laikrodžiai
žingsniai koridoriuj garsėja
išbėgu pasitikt ir veidrodyje
matau kaip apsikabini
išnyksta sienos
ištirpstu tavo glėbyje
nukrenti lašais nuo atremto skėčio
klausiantis žvilgsnis grąžina į realybę

instrumentuotė
solo
žalias drugys pasistiebęs
nuo kelmo vidudieny
spinduliuoja vienat(v)inį sol

duetas
ant stiklo dvi musės
viena lauke kita kambary
abi įkaitusios nuo taškavimo
skudučiais besitariant
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trio
trys geltoni drugiai
ant motiejuko sutūpę
girgžteli stiebas
išsiderina fleita

kvartetas
smuiko virtuozai
vandens čiuožikai
keturgubas salto
milijonams buožgalvių
aplodismentų baloj

kvintetas
neįvardijami vabalėliai
penklinėmis
pentagramomis
penkialapio dobilo pavėsyje
pasideda metalofoną
vakarėlio papliaukštkojui

sekstetas
linguojančioj gėlėmis pievoj
šoka fortepijonas
į usnies violetinius žiedus
nusileidžia debesis
paskęsta garsuos
čiuožia lakuotu paviršiumi žiogas
cypteli sestimos spygliai
girios aprašymui likęs kelmas
dingstanti stirnos nosinaitė
ir trijų varliukų falcetas tvenkinyje

septetas
žolės stiebelis burnoje
skrabalai triauškina pievą
sustingsta virš
žemuogėm pažymėtų takų
iki eglės laiptelių septima
ir gėlių traškesys į sapną
septynių pasaulio stebuklų

oktetas
miškas užmiega
pradeda laikas tiksėti
pūpso pilnatis už debesies
begalybės ženklas oktavai
pripildytas bičių
žalio ažūro apsiaustėliais
išeina pro mėnulio laką

R E G I N A

S I P A V I Č I Ū T Ė

Varna, 2008, vilnos aplikacija

Geologija. Biologija. Geografija, 1979, gobelenas

Verba, 2012, vilnos aplikacija

Be pavadinimo, aplikacija

Natiurmortas miestui, 1975, vilnos aplikacija

Kompozicija I ir II, 1999, vilnos aplikacija
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Lijana Šatavičiūtė

Regina Sipavičiūtė:
praeitis ateičiai
PA G A R B U S Ž V I L G S N I S Į T R A D I C I J Ą

Asmeninę parodą, gegužę vykusią Šv. Jonų gatvės Medalių galerijoje Vilniuje, tekstilininkė Regina Sipavičiūtė pavadino Praeitis dabartyje. Paprasta tekstilė. Šį keliasluoksnį
įvardijimą galerininkai supaprastino iki lakesnio ir labiau
įpareigojančio – Praeitis ateičiai. Tačiau smalsumas liko –
ką autorė norėjo pasakyti iškeldama tekstilės „paprastumą“? Ar tai, jog nesivaiko vienadienių madų, remiasi
per amžius patikrintomis vertybėmis ar siūlo alternatyvą
postmodernistiniam pasirinkimui? Kalbėti neįmantriai,
suprantamai ir neįkyriai bet kurioje veiklos srityje reikia
didelio talento ir tai sugeba ne kiekvienas. Padaryti tradiciją patrauklią mūsų dienomis, kai meną vertina naujovėmis persisotinusi publika, nėra paprasta.
Pasižvalgę po parodą (architektė – Gražina Pajarskaitė), kurioje eksponuojami pastarojo dešimtmečio
darbai, įmantrybių neišvydome. Pristatomos autorinės
technikos aplikacijos ir mišriu būdu sukurtos tekstilės
kompozicijos, apmąstančios asmeninę, istorinę ir kultūrinę patirtį, traukiančios paslaptinga sustojusio laiko
pajauta. Lino pluošto atspalvių koloritas, supaprastintas piešinys, aiški kompozicija, kurią pabrėžia stilizaciją
diktuojanti aplikacijos technika, – tokie pirmi įspūdžiai
pasidairius po galerijos sales. Menininkė nesiekia stebinti, šokiruoti. Pažįstantieji R. Sipavičiūtę pritars, kad jos
kūrybai būdingas racionalumas, harmonija, saikas, sąsajos su liaudies kūryba. Menininkės vardas ne vienam
asocijuojasi su santūrumu ir rimtimi, tačiau parodoje išvydome ir žaismės, ekspresijos, paneigiančios išankstinį
nusiteikimą. Neatsiejama kūrybos dalis yra ir romantinė
pasaulėjauta, pagarbus žvilgsnis į tradiciją. Vėliausiai
sukurtų darbų temos kilusios iš konkrečių paskatų: šiltų
vaikystės prisiminimų (Mano močiutė grįžta iš bažnyčios,
2018), gilinimosi į kultūrinę praeitį (Lino mūka, 2014; Raštų atgarsiai, 2014; Be pradžios ir pabaigos, 2018), pokario
kartos paliktų kaimo vaizdų (Prisiminimų durys, 2017).
Juose slepiasi žmonių likimai, šeimų istorijos, prarastų
namų ilgesys. Todėl Šv. Jonų gatvės galerijoje eksponuojamus kūrinius laikytume noru kalbėti apie bendražmogiškas vertybes – priversti sustoti, susimąstyti, iš kur mes
atėjome, kur mūsų šaknys, ar išsaugosime tai, ką turime?
Ukmergėje gimusi ir Kaune užaugusi Regina Sipavičiūtė – miesto vaikas. Dailės pagrindus gavusi Kaune,
S. Žuko taikomosios dailės technikume, ji tęsė tekstilės
studijas Lietuvos dailės institute, jį baigė 1967 metais,
tad priklauso dailininkų reformuotojų kartai, įsiliejusiai į
meninį gyvenimą aktyviajame septintame dešimtmetyje.

Tai – laikotarpis, kai visi dailininkai norėjo būti modernūs, kurti veržlios epochos siekius atitinkantį meną. O
modernumas taikomojoje dailėje ir tekstilėje anuomet,
po atvirai ideologizuoto pokario laikotarpio, buvo prilygintas saikingumui, apibendrinimui, todėl į tekstilę
skverbėsi dekoratyvi, supaprastinta kompozicija, santūrus monochrominis arba ryškesnių spalvų koloritas.
Tuo metu buvo klojami lietuvių tekstilės mokyklos pagrindai, įsitvirtino stilizuota vaizdavimo maniera, turinti sąsajų su ritmiška liaudies audinių (rankšluosčių,
lovatiesių) kompozicijos struktūra. Etninė tradicija – neatsiejama lietuviško modernizmo lūžio dailės palydovė,
sutapusi su vakariečių atsigręžimu į savo šaknis, susidomėjimu archeologiniais radiniais, etnografija, liaudies
menu. Dalyvavimas tautodailės rinkimo ekspedicijose
studijų laikais, o vėliau darbas Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje (dabar – Lietuvos nacionalinis muziejus) bei Liaudies meno draugijos Parodų fonde tik sustip
rino R. Sipavičiūtės tautiškumo paieškas. Menininkė visą
gyvenimą siekė gilesnio ryšio su liaudies menu, jai buvo
svarbu ne tik pajusti liaudiškos tradicijos dvasią, bet ir
atskleisti tautodailės ryšį su bažnytine daile, surasti liaudiško, rupaus paprastumo ir barokinių įmantrybių, paveikusių tautodailę, sąsajas.

VISKAS PRASIDĖJO NUO GOBELENŲ

Ankstyvieji Reginos Sipavičiūtės kūrybos žingsniai sutapo su lietuvių tekstilės eksperimentais ir iš Vakarų
tekstilės avangardo atkeliavusio gobeleno įsitvirtinimu
vietinėje dirvoje. Pirmieji svarbesni darbai, iš kurių atpažįstame R. Sipavičiūtės braižą, yra gobelenai Bobų vasara
(1974), Dailės muziejus ir jo filialai (1978–1985), triptikas
Geologija. Biologija. Geografija (1979), išaustas Vilniaus
universiteto 400 metų jubiliejui. Menininkei malonu prisiminti, kad originalios kompozicijos, monochrominio
kolorito pastarąjį triptiką teigiamai įvertino lietuvių dailės grandas scenografas Liudas Truikys. Kiekvienoje
triptiko dalyje – tarsi sename rankraštyje – ji įkomponavo
inicialus (pirmąsias teksto raides), apsupdama juos dekoratyviais elementais ir erdviniais fonais. Tuo metu autorė kontrasto principu derino dekoratyviai ir erdviškai
traktuotus motyvus. Toks yra gobelenas Pro langą (1978),
vaizduojantis už lango horizontan tolstantį gamtovaizdį.
R. Sipavičiūtė viena pirmųjų lietuvių tekstilėje prisiminė
barokui būdingas panoramas, perspektyvon tolstančius
vaizdus, išlaikydama asmeninei kūrybai būdingą kameriškumą ir vidinį santūrumą.
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Nuotrauka iš asmeninio
menininkės archyvo

Lietuvių „atrastas“ gobelenas tarnavo viešųjų interjerų puošybai, kuriai sovietmečiu buvo skiriama nemažai
dėmesio ir lėšų. Architektai vertino R. Sipavičiūtės darbų
harmoniją, jų menines ypatybes, atsiskleidžiančias architektūrinėje erdvėje. Dėl aiškios, tektoninės struktūros jie
vizualiai pratęsia erdvę, organiškai sąveikauja su geometrinėmis architektūros formomis, iliuziškai jas keisdami,
sušildydami, papildydami žmogiškuoju masteliu. Pačiai
menininkei kūryba interjerams tapo jėgų išbandymu ir
stimulu apgalvoti motyvus bei stilizavimo manierą, tinkamą viešajai aplinkai. Bendradarbiaudama su architektais ji sukūrė gobelenų ir tekstilės pano visuomeniniams
ir privatiems interjerams. Tarp ankstyvųjų buvo kompozicija Pavasaris (dar vadinama Obuoliai, 1979, archit. Ramūnas Kraniauskas) Klaipėdos santuokų rūmams, kiek
vėliau – gobelenai Su povais (1981) privačiam interjerui,
Juknaičiams (1989–1991) – Juknaičių bibliotekai. Tai – monumentalūs, asociatyvaus turinio darbai, atspindintys
asmeninio stiliaus paieškas, orientuoti į pasaulio modernizmo klasiką, kūrybiškai jungiantys klasikinę dailę
su lietuviška tradicija. R. Sipavičiūtė išaudė ir daugiau
gobelenų. Dalis jų pateko į Lietuvos tekstilės kolekciją, septintą–devintą dešimtmečiais apkeliavusią Europos
valstybių parodų sales – jie tapo mūsų šalies kultūros ambasadoriais. Viena paskutiniųjų interjero kompozicijų –
monumentalus Gobelenas Lietuvos valstybei (2004–2005),
vaizduojantis šuoliuojantį Vytį, išaustas Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo rūmams tuo metu, kai tekstilė tapo reta viešnia viešojoje erdvėje. Jam, kaip ir kitiems
R. Sipavičiūtės darbams, būdinga metaforiškai reiškiama
idėja, pakili nuotaika, monochrominis koloritas.

APLIKACIJOS MEISTRĖ

Regina Sipavičiūtė – aplikacijos virtuozė, pritaikiusi
rankdarbiais laikytą atlikimo būdą monumentalioms
tekstilės kompozicijoms, įrodžiusi, kad aplikacijos technika galima kurti ne tik vėliavas, servetėles ar kitus

mažmožius, bet ir didelės apimties sudėtingus tekstilės
pano. Išorinis aplikacijų paprastumas slepia nematomą
juvelyrinį darbą. Iš spalvoto veltinio gabalėlių ir kitų
audinių kuriamos aplikacijos, primenančios vitražus, radosi iš autorinių atradimų – kiekvienos detalės dažymo
rankomis, po to kruopštaus susiuvimo, apskaičiuojant
skirtingų spalvų ir faktūrų skiaučių derėjimą, šviesos atspindėjimo skirtumus, dygsnio pobūdį. Šios aplikacijos
sudėtingos – dažnai inkrustacinės (įsiuvinės), dvipusės,
todėl gali būti traktuojamos kaip erdvinės kompozicijos. Vienas pirmųjų žinomų dailininkės darbų, atliktų
aplikacijos būdu, – Natiurmortas miestui (1975) pasižymi
dailininkei būdinga oficialumo ir kameriškumo pusiau
svyra. Simetriškai įkomponuotus Vilniaus architektūros
motyvus sušildo ant barokinės palangės pastatyta vaza
su gėlių puokšte. Šiame darbe sugyvena miesto istorija
ir šiandiena, praeities didybė ir kamerinė kasdienybė.
Didelio užmojo tekstilės pano Žiogas (1984–1985;
archit. Algimantas Šironas, 200×1000 cm) Panevėžio vaikų kavinei Žiogelis taip pat atliktas aplikacijos technika.
Žaismingas žiogas, kurio dar reikia paieškoti tarp įspūdingų vešlių žolynų ir lapijos, sukuria pasakišką nuotaiką, dera prie kavinės paskirties bei interjero. Visai
kitokio pobūdžio visuomenei bene geriausiai žinomas
dailininkės kūrinys Maloningoji (1992, archit. Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai, LR Seimo rūmų Baltoji salė),
žvelgianti iš televizijos ekranų per transliacijas iš Seimo
rūmų. Griežtą simetriją, kurios ašis sutampa su centrine
interjero ašimi, pabrėžia frontali Maloningosios figūra ir
ją supantys architektūriniai elementai, o rimtis suteikia
interjerui vientisumo, jį harmonizuoja. Marijos Maloningosios su spinduliuojančiomis rankomis vardu pavadinta moteris panaši ne tiek į šventąją, kiek į globėjišką
lietuvę motiną, vilkinčią tautinius drabužius ir ryšinčią
tradicinį nuometą.
Per savo kūrybinę karjerą R. Sipavičiūtė sukūrė daugybę aplikacijų: vėliavų (Dainų šventės vėliava, 1994),
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bažnytinių drabužių (arnotai Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčiai, 1999), dekoratyvinių stalo
dangalų (takelių, servetėlių), iš kurių galima sudėstyti
nuostabaus grožio vientisas dekoratyvines kompozicijas. Vingrūs jų grotesko raštai pereina iš vienos dalies į
kitą, papildo lygias geometrines plokštumas sudarydami puošnią visumą. Į aplikacijas kartais R. Sipavičiūtė
žiūri tarsi į tapybines abstrakcijas ir renkasi audinį kaip
tarpininką koliažinei kompozicijai. Dailininkė mėgsta iš
geometrinių segmentų formuoti ekspresyvias, jausmiškai aktyvias kompozicijas (Langas, 2010; Trispalvė, 2011;
Vieversio diena, 2012), kuriose ryškėja atpažįstami motyvai (Varna, 2008; Verbos, Arkliukas – visi 2014). Dailininkės močiutės pasiūtų skiautinių vaizdas įkvėpė sukurti
darbus, į kuriuos menininkė įsiuvo liaudies audėjos Monikos Kriukelienės išausto audinio gabalėlių, derindama
su aplikuotomis augalinių motyvų detalėmis (Senelės kilimėlis I, II, 2012). Nedidelio formato aplikacijose autorė
pakartoja gobeleno Geologija. Biologija. Geografija (1979)
atradimus – jose komponuoja stambius inicialus, apsupdama dekoratyviais motyvais, juos kuria kaip dovanas
brangiems žmonėms.
Pastaruoju metu R. Sipavičiūtės darbai keliasluoksniai, papildomi kitomis technikomis, karpytais kiauraraščiais motyvais, siekiant peršviečiamumo, lengvumo,
plevenimo erdvėje įspūdžio. Vienodo dydžio audinio
kvadratėliai, suformuoti vyniojant ant jų siūlus – svarbios paskutiniųjų kūrinių detalės. Kiekvienas kvadratėlis
vis kitoks, unikalus, tačiau dėl vienodo dydžio yra tarsi
modulis, tarnaujantis kompozicijos sruktūrai, papildantis stambesnes detales, suteikiantis kūrybai inovatyvumo
matmenį. Vienu atveju šie kvadratėliai papildo didesnio formato kompozicijas, kitu atveju funkcionuoja kaip
savarankiški elementai, iš kurių formuojamas kūrinys.
Kvadratėlius dengiantys skirtingų rūšių siūlai nevienodai atspindi šviesą, todėl, skirtingai apšviesti, atrodo kaskart vis kitokie. Šiais kvadratėliais autorė padengė savo
tetos išaustą aštuonių metrų ilgio audinį, suteikdama
ilgaamžei tradicijai šiuolaikinę interpretaciją.
Dailininkės veikla neatsiejama nuo jos pedagoginės
praktikos. 1992–2012 m. dėstydama Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedroje (1993–2002 m. šios katedros
vedėja, nuo 2007 m. profesorė), ji išmokė aplikacijos
technikos ne vieną jaunųjų tekstilininkų kartą, nuosekliai
diegė pagarbą liaudies menui, apvažiavo visą Lietuvą
su studentų parodomis, kurias rengė miestų ir miestelių
kultūros centruose. Didžiulę savo patirtį R. Sipavičiūtė
apibendrino knygoje Aplikacijos pagrindai (2008), praaugusioje studentams skirto metodinio leidinio rėmus, tapusioje tikru bestseleriu. Daug dėmesio menininkė skiria
mėgėjų meno populiarinimui. 2014 m. ji surinko ir Vilniuje eksponavo didelio dėmesio sulaukusią pažįstamų
moterų, jų mamų ir močiučių siuvinėtų rankdarbių kolekciją Praėjusio amžiaus siuvinėjimai.
Nuo 1967 m. R. Sipavičiūtės kūriniai eksponuoti
Lietuvoje ir užsienyje: Čekoslovakijoje (1969, 1976), Rumunijoje, Bulgarijoje (abi 1976), Suomijoje, Austrijoje (abi
1977), sąjunginėje smulkiosios tekstilės parodoje Rygoje
(1983), Vengrijoje (1988), Airijoje (2004), Ukrainoje (2005).
Dailininkė 2002–2018 m. surengė asmenines parodas Vil-
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niuje (2002, 2005, 2012, 2014), Ukmergėje (2002), Panevėžyje (2005), Dusetose, Kupiškyje, Ignalinoje (visos 2014).
R. Sipavičiūtės kūryba – tai mūsų tekstilės klasika,
išaugusi iš liaudies meno tradicijos, sumišusios su miestų ir miestelių kultūra, istorine daile, bažnytiniu paveldu. Amato meistrystė sustiprina meninę kūrinių kokybę
ir patvirtina, kad paprastumas, kylantis iš tautodailės
tradicijos, yra meno kūrinio stiprybė.

Iš diptiko Dviese, 2008
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Vladas Braziūnas

kelias į namus
Vilniaus heteroglosija
Vikrūs vaikinai, greičiau apsijuoskite pjūklais plieniniais –
Tą Griausmavaldžio ąžuolą,
Tuopą išlakią...
Žaismingos eilės apie to paties iškilaus didžiūno atvykimą
Vertė Rita Katinaitė*

atgijęs keptas pasninko gaidys ant Našlaitėlio stalo
girtuoklis Astikas, pragėręs pinigą, paties Kavarske nusikaltą
lapeliais visas lig ausų aplipęs figlapių išmanėlis
pametęs galvą Vilniaus rotušės aikštėj ant grindinio
Bezdonių traukinio plėšikas, šaunią praktiką pradėjęs
išgrobti pinigus vilniečių, laukiančių tramvajaus
bet keitėsi laikai ir papročiai, nusigyvenom ligi vario
paminklų, virdulių, kapų tvorelių supirktuvių
jau nebe tie vagišiai nei avantiūristai, ne Andoros
karaliai ir pasiuntiniai prie sosto, jau beveik
padorūs pinigo kalikai medkirčiai, jiems šlamančią
sudėčiau odę, bet gaidys jos neskaitys: mat gieda užsimerkęs

kelias į namus
nesilyk iš nelygstamos, iš
savo nuodėmės nei patirties
vienašnervis ponaitis ties
kapinėm tau auksinių atkiš
pilną saują... stovėk netirtėk
gal ir tavo lobis kai kam
ryto metą arkliašūdžiu virs
ir atrodys, kam ta ranka
klydus, skridus – vis tiek nusvirs
kilus, skridus, paklydus virš
lyg namų, lyg ne svetimų
ir svetingų, ir nelabai
bet sutingusių net pribaigt
* Herojinė giesmė apie... inauguravimą vaivada. [Vilniuje, 1763] //
Gratulatio Vilnae = Vilniaus pasveikinimas, 2001, p. 403.

K Ę S T U ČI O S V Ė R I O nuotrauka

ten bebalsiai kad uždainuos
ligi ryto skaičiuok anuos
ir nebeprisimink, pamiršk
tik balsu nesakyk: esu
per baisu būti jų balsu

be muzikantų – ne vestuvės
buvom trise: būgnas, armonika,
muzika – strykas tik strykčioja,
dumplės švokštuoja, ir šiepiasi
raišo marmūzė
nors vienašnervio nervos kaip
raistas, o vis tiek ne bedugnės,
tuklios ugnys iš būgno, dumblas
iš dumplių
rytas, stribas, kruvinas strypas,
liepsnojančios lūpos, ak, paliepių
triūbon įkniubusios
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priledėjęs prie tylinčių bėgių

Kretos alus

kelionių mūzai, styrančiai stoty
atsukęs nugarą, „į Vilnių“ burbteli atvykėlis
variniai žvanga, trankos bėgių sandūrom
drezinos prieštvaninės, miega vandenys

iš karo pelenų paikų – aukų akmens
atvirakrūtė Kretos žemdirbė
išsirąžys it rėčkoje alus, įsigyvens
o visa kita, žeme, uždrebėk

ir bėgę amžiai, netikėtos vagos, smegduobių
bedugnių ežerai, kai viename panirus ančiai
kitame kometos išnyra uodega, o gal kumelės
mirga parko ežere pušies viršūnė, ten linguoja

užtrenki dalgį, rugiui nusilenk
jo akys rudos, rudos ir liepsnotos
išblukusios šuoliuot bepročių plotuos
suklupusios žiūrėt, į atspindį gyvent

ne vygė, gal tik įsipynęs ašutinėn kilpon
be balso kėkštas rėkia, jis pakiltų, bet sniegai
užgriūva traukinį, užmigdo pusnyje šilkinėj

gyventi lėta ir gyventi gelia
kaip prie alaus dainuoti seną dainą
joje karų dvasia į Kretos atsimaino
jinai jauna, mes – kretantys seneliai

kažką per sapną vapa selyklojai, krūvos
lyg cukrum užpustytų cùkrinių burokų, miega
miestelis gelžkeliu užkaltomis langinėm

pamokslas nuo pagelžkelio smilgos
nelėk išdegus akis
neik su angelu sargu
lenkčių nei imčių
gyvybės skaudi vabalėle
žvelk, prasilenkiančius traukinius
priešinės jėgos pritraukia
į želvą tamsą suglaubia
stibikaulius vieną prie kito
taiko, lig ryto
linguojančius laiko
paleidžia
sliaukit kas sau arba ne

skerstuvės per jauną mėnulį
apakins balta balandžiukė –
pašvyst tik iš ančio praskiepo! jau...
žviegia nebenulaikoma, tave iš to laiko
kaip kiaulės paūdrę išpjaus
dėdė Jonas ar dėdė Praniukas, kai ūpas
suka už kojų pagriebęs tą vaiką
mataruojas sienojai ir lubos
skubam, oi, kaip mes skubam, sūpeklės
lūžta, dumba virtuvės asla, išsiklaipo
siena senojoj gryčioj, negudrūs
sapnai, pateka jaunas

lygiadienio garvežys
rojaus pirmiena ant strėnų plaukų krioklys
šlynžemy mėnuo šaknijas nei slys nei klys
ko, išmarine, kvailai po kojom maišais
kur atspariniai keliai baigiasi atmušais
negailėk nė vienam pirties nei pragaro garo
nei atleisti kaltes ir tiems, kur žino, ką daro

suvestinės žinios
nieks neišgelbės, tau liks
kiek ant vandens laikysis
skylanti gelda, geldoj kvailys
pasaulį gelbėt išdrįsęs
lauk, gal prie kranto geldą priplaks
kranklį pašaukt į puotą
gal spėsi, o kai pales
ateis našlė vainikuota
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ir vėl jis savo

mačiau jį išsekusį, liūdną

plakamės krantas į krantą
rėvotą, neatidalomi
vandenys krinta ir krenta
šiaušiasi, puola ir skalija

šiurkščiavilniai įmitę kalneliai ganės
ties kelio vingiais
bangeles, Rašto ritinius, rito Sevanas
vėl vandeningas

jūržolės? žuvys? Adomo
šešėlis, jo sumylėtas?
galėt jau nustoti domint
į šoną nueit galėtų

pasveikinau jo sveikatą
vėsų rugsėjo rytą
saulei tekant, galvojau, ką tu
mano vietoj darytum

sueitys, pradžios ir kilmės
kas menka ir kas didžiausia
sujuda įšalo kirmis
ir žemė krykščia iš džiaugsmo

žemei sprūstant, smegduobės žiobriui
apžiojus salą
gal dėl vieno vargano žioplio
neverta keist ritualo

nė vienas kaukės plaukas neiškris

Lietuvoj paryčiais pašalvena
bet dienos pilkos
seklią gyvastį mano, nelyg Sevano
tavo ašaros pildo

tas, kuris many įtaisė
gerą laikrodinę žinią
jos spyruoklę, geležinę
vaidinuoklę, o nebaisią
tas ir stebi, kaip artėja
lenkų ir lietuvių pilnas
kaip jis veržiasi į Vilnių
kaip tvarkingai kaukę dėvi
Užgavėnių ar gyvųjų
kam gruzdelį, o kam blyną
saldų, riebų... apdalina
ir netujina, neuja
pagarbiai vis, mat keleivis
pagrindinis personažas
šito mito ar miražo
autobuso? Nojaus laivės

kitaip ir negali būti
pamažu pilną šulinį pridienojo
prisisemsim miniatiūrinių dunojų
angelėli kolibrio sparnais
ko virpėdama taip mainais
neliūdėk, kad žemesnio rango
deivė Dėkla mane apsirango
jau neišseksiu, vandeniu tikiu
greičiau neteksiu sprando ar akių
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To m a s R e k y s

Hamletas – kitu kampu
Kai kurie kritikai išsako mintį, kad Hamletas yra neišaiškinama paslaptis, tačiau niekas nedrįsta pasakyti,
kad karalius nuogas...
L. N. Tolstojus. Apie Šekspyrą ir apie dramą, 1906

Į VA D A S

Meno kūrinį galima nagrinėti daugeliu aspketų – meniškumo, aktualumo, tikroviškumo ar fantazijos pagrįstumo ir t. t. Egzistuoja dar ir kūrinių psichoanalizė, tik čia
jau aiškinamasi apie patį autorių, kuris save atskleidžia
per kūrinio pavidalą. Bandoma atsekti, kokie sąmonės
vingiai inspiravo ir lėmė būtent tokį siužetą ar vaizdavimą, herojų santykių peripetijas. Tačiau tai nėra kūrinio
meniškumo vertinimas – su tuo psichoanalizė iš esmės
prasilenkia.
Psichoanalitikų vertinimu, bet kokią meninę kūrybą
lemia libido energijos sublimacija – nesąmoningų lytinių potraukių visumos konversija į kultūrines formas.
Tai galima įvardyti ir kaip nors metaforiškai – demonų
suvaldymu. Tačiau ir suvaldyta libido energija niekur
nedingsta – ji nusėda pasąmonės gelmėse.
Svarbiu veiksniu nagrinėjant libido poveikį sąmonei laikomas vadinamasis Edipo kompleksas. Taip apibūdinamas vaiko psichoseksualinio vystymosi etapas,
kai tėvas vertinamas kaip konkurentas geidžiant motinos. Nėra vieningos nuomonės dėl lyties svarbos – ar
tai būdingiau berniukams ar mergaitėms, įvairiai vertinama ir amžiaus reikšmė. Dar kebliau homoseksualios
orientacijos atveju, juo labiau, kad nėra galutinai aiški
ir pati homoseksualumo prigimtis. Teoriniu vertinimu,
heteroseksualus vaikas, pavydėdamas motinos, trokšta tėvo mirties, o homoseksualas atitinkamai geidžia
tėvo ir nekenčia motinos. Bet kokiu atveju, tai atsiranda
ankstyvoje vaikystėje, kai erotinės apraiškos sąmoningai
nesuvokiamos. Vėliau nemalonūs atvirai sau pripažinti
seksualiniai troškimai nustumiami į pasąmonę ir lieka
užmarštyje, tačiau kartais išsiveržia įvairiomis sublimuotomis formomis – sapnų simbolika, vienokia ar kitokia
kūrybine raiška. Sunkesniais atvejais formuojasi neurozės ir net psichinės negalios.
Psichoanalitikams vienas dėkingiausių nagrinėti
objektų yra Shakespeare’o kūriniai, ypač jo tragedija Hamletas. Ši pjesė laikoma literatūriniu ir filosofiniu
žmonijos civilizacijos perlu, kartu pripažįstama ir kažkokia neatskleista Hamleto paslaptis. Skaitytojus ir žiūrovus trikdo Hamleto apsimestinio išprotėjimo scenos; kai
kada jo elgesys, kaip tikrai išprotėjusio, veiksmai ne visada motyvuoti. Motyvacijos stinga ir kitiems veikėjams,
o įžvelgiamos kūrinio potekstės pernelyg gilios, kad jas
būtų galima aiškiai suprasti. Iš to kilę teiginiai, kad Sha-

kespeare’as pats nesupratęs, ką rašo. Ir priešingai – kad
jis genialiai įžvelgęs ateitį net iki pat XXI amžiaus ir todėl
nesuprastas iki galo.
Žvelgiant iš psichoanalitinių pozicijų, dramos veikėjas Hamletas yra kažkokia dvasinė paties Shakespeare’o
raiška, kurios esmę froidistai tariasi atskleidę. Tai viso
labo dar vienas vadinamojo Edipo komplekso teorijos
patvirtinimas. Hamletą trikdo per ankstyva motinos santuoka po jo tėvo mirties, bet iš tiesų tai reiškia, kad jam
užkliūva apskritai pats santuokos faktas. Svarbu ne tiek
tėvo atminimas, kiek motina, kuri vėl vyro – patėvio –
glėbyje... Ką tik atsikratęs „konkurento“ – tėvo (svarbi
detalė, kad tėvas ne kur kitur, o pragare), Hamletas staiga vėl išgyvena tą pačią libido problemą, kuri jį kamavo
ir anksčiau. Toliau matome Hamleto bandymus išsakyti
pačiam sau ir visiems aplinkiniams tokią kraupią savo
tiesą, kurie virsta apsimestiniu išprotėjimu siekiant nužudyti patėvį Klaudijų.
Taip Shakespeare’as kūrybine forma neva atskleidžiantis nesąmoningas savo ankstyvosios vaikystės libido pajautas. Toks vertinimas arti tiesos, bet neišnarplioja visų tragiškos Hamleto dramos peripetijų. Princas
nekenčia ne vien patėvio, bet ir visos rūmų aplinkos, ir
net savo mylimosios Ofelijos. Iš Hamleto prasiveržiantis
totalus protestas atliepia socialinį individo konfliktą su
valdančiųjų luomu, ir dėl to Hamleto pjesė imta vertinti
kaip kupina gilių įžvalgų. Tačiau tai – vėlesnės kilmės
interpretacija, nulemta istoriškai susiklosčiusių socialinių santykių vertinimo (maždaug po Prancūzų revoliucijos, iki to laiko Shakespeare’o Hamletas nebuvo taip
labai adoruojamas). Iš tiesų čia turime Hamleto vidinio
konflikto perkėlimą į socialinių santykių lygmenį, kai
Hamleto „reitingas“ kyla, o jo aplinka galutinai pasmerkiama. Vis dėlto kartu išlieka ir tam tikras suglumimas
neatsikratant pajautos apie kažkokią visai kitą šio kūrinio potekstę.
Yra žinoma, kad Shakespeare’as turėjęs homoseksualių potraukių, apie tai byloja kai kurie jo sonetai – ten
„jis“ myli „jį“ (sovietiniai leidiniai čia buvo cenzūruojami – buvo verčiama „jis“ myli „ją“). Ne mažiau homoseksualios tendencijos specifinėmis detalėmis išnyra
Shakespeare’o pjesėse. Šiuo atžvilgiu įstabia laikoma
pjesė Cimbelinas. Joje tipiškos herojų suksualinio pobūdžio peripetijos – gyvas partneris laikomas mirusiu,
persirenginėjimai kitos lyties drabužiais, klaidinga informacija meilės reikaluose, galvos nukirtimas nemylimajam ir pan. Esminė siužeto linija – mergina, apšmeižta
dėl neištikimybės, savo ištikimybę įrodo persirengusi
vyru, atitinkamai ir vardą pasikeitusi iš Imogene (kilme
reiškiančio mergina) į Fidelę (ištikimybė). Čia gana atvira
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užuomina į ištikimybę, galimą tik per vyro pavidalą. Pabaigoje jos mylimasis ištaria jai tokius žodžius: kabok kaip
vaisius, mano siela, kol medis mirs (Hang there like fruit, my
soul, Till the tree die). Teigiama, kad tai – jausmingiausios
ir dvasingiausios eilutės visoje Shakespeare’o kūryboje.
Tačiau galima ir ironiška potekstė: uždraustas rojaus
medis, tik su nenuskintu vaisiumi. Visi žinome, kas jį
nuskynė, kas yra visų nelaimių priežastis – moteris... Vyras jokio vaisiaus neskina ir pjesėje išsakoma elementari
fiziologinė tiesa: gyvenama kaip žadamame danguje –
nesidauginant ir atitinkamai be jokių problemų... T. y.
pjesės autorius gana aiškiai implikavo simbolio atskleidimą – kokią santuokinę porą jis turi minty.
Reikšmingų užuominų teikia ir kitos Shakespeare’o dramos – tragiški heteroseksualių santykių finalai.
Štai Ofelija išprotėja ir nusiskandina – tarsi slaptų homoseksualo troškimų išsipildymas, nes moteris tokiam
pirmiausia yra nekenčiama konkurentė siekiant vyro.
Ofelija ir vaizduojama kaip nieko deramai nesuprantanti kvaišelė. Apsikvailina ir Otelas – įtikėjęs šmeižtu,
pasmaugia nekaltą savo žmoną. Romeo ir Džuljetos savižudybės – irgi tarsi piktdžiugiška heteroseksualios jų
meilės išjuoka.
Tokius siužetinius finalus galima vertinti kaip nesąmoningą Shakespeare’o protestą prieš jam svetimos lytinės orientacijos visuomenę, reikalaujančią laikytis įprasto etinio standarto. (Iš Shakespeare’o biografijos žinoma,
kad jis buvo vedęs – kaip homoseksualui, jam tai turėjo
būti kančia.) Atitinkamas ir vidinio komplekso prasiveržimas Shakespeare’o kūryboje, kuris akivaizdžiausias
Hamleto problematikoje.

KONFLIKTO UŽ UOM AZ GA

Hamleto istoriniai šaltiniai yra mitologinės kilmės: dviejų
brolių konfliktas demonstruoja gėrio ir blogio dichotomija. Brolis nužudo brolį ir stoja nužudytojo vieton: tai
galima vertinti net religinio nuopuolio prasme – kaip apgaulės, melo ir klastos viešpatiją. Istorija per laiką varijavo pasipildydama detalėmis, bet išlaikydama savo esmę.
Shakespeare’as, kurdamas Hamletą, naudojosi įvairiais to
pobūdžio pasakojimais ir legendomis, bet suteikdamas
savosios sublimacijos prasmę.
Pjesės pradžioje rūmų aplinka piešiama kaip šventiška, pakili, atsipalaidavusi. Naujasis karalius Klaudijus su Hamleto motina Gertrūda sveikina sugrįžusį
Hamletą, reikšdami viltį, kad jis nebegrįš studijuoti į
Vitenbergą. Jie nori matyti Hamletą namie, kaip teisėtą
sosto įpėdinį. Shakespeare’o laikais Vitenbergas asocijavosi su kritiškomis ir maištingomis humanistinėmis
idėjomis – jei lygintume su mūsų laikų, turėtume kažką
panašaus į laisvą Vakarų demokratiją, palaikančią visokias seksualinių mažumų teises ir laisves... Vitenbergas
tada dar taip giliai nealsavo, tačiau Hamletui konservatyvi namų aplinka buvo jau kaip kilpa ant kaklo, visa
Danija jam – kaip kalėjimas. Jis niūrus ir užsisklendęs,
motinos raginimas – O Hamletai, mesk tas nakties spalvas – nuskamba tuščiai ir išnyksta Hamleto dvasios tamsybėse (cituojamas Alfonso Nykos-Niliūno vertimas).
Hamletui visas pasaulis šlykštus, jis netgi apimtas savižudybės idėjos:
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Ir jeigu Viešpats būtų neuždraudęs
Savižudybės! Dieve, mano Dieve!
Koksai beprasmis, tuščias ir šleikštus
Atrodo šis pasaulis ir jo monai.
Šlykštus! Šlykštus!
Viso to priežastis – per ankstyva motinos santuoka.
Reikėjo kiek ilgiau palaukti. Klaudijus dar apkaltinamas
incestu, bet iš tiesų, ypač bibliniu vertinimu, čia tipiška
(šiaip pagirtina!) levirato santuoka, kai brolis ima į žmonas mirusio brolio našlę. Juo labiau, jeigu to reikalauja
politinė situacija ir bendras dinastinis klano interesas.
Visų laikų aukštuomenės luomams būdinga remtis ne jausminiais ar estetiniais argumentais, o kur kas
svarbesniais politiniais interesais. Įprasta vertinti, kad
diduomenės santuokos iš išskaičiavimo sudaromos dėl
valstybės gerovės. Dvasiniai dalykai čia iš tiesų aukojami, ypač jeigu tai tvirtina ir kelia luomo statusą bei teikia
turtinį klestėjimą. Teisingai pasirinkus vedybinę taktiką,
valstybė tik stiprėja. Tačiau dvasiniai dalykai diduomenei neišnyksta – meilės reikalams pakakdavo meilužių,
ir tai būdavo įprastos nuolatinės rūmų intrigos.
Hamlete kaip tik tokia Ofelijos situacija – jos tėvas
Polonijus ir brolis Laertas susirūpinę, kad Hamletui ji
bus tik žaisliukas. Laertas Ofeliją persergėja:
Bet tu turi bijoti,
Nes luome jo valia ne jam priklauso,
Ir jis – tiktai kilnaus gimimo vergas.
Negali jis kaip žmonės paprasti
Pats rinktis kąsnio, nes kaip tik nuo to
Pareina krašto gėris ir saugumas.
<...>
Kiek tai su Danijos valia sutampa.
Tad ir Klaudijaus santuokos su Gertrūda atveju –
kiek ten būta tikros meilės ar ne – politinių reikalų fone
tai nublanksta. O politinė reikmė buvo ta, kad mirus
Hamleto tėvui, – Danijos karaliui, – kilo karo grėsmė iš
Norvegijos pusės. Norvegijos princas Fortinbras, surinkęs Būrius padaužų bei klajūnų, jau rengėsi užpulti Daniją, bet tą grėsmę sėkmingai diplomatiniu būdu pašalina
kaip tik staiga į valdžią atėjęs Klaudijus (vedęs Gertrūdą,
jis įgija karaliaus teises). Klaudijus siunčia ambasadorius
pas Fortinbro dėdę įtikinti, kad suvaldytų savo jaunąjį
karštakošį sūnėną, ir misija pavyksta (neišnaudotą energiją Fortinbras nukreipia į Lenkiją).
Atitinkamai skubios santuokos priežasčių nenorinčiam suprasti ir per ilgai gedulą nešiojančiam Hamletui
Klaudijus meta priekaištą – tai nevyriška ir išduoda neišlavintą prastuolio protą. Tačiau Hamleto aklumas politinei
situacijai kritikų vertinamas kaip dvasios didybė – Hamletas neva yra aukščiau niekingų politinių reikalų ir jam
svarbu tik dvasiniai principai. Deja, iš tiesų Hamletas
visiškai nekvestionuoja savojo luomo statuso. Kaip rodo
pjesė toliau, jis yra arogantiškas žemesnio luomo žmonių
atžvilgiu. Nužudęs Polonijų, įvardija jį landžiu ir smulkiu
juokdariu, vaikystės draugus Rozenkrancą ir Gildensterną pasmerkdamas pražūčiai, taria, kad jo sąžinė čia rami,
nes pavojinga menkesniesiems kištis / Ten, kur susiduria įkaitę

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 8 , N R . 3 ( 6 0 4 )

56

Hamletas bandęs išsiaiškinti nusikaltimą, bet išprotėjimo suvaidinimas nepadeda. Čia iš tiesų turime ne
nusikaltimo tyrimą, o vaiduoklio inspiruotą savosios
būties manifestaciją. Visų loginių pjesės nenuoseklumų
priežasties reikia ieškoti Hamleto asmenyje – ir logika
sugrįžta...

H A M L E T O VA I D U O K L I S

E U G ÈN E D E L A C R O I X . Hamletas ir jo motina Gertrūda

ietys / Galiūnų kovoje... Įstabu ir tai, kad duobkasiai pjesėje
įvardyti klounais (Clown) – suprantama, pagal Shakespeare’o meto tradiciją. Tai – tipiški žmonių masės, tautos
atstovai, dėl kurių šio pasaulio didžiūnai aukojasi vedybomis iš reikalo ir tarnauja visa savo gerove...
Tai, kad vienas brolis nužudo kitą, be abejo, vertinama neigiamai, tačiau irgi tik pagal bendrą moralinį
principą. Kitas reikalas – politinės peripetijos, kuriomis
iš esmės remiasi visų laikų valdantieji. Čia, bent teoriškai, ir Klaudijaus niekšybė gali būti pateisinta politine
reikme, nes Hamletas tėvas buvo sukėlęs konfliktinę situaciją su norvegais ir dėl to šaliai grėsė nuolatiniai karai (karininkas Bernardas kalba apie šmėklos panašumą
į mirusį karalių, kuris sukėlė tuos visus karus).
Tačiau Hamletas apie Klaudijaus nusikaltimą nieko
nežinantis, ir kaltinti Klaudijų iki vaiduoklio pasirodymo
nebuvo jokio pagrindo, kaip ir vėliau apsimesti bepročiu.
Išsiaiškinti tai nepadeda, o priešingai – priverčia Klaudijų įtariai suklusti. Iki tol Klaudijus buvo ramus – niekas
nieko apie buvusį ar nebuvusį nusikaltimą nežino. Kaip
tik turįs informacijos, tačiau niekuo nepasikeitęs ir tuo
neišsiduodantis Hamletas čia galėjo nuveikti daugiau.
Išprotėjusiojo suorganizuotas spektaklis viso labo buvo
tik atvira užuomina – įžeidžianti ir atskleidžianti apsimetimą. Pjesėje Klaudijus ir susirūpinęs – ar nėra ten kokio įžeidimo? Jis ir taip sunerimęs, ir jei kaltas, juo labiau
būtų pasirengęs viskam, lemtingu momentu verčiau lieka sėdėti kaip prikaltas – kam jam išsiduoti? Bet reaguoti
reikalauja atviras įžeidimas kaltinimo užuomina.

Psichoanalitiniu vertinimu Shakespeare’as nesąmoningai tapatinasi su Hamletu, kurio vidinė esmė išryškėja
per vaiduoklį – Hamleto tėvo dvasią (originale Ghost, bet
lietuviškame vertime švelninama – Dvasia). Yra gandų,
kad pats Shakespeare’as vaidinęs savo Hamlete būtent
vaiduoklį! Jei taip, tai – jau kone tiesioginė nuoroda į
Shakespeare’o sąmonėje siaučiantį libido, kuris diktavo
pjesės siužetą.
Vaiduoklio personažas buvo populiarus įvairiuose
draminiuose Shakespeare’o laikų pastatymuose, atsiranda jis ir Hamlete kaip nusikaltimo informatorius. Prototipinėse dviejų brolių konflikto istorijose nužudytojo
brolio sūnui nusikaltimas žinomas tiesiog a priori, o Shakespeare’o atveju įvestas informatorius situaciją keičia.
Tai gali būti ir melagingas pranešimas, randasi poreikis
patikrinti, ištirti, įsitikinti. Ir bent teoriškai galimas variantas, kad valdžią užėmęs brolis niekuo nekaltas. Bet
kokiu atveju turime jau geroką pradinės mitinės istorijos
prasmės praplėtimą.
Svarbus ir Hamleto motinos vaidmuo. Panašiuose
prototipiniuose pasakojimuose nužudyto karaliaus žmonos paveikslas varijuoja. Šiaip ji paveržiama savo vyro
žudiko, bet kartais priešingai – pati su nauju mylimuoju
atsikrato savo despotiško vyro... Kituose variantuose sūnus, keršydamas už tėvo mirtį, užmuša ir motiną.
Shakespeare’o Hamlete motina – karalienė Gertrūda – nekalta dėl vyro žūties ir apie žmogžudystę nieko
nežino; Hamletui užkliūva tik greita antroji motinos santuoka. Tai nebūtų mirties bausmės vertas nusikaltimas
(nepalyginsi su Klaudijaus nusikaltimu), tačiau krinta į
akis Hamleto nusiteikimas prieš motiną – jis sunkiai susivaldo jos nenužudęs:
Pas motiną! Tik būk tvirta, širdie,
Ir sielos Nerono neleisk krūtinėn:
Kad būčiau tik žiaurus, bet neiškrypęs;
Te žodžiai durklais smeigs, ne rankos...
Vis dėlto Hamletas vos neperskrodžia motinai vidurių, tik sulaiko Polonijus – savo gyvybės kaina. Atrodo,
kad Hamletui kur kas svarbiau nudėti motiną nei patėvį,
o apsimetus išprotėjusiu pirmiausia mirtinai užgauti ir
išsityčioti iš Ofelijos taip, kad jos psichika neatlaiko ir ji
žūva. Hamleto veikimo kryptis čia aiški – moterų atmetimas, net savo motinos.
Tai prieštarautų psichologijai žinomam faktui, kad
šiaip homoseksualai kaip tik ypatingai myli savo motinas (ne veltui vaiduoklis primygtinai prašo Hamleto
neliesti motinos). Deja, tai galioja esant subtiliai aplinkybei – motina itin mylima, jeigu ji vieniša, jeigu homoseksualus vaikas auga be tėvo. Moteris be vyro homoseksualios psichikos asmenims – idealus atvejis. Tačiau
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Hamleto motina nebūna viena. Nesąmoningai, homoseksualiniu Edipo komplekso principu, Hamleto motina
buvo nekenčiama ir anksčiau – kaip „varžovė“ dėl tėvo,
o pats tėvas Hamletui yra toks pat „homoseksualas“.
Tačiau tėvą pakeičia patėvis Klaudijus, kuriam Hamletas jokių nesąmoningų ankstyvosios vaikystės libido
troškimų neturi. Hamletas, susidūręs su faktu, kad jam
liko tik motina, ima ją labiau branginti. Tačiau Gertrūda,
pasirinkdama kitą vyrą, išduoda begimstančią Hamleto
vidinę idilę jos atžvilgiu, o kartu ir tėvo atminimą. Taigi
Hamletas šlykštisi naujai atsiradusia sąjunga, jų meilė
jo vaizduotėje iškyla kaip puolimas kraują žagiančiojon
lovon!.. Dėl to jam tampa šlykštus ir visas pasaulis. Čia
iš tiesų buvo sujudintas ir kvestionuotas paties Hamleto
status quo. Klaudijaus ir Gertrūdos santuoka iškyla kaip
priešprieša vidinei Hamleto esačiai, jie gali būti laikomi
Hamleto tėvo bei paties Hamleto žudikais.
Hamleto maldaujama pasilikti rūmuose, ir jis sutinka, bet tik iš paklusnumo motinai. Šiek tiek keista,
rodos, turėtų likti dėl Ofelijos, kurią jis myli, ir jau lyg
laikas būtų galvoti apie vedybas. Tačiau širdyje Hamletui
aiškiai mielesnės studijos Vitenberge, Danija jam – kalėjimas. Pokalbyje su savo draugais Rozenkrancu ir Gildensternu Hamletas neaiškia, bet daug sakančia užuomina prasitaria apie savo tokio pojūčio priežastį – ji
iracionalaus pobūdžio: nieko nėra gera ar bloga apskritai:
mūsų galvojimas tatai apsprendžia. Man čia kalėjimas. <...> Ir
riešuto kevale uždarytas jausčiausi begalinių erdvių karalius,
jei ne tie baisūs sapnai. Hamletas lieka užsisklendęs savyje,
sustingęs savuose apmąstymuose, tarsi spyruoklė, kuri
iššauna pjesės pabaigoje. Jau žuvus motinai, Hamletas,
nužudydamas Klaudijų, pagiežingai taria: Išgerk šią taurę! Tavo perlas čia? / Sek motiną! Tai iš tiesų skamba kaip:
eik po galais, kur ir motina – abu su savo meile!..
Įstabu, kad Hamletui pasirodžiusi tėvo dvasia yra
nuodėminga, besikankinanti pragare. Taip bent jau implikuojama pačios pjesės, nors iš šmėklos žodžių, atrodo,
kalbama apie skaistyklą:
Aš – tavo tėvo šmėkla, pasmerkta
Tam tikrą laiką naktimis klajoti,
O dieną degti liepsnose, kol mano
Gyvatos nuodėmes sunkias ugnis
Sudegins ir nuplaus.
Jei šmėkla vis dėlto pragariškos kilmės, jos minimas
kančių laikinumas (skaistykla – tam tikrą laiką) turėtų būti
melas. Čia svarbiausia yra tai, kad Hamletui šis moralinis tėvo paveikslas iškyla kaip naujiena, ir dėl to galima
tarti, kad tai nėra jo tėvo dvasia. Tai veikiau paties Hamleto savęs vertinimo projekcija. Tėvo šmėkla – tai pats
Hamletas, jo sukaustytas, bet besiveržiantis lauk libido,
kuris Shakespeare’o laikais, kitaip nei mūsų hedonistinės
demokratijos epochoje, vertintas neigiamai. Hamletas
vėliau Ofelijai kalba: galėčiau kaltinti save tokiais dalykais,
jog motina geriau manęs negimdžius būtų... Hamletui atrodo, kad jis myli Ofeliją, bet vaiduoklis jį šaukia pas save:
Sudie, sudie! Atmink mane! Tą atminimo ištarmę Hamletas net užsirašo kaip priesaką kovoje prieš tėvo žudiką
Klaudijų!
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Šmėklą girdi ir su ja kalbasi tik Hamletas, kiti sargybiniai mato, bet šmėkla su jais nebendrauja. Šiuo atžvilgiu įstabi Horacijaus figūra. Tai – iš esmės vienintelis
teigiamas herojus šalia Hamleto, artimiausias jo draugas,
o visomis savo charakteristikomis tiesiog žmogaus tobulybė – pats Horacijaus vardas kelia aliuzijų į antikinį
idealą. Yra manančių, kad pjesės paslapties esmę ir sudaro Horacijus – asmuo, kurį Hamletas myli iš tikrųjų
(o ne Ofeliją). Bet kur kas labiau tikėtina, kad Horacijaus
funkcijos panašios į vaiduoklio, tik priešingos reikšmės.
Jis – tarsi Hamleto būties šviesioji pusė. Netgi susidaro
įspūdis, kad Hamletas, kalbėdamas su Horacijumi, tarsi kalba su savimi. Horacijus – labiau efemerinė figūra:
potencialus natūralios orientacijos Hamletas.
Horacijus pirmasis bando kontaktuoti su vaiduokliu
ir įstabu – jis iš karto intuityviai žūtbūtinai vaiduoklį
stabdo: Užstosiu / Jam kelią, nors ir žūčiau. – Stok, vaiduokli!
Ir toliau, išskėsdamas rankas, jam taria: Jei tu turi kokios
nors galios, – / Prabilk! Tačiau vaiduoklis jam neatsako, o
pragydus gaidžiui krūptelėjo – lyg kaltasis, / Išgirdęs baisų
jam kvietimą... Tai – reikšminga detalė, išduodanti vaiduoklio demoniškumą, o Horacijus, atrodo, apsaugotas
nuo šmėklos poveikio. Nes iš tiesų – kokią gi tiesą galėtų
pranešti pragaro galios? Nebent tik apie žmogaus tamsybes. Horacijus ir atkalbinėja Hamletą nuo susitikimo
su vaiduokliu:
Bet jeigu nuvilios jus į bangas
Arba į gūdžiąją uolos viršūnę,
Pakibusią toli viršum gelmės,
Ir ten, į klaikų siaubą pasivertęs,
Palauš jums dvasią ir išves iš proto?
Tačiau Hamletui vaiduoklis svarbiau už savą gyvybę, gyvenimas jam nieko vertas: Ir ko bijoti? / Gyvybė man
segtuko neverta... <...> Kiekvieną, kurs trukdys, dvasia paversiu! Hamletui sugrįžus, Horacijus taria: Nereiktų šmėklai
keltis iš kapų / To mums pranešti, Prince, o patį Hamleto
susidėjimą su vaiduokliu Horacijus įvertina: Vis dar tebėr
fantazijos valdžioj. Ir ta fantazija – šekspyriškas tamsos demonas neleidžia Hamletui likti natūralioje terpėje, kuri
jam yra svetima.
Hamletas savo susitikimo su vaiduokliu liudininkų –
sargybinio Marcelo ir Horacijaus – reikalauja prisiekti,
kad neišduos Hamleto regėjus vaiduoklį. Čia pat reikalaujama neišduoti apsimestinės Hamleto beprotybės. Tokiame kontekste ta beprotybė iškyla kaip sublimuota metafora, skelbianti kitokią seksualinę Hamleto orientaciją,
kurią būtina laikyti paslaptyje. Ji galėjo būti žinoma artimiausiems Hamleto draugams – jie vaiduoklį mato. O štai
Hamleto motina – moteris – vaiduoklio nemato. Tai, kad
Hamletas iki galo netiki vaiduoklio informacija, rodo, kad
jis dvejoja dėl savo apsisprendimo, nors Hamletas nuo pat
pradžių elgiasi taip, tarsi vaiduoklis būtų kalbėjęs tiesą.
Horacijus ir Marcelas duoda žodį, bet Hamletui to
maža, jis reikalauja prisiekti savo kardu, o vaiduoklis
karštai pritaria. Horacijui visa tai pasirodo keista, Hamletas į tai atsako: Daugiau dalykų, / Horatio, dangus ir žemė
slepia, / Nei jūsų filosofija aprėpia. Čia jau akivaizdžiai pasakoma, kad reikalo esmė svetima būtent Horacijui.
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Komentaruose aiškinama kardo rankenos aliuzija į
krikščionių kryžių – iš čia priesaikos svarba. Tačiau tai
galima buvo atlikti ir persižegnojant. O iš tiesų nė vienas šių aktų pragariškai dvasiai netinka. Tačiau galbūt
galima įžvelgti prasmingesnę kardo potekstę – falo simbolį... Smogti kardu – geresnės išraiškos Hamleto pradėtai kovai už savosios orientacijos statuso išlaikymą
čia nerasime.
Taigi, Hamletas pasirenka savo infantiliškos pasąmonės gelmių fantomą ir pirmasis jo žingsnis apsiginti –
apsimetimas išprotėjusiu. Jis tik apsimeta, bet tai nekeičia esmės – Hamletas tiesiog pasipriešina aplinkai, kuri
jam ir kalta, kad nepriima jo išprotėjimo kaip normalios
būsenos. Hamleto regimas vaiduoklis ir išprotėjimas iš
tiesų tėra sublimuota jo savęs išraiška. Čia gal ir neatsitiktinis tėvo ir sūnaus vardų sutapimas.

BŪTIES MONOLOGAS
Būt ar nebūt – štai klausimas. Ir kas gi
Yra kilniau: ar dvasioje iškęsti
Strėles ir sviedmenis nuožmaus likimo,
Ar griebtis ginklo prieš marias nelaimių
Ir baigti jas kovoj? Numirt – užmigt,
Ir viskas.
Frazė „būti ar nebūti“ paprastai reiškia bendrą apsisprendimą kokiam nors veiksmui. Hamleto atveju
implikuojamas apsisprendimas atkeršyti tėvo žudikui
Klaudijui. Šiaip krikščionių kultūroje bet koks keršto
troškimas garbės nedaro, natūraliai Hamleto dilema gali
būti traktuojama kaip aukštesnio lygio socialinių santykių konfliktas – individo kova prieš valdančiąją kliką,
prieš apskritai pūvantį pasaulį. Hamletas čia iškeliamas
kaip maištaujantis herojus, siekiantis pataisyti visuomenę. Pasaulis supuvęs, tik ar verta su tuo kovoti? Tokiai
interpretacijai ypač padeda Hamleto apmąstymai prie
kapo duobės – jis laiko rankose kaukolę ir mąsto apie
žmogaus egzistenciją. Ji bet kokiu atveju visiems baigiasi
kapo duobe. Mąstyti čia iš tiesų yra ko, tik pačiam monologui argumentų pagrįsti keršto bei socialinio protesto
prielaidoms nepakanka.
Monologo metu dėl patėvio žmogžudiško veiksmo
Hamletas dar nėra tikras, demaskuojantis spektaklis dar
ateity ir kaltinimas tegali būti vis tas pats – per ankstyvos
vedybos. Kerštas kol kas galiotų nebent motinai, kad per
trumpai nešiojo gedulą, o visa rūmų aplinka Hamletui atrodo kalta dėl to, kad nesipiktina kartu su juo. Tačiau visa
tai – per silpni nusikaltimai tokiam drastiškam klausimui
kelti, kur pagrindinis akcentas – savižudybės klausimas.
Keista, kad Hamletas nemato jokios galimybės savai
pergalei – sukilti ir žūti ar nusilenkti likimui nusižudant?
Viskas nebūtinai turėjo baigtis tragiškai (pjesėje pakanka
spontaniško atsitiktinumo elementų), o tik pačiu Hamleto pasirinkimu „būti“, bet Hamletą savo būseną suvokia
kaip beviltišką. Jeigu kova Hamletui reikštų kerštą tėvui
arba ir motinai (kito varianto čia nėra), iš principo turime
kovą dėl valdžios ir pergalės atveju lauktų ne mirtis, o
klestėjimas. Tačiau iš konteksto matyti, kad mirtį Hamletas mato abiem atvejais. Ir tai veda tik prie minties, kad
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monologas yra kur kas gilesnės prasmės. Pjesėje ir turime ne tiek Hamleto atliekamą kriminalinį tyrimą, kiek jo
dvasinės problemos demonstravimą ir su tuo susijusius
konfliktinius jo santykius su aplinka.
Keršto motyvas paimtas iš mitologijos, bet net monologe jis nėra išryškintas. Hamletui kerštas – tik metaforinė jo pasipriešinimo Klaudijui raiška už pasikėsinimą
į savąjį status quo (Hamletas raginamas likti namie ir neišvengiamai iškyla vedybų klausimas su Ofelija). Įstabu,
kad Hamletas pabaigoje Klaudijų nužudo keršydamas
ne tiek už tėvą, kiek už artėjančią savo ir Laerto mirtį
(Laertas pjesės pabaigoje Hamletui iškyla kaip naujai
įsižiebusi viltis dėl jo seksualinės orientacijos).
Keršyti Klaudijui Hamletas vis dėlto pasiryžta, bet
vėlgi – ne dėl spektaklio „įrodymų“, o vėliau, išvydus
Danijos princą – nerimstantį Fortinbrą, žygiuojantį į savo
plėšikišką žygį siaubti Lenkijos žemių. Tai galutinai įkvepia ir Hamletą jo narsiam „žygiui“:
Antai, žiūrėk, ta armija: jos vadas,
Švelnus ir lieknas princas; jo dvasia,
Kilnios dievų garbėtroškos pritvinkus,
Su panieka lemties nežinomybei
Mirties pavojun stato visa, kas
Trapu, praeinama...
<...>
Bet ką aš darau...
<...>
Aš tik snaudžiu,
Kai, mano gėdai, tūkstančiai karių
Į mirtį eina vien tik dėl garbės,
Dėl įgeidžio...
<...>
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Tad jau nuo šiandien
Gyvensiu vien tik kruvinu kerštu,
O jeigu ne, tai viską užmirštu!
Taigi, kad ir kaip didingai skambėtų garsusis Hamleto monologas, savo sprendimus jis grindžia kur kas
proziškesniais argumentais. Jam už viską svarbiau yra
fizinė konstitucija. Štai Klaudijus Hamletui atrodo kaltas
dar ir dėl to, kad jis negražus, panašus į satyrą... O tėvas
buvęs gražus. Net mirtinas Danijos priešas – jaunasis
avantiūristas Fortinbras – Hamletui mielas, nes gražiai
nuaugęs, švelnus ir lieknas princas, – jam galima kad
ir visą Daniją perleisti... Tokia ir visa Hamleto politika.
Turint minty valstybės interesus, pagal tokią vertinimų
motyvaciją netgi tolesnis Hamleto nužudymas turėtų
būti pateisinamas valstybės saugumo pagrindu.
Hamleto būties monologas iš tiesų tėra jo pasirinkimo raiška. Galimą pasirinkimą „nebūti“ kritikai vertina
kaip pasidavimą, pasyvų rezignacijos aktą, neva Hamletas liktų apgailėtinoje būsenoje, nevertoje vadinti gyvenimu. Hamletas to neištvertų, ir atitinkamai ją sulygina
su savižudybe, apie ją ir svarstydamas. Tačiau lygiai taip
pat hamletiškas „nebuvimas“ reikštų gyvenimo pasirinkimą, o tai verstų nešti sunkų savo būties kryžių. Hamletas tokiam gyvenimui meta iššūkį. Jis stoja į savižudišką
kovą sava manifestacija ir tas jo pasirinkimas „būti“ iš
tiesų prasidėjęs anksčiau – sulig vaiduoklio pasirodymu,
nes vaiduoklis – tai jis pats ir apie tai sublimuota kalba
skelbia jo surengtas spektaklis.
Po spektaklio Hamletą galutinai užvaldo priešiškumas jam svetimai aplinkai: Tad žiūrėkite, kokiu niekingu
daiktu jūs mane laikote! Jūs norėtumėte groti manimi; jūs tariatės žiną mano vožtuvėlius; jūs norėtumėte mano paslapties
širdį išrauti ir išbandyti mane nuo žemiausių iki aukščiausių
gaidų. Daug muzikos yra čionai; tasai mažytis instrumentas
turi puikų balsą, ir vis dėlto jūs nepajėgiate priversti jo prabilti. Tegriebia nelabasis! Nejaugi jūs manote, kad manimi groti
lengviau negu šiuo vamzdžiu? Vadinkite mane kokiu tik norite
instrumentu, bet groti vis tiek negalėsite.
Hamletas kaltina aplinką, kad laiko jį niekingu daiktu. Bet juk tai dėl jo paties demonstruojamos beprotystės?
Aplinka kalta, kad nepriima jo beprotystės kaip normos...
Kaltinimas aplinkai ir konkrečiai Klaudijui čia iš tiesų turi
tik vieną vienintelę potekstę – Hamletas lieka ištikimas
savo seksualinei orientacijai ir dėl to atsisako Ofelijos.

OFELIJA

Pirmoji išprotėjusį Hamletą pamato Ofeliją ir baisiai išsigąsta:
Man besiuvant kambaryje, staiga
Įeina princas Hamletas...
<...>
Jis atrodė toks suvargęs –
Tarsi iš pragaro paties išleistas
Papasakoti apie jo siaubus.
<...>
Jis atsiduso taip giliai ir skaudžiai,
Jog, rodės, kūnas nebeišlaikys
Ir nusibaigs čia pat.

59

Nieko kito Hamleto pamišimas nepaveikia tiesiogiai, tik Ofeliją, nes nutrūksta normalūs jų santykiai ir
vedybų perspektyva. Hamletas rašo Ofelijai laišką. Iš
pradžių gali pasirodyti, kad ten užkoduota forma pasakoma apie apsimestinį išprotėjimą: Netikėk šviesa dienos.
Abejok tiesos apgaule, – Mano meile – niekados. Bet kita vertus, jeigu Hamletas tikrai myli Ofeliją, kodėl jis atviras tik
kai kuriems savo draugams, o ne mylimajai? Pagaliau,
galima prieš Ofeliją vaidinti beprotį nekliudant meilės
temos. O Hamleto taikinys – kaip tik meilė. Hamletas
niekina Ofeliją kaip moterį, apskritai tyčiojasi iš vyro ir
moters santuokos patardamas Ofelijai stoti į vienuolyną,
o jei tekėtų už kito vyro – tokį laikytų kvailiu.
Lemtingas dialogas su Ofelija iškyla kaip Hamleto
būties monologo tęsinys – svarstymus nutraukia staigus
Ofelijos pasirodymas ir toliau monologe girdime apsi
sprendimą. Hamletas akimirką pasijunta kaltas prieš ją
(Bet tyliau! / Ofelija! – O Nimfa, prisimink / Ir mano nuodėmes maldoj!) ir ryžtingai pasirenka savąjį „būti“ – jis
atmeta Ofeliją. Prasmingiausi yra Hamleto ištarti Ofelijai žodžiai: kitados aš jus mylėjau... Kol Hamletas buvo
„sveikas“ – tol žiebėsi meilė, bet kai Hamletas pasirenka
„išprotėjimą“ (save!), Ofeliją jis atmeta: Eikit sau, aš pasitraukiu. Tatai mane išvarė iš proto. Sakau jums – baigta su vedybom. Prieš pat vaidinimą Hamletas tik ciniškai pasišaipo iš buvusių savo jausmų Ofelijai: ar galiu atsigulti jūsų
sterblėje?.. <...> Daili mintis – gulėti tarp mergaitės kojų...
Visa tai vyksta Hamletui dar nesant tikram dėl Klaudijaus kaltumo. Ir čia vėlgi galimas toks improvizuotas
svarstymas – sakykime, vaiduoklis melavo ir spektaklis
nepatvirtina Hamleto lūkesčių. Kaip tada jaustis Hamletui, kuris per savo „tyrimą“ šitiaip išsityčiojo iš savo
mylimosios Ofelijos? Tačiau Hamletas čia iš tiesų nesityčioja – tai tik atvira jo pasirinkimo deklaracija. Vaizdžiai
tariant, Hamletas taria „būti!“ – ir išprotėjusi Ofelija nusiskandina... Ofelijos mirtį galima vertinti kaip savotišką
alegoriją – Ofelija tampa tokia pat kaip Hamletas! Ji taip
pat išprotėja, o jos žuvimas vandenyse – tarsi grįžimas į
būties pradmenis, iš kur ji atgimtų nebent jau kitu, Hamletui tinkamu vyro pavidalu. Tačiau mirtis – negrįžtamas
procesas ir Ofeliją tenka palaidoti. Tik mirusi moteris gali
įtikti Hamletui. Jis ją vėliau ir apkabina kapo duobėje...
Kritikai pripažįsta, kad, atstumdamas Ofeliją, Hamletas pasielgia žiauriai ir egoistiškai, bet čia pat ieškoma
pateisinimo argumentų, kurių svariausias yra tas, kad
Hamletas neva žinojęs jį sekant, jo pasiklausant. Todėl
taip kalbėjęs. Tačiau pjesėje nėra nurodyta, kad Hamletui būtų žinoma pasiklausymo aplinkybė. Antra, jeigu ir
žinoma, tada Hamletas prieštarauja pats sau. Aplinkiniai
štai mato, kad Hamletas išprotėjęs, ir susirūpinę aiškinasi to priežastį. Kaip tik meilės Ofelijai argumentas būtų
tinkamas nukreipti galimus įtarimus aiškinimusi apie
tėvo žūtį. Kitaip Klaudijus turėtų atidžiau suklusti ir
būti keleriopai atsargesnis, stengtis neišsiduoti. Hamleto
ruošiamo spektaklio scena jau gali ir nebebūti Klaudijui
siurprizas. Kaip tik taip ir įvyksta – po Hamleto pokalbio
su Ofelija Klaudijus supranta, kad Hamletas Ofelijos nemyli ir priežastys kur kas rimtesnės. Pagaliau, jei Hamletas tikrai būtų mylėjęs Ofeliją, jis būtų jai atviras, bet
atviras jis tik vaiduoklį mačiusiems draugams, o Ofeliją
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iš karto priskiria priešininkų stovyklai! Ir toliau dūsauja
tik dėl savęs.
Apie tikrąsias savo intencijas dėl Ofelijos Hamletas užsimena Polonijui, tik ne tiesiogiai, o užuomina,
kad viskas susiję su jo ruošiamu spektakliu. Polonijus,
iš pradžių besibaiminantis dėl savo dukros suvedžiojimo, pamano, kad Hamletas pamišo iš meilės jo dukrai,
ir pradžiunga, nes taip jis tampa princo – būsimo karaliaus – uošviu. Kaip tik tokias Polonijaus mintis suprantantis protingasis Hamletas jaučiasi pranašesnis ir
galįs pasišaipyti iš senojo kvailio vilčių. Polonijų jis palygina su bibliniu veikėju Jefte, kuris pažadėjęs paaukoti
Dievui pirmą sutiktą asmenį – o sutinka savo vienintelę
dukrą... Jeftė iš tiesų teisėtai laikomas apsikvailinusiu
Biblijos personažu, nes pražudė savo dukrą. Polonijus
nesupranta Hamleto teikiamos užuominos apie Jeftę ir
patikina, kad jis myli savo dukrą – t. y. nesiruošia jos
aukoti. Hamletas jam paaiškina, kad esminį atsakymą jis
gaus iš ateinančių aktorių. Taigi, Hamletas iš tiesų ruošiasi ne Klaudijaus demaskavimui, o savajai manifestacijai. Jis atmeta Klaudijaus intervenciją į infantilišką savo
pasaulį, siūlantį normalią egzistenciją ir jau nebe žaidimą
su Ofelija, o rimtas vedybas.
Kaip tik po Hamleto pokalbio su Ofelija Klaudijus
nusprendžia Hamletą išsiųsti į Angliją pasigydyti. Klaudijus jaučia ir galimą pavojų ir sau, ir aplinkai, ir kaip
netrukus paaiškėja – ne be pagrindo. Apsimestinė Hamleto beprotybė ne tik nepadeda Hamletui ištirti reikalo
ar save apsaugoti, bet pakenkia. Kad ir kaip ten būtų –
Klaudijus darosi atsargus, o to kaip tik Hamletas siekė
išvengti.

K L AU DIJ US

Hamleto pjesės siužeto kilmė – gerojo karaliaus nužudymas, bet Shakrspeare’o variacijoje to aiškiai pasakyti
negalima. Tai – tik pragaro vaiduoklio teigimas, kuriuo
Hamletas nėra iki galo tikras (todėl ir atlieka savitą kriminalinį tyrimą): Ta dvasia / Galbūt ir velnias, nes jisai juk
moka / Apgauti savo forma. Hamleto vaiduoklis tėra jo
paties manifestacija, ir čia Hamletą teigiamai vertindamas skaitytojas-žiūrovas tarsi pagaunamas ant Hamleto
meškerės. Pritarti Hamletui reiškia persiimti ir visomis
jo charakterio ypatybėmis, bet kadangi jos negatyvios, –
arogancija, mizantropija, egoizmas, – jos ir „nepastebimos“. Neva Hamletas įkvepia sukilti prieš pasaulio
blogį, bet, taikstantis su šio didžiūno kaprizais, tam blogiui iš tiesų tik nusilenkiama. Pagaliau čia kliudomas
anglosaksų kultūros autoritetas, o bet koks kritinis nusitelkimas klasikos atžvilgiu savaime pavojingas. Todėl
Hamleto adoracija tampa konjunktūrinio pobūdžio. Dar
Levas Tolstojus įvardijo tai pasidavimu bendrai įtaigai.
Hamleto kritikos šiaip jau būta. Pavyzdžiui, Voltaire’as
Hamletą laikė vulgaria ir barbariška drama, Victoras
Hugo įsivaizdavo virš Hamleto galvos plazdantį šikšnosparnį...
Dominuoja bendra opinija – teigiamas Hamletas ir
neigiamas Klaudijus kaip būties antipodai. Tačiau psichoanalitiniu vertinimu Klaudijus Hamleto atžvilgiu iškyla kaip normalios seksualinės orientacijos reiškėjas.
Hamletas savo suorganizuotu spektakliu atvirai meta
iššūkį Klaudijui, tarsi sakydamas: kaip drįsai kėsintis į
manąją savastį!.. Atitinkama karaliaus reakcija: Šviesos!
Šviesos! Šviesos! išreiškia Hamleto tamsybių pajautą. At-
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kreiptinas dėmesys dar ir į tai, kad audringai sureaguoja
ne tik karalius, bet ir niekuo dėtas ir nieko apie nusikaltimą nežinantis Polonijus.
Vaiduoklio mesti siaubingi kaltinimai Klaudijui siužeto eigoje iš esmės nepasitvirtina, neskaitant Klaudijaus
maldos ir vieno kito atsidūsėjimo. Jokio kitų veikėjų paliudijimo nei blogo Klaudijaus veiksmo, kol to neišprovokuoja Hamleto elgesys.
Klaudijų demaskuojantis veiksnys galėtų būtų jo
malda. Tačiau kaip ekspresyvi Klaudijaus reakcija į sūnėno įžūlumą išduoda Klaudijų esant paprasto, o ne
klastingo būdo, taip ir maldą galima vertinti kitaip – ne
pamišusio Hamleto akimis. Maldos žodžiai viso labo
tėra Hamleto fantazija, atitinkanti jo vaiduoklio pasakojimą. Siužeto logika diktuotų kitą išvadą: karalius
greičiausiai meldžiasi, kad štai jam tekęs toks sunkus
neteisingų kaltinimų kryžius, ir iš viso – gal meldžiasi
už sūnėno sveikatą. Bet kokiu atveju Hamletas pasirinko
savitą supratimą – meldžiasi, vadinasi, keliaus dangun,
tad žudyti ne laikas... Reikia, kad eitų pragaran, kur yra
ir jo tėvas. Čia galima įžvelgti slaptą Hamleto norą turėti mylimą homoseksualų partnerį, kurio jis taip ir neranda. Sakykime, jeigu vis dėlto Klaudijus nekaltas (ir
atmeskime tas jo mintis maldos metu – iš kur apie jas
Hamletui žinoti?), Hamleto veiksmai vis vien lieka tie
patys! Jis įsitikinęs, kad Klaudijaus malda atgailos pobūdžio, kaip kad įsitikinęs ir Klaudijaus kaltumu. Visi
Hamleto monologai, sprendimai – viskas pagal tą pačią
vaiduoklišką liniją.
Kad ir kaip būtų vertinama Klaudijaus malda, jis visgi tik meldžiasi, o ne imasi desperatiškų veiksmų Hamletui pažaboti ir apsaugoti aplinkinius nuo iškilusios grėsmės, kuri vėliau pasitvirtina. Hamletas veikiai išsivelka
nežinia kur pirmąją savo beprotybės auką – Polonijaus
lavoną. Motinai jis atvirai pareiškia, kad nori nužudyti
karalių, todėl visi tolesni karaliaus veiksmai yra teisėti. Ir
ką daryti su tokiu ligoniu? Mūsų laikais būtų išsiųstas į
psichiatrinę ligoninę. Kaip tik Hamleto išsiuntimas į Angliją ir turėjo tokį tikslą – pakeisti aplinką, gal atsipeikės
(o jei ne, tai ironišku duobkasio pastebėjimu – Hamletui
vis vien ten bus gerai, nes Niekas nė nepastebės: visi ten
tiek pat pamišę, kiek ir jis). Sudoroti pamišusį ir žmones
žudantį Hamletą Klaudijui neturėtų būti didelio vargo,
bet iš jo veiksmų galime spręsti jį esant romaus ir neryžtingo būdo, neturinčio patirties tokiuose dalykuose. Atrodo nepagrįsti pjesės kritikų kaltinimai, neva Klaudijus
yra gudrus ir klastingas – jis tik išsigandęs ir sutrikęs.
Pats siuntimo į Angliją faktas vertintinas gera karaliaus valia (sprendimas priimtas prieš spektaklį!), o po
spektaklio kilusi klastinga intencija – natūrali Klaudijaus
savigynos reakcija. Vis dėlto jo laiške į Angliją nužudymo ir pagydymo motyvai persipynę. Tai ne visai tas pats
laiško turinys, kurį vėliau „perskaitė“ Hamletas:
...tuojau
Nudėti Hamletą. Prašau, išpildyk!
Jis mano kraujuje kaip karštis siaučia, –
Pagydyk! Kol jo neištiks mirtis,
Tol jokio džiaugsmo nepatirs širdis!
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Toks prašymo pateikimas dvelkia ir perkeltine pras
me – nužudyti ligą... Tuo Hamleto siužetas įstabiai skiriasi nuo prototipinės Sagos apie Amletą, esančios senovės
skandinavų kronikoje Danų darbai. Sagoje Amletas laiško
turinį pakeičia ir įrašo prašymą, kad Anglijos karalius
išleistų savo dukrą už protingiausio jaunuolio, kurį jam
ir siunčia. Nuvykęs Amletas stulbina visus savo protu
ir gauna vesti karalaitę. Vėliau grįžta, padega savo patėvio karaliaus rūmus su visais svečiais ir nuduria patį
karalių. Shakespeare’o variante Hamleto vedybos pakeistos draugų nužudymu: Hamletui nereikalingi pozityvūs sprendiniai – nei vestuvės, nei heteroseksualios
orientacijos draugai.

H A M L E T O M AT Y M U

Nusprendus, kad Klaudijus kaltas, iškyla dar ir rūmų
aplinkos vertinimo klausimas. Norint išteisinti Hamletą,
būtina juodinti jo aplinką. Aplinka neva niekšiška, personažai, susidūrę su Hamleto beprotybe, pasirodo kaip
niekingos menkystos, veidmainiai, valdžios pataikūnai.
Visa rūmų dvasia persismelkusi melu ir klasta, kupina
įtarumo ir slogios atmosferos. Tai šiaip jau būdinga visoms valdžioms, todėl taip charakterizuodamas iš esmės nesuklysi. Vis dėlto daugelis tų negatyvių epitetų
Hamleto aplinkos atžvilgiu nėra pakankamai motyvuoti,
pjesės variklis kitas. Atitinkamai ir kyla poreikis tas motyvacijas papildyti sava vaizduote.
Įvairiuose kritiniuose atsiliepimuose, pjesės recenzijose ir aprašymuose randasi tendencingos išvados. Pavyzdžiui, teko skaityti, kad Hamletas šoka į Ofelijos kapo
duobę neištvėręs Laerto veidmainystės... Reikia suprasti,
kad Laertas, kaip sugedusios aplinkos atstovas, negali
turėti žmogiškų jaumsų – gailėti sesers, o gali tik apsimetinėti. Arba teigimas, kad plėšikauti užsidegęs princas
Fortinbras yra idealus valdytojas, veiklus ir išmintingas...
Atitinkamai pateisinami visi „šaunūs“ jo žygiai.
Klaudijaus rūmų aplinkos žmonės – viso labo paprasti pilki pavaldiniai. Niekas iš jų nežino nei apie vaiduoklį, nei apie kokį nusikaltimą, ir atitinkamai neturi
nei ko slėpti ar dangstyti, o betgi vertinami tarsi a priori
kalti. Hamletui jie neužkliuvo tėvui esant gyvam, bet
viskas apsiverčia būtent Hamletui persiėmus vaiduoklio
dvasia – t. y. drąsiai pasirinkus savąjį būties statusą. Ir
Hamletas (kartu su visais kritikais) reiškia neapykantą ir
panieką aplinkai tik dėl vienos vienintelės priežasties –
kad visi susirūpinę dėl jo ligos. Galima kelti sau tokį
improvizuotą klausimą: kaip reikėtų elgtis norint įtikti
išprotėjusiam Hamletui? Ir atsakymo nerasime, kol netapsime vaiduoklio liudytojais...
Pjesės vertintojų situacija primena H. K. Anderseno pasaką Nauji karaliaus drabužiai. Ten karalius nuogas,
bet publika jį mato aprengtą... Tokia jau gyvenimo tiesa,
kurią galima įvardyti konjunktūrinės karjeros sąlyga.
Hamletą įprasta matyti kaip taurų humanistą, vienišą
kovotoją prieš visuomeninį blogį, o pjesės tiesa yra ta,
kad visą tą blogį ir sudaro vienas Hamletas. Skaitytojasžiūrovas, viską vertindamas bepročio Hamleto akimis,
kartu pateisina ir visas jo žudynes.
Pirmoji Hamleto auka – Ofelijos tėvas Polonijus.
Hamletas Polonijų įvardija nuobodžiu senu kvailiu, nes
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jis nuoširdžiai atsidavęs karaliui. Atitinkamai ir kritikai
Polonijų įvertina kaip menką, niekingą pataikūną, nors
iš tiesų Polonijus nieko nežino nei apie žmogžudystę,
nei apie apsimestinį Hamleto išprotėjimą ir tik stengiasi
dorai atlikti savo pareigas. Net tėviškas Polonijaus rūpestis vaikais vertinamas negatyviai ir su pasipiktiminu.
Abu, – ir Polonijus, ir jo sūnus Laertas, – persergėjantys
Ofeliją, kritikų vertinami kaip niekšeliai, nepasitikintys
didžiūnais. Juk kas jau kas, o Hamletas tai tikrai nesuvedžios... O iš kur Polonijui tai žinoti? Apskritai rūmų
aplinka vertinama kaip didžiūnų savivalė, o štai Polonijaus atsargumui dėl tos savivalės nepritariama. Ir kai
Polonijui pasirodo, kad Hamletas myli Ofeliją iki pamišimo – vėl Polonijus kaltas, kad dėl to pradžiunga... Čia jis
savanaudis ir niekingas garbėtroška – tampa štai princo
uošviu. Pagal vieną kritinę „įžvalgą“ – gudriai įpainiojantis Ofeliją į savo intrigas...
Pagaliau Polonijaus mirtis gelbsti karalienę nuo pamišusio Hamleto smurto įvertinama taip: menka, niekinga ir beprasmė... (iš mokyklinio vadovėlio). Hamletas – taurus filosofiškas humanistas – nudėjo viso labo
niekingą vidutinybę, jis ir ištaria: „sudie, landus ir smulkus juokdary!“ Besmeigdamas neva Klaudijų, Hamletas
surikęs „žiurkė!“, – bet čia, jo paties vertinimu, nelabai
apsirikęs...
Vis dėlto Hamletas bent formaliai išreiškė apgailestavimą dėl Polonijaus nužudymo, tačiau savo vaikystės
draugus Rozenkrancą ir Gildensterną, lydėjusius jį į Angliją, jis tiesiog piktdžiugiškai pasiunčia myriop. Rozenkrancas ir Gildensternas linksmi, padykę jaunuoliai, besidžiaugiantys gyvenimu ir mylintys moteris... Pagaliau,
kad ir kokie jie būtų, jie įsitikinę, kad Hamletui daro gera.
Jie prisipažįsta Hamletui, kad Klaudijus liepęs jį sekti
ir stebėti, tačiau pats Hamletas jiems savo apsimestinio
pamišimo neatskleidžia. Nežino jie ir apie Klaudijaus
nusikaltimą, tad kuo juos galima būtų kaltinti? Tačiau
kritika, solidarizuodamasi su Hamletu, įvardija juos šnipais, pataikūnais, primityvaus mąstymo menkystomis.
Čia vėl galimas improvizuotas svarstymas – o kaip jie
turėtų elgtis, kad tokie nebūtų? Ir vėl jokio varianto, nes
jie – nematę vaiduoklio... Šiuos savo draugus Hamletas
niekina neišskirdamas iš rūmų aplinkos, sujungdamas
juos iš esmės vieninteliu motyvu – jie visi galvoja, kad
Hamletas pamišęs iš meilės Ofelijai... Hamletui iš tiesų
yra pagrindo šaipytis iš jų.
Epizodas su klastingu laišku yra liaudiškų pasakų
kilmės, pjesėje turintis nemažą juodojo humoro dozę.
Pirmiausia, koks pamišėlis leisis vežamas į ligoninę ir pakęs savo globėjus? Jie, kaip ir bet kokie galimi daktarai,
tėra jo priešai, norintys jį pražudyti... Atitinkamai laiške
Hamleto akys perskaito tai, ką ir turėjo perskaityti ligonis – kelionės tikslas Hamletui buvo žinomas dar prieš
perskaitant laišką; jam apie tai pranešė kažkoks cherubinas... Nors Hamleto pakeleiviai-globėjai Rozenkrancas
ir Gildensternas buvo nuoširdžiai susirūpinę jo sveikata,
Hamletas juos vertina savaip:
Laiškai jau paruošti, ir du kolegos,
Patikimi, tarytum dvi nuodingos
Gyvatės, juos įteiks...
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Tegu. Gražu bus,
Kai juos pačius su savo sprogmenim
Paleisiu į erdves!
Taigi, Hamletui viskas kažkaip aišku jau iš anksto –
jo draugai kalti, kad priima jį kaip beprotį (veža gydyti),
o pats jau pasimiršęs, kad tik apsimeta...
Įstabu tai, kad Hamletas savo mirtį Anglijoje mato
nukertant jam galvą. Formaliai jis vežamas pagydyti nuo
psichinės negalios, bet galvos nukirtimas metaforiškai
siejamas su kastracija, atitinkamas ir Hamleto požiūris į
norą jį pakeisti (pagydyti nuo jo prigimties). Hamletui tai
būtų savo būties praradimas, tolygus mirčiai.
Tolesnis Hamleto draugų vykimas į Angliją be Hamleto iš tiesų beprasmiškas ir jų žūtis, kurios taip geidė
Hamletas, panašu, turėtų būti irgi tik Hamleto fantazija,
kuria jau gali mėgautis žiūrovai-skaitytojai. Tenkinamasi nekaltu sveikų, normalių vyrų krauju, nepagalvojant,
kad tai – viso labo eilinė bepročio Hamleto žudynių
grandinė, o realiai – Shakespeare’o per Hamletą reiškiama neapykanta jam svetimos lytinės orientacijos visuomenei. Rozenkrancui ir Gildensternui Anglijoje nukertamos galvos.
Hamleto pranešimas apie piratų užpuolimą irgi tolygus išprotėjusiojo fantazijoms. Svarbu, kad jis jau čia,
atvykęs, išdygęs prieš karalių kaip Pilypas iš kanapių.
Nelengva atsikratyti pamišėlio. Hamletas aiškiai iš tokių,
kurie dėl grėsmės aplinkai, turėtų būti sukaustyti grandinėmis. Bet tai ne silpnavaliui Klaudijui atlikti.
Įstabu ir tai, kad laiško istoriją Hamletas pasakoja
Horacijui – savo potencialiai sveikos būties personifikacijai. Tad visą laiško intrigą iš tiesų reikia vertinti kaip
Hamleto tarsi pokalbį su savimi, savotišką „būti–nebūti“ vidinio konflikto tęsinį, kai Hamletas apsisprendžia
grįžti į Daniją neišsižadėdamas savosios orientacijos. Dar
viena subtili ir iškalbinga detalė – Hamletas į krantą išmestas nuogas ir grįžta vienas. Reikėtų suprasti – atviras
sava esatimi, nenugalėtas.

ŽŪTIS AR PERGALĖ?

Dar vienas Hamleto priešas – Ofelijos brolis Laertas.
Laertui dera atkeršyti už tėvo ir sesers žūtį, bet pjesėje
nuteikiama, kad iš tiesų nėra čia ko pyktis. Hamletas juk
dėl nieko nekaltas. Klaudijus įtikina Laertą Hamleto kaltumu be pagrindo, klastingai. Tikrasis kaltininkas, aišku,
Klaudijus. Nenuostabu, kad pagal tokią logiką toliau
vyskta ir Laerto susitaikymas su Hamletu – tiesioginiu
jo artimųjų žudiku.
Tai, kad Laertas iš skausmo šoka į sesers kapo duobę, suprantama. Bet štai jam iš paskos šoka ir Hamletas.
Tai, ko gero, keisčiausias ir nemaloniausiai nuteikiantis
epizodas pasaulio literatūroje, Hamletą atskleidžiantis
kaip didžiausią egoistą ir net mizantropą. Hamletas nesijaučia kaltas ir, užuot bent apgailėjęs savo poelgį, jis
netgi kvestionuoja Laerto skausmą: Aš ją mylėjau. Tūkstančiai jos brolių / Man neprilygtų meile niekuomet. Taigi,
ne tu, Laertai, o aš, Hamletas, vertas išreikšti skausmą!..
Hamleto šuolis į duobę vertinamas kaip jo išprotėjimo
demonstravimo tąsa, tačiau pateisinamas moraliai, nes
visa, ką daro Hamletas, priimama tik pozityviai.
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Vis dėlto toje scenoje panašiau, kad Hamleto elgesys
remiasi atvira ekspresija, o ne šaltu apsimetimo išskaičiavimu. Tam nebūtų ir jokios prasmės. Apsimestine beprotybe Hamletas savo misiją jau atlikęs – Klaudijų neva
demaskavęs, savo ketinimus nužudyti Klaudijų taip pat
atskleidęs ir atitinkamai Klaudijus turi pagrindo saugotis
Hamleto – ir ligonio, ir sveiko. Tad Hamletui būtų laikas
„pasveikti“, nebent manytume, kad jis taip apsaugo save
nuo atsakomybės už įvykdytas žmogžudystes. Hamleto
pasveikimą čia skelbtų nebent tai, kad jis visgi atsiprašo
Laerto už incidentą prie duobės.
Iš tiesų duobės scena gali atskleisti seksualinę Hamleto intenciją Laerto adresu: jei tu taip myli savo Ofeliją,
tai mane turėtum juo labiau, nes aš labiau jos vertas –
mano, kaip homoseksualo, titaniškos pastangos ją pamilti iškyla aukščiau visų vyrų teikiamų meilių. Tokią
intenciją patvirtina ir netikėtas Hamleto ir Laerto susitaikymas, jų vieningas nusistatymas prieš Klaudijų. Hamletas atsiprašo apeliuodamas į savo beprotybę. Išeitų, kad
sveikas, jis – draugas... Ir tai reikštų moralinę ir kartu
principinę Laerto pergalę. Tačiau Hamleto proto prašviesėjimas yra tik protarpinis, visada laikinas (atitinkamai –
apsimestinis, nes apsimestinio išprotėjimo statuso Hamletas taip ir neatsisakęs). Tai rodytų Hamleto sieloje vis
dar gyvas dvejones dėl savo apsisprendimo arba gudrų
laviravimą aplinkybėmis. Įstabią, reikšmingų užuominų
teikiančią simboliką galima įžvelgti rūmų dvariškio Osriko dialoge su Hamletu apie Laertą:
OSRIKAS. Jums nėra nežinoma, koks jis puikus...
HAMLETAS. Nedrįstu to pripažinti, bijodamas, kad tai
nereikštų, jog aš pats jam puikumu prilygstu; gerai
pažinti kitą – reiškia pažinti save patį.
OSRIKAS. Aš turėjau galvoje ginklo valdymą. Pagal
visų jam teikiamą prestižą, niekas šioje srityje jam
neprilygsta.
HAMLETAS. Koks gi tas jo ginklas?
OSRIKAS. Rapyra ir durklas.
Čia tarsi simboliškai kalbama apie skirtingų būties
polių erotinę dvikovą – kas ką?.. Iš pradžių lyg apie vyrų
grožį, bet paaiškėja – apie ginklo valdymą. Simbolio
kodu galima būtų įvardyti ginklo rūšį. Ir toliau vesti jau
šiuolaikinės etikos paralelę – šiems šauniems vyrams ne
kovoti tarpusavy reikėjo, o susituokti.
Toliau įvykstanti šių mielų vyrų dvikova tik ne
draugiška, kaip buvo planuota, o dėl Klaudijaus fatališka – Hamleto demonas ar Laertas kaip sveikas normalus
(įprastos orientacijos) vyras? Susikerta du būties poliai,
nors abu nėra iki galo tvirti savo pozicijose. Ir Hamletas,
amžinai dvejojantis, delsiantis keršyti Klaudijui ir kartkartėmis beklausantis savosios sveikos prigimties dalies
(Horacijaus! Šis, beje, Hamletą ragino ir iš kapo duobės
išlipti: Nurimkit, mielas Prince), ir jau į dvejopą reiškinių
vertinimą įpuolęs Laertas.
Įstabu dar ir tai, kad Klaudijus jaunuolių dvikovoje viešai palaiko Hamletą. Tai vertinama kaip veidmainystė, bet iš tiesų bet koks Klaudijaus apsimetinėjimas
beprasmiškas ir net juokingas, nes po atvirų Hamleto
pareiškimų ir veiksmų visiems aišku, kad Hamletas to-
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liau sieks nužudyti Klaudijų. Atitinkamai Hamletas irgi
turėjo būti pasiruošęs galimai Klaudijaus klastai ir nesikliauti savo išprotėjimo tęstinumu. Šia prasme Klaudijaus nuodus tenka vertinti kaip neišvengiamą aktą – kitos
išeities jau nebebuvo. Tačiau – turint galvoje sublimacijos
simbolį – kalbama apie orientacijos statusą.
Čia vėl svarbi subtili detalė – Klaudijus po duobės
konflikto susirūpinęs liepia Horacijui sekti Hamletą. Ir
tai vertintina kaip bandymas vis dar apeliuoti į sveikąją
Hamleto prigimties dalį. Toliau kaip svarbiausias akcentas iškyla vyno taurė. Ji skirta atsigaivinti ir iš Klaudijaus
rankų tai – vėlgi tarsi sveikos būties deklaracija. Tačiau
vaiduokliškam Hamletui – tai jo mirties taurė. Nuosek
liai brėžiant sublimacinės prasmės liniją, Klaudijaus siūlomas gėrimas tapatus jo ketinimui siųsti Hamletą į Angliją. Abiem atvejais vertinimas čia dvejopas – siuntimas
išgyventi arba mirti.
Jei Hamleto vykdomos žmogžudystės pateisinamos
jo dvasine būkle ir aplinkybėmis, lygiai taip pat galima
žvelgti ir į Klaudijų. Jis irgi galėjo palūžti ir ryžtis nužudyti Hamletą. Situaciją netgi galima pavadinti Klaudijaus tragedija. Pirminėje Klaudijaus intencijoje siųsti
Hamletą į Angliją negalėjo būti piktų ketinimų – Hamletas visiems atrodė išprotėjęs ir jį reikėjo gydyti. Mintis nužudyti Hamletą Klaudijui kilo tik po skandalingo
spektaklio ir Hamleto įvykdytos žmogžudytės. Čia Klaudijus turėtų būti jei ne pateisinamas, tai bent suprantamas, nes jo veiksmai nulemti savigynos ir aplinkos apgynimo poreikio. Tačiau ketinimas išsiuntus į Angliją
Hamletą pražudyti visgi primena Hamleto fantazijas –
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neva ruošiamasi nukirsti jam galvą (kastracinio pobūdžio metafora).
Tad ir Klaudijaus nuodus irgi galima interpretuoti
kaip sveiko kraujo injekciją į hamletišką patologiją – nuo
Klaudijaus vyno miršta visi tamsos demonai... Realusis
herojus – Shakespeare’as gyvenime buvo priverstas vienaip ar kitaip rinktis normalią (visuotinai įprastą) egzistenciją, atitinkamai jo demonas – tamsioji vaiduokliško
Hamleto pavidalo dalis – žūva. Tačiau Shakespeare’o kūryboje sublimuota forma iš pasąmonės gelmių išsiveržia
sukaustytos prigimtinės intencijos, verčiančios tokią žūtį
vertinti tragiškai – Hamletas žūva kaip teigiamas herojus. Pirmoji nuo nuodų miršta Hamleto motina – kaip
Hamleto gimdyvė (prisiminkime Ofelijai tartus Hamleto
žodžius: motina geriau manęs negimdžius būtų). Nuo užnuodytos rapyros žūva ir Laertas, kuris pagal Hamleto
slaptų vilčių projekciją dalijasi Hamleto dvasia. Taikli
Laerto priešmirtinė frazė: Aš mirštu, / Savosios išdavystės
nužudytas... Ką gi jis išdavė, jei ne homoseksualios meilės
su Hamletu perspektyvą. Svarbi detalė ir tai, kad nuodų
Klaudijui parūpino pats Laertas.
Toks prieštaringas vertinimas išreikštų sveikos sąmonės pergalę, gyvenimo triumfą. Ir tai iš esmės atitiktų
senovės prototipinių mitų baigtį. Tačiau iš tiesų, kaip jau
minėta, pjesės variklis kitas, su atitinkamais pasąmonės
diktuojamais tikslais. Su mitais čia sutampa tik Klaudijaus mirtis. Paskutinis Hamleto kantrybės ir delsimo
lašas buvo iš esmės jo paties ir Laerto mirtis kaip begimstančios vilties sukurti trokštamą sąjungą sunaikinimas. Kaip tik šito Hamletas Klaudijui atleisti negalėjo.
Simboliškai vertinant galima tarti, kad jeigu Hamletas
su Laertu būtų likę gyvi, keršijimas Klaudijui atkristų
kaip beprasmiškas. Šioje sudėtingoje simbolių ir realybės pynėje Klaudijaus mirties prasmę galima įžvelgti jo
mirties aplinkybėje – Klaudijus žūva nuo Hamleto rapyros smūgio. Tačiau Shakespeare’o laikais ir dar ilgai
vėliau viešpatavo įprasta etika, vaizdžiai tariant, Klaudijaus dvasia. Tad Klaudijaus mirties prasmė iškyla tik
kaip tolimos ateities vizija. Kurią skelbia jau vienintelis
iš pagrindinių herojų išlikęs gyvas efemerinis Horacijus.

E PI LO GA S , A R B A H OR AC IJAUS
MISIJA

Mirštantis Hamletas prašo Horacijų, irgi besiruošiantį
nusižudyti, likti gyventi. Paskutiniai Hamleto žodžiai
Horacijui atrodo pranašingi mūsų laikams. Hamletas išgeria nuodų taurę iki dugno liepdamas Horacijui gyventi
vien dėl to, kad papasakotų visiems apie jį – Hamletą:
Duok man šią taurę – aš išgersiu ją.
Brangus Horatio, jei neatskleistum,
Koks sužeistas paliktų mano vardas!
Ir jei kada mane širdy nešiojai,
Atsižadėk palaimos dar momentui,
Skausmingai atsikvėpk rūsčioj buity
Ir pasakok visiems.
Čia iš tiesų atsiskleidžia ir Horacijaus vardo prasmė kaip skelbėjo – paralelė su lotynišku žodžiu orator...
Pagal sublimacinį nuodų taurės įvaizdį išeitų, kad Ham-
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letas pripažįsta savo dvasią kaip negatyvią ir žūva persiėmęs sveika natūraliąja horaciška dvasia. Taip galima
manyti nusitikus pačiam Shakespeare’ui (t. y. suvaldžius
savąjį demoną). Vis dėlto pjesėje slypi tokį traktavimą
paneigiantis niuansas. Klaudijus su Gertrūda kažkur
kartu ir implikacija čia aiški – abu pragare. O Hamletas
save ir Laertą mato pomirtinėje palaimoje. Mirštančiam
Laertui jis taria: Te tau dangus atleis. Seku tave. Dangaus
palaimą skelbia ir Horacijus: Štai plyšo / Kilni širdis! Labanakt, mielas Prince! / Teužliūliuoja angelai tave! Tad paskutinėje pjesės scenoje galima įžvelgti Horacijaus skelbiamą
Hamleto intenciją save pateisinti!
Tokiame kontekste prasmingas Fortinbro pasirodymas scenoje, ir čia tenka vėl sugrįžti prie vaiduoklio. Pjesės pabaiga atskleidžia jį buvus visai ne Hamleto tėvo, o
tikra tamsybių šmėkla, kurią vos išvydęs Horacijus jau
pirma fraze teisingai įvertina:
Kas tu, kursai šią valandą nakties,
Pagrobęs dailų ir karingą stotą
Palaidotos Jo Daniškos Didybės
Mums rodais?
Tačiau vaiduoklis Horacijui neatsakė. Jis ir nėra
Hamleto tėvas, o tik pagrobęs jo pavidalą – sublimuota
Hamleto (Shakespeare’o) libido raiška.
Hamletas tėvas buvo nugalėjęs Norvegijos karalių
Fortinbrą ir taip apgynęs Danijos žemes, po to Klaudijus jau diplomatiškai sulaiko žuvusio Norvegijos karaliaus sūnų jaunąjį Fortinbrą nuo kėsinimosi į Daniją, o
dėl vaiduoklio visos pergalės nueina perniek. Čia svarbu
prisiminti ir pjesės pradžioje sargybinio Marcelo ištartus
žodžius pamačius vaiduoklį: Kažkas pašvinkę Danijos valstybėj. Implikuojama, kad tai – apie Klaudijaus nusikaltėlišką ir klastingą sosto užėmimą, tačiau viskas baigiasi
tuo, kad Danijos valstybę pražudo ne Klaudijus, o būtent
vaiduoklio intervencija ir ta Marcelo frazė laisvai taikytina Hamleto dvasiai... To pašvinkimo pasekmė – Klaudijaus mirtis, po kurios į areną įžengia jaunasis padauža
Fortinbras, kuris ir užvaldo Daniją. Čia iš anglo Shakespeare’o galimų patriotinių pozicijų galima įžvelgti ironišką palinkėjimą savo kaimynams danams...
Hamleto drama baigiasi žuvusiųjų pagarbos akcentu – pabūklų salvėmis. Tačiau kartu iškyla ir Fortinbro
politinio triumfo potekstė. Fortinbras – Hamleto geidimų
idealas (paskutinieji Hamleto žodžiai: Bet pranašauju –
Fortinbrą išrinks; / Jam skirtas mano – mirštančiojo – balsas),
mūsų laikų vertinimu – karingai nusiteikęs holivudinis
herojus, hedonistinis supermenas, nukariaujantis visą
planetą... Shakespeare’o pasąmonės Hamletas jau ir be
jokių sublimacijų vertintinas tik teigiamai. Šiuolaikinis krikščioniškosios kultūros pasaulis taręs hamletišką
„būti“ – iš žmogaus tamsybių dugno kylantys demonai,
palaikomi valdančiųjų diktato, ima šviesti visomis vaivorykštės spalvomis... Hamletas šia prasme iškyla kaip
pranašiškas kūrinys, bet ar tikrai pabūklų salvės triumfo nuotaika nustelbs jų tragiškos baigties raišką – klausimas atviras.
2018, Čikaga
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Krescencijus Stoškus

Tarp embriono ir Fausto
SI T UAC I J A

Jau esu ne sykį prasitaręs, kad pačių įspūdingiausių, originaliausių ir reikšmingiausių kultūros įvykių šiandien
reikia ieškoti ne ten, kur savo galią demonstruoja oficialioji kultūros politika ir populiarioji žiniasklaida. Dažniausiai jie randasi už šio, kaip dabar imta sakyti, oligarchinio pasaulio ribų, kur kursuoja pagrindiniai pinigų
srautai, politinės galios su trafaretine politinio korektiškumo ideologija, kur vyksta ciniški korupciniai sąmokslai ir ką Šventasis Raštas yra pavadinęs „tuštybių tuštybe“. Už jo ribų formuojasi kitas pasaulis, kuriame telkiasi
kitokios dvasinės brandos ir užsiangažavimo žmonės,
jaučiantys daug didesnę atsakomybę už savo krašto ir
jo kultūros likimą. Vardų jiems pažeminti prigalvota aibės. O jie patys save linkę vadinti atliekamais, atstumtaisiais, pašaliniais, nesirengiančiais emigruoti ir pan. Jie
užima panašią padėtį kaip kadaise amerikiečių „andergraundas“. Tai – oficialiai sistemai oponuojančių žmonių
sluoksnis. Tik amerikietišką andergraundą sudarė pusiau
chuliganiško (kontrkultūrinio) pasipriešinimo žmonės, o
lietuviškame „pogrindyje“ pamažu telkiasi individualybės, kopiančios į kūrybinio profesionalumo aukštumas ir
pralaužiančios savo pačių skalūninius darinius.

SENSACIJA

Šių metų gegužės 30 d. Panevėžio bendruomenių rūmuose Kūrybinių galių ugdymo studija Kastalija pasirodė su paradoksaliu eksperimentiniu spektakliu-diskusija
Faustas, arba Embriono poza. Spektaklio režisierius – ištikimiausias J. Miltinio dramos studijos mokinys ir jo kūrybinių principų tęsėjas, iki šiol daugiausia žinomas kaip
kino režisierius, Antanas Maciulevičius. Savo spektaklį
jis paskyrė „giliausių literatūros ir gyvenimo dramų suvokimui ir J. Miltinio dramos studijos pagerbimui“. Uždavinys sunkus ir gana ambicingas. Ne tik nevienodai
išprususiems mokiniams, bet ir pačiam režisieriui. Kuris
čia, tiesą sakant, ne tik režisierius, bet ir kurstytojas, švietėjas, ugdytojas, drausmintojas, auklėtojas, net tėviškas
globėjas. Rūmų salė tą vakarą buvo pilnut pilnutėlė. Ir
beveik visi – vaidintojų amžiaus vaikinai ir merginos.
Pusantros valandos įtemptos tylos. Nei krebždesio, nei
mobiliųjų telefonų pypsėjimo. Lyg būtume atsidūrę kitame pasaulyje. Spektaklio pabaigoje nuo scenos pasigirsta
tyli Lietuvos himno melodija. Visi atsistoja. Gieda visa
salė. Darniai, švelniai, iškilmingai. Spektaklis baigtas.
Visa salė, kiek tik joje buvo žmonių, su gėlėmis ir kitomis
dovanomis puola į sceną padėkoti, apkabinti ir išbučiuoti atlikėjus. Prisipažinsiu, tokio reginio jokiame teatre ir
jokiame spektaklyje neteko matyti.

K A S TA I ?

Toli gražu tai – ne paprastas spektaklis. Gal net ne spektaklis. O jaunų žmonių įsitraukimas į savitą saviugdą,
protingo ir teisingo gyvenimo mokymąsi, klasikinės kultūros studijomis kompensuojantį savo moralinio ir pilietinio brendimo spragas. Bent jau tikrai šis spektaklis
skirtas ne pramogai ir malonumams žadinti, o brandinant save, brandinti ir kitus, su kuriais tik užmezgamas
bendravimas. Viskas čia gana rimta ir dramatiška. Nukreipta prieš tuščią gyvenimą ir tuščią žinojimą. Pagrindinė mintis prisišaukiama iš T. Sakalausko Išmintingųjų
puotos, iš pokalbio su V. Blėdžiu: „Mes neišsiilgę žinių,
tos žinios, kurias įgyjame, nekoreguoja mūsų, nekeičia,
netveria mūsų. Žinojimo (nors daug cituojam) nemokame transformuoti į savo gyvenimą.“ Šios minties ir šios
knygos studijomis buvo pradėtas kurti Fausto personažas. Pasitelkiami ir kiti literatūriniai bei filosofiniai tekstai. Taip remiantis literatūrinio Fausto simboliu buvo ugdomas gebėjimas savo gyvenimo patirtimi aktualizuoti
svetimą žinojimą, įvesti jį į savo gyvenimo, savarankiškai
taikyti skirtingiems gyvenimams. Goethe’s Faustas iki
šiol yra sulaukęs daugybės profesionalių interpretacijų,
tad ir ši interpretacija neturėtų nieko šokiruoti. Iš tikrųjų šiais pragmatizmo laikais jauni žmonės dar vis gauna
daug žinių, kurios lieka išoriškos, svetimos, neapmąstytos, nesusistemintos ir greitai užmirštamos dėl to, kad
mokyklose nedėstomi tokias žinias vienijantys mokslai,
kad šiandien plaukiojame begalinėje fragmentuotų žinių jūroje.

DIALOGAS

Žinios gaunamos stebint, tyrinėjant ir bendraujant. Per
ilgą žmonijos istoriją labiausiai buvo sureikšminami du
bendravimo būdai: knyginis ir dialoginis (akis į akį).
Šiandien tų būdų priskaičiuojama gana daug. Tačiau
istoriškai visi jie kilę iš dialogo. Jis labiausiai domina ir
Antaną Maciulevičių. Neatsitiktinai jis kalba apie spektaklį ir jo kūrimą kaip „dialogo patirties“ vystymo būdą.
Pirmiausia, pasak jo, čia reikia, kad vienas girdėtų kitą.
Nuo dialogo jis nelinkęs atskirti nė gyvenimo stebėjimo,
nė jo būklės diagnozės. O ta diagnozė rodanti, kad kompiuterizuotame pasaulyje, be kita ko, atrofuojama bendravimo kultūra. Todėl keliamas uždavinys atstatyti esminius praradimus. „Tam naudojami klasikos originalai.
Literatūros, muzikos, vaizduojamojo meno. Mokomės
kalbėti. Dialogas, savo minčių argumentavimas ir t. t. Ir
dar kartą dialogas, diskusija... Remdamiesi klasikine literatūra ir šiuolaikiniais autoriais, kuriame savo dialogą ir
išeiname ne vaidinti, bet dialoguoti, ieškoti bendramin-
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prarado reikšmingumo ir šiandien. Tik apie jį jau beveik
niekas nesugeba, o gal ir nenori kalbėti. O gal ir suprasti
neįstengia. A. Maciulevičius – šviesi išimtis.

PROGRAMA

Faustas – Irmantas Pilis

čių. Tarp atėjusių į spektaklį žmonių, žiūrovų.“ Galų gale
čia turime polilogą, sudarytą mažiausiai iš trijų dalyvių:
iš to, ką nori padaryti režisierius, kaip į jo skatinimus ir
pamokymus atsiliepia trupė ir kaip į visą spektaklį reaguoja užkerėta publika.

Kaip rodo 2017–2018 metų darbo grafikas, ši programa
neatsitiktinai pritaikyta Panevėžiui. Ji yra panardinta ne
į specifinių teatrinių įgūdžių, o į asmenybės ugdymą
J. Miltinio teatrinės kūrybos pavyzdžiu. Žodžiu, teatras
čia – ne tiek ugdymo tikslas, kiek dvasinio (moralinio,
pilietinio, patriotinio) ugdymo priemonė. Iš 48 programos temų tik apie 20 skirta teatrinei kultūrai ugdyti. Jau
pačioje tos programos pradžioje parašyta: „J. Miltinio
režisuoti spektakliai – aktorių ir žiūrovų asmenybių ugdymo įrankis.“ Šis užsiėmimas numatomas J. Miltinio
palikimo studijų centre.
Pirmiausia taip gali būti parodoma įsidėmėtina pagarba savo mokytojui ir kitiems pirmtakams (B. Babkauskui, G. Karkai, S. Petronaičiui, E. Šulgaitei, R. Zdanavičiūtei ir kitiems), o kartu paaiškinama, kaip jų darbai gali
veikti ne tik žmonių jausmus, bet ir gyvenimo nuostatas.
Apskritai ši programa pritaikyta visapusiškam mokinių

K ASTALIJA

Tokiu pavadinimu jau senokai veikia Kūrybinių galių
ugdymo studija. Iš pradžių ji pasirodė svetainės pavidalu, o vėliau pradėjo dirbti pagal Neformaliojo vaikų
švietimo programą, pavadintą Asmenybės ugdymo programa Išdrįsk mąstyti pats.
Daug kam nežinoma, kad šį I. Kanto raginimą „Išdrįsk mąstyti pats“ sovietmečiu labiausiai brangino ir
propagavo VU filosofas Jonas Repšys bei jo sekėjai. Po
chruščioviniu laikotarpiu tai buvo svarbiausias principas, kuriuo galėjo remtis oficialiai neįvardijama opozicinė mintis. Visi trys žodžiai čia buvo be galo reikšmingi,
nes kirtosi su iš viršaus nuleista ir visiems privaloma
ideologija. Išdrįsk! – šiuo žodžiu drąsinosi Kantas ir drąsino visus kitus, pajutusius laisvės skonį. Tą pat darė
J. Repšys ir ne kartą įkliuvo. Bet išdrįsus trauktis nebuvo
kur. Mąstyti – visai kas kita negu kartoti išmoktas, t. y.
negyvas, užkonservuotas mintis. Pirmiausia tai klausinėti ne tik kitus, bet ir save patį. O paklausus pačiam ieškoti ir surasti atsakymus, spręsti, galų gale ir turėti tikrus
įsitikinimus. Vadinasi, anksčiau tu buvai pririštas prie
svetimo pavadžio. Dabar eini pats, kur veda tavo galva.
Dabar, rodos, žmonės laisvi ir gali kalbėti, ką nori ir kaip
nori. Tik išviešinti sunkiau. Tačiau jie daug anksčiau pakliūva į įvairiausių gundymų spąstus, į daugybę priklausomybių negu nori ir pradeda galvoti. Užuot galvodami
darę nešališkus sprendimus ir formavę įsitikinimus, jie
tiesiog savo nuomone vadina didžiausias banalybes arba
atsitiktinai išgirstas ir atmintyje atsitiktinai iššokusias
mintis. Todėl principas „Išdrįsk mąstyti pats“ nė kiek ne-

Mefistofelio padėjėjas – Ignas Sakalauskas, Mefistofelio padėjėja –
Kotryna Tendziagolskytė

akiračiui plėtoti: ir žinioms apie meną (pantomimą, šokį,
klasikinę literatūrą, dailę), ir apie atskiras kultūros sritis
bei formas (kalbą, paprotinę kultūrą, moralę), istorines
epochas, psichologinius reiškinius (charakterį, emocijų
valdymą, dėmesį, vaizduotę) ir kt.

S P E K TA K L I S

Iš viso to išaugo savitas intelektualinis spektaklis, sudėliotas į ritmiškų veiksmų, svarstomų temų, problemų ir
simbolių mozaiką. Nusakyti jo turinį būtų sunkiausia.
Aš rizikuočiau jį nusakyti taip: tai – terapinės šiuolaiki-
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nio žmogaus rūpesčių, įstrigusių tarp bandymų kalbėti,
bandymų mąstyti (embrionas) ir beverčio žinių pertek
liaus (Faustas) reminiscencijos. Įdomiausia, kad čia iš
viso nebuvo jokios išankstinės dramos, jokio scenarijaus
ir iš anksto numatytų vaidmenų. Viskas išgalvojama
ir parenkama kuriant spektaklį pagal atsiskleidžiančią
mokinių patirtį ir gebėjimus. Šitaip parenkamos ir kūrėjų funkcijos, kurių net ir vaidmenimis negalima vadinti.
Iš tokių funkcijų režisierius kombinuoja gana gerai rit
miškai sutvarkytą spektaklio mozaiką.
Kūrybinių galių ugdymo studija veikia lyg kokia
eksperimentinė laboratorija, kurioje tiriamasis gauna
jam (jo charakteriui, gebėjimams, patirčiai) derančią
funkciją, kad ji išlaisvintų jo reakcijas, kaip gerai pasiūtas kostiumas išlaisvina kūno judesius. Režisierius
čia eksperimentuoja su atlikėjų individualybėmis, o atlikėjai – su savimi. Režisieriaus rūpestis padėti kūrėjui
ne bėgti nuo savęs, o per užduotas funkcijas (parinktus
personažus, simbolius, veiksmus, situacijas) atpažinti save ir persikelti į realius savo gyvenimo rūpesčius.
O apmąsčius šiuos rūpesčius, iškelti juos iki visuotinio
reikšmingumo. Atlikėjas turi daug dirbti, kad jo reakcijos būtų konstruktyvios (pozityvios ir turtingos) ir sukeltų tarpusavio diskusijas. Bet jis neturi vaidinti, t. y.
apsimetinėti tuo, kuo nėra. Tik taip gali atsiskleisti kūrėjo individualybė ir jis sėkmingiau susidoroja su keliamomis problemomis.
Medžiagos kūrybai imama iš klasikinės literatūros
ir filosofijos tekstų, dailės kūrinių ir žinomų gyvenimo
įvykių. Kalbos apie sąžinę ir atsakomybę čia šaukiasi So-

Mefistofelis – Aronas Canbolat
L U K O V A R A N A U S K O nuotraukos
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Faustas – Irmantas Pilis, Margarita – Radvilė Budrytė

foklio Edipo. Būtinumas imtis pilietinių pareigų išreiškiamas per W. Shakespeare’o Hamleto apsisprendimą.
Sielos pardavimo tema įsileidžia J. W. Goethe’s Faustą
su Mefistofeliu. Patriotinei temai išryškinti parenkamos
J. Marcinkevičiaus eilės. Emigracijos problemai sudramatinti įdomi gali būti sodo pardavimo scena iš A. Čechovo Vyšnių sodo. Pomirtiniam prisikėlimui įprasminti
pasišauktas rašytojas iš A. Čechovo Žuvėdros. Žaismingo
komizmo į spektaklį įlieja iš Fausto operos paimtos arijos
apie blusą deklamavimas. Šių dienų prasto vadovavimo
padarinių neįmanoma geriau pašiepti už P. Bruegelio
Neregius, kur aklas veda aklą. Net kuklus paraginimas
„Išdrįsk mąstyti pats“ iš I. Kanto Antropologijos pragmatiniu požiūriu atkeliauja į šių dienų gyvenimą. Visas šias temas, problemas ir įvaizdžius jungia jausmingi muzikos,
dainų ir šokių intarpai. Kiti personažai sukurti tiesiog
stebint dabartinį žmonių gyvenimą – šitaip įtraukiamos
ir pačių mokinių patirtys. A. Maciulevičius sako: „Teko
gilintis į kiekvieno gyvenimą, kad jie išmoktų savo nerimą ir rūpestį iškelti iki visuotinumo, kad keistų savo gyvenimą šeimose, santykius su tėvais, kad stiprėtų... noras
mokytis.“ Bet svarbiausia, kad čia susiduriame su viešu
filosofinių problemų apmąstymo būdu, kuriuo siekiama
ne tik sujaudinti atlikėjus ir jų auditoriją, bet ir uždegti
visus dvasinėms permainoms, kurių taip laukia Lietuva.
Pabaigoje akcentuojami trys žodžiai: Motina, Tėvynė, Sąžinė. Smuikas griežia tris gaidas: fa-do-fa. Faustas
deda ant jo rožinį. Iš tų garsų išsirutulioja Lie-tu-va ir
jos himnas. Tai – įprasti ženklai, bet šiame kontekste jie
tokie netikėti ir taip subtiliai pateikti, kad žinomumas tik
suteikia jiems daugiau sakralumo.
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Domantas Milius

Veimaro respublikos kinas (II)
F. W. M U R N A U I R
K AMMERSPIELFIL M (INT YMUSIS
FILMAS)

Antrasis režisierius, susiformavęs vokiškojo ekspresionizmo įtakoje, buvo Friedrichas Wilhelmas Murnau
(1888–1931), kurio itin stilizuotas filmas Nosferatu, eine
Symphonie des Grauens1 (Nosferatu, Siaubo simfonija, 1922)
tapo žanro klasika, padariusia tiesioginę įtaką visam
siaubo filmų žanrui. Murnau, profesionalus meno istorikas, ypač žavėjęsis teatru, iš karto po Pirmojo pasaulinio karo pradėjo rašyti scenarijus filmams, bendradarbiaudamas ir su Carlu Mayeriu, ir su Hansu Janowitzu.
Jau pirmieji jaunojo režisieriaus filmai buvo ryškūs ekspresionizmo pavyzdžiai: Der Bucklige und die Tänzerin
(Kurpius ir šokėja, 1920 metais kartu su Mayeriu sukurtas filmas), Der Januskopf (Januso veidas, 1920 metais sukurtas filmas, kurio scenarijaus autorius Janowitzas) ir
Schloss Vogelöd (Vogelodos pilis, 1921 metais sukurtas filmas, kurio scenarijaus autorius Mayeris). Tačiau filmas
Nosferatu pagal laisvai (scenarijaus autorius Henrikas
Galeenas) interpretuotą Bramo Stokerio novelę Dracula
(1897) buvo ryškiausias ekspresionizmo pavyzdys Murnau kūryboje.
Vienas unikaliausių Nosferatu bruožų yra filmo scenų natūralumas, pasiektas minimaliausiomis priemonėmis (filmas buvo kuriamas ne UFA, o nepriklausomų
kūrėjų kompanijos Prana Films, kurios vadovas buvo
garsus tarpukario Vokietijos menininkas ir okultistas
Albinas Grau). Kaip ir dauguma į Vokietiją karo metu
atkeliavusių skandinaviškųjų filmų, pasižymėjusių tikru landšafto vaizdu, taip ir Murnau filmas buvo filmuojamas centrinėje Europoje, kur už kinematografiją
buvo atsakingas neprilygstamasis Fritzas Arno Wagneris. Jis, žaisdamas šešėliais ir apšvietimu, sugebėjo išgauti plačiausią paletę pilkų atspalvių, tad filmas nebuvo vien juodas ir baltas. Nors iš principo filmas laikomas
trileriu (su sumedėjusia ir paprasta pasakojimo forma),
tačiau dėl savo vizualinės atmosferos ir pamėkliškos
scenų vizualizacijos jis laikomas kur kas ekspresionistiškai siaubingesniu nei Daktaro Kaligario kabinetas. Pastarojo ekspresionizmas siejosi tik su scenų grafiškumu
ir dekoracijomis, o Nosferatu ekspresionizmas matomas
visoje kinematografijoje (scenos, kameros darbas, aktorių pantomima, apšvietimas, filmo kadrų eiliškumas ir
jų kaita, montažas).
Nosferatu, kaip ir daugelyje kitų to meto filmų, dar
neįsigaliojus Hayso kodeksui2, nėra cenzūros, taigi pusnuogis Huteris neturėtų nustebinti (jeigu žiūrėsite 1933
metais sukurtą filmą Ekstazė, kuriame Hedy Lamarr –
gražiausias Holivudo veidas – vaidina mokslininkę, pa-

Friedrichas Wilhelmas Murnau

matysite ne tik ją iki pusės nuogą, bet ir pirmąjį kino
istorijoje suvaidintą orgazmą). Nors Hayso kodeksas
negaliojo Europoje, tačiau jis stabdė europinių filmų
konkurenciją Holivude, taip pat tupdė į areštines tokias
aktores kaip Mae West, drįsusią viešai ištarti žodį seksas.
Filme Nosferatu pasakojama istorija apie teisininką
Tomą Huterį, kuris atsisveikina su savo žmona Ellen ir
išvyksta pas grafą Orloką į Transilvaniją. Vietiniai stengiasi atkalbėti Tomą, bet jis į tai (ir dar kelis pranašiškus
ženklus) tik numoja ranka. Tomas, pagaliau pamatęs žymes ant kaklo, pradeda įtarti savo klientą esant Nosferatu. Rutuliojantis filmo siužetui, vėliau grafas atsiduria
gimtajame Huterio miestelyje ir įsikuria tiesiai priešais
Tomo namus. Ir dar sukelia marą (to Stokerio Drakuloje nėra). Ellen smalsumas prišaukia jai nelaimę – radusi
Tomo knygą apie vampyrus, ji perskaito, jog tik pasiaukojanti moters širdis gali nugalėti Nosferatu. Ji atsistoja
prie lango, šitaip kviesdama kaimyną į svečius. Jis, be abejonės, ateina. Ellen pasiaukoja, leisdama grafui siurbti jos
kraują ir šitaip jį sunaikina, mat užkandžiaujantis vampyras nepastebi kylančios saulės. Pabaiga vienu metu ir
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Filmo Nosferatu kadras

džiuginanti (nebeliko grafo Orloko), ir liūdinanti (sielvarto apimtas vyras spaudžia glėbyje mirštančią žmoną).
Nosferatu – vampyrų karalius, dažniausiai filme parodomas iš itin žemo filmavimo kampo, kuris pateikia
jį iškreiptai didelį ir bauginantį (toks filmavimo kampas naudotas ir Orsono Welleso kuriant Pilietį Keiną).
Daugybėje scenų iškraipytas vampyro šešėlis krinta ant
įvairių objektų, patenkančių į kadro rėmą. Visame filme
dominuoja giluminis ir ekspozinis sceniškumas. Antrame kadro plane visada matysime aplinką ar įvairiausius
objektus, kurie yra tamsesniame arba šviesesniame fone,
o pirmame plane bus plėtojamas veiksmas. Taip sukuriamas pirmojo ir antrojo plano svarbumas ir teminis
vientisumas (tai, kas vyksta pirmame plane, tiesiogiai
susiję su aplinka ar daiktais, matomais antrame plane),
tai suteikia realistiškos aplinkos pojūtį. Tačiau ekspresyvumas ryškus ne tik pirmo plano scenose, bet ir antrame plane: kai pirmame plane esanti pagrindinė filmo
veikėja žvelgia pro langą, tolumoje matome laidotuvių
eiseną visoms vampyro aukoms pagerbti. Žmonių vora,
nusitęsusi į tolį, simbolizuoja neaprėpiamą Nosferatu
nusikaltimų mastą. Puikus ekspresionizmo pavyzdys –
hiperbolizuota kadro tikrovė.
Kitas Murnau filmas buvo sukurtas jau nebe ekspresionistine dvasia, o Kammerspiel (kamerinio teatro)
įtakoje. Scenaristas Carlas Mayeris, paskatintas Daktaro
Kaligario kabineto sėkmės, suformuoja naują kino žanrą –
Kammerspielfilm, kuriame realistiškai, bet slogiai pateikiamas viduriniosios bei žemiausios klasės žmonių gyvenimas yrančios visuomenės kontekste. Mayeris pradėjo
kurti scenarijus Kammerspielfilm stiliaus filmams, kuriuose dominuodavo vos keli pagrindiniai veikėjai, vedami
išskirtinio fiziologinio ar psichologinio impuslo, siekimo
patenkinti troškimą. Tokiuose filmuose buvo vengiama
aiškinamųjų titrų. Mayeris pradėjo kurti ekspresionistinio kino klestėjimo metu, tad, be abejonės, filmai turėjo
ir ryškių ekspresionizmoo bruožų. Tačiau visas realizmo
kinas, kuris tiesiogiai išaugo iš Kammerspielfilm, yra tarsi
ekspresionistinio kino tradicijų tąsa – naujas evoliucijos
laiptelis, bet kartu ir atsakas į ekspresionistinio kino kanonus, kurie rutulioja liguistos psichologijos temą, tačiau
pateikia ją natūralioje buitinėje aplinkoje (būtent tokie filmai kurti UFA studijoje). Tokie ankstyvieji Mayerio Kam-

merspielfilm scenarijai adaptuoti Leopoldo Jessnerio 1921
metais sukurtoje melodramoje Hintertreppe (Atsarginiai
laiptai) ir Lupu Picko Scherben (Nukamuotasis, 1921) bei
Sylvester (1923) buvo naujo žanro formavimosi pradžia.
Būtent 1924 metais Der letzte Mann (Paskutinis žmogus),
kurį režisavo Murnau, o scenarijų parašė Mayeris, tapo
naujo vokiškojo realizmo kine pradininku.
Paskutinis žmogus, prodiusuotas Ericho Pommerio
iš UFA, yra išskirtinis filmas visais atžvilgiais ir ypač
svarbus tolesnei Vokietijos ir Amerikos filmų raidai. Ir
Mayerio scenarijumi, ir Emilio Janningso (1884–1950) įtikinama vaidyba, ir Walterio Röhrigo bei Roberto Herltho
produkcijos dizainu. Tačiau būtent dėl operatoriaus
meno (Karlas Freundas) filmas toks reikšmingas kino
raidai. Filme buvo panaudotas subjektyvus kino kameros regėjimo laukas, kai kamera mato veikėjo akimis, o
psichologinė veikėjo būsena perteikiama vaizdo stiliumi.
Savo turiniu ši juosta taip pat žengė pirmuosius žingsnius cinéma vérité judėjimo link. Taip pat Mayeris pasiūlė kamerą naudoti nestabdomai sekant paskui veiksmą.
Jis tai vadino nepritvirtinta kamera ir scenarijuje net buvo
sužymėjęs vietas, kur tokia filmavimo technika turėtų
būti taikojama.
Kaip ir visų Kammerspielfilm stiliaus filmų, Paskutinio
žmogaus siužetas paprastas. Visas filmas demonstratyviai
niūrios nuotaikos iki visiškai netikėtos laimingos pabaigos, kuri emociškai patenkina žiūrovo liūkesčius, bet
yra visiškai nelogiška prieš tai plėtotam filmo veiksmui.
Filme pasakojama apie sensantį durininką (vaidina
Janningsas) prašmatniame Berlyno viešbutyje, kuris netikėtai praranda darbą, dar svarbiau – savo uniformą.
Durininkui, gyvenančiam kukliame žemesniosios klasės
būste kartu su savo dukra, uniforma buvo prestižo ir
garbės ženklas. Netikėtas jos praradimas paskatina egzaltuotą durininko kaimynų pašaipą ir piktdžiugą, tiesiog psichologinį sadistiškumą. Durininkas, pažemintas
iki grindų plovėjo padėjėjo pareigų ir nuolatos patiriantis
kaimynų patyčias, pradeda irti psichologiškai. Jis kone
per dieną tampa apsileidusiu ir prasigėrusiu seniu, iškelia sceną dukros vestuvėse ir paranojiškai mano, kad jį
nuolatos kas nors persekioja. Galų gale buvęs durininkas
net pabando pavogti savo uniformą iš viešbučio saugojimo spintelės. Artėjant filmo kulminacijai, matome visiš-
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kai palūžusį durininką, susirietusį embriono poza prie
viešbučio tualeto sienos, kaip išgąsdintas ir kampan užspeistas žvėris jis kniaubiasi nuo viso pasaulio bebaigiąs
išprotėti kaip ir Daktaras Kaligaris. Tačiau vienu subtitru
viskas pakeičiama kardinaliai. Jame rašoma, kad tikrame pasaulyje viskas ir baigtųsi ties šia vieta, tačiau filmo
kūrėjai nusprendė pasigailėti buvusio durininko. Tada
pasirodo nauji filmo kadrai, kuriuose buvęs durininkas
staiga paveldi neįtikėtiną sumą pinigų ir pasirodo savo
buvusios darbovietės vestibiulyje kaip turtuolis ir buvę
darbdaviai jam pataikauja. Manoma, kad tokia karikatūriška pabaiga buvo specialiai sukurta amerikiečių auditorijai, kuriai viskas turėjo baigtis ilgai ir laimingai. Tačiau,
žinant vokiečių požiūrį į meną, tai buvo labiau parodija,
pašiepianti ir kitas panašias filmų pabaigas (nors nuo
1924 metų, kaip jau buvo minėta, Holivudas turėjo didelės įtakos vokiečių kuriamiems filmams).
Paskutinis žmogus buvo vienas iš techniškai pažangiausių to laikotarpio Veimaro respublikos kino filmų.
Dauguma filmų iki Paskutinio žmogaus buvo nufilmuoti
stabilia, ant trijų kojų stovinčia kamera (išimtis tik Griffitho filmai ir 1914 metais italų sukurta Cabiria, kuriuose
kamera šiek tiek judėjo ant trumpų bėgių). Judančio objekto sekimas kamera ar jos priartėjimas prie objekto anksčiau
išvis buvo nevartojama filmavimo technika. Šiais laikais
kameros ant strėlinių kranų ar judančios ant bėgių ar ratukų yra įprastas reiškinys, tačiau 1924 metais tokie dalykai buvo tik improvizuojami, ir tik daliai scenų. Murnau,
filmuodamas savo filmus, turėjo galimybę naudotis profesionaliomis kameromis ant ratukų. Griffithas, filmuodamas Nacijos gimimą ir Nepakantumą (Intolerance), naudojosi
liftiniu bokšteliu ant ratukų, kuriuo iš aukščiau filmavo
Baltazaro šventę (Nepakantumas). Tačiau Paskutinis žmogus
buvo pirmasis filmas kino istorijoje, kuriame kamera judėjo į priekį ir atgal, aukštyn ir žemyn, kairėn ir dešinėn3.
Filme Paskutinis Žmogus ne viena scena nufilmuota
tęstiniu kadru, kamerai pačiai sekant ar judant veiksme, taip išlaikant scenų gyvumą ne per kadrų karpymą,
derinimą ir montažą, kaip tai darė Eizenšteinas ar Griffithas. Vienoje pirmųjų filmo scenų kamera nusileidžia
viešbučio liftu, keliauja per žmonių pilną vestibiulį prie
besisukančių durų (pagrindinio gyvenimiško atsitikti-
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numo simbolio, tarsi egzistencinio ruletės rato), už kurių sustoja ties pagrindiniu filmo herojumi. Visa ši scena
nufilmuota vientisu, nepertraukiamu kadru (nors vestibiulio scenos viduryje yra kadrų sujungimas, kuris buvo
neišvengiamas dėl techninių kameros galimybių). Tokių
scenų filme yra ne viena. Kadrų vientisumą veiksme
Freundas pasiekė pritvirtinęs kamerą prie dviračio, kurį
ir mynė minėtų scenų keliu.
Tačiau Murnau ir Freundui atradus kameros mobilumą, tokia pat svarbi tapo jų naudota subjektyviosios
kameros filmavimo technika, kai kameros lęšis tampa
pagrindinio filmo veikėjo akimis. Taip filmo žiūrovai
mato tik tai, ką mato protagonistas. Griffithas, filmuodamas dėmesio objektus, dažnai mėgsta pertraukti kadrą
įterpdamas pagrindinių veikėjų veidus, kurie parodo jų
jausmus. Tai – vienas ryškiausių filmavimo technikos
elementų Griffitho filmuose: nuo rodomo objekto kamera pereina prie kadro, kuriame matome tik žiūrintįjį į
objektą (dažniausiai žiūrovas net nemato, į ką žiūrima) –
trumpasis subjektyvumas. Toks priežastinio požiūrio taško
(kai pagrindinis filmo veikėjas filmuojamas iš tos pačios
pusės, iš kurios jis žvelgia į nematomą objektą) filmavimas labiausiai buvo išplėtotas UFA direktoriaus G. W.
Pabsto trečiąjį XX amžiaus dešimtmetį. Tik keli režisieriai
iki Murnau ir Freundo perprato subjektyviosios kameros
pranašumus ir galimybes perteikiant vieną pasakojimą
iš daugybės perspektyvų.
Ryškiausias subjektyviosios kameros filmavimo pavyzdys Paskutiniame žmoguje yra scena, kai prisigėręs durininkas sėdi savo namuose ir mato aplink besisukantį
kambarį. Pats Freundas, prisirišęs kamerą prie krūtinės
ir atsistojęs kambario viduryje, įnirtingai sukosi aplink
savo ašį, kad žiūrovas tarsi matytų vaizdą girto durininko akimis. Tai ne tik tiesiogiai atskleidžia jo būseną, bet
ir priverčia žiūrovą susitapatinti su juo. Panaudojus sub
jektyviąją kamerą, per ekspresionistinį realizmą perteikiama psichologinė durininko būsena – jis jaučiasi sturikęs
ir pažemintas. Iš karto po šios scenos seka sapno scena,
kurioje jis tampa pajuokos objektu (vėliau iš tikrųjų taip
ir nutinka). Durininko sapne mes matome ne patį durininką, pateiktą objektyviąja kamera, o vizualų jo savijautos
įkūnijimą – neaprėpiamą eilę iš arti filmuotų besijuokian-

Filmo Paskutinis žmogus protagonistas,
pasiekęs gyvenimo dugną
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Filmo Paskutinis žmogus sapnųpatyčių scena

čių veidų. Pavogęs savo uniformą ir sprunkąs iš viešbučio
į gatvę, staiga atsisukęs atgal, durininkas pamato tarsi
drebantį pastatą, kuris grasintų užgriūti ir sutraiškyti jį
(tas pat ekspresionistinis psichologizmas). Taip pat filme
yra sapno scena su kreivais veidrodžiais (panaudoti tokia
pat maniera kaip ir 1915 metais Abelio Gance’o trumpametražiame nebyliajame filme La Folie du Docteur Tube,
kuriame mokslininkas, prisiuostęs baltų miltelių, patiria
haliucinacijas), kuriuose matome viešbučio portjė įsivaizduojantį save labai stiprų, sugebantį žongliruoti lagaminais tarsi balionais. Taip Murnau filmuose, pasitelkus
subjektyviąją kamerą, psichologinė pagrindinio veikėjo būsena perteikiama per vaizdinius. Tačiau čia yra daugiau
psichologizmo, negu matome iš pradžių.
Taigi Murnau parodė, kad perprato, kaip pateikti istoriją nauju būdu, kai kamera pasakoja pirmuoju asmeniu taip pat sėkmingai ir rišliai kaip ir iš trečiojo asmens
perspektyvos, kartu parodant ir išorines aplinkybes, ir
vidines personažų būsenas. Manipuliuodamas tokiomis
filmavimo priemonėmis, režisierius gali pateikti istoriją
įvairiausiais rakursais: ir iš vieno, ir iš kito pasakotojo
perspektyvos. Nors Paskutinis žmogus siužeto pateikimo
atžvilgiu yra paprasto ir nuosaikaus pobūdžio filmas,
tačiau jo vaizdinė struktūra yra itin detalizuota. Šis naujasis kinematografinės raiškos būdas 1924 metais buvo
nekonvencinis, o šiais laikais tai įprasta bet kokiam filmui. Paskutinis žmogus susilaukė pasaulinės šlovės, kartu
padarydamas Holivude kuriamiems filmams tokią įtaką,
kokios nėra padaręs joks kitas užsienio filmas: istorijos
pateikimo nuoseklumu ir pasakojimo būdu. Pabaigęs
UFA kurti du paskutinius megafilmus Tartuffe (1925) ir
Faust (1926), Murnau išvyksta ieškoti laimės į Holivudą.
Holivudas buvo kone taip pat priblokštas ir 1925 metais pasirodžiusio UFA sukurto Ewaldo André Dupont’o
(1891–1956) filmo Varieté (kurio prodiuseris buvo tas pats
Erichas Pommeris, o operatorius – Karlas Freundas).
Filmas apie akrobatų meilės trikampį (pagrindiniuose vaidmenyse Emilis Janningsas, Lya de Putti ir

Warwickas Wardas) Berlyno Žiemos soduose, kuriuose
viskas baigiasi žmogžudyste. Kameros darbas dar įspūdingesnis nei Paskutiniame žmoguje. Freundo kamera prasiskverbia visur, kur tik gali prasiskverbti žmogaus akis:
čia ji rodo atsitiktinių žmonių veidus iš arti, čia staiga
„skrenda“ kartu su akrobatais trapecijomis fiksuodama
apačioje susižavėjusius žiūrovus, linguodama pirmyn ir
atgal, ir net vienu momentu atrodo, kad ji lekia iki pat
žemės kartu su paslydusiu akrobatu. Varieté yra Paskutinio žmogaus variacija ir nuotaikos perteikimu, ir kameros
darbu ar siužeto pateikimo maniera. Būtent Varieté amerikiečių filmų mėgėjams sukėlė baltąją karštinę dėl kino
meno apskritai ir sustiprino tiesioginę vokiškojo kino įtaką amerikiečių kinui iki pat garsinio kino susiformavimo
(tačiau vėliau dauguma vokiškųjų filmų suamerikonėjo ir
vokiškasis garsinis kinas jau patyrė amerikietiškojo kino
įtaką). Filmas Varieté padėjo vokiečių kinui užpildyti takoskyrą tarp introspektyvaus Kammerspielfilm žanro ir
objektyvesnio realizmo, kuris, kaip žanras, pradėjo formuotis jau po 1924 metų.

MIGR ACIJA Į HOLIVUDĄ

1924 metais vokiškoji markė pradėjo nuvertėti ir, norint
tai sustabdyti, Vokietija buvo priversta priimti Daweso
planą4 (Charles Gatesas Dawesas – tarptautinio ekspertų
komiteto, rengusio Vokietijos reparacijų pagal Versalio
sutartį išmokėjimo sąlygų pakeitimo planą, pirmininkas, amerikiečių bankininkas, vieno iš Morgano grupės
bankų direktorius). Šis planas sukūrė netikrą Vokietijos
ekonomikos stabilumą, netgi klestėjimo įsivaizdavimą,
kuris truko iki pat 1929 metais ištikusio akcijų biržos kracho. Ironiška, tačiau Vokietijos filmų industrija, kuri visai neblogai laikėsi nesuvaldomos infliacijos laikotarpiu,
įgyvendinus Daweso planą, pateko į ne pačią geriausią
situaciją, nes šis planas apribojo bet kokios produkcijos
eksportą į kitas šalis. Įskaitant ir kino filmus. 1924–1925
metais dauguma nepriklausomų kino kompanijų bankrutavo, o didesnės, kurios vis dar laikėsi, išgyveno
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sunkumus negalėdamos pasiskolinti pinigų iš vokiškų
bankų (visa Vokietija po Pirmojo pasaulinio karo buvo
nusavinta karą laimėjusių valstybių). Pagal Daweso planą kasmetinėmis Vokietijos reparacijų išmokomis buvo
padengiamos sąjungininkų karo skolos, o tai suformavo
„Veimaro absurdo ratą“. Auksas, kuriuo Vokietija mokėjo karines reparacijas, buvo parduodamas, įkeičiamas
ir dingdavo Jungtinėse Amerikos Valstijose, iš kurių tariamos pagalbos forma pagal planą sugrįždavo atgal į
Vokietiją, kuri atiduodavo jį Anglijai ir Prancūzijai, o
šios atitinkamai tuo pačiu auksu apmokėdavo savo karinę skolą Valstijoms. Amerikiečiai, pridėję prie šio aukso tam tikrus procentus, vėl nukreipdavo jį į Vokietiją.
Todėl Vokietija gyveno skolon ir visi puikiai žinojo, kad,
jei amerikiečių bankai atšauks savo kreditus, Vokietija
bankrutuos. Nors amerikiečių bankų suteikiami kreditai buvo skirti reparacijoms išmokėti, tačiau iš tiesų jos
turėjo atkurti šalies karinę pramonę. Už gautus kreditus
vokiečiai atsiskaitydavo savo įmonių akcijomis, todėl
amerikietiškas kapitalas buvo aktyviai integruojamas į
vokiečių ekonomiką. Bendra užsienio investicijų į vokiečių pramonę 1924–1929 metais suma siekė vos 63 milijardus aukso markių (iš kurių apie 30 milijardų sudarė
kreditai), o reparacijų išmokoms atitekusi suma siekė
vos 10 milijardų. Apie 70 procentų finansinių įplaukų
atėjo iš amerikiečių bankininkų, daugiausia iš to paties
J. P. Morgano grupės bankų (kurių vienas iš vadovų ir
buvo Daweso plano autorius). Tad nenuostabu, kad 1929
metais Vokietijos pramonė pakilo į antrą vietą pasaulyje,
tačiau didžioji jos dalis priklausė stambiausiems amerikiečių finansininkams bei pramonininkams. I. G. Farbenindustrie – vienas pagrindinių nacistinės Vokietijos karinės pramonės aprūpintojų, finansavęs apie 45 procentus
Hitlerio rinkiminės kampanijos, nuo 1930 metų buvo
kontroliuojamas Rockefellerio Standart Oil. Morganai per
General Electric valdė vokiečių radijo ir elektrotechnikos
pramonę, kurioje dominavo AEG ir Siemens (nuo 1933
metų 30 procentų AEG akcijų priklausė General Electric).
Per ryšių kompaniją ITT amerikiečiai kontroliavo 40
procentų Vokietijos telefono tinklų, o tiems patiems Rockefeleriams priklausė 30 procentų aviacijos firmos Focke-Wulf akcijų. Henris Fordas visiškai kontroliavo visas
koncerno VolksWagen akcijas. Amerikiečių bendradarbiavimas su vokiečių kariniu pramoniniu kompleksu buvo
toks intensyvus ir visur prasiskverbiantis, kad jau 1933
metais amerikiečių finansinis kapitalas kontroliavo svarbiausias vokiečių pramonės šakas ir tokius stambius bankus kaip Deutsche Bank, Dresdner Bank, Donat Bank. Tad ir
amerikiečių kino pramonė, nujausdama susilpnėjusį varžovą iš Europos, verste užvertė Vokietiją amerikietiškais
filmais, taip pat perpirko visus kino teatrus ir kino filmų
platinimo kompanijas. Baigiantis 1925 metams, pati UFA
buvo ant bankroto ribos su 8 milijonų skola. Ir dėl eksporto uždraudimo, ir dėl prašmatnių kostiuminių dramų
kūrimo. Tad amerikiečių kino studijos Paramount ir MGM
pasiūlė padengti UFA skolas per Deutsche Bank paskolindama 4 milijonus dolerių su 7,5 procentų palūkanomis,
mainais gaudama bendradarbiavimo teises su UFA bei
visais Vokietijoje esančiais kino teatrais5. Žinoma, toks
sandoris buvo naudingas tik vienai pusei – nugalėtojų.
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Tokio sandorio rezultatas – Parufamet įkūrimas (Paramount-UFA-Metro). Taip 1926 metais buvo pavadinta
nauja filmų platinimo kompanija. Tačiau ir kitais metais,
patirdama daugiau kaip 12 milijonų dolerių nuostolius,
UFA buvo priversta kreiptis antros paskolos į Prūsijos finansininką Dr. Alfredą Hugenbergą (1865–1951) –
Krupp kompanijos vadovą, kuris taip pat buvo dešiniosios pakraipos Vokiečių nacionalinės liaudies partijos
(Deutschnationale Volkspartei ar tiesiog DNVP) lyderis, jis
vėliau išpirko amerikiečių UFA dalį ir 1927 metais tapo
šios vokiečių kino filmų gamintojos prezidentu6. Be didesnių ceremonijų Hugenbergas iš karto nustatė naują
UFA filmų kūrimo politiką, kuri buvo pagrįsta nacionalumo idėja ir atsakinga už nacių partijos iškilimą, ją itin
palankiai pateikiant kino kronikose. Taip 1933 metais susidarė palankios galimybės nacių partijai visiškai perimti
filmų gamybos kontrolę.
Tiesioginė Parufamet darinio įtaka paskatino intensyvią UFA filmų aktorių, režisierių ir technikų migraciją į
Holivudą, kur jie rado darbus įvairiose kino kompanijose.
Ernstas Lubitschas 1922 metais atvyko į Ameriką režisuoti filmo Rosita, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Mary
Pickford (garsiausia amerikiečių nebyliojo kino aktorė,
kuri 1919 metų vasario 5 dieną kartu su aktoriumi Charlie
Chaplinu, režisieriumi Davidu Griffit hu ir aktoriumi bei
prodiuseriu Douglasu Fairbanksu įkūrė korporaciją Uni
ted Artists, kuri kino menininkams leido ginti savo inte
resus, būti nepriklausomiems nuo tuo metu didelių kino
kompanijų. Prasidėjus Holivudo kino studijų aukso am
žiui, beveik visas kino verslas priklausė kelioms didelėms
kino studijoms: Fox Film Corporation (vėliau 20th CenturyFox), Loew’s Incorporated, Paramount Pictures, RKO Radio
Pictures ir Warner Bros. Dabartiniai kino kompanijos milžinai – Universal Pictures ir Columbia Pictures – tuo metu dar
nebuvo labai didelės kompanijos. Aštuntoji kompanija,
įkurta minėtų kino verslininkų, turėjo vos kelis kino teat
rus ir veikė tarsi partizaninė studija. United Artists skolino
pinigus nežinomiems kino kūrėjams ir leisdavo jų filmus,
suteikdama progą pasirodyti talentingiems režisieriams.
Kompanija nuolat svyravo ant bankroto ribos. Dabar Uni
ted Artists priklauso kompanijai Metro Goldwyn Mayer).
Taip pat Holivude savo vietą rado Pola Negri su rusų
kilmės režisieriumi Dimitri Buchowetzki. 1926–1927 metais paskui juos į Ameriką persikėlė tokie žinomi UFA režisieriai kaip E. A. Dupont’as, Ludwigas Bergeris, Lotharas
Mendesas, Paulis Leni, F. W. Murnau bei Mihaly Kerteszas (vengrų režisierius, dirbęs UFA. Valstijose tapęs Michaeliu Curtizu, režisierius sukūrė daugiau kaip 100 filmų
Warner Bros kino kompanijoje, įskaitant ir 1942 metais sukurtą legendinę Casablanca). Režisierių pėdomis pasekė ir
operatorius Karlas Freundas bei tokie aktoriai kaip Emilis
Janningsas, Conradas Veidtas (atlikęs Čezarės vaidmenį
Daktaro Kaligario kabinete), švedė Greta Garbo, vengrė Lya
de Putti, prodiuseris Erichas Pommeris kartu su scenaristu Carlu Mayeriu. Tokia intensyvi talentų migracija, nors
ir buvo laikina, gerokai susilpnino UFA kūrybinį potencialą. Nemažai vokiečių aktorių ir technikų visam laikui
įsikūrė Holivude, kur toliau tęsė savo kuklias, bet stabilias
karjeras, kai kurie vokiškojo kino pradininkai tapo daug
ką lemiančiais Holivudo filmų industrijos asmenimis.
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Karlas Freundas tapo ne tik vienu gerbiamiausių trečiojo XX amžiaus dešimtmečio Holivudo operatoriumi, bet
ir puikiu režisieriumi, Universal bei MGM kino studijose
sukūrė ne vieną ekspresionistinės manieros garsinį siaubo filmą. Šis žmogus padarė didžiulę įtaką ankstyvajam
amerikiečių garsiniam kinui, kuriame juntamas ryškus
vokiškasis vaizdinis ekspresionizmas.
Atsitiko taip, kad dauguma amerikiečių kino studijų
tiesiog nežinojo, kaip įdarbinti ir kuo užimti naujuosius
talentus iš Europos, todėl dauguma jų, patyrę nuobodulį, grįždavo į Vokietiją (nors visai nemažai jų po kurio laiko vėl grįžo į Ameriką kaip karo pabėgėliai). Tik
Lubitschas sugebėjo adaptuotis prie holivudinio filmų
gamybos proceso, kuris dažnai pasižymėjo kompleksiniu lėkštumu. Čia jo karjera pasiekė naujas aukštumas,
kurių nebuvo pasiekusi Vokietijoje. Murnau taip pat liko
Amerikoje ir jam buvo prognozuojama didi ateitis, kurią
1931 metais nutraukė skaudi automobilio avarija. Murnau, dirbdamas Fox kino studijoje, 1927 metais sukūrė
rafinuotą ir subtilų Sunrise (Saulėtekį), kurio scenarijaus
autorius buvo Mayeris, o operatoriai Karlas Strussas ir
Charles’is Rosheris. Tačiau jis nesusilaukė tokios sėkmės
(o ir nebuvo toks temiškai įtaigus) kaip jo Paskutinis žmogus. Paskutinis režisieriaus 1931 metais nepriklausomai
sukurtas filmas Tabu (dar vadinamas Tabu, Pietų jūrų
istorija – pirmasis istorijoje filmas, nufilmuotas egzotiškuose kraštuose, kuriame vaidina ne aktoriai, o vietiniai
Polinezijos salų gyventojai. Tai – dramatiška istorija apie
du jaunus įsimylėjėlius Matahi ir Rehi, kurie, gyvendami
egzotiškoje saloje, turi laikytis tų pačių tradicijų ir papročių kaip ir prieš šimtus metų. Filmas buvo apdovanotas
Oskaru už geriausią operatoriaus darbą) buvo estetinė
to meto filmų viršūnė, pelniusi visų pripažinimą, deja,
pasiekęs kino teatrus savaitė po režisieriaus mirties.

G . W. PA B S TA S I R G AT V Ė S
REALIZMAS

Kita Daweso plano nulemta aplinkybė vokiečių kino industrijai buvo mažiau tiesioginė nei Parufamet susitarimas, tačiau kur kas svarbesnė. Po 1924 metų Vokietija,
nors ir apgaulingai, tapo normaliai socialiai ir ekonomiš-

Filmo Bedžiaugsmė
gatvė kadras

73

kai gyvenančia valstybe. Todėl vokiečių kinas nusisuko
nuo tamsaus ir psichologinio ekspresionizmo bei Kammerspiel ir pasuko tiesioginio (vis dar kino studijų finansuojamo) realizmo keliu, kuris įvardijamas kaip Strassenfilme (Gatvės filmai). Tokie filmai buvo ypač populiarūs
antroje XX amžiaus trečio dešimtmečio pusėje: G. W.
Pabsto Die freudlose Gasse (Bedžiaugsmė gatvė, 1925), Bruno Rahno Dirnentragödie (Gatvės tragedija, 1927), Joe May
Asphalt (Asfaltas, 1929) bei Pielio Jutzi Berlin Alexanderolatz (Berlyno prospektas, 1930). Visi filmai pavadinti pagal
tokio stiliaus filmų pradininką – Karlo Grune’s 1923 metais sukurtą Der Strasse (Gatvė). Visuose filmuose rodomi
paprasti pokario žmonės su paprastomis problemomis –
tai Neue Sachlichkeit (Naujojo objektyvizmo) estetinės nuostatos, kurios darė įtaką visoms pokario Vokietijos meno
rūšims. Cinizmas, prisitaikymas, nusivylimas, troškimas
viską priimti taip, kaip yra – pagrindiniai Naujojo objektyvizmo kino bruožai, kurie kuo puikiausiai atsiskleidžia
nykiame socialiniame realizme gatvės filmų žanre7.
Nenuginčijamas naujojo realizmo kino kūrėjas ir kone
žanro formuotojas buvo austrų kilmės režisierius Georgas Wilhelmas Pabstas (1886–1967). Būdamas profesionalus teatralas, jis į Veimaro kiną atėjo palyginti vėlai.
1924 metais pasirodė jo pirmasis, gan mechaniškai sukonstruotas filmas Der Schatz (Lobis), po kurio 1925 metais dienos šviesą išvydo Bedžiaugsmė gatvė, kuris susilaukė pasaulinio pripažinimo kaip tikras socialinio realizmo
kinematografinis šedevras (Anglijoje, Italijoje, Austrijoje
ir Prancūzijoje pripažinimas buvo išreikštas gausiu filmo
cenzūravimu). Filme vaizduojamas finansinis ir dvasinis
viduriniosios klasės nuosmukis. Infliacijos nukankintos
Vienos vaizdų fone išryškinamos kelių buržuazijos šeimų pastangos išsaugoti orumą ir padorumą į akis žvelgiant jau sunkiai išvengiamam badui. Apgailėtina šeimų
finansinė padėtis filme priešpriešinama ekstravagantiškai išsidabinusių, malonumų siekiančių karo spekuliantų gyvenimui. Vargstančių viduriniosios klasės šeimų
dukros (kurias vaidino skandinavų aktorės Asta Nielsen
ir vokiečių filmų industrijoje debiutuojanti Greta Garbo)
priverstos parsiduoti į prostituciją, kad padėtų išmaitinti
savo šeimas, kol turtingieji linksminasi nelegaliuose vieš-
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namiuose, į kuriuos ir patenka filmo herojės. Tačiau čia
nėra jokio simbolizmo ar sentimentalumo. Pabstas viską
rodo taip, kaip yra, pasitelkdamas fotografinį (kone dokumentinį) realizmą, visiškai atsisakydamas Murnau ir
Freundo naudotos subjektyviosios kameros (jų operatoriai
buvo Guido Seeberis, Robertas Lachas bei daug nuveikęs
dokumentinių filmų režisierius Curtas Oertelis). Pabsto
kamera juda taip pat, bet esminis kadrų dinamiškumas
yra išgaunamas ne kameros mobilumu, o kadrų montažo
(karpymo, sujungimo) būdu.
Pabstas buvo pirmasis vokiečių režisierius, kuris
savo kuriamuose filmuose tiesiogiai vadovavosi Eizenšteino montažo teorija. Tiesą sakant, iki Pabsto vokiečių
kinas evoliucionavo pateikdamas veiksmą per mise-enscene, o ne per kadrų montavimą. Mise-en-scene technika
vokiečių kino pramonėje vystėsi visiškai nepaveikta nei
rusų (Eizenšteino), nei amerikiečių (Griffitho), nes, kaip
buvo minėta, Vokietija karo metais buvo izoliuota nuo
užsienio produkcijos.
Būtent Pabsto atradimas buvo, kad vaizdo suskaidymas per kadrų montažą gali efektyviai paslėpti pasakojimo trūkumus filmo dramaturgijoje. Žiūrovo akis seka
veikėjo, o ne filmo judėjimą, ir tai, naudojant montažo
techniką, filmui suteikia kur kas daugiau lankstumo ir
pasakojimo aiškumo. Tarkim, filmo veikėjas iš pradžių
parodomas visu ūgiu, tačiau, atlikdamas kokį nors veiksmą, – atsiliepdamas telefonu ar pakildamas nuo kėdės, –
jis gali būti parodytas jau tik iki pusės. Dažnai veikėjui
kalbant rodomi kiti vaizdai ar fone vykstantis veiksmas
taip vis vien išlaikant pasakojimo vientisumą. Toks tęstinis montažas tampa fundamentaliu garsiniuose filmuose,
kur temiškai susieja skirtingas filmų scenas pasitelkdamas garsinį filmų elementą. Be montažo technikos to nebūtų įmanoma padaryti. Pabstas savo filmuose itin išplėtojo ir atskleidė naujas montažo galimybes, kai įvairias
scenas susieja nenutrūkstanti garsinė linija.
Kita Pabsto išplėtota technika – motyvuotas žiūros taškas. Dažnai jo filmuose matome veikėją, kuris į ką nors
žiūri. Kitame kadre žiūrovams parodomas objektas, į
kurį žiūrima, tarsi žiūrovas viską matytų veikėjo akimis. Tada kitas kadras atsisuka iš objekto, į kurį žiūrima, perspektyvos, taip sudarant abipusį grįžtamąjį ryšį.
Tokia technika tapo neišvengiama trečio ir ketvirto XX
amžiaus dešimtmečių Holivudo filmuose. 1927 metais
Pabsto sukurtas filmas Die Liebe der Jeanne Ney (Žanos Nei
meilė) prasideda karštu trijų veikėjų ginču, kai iš pagrindinio veikėjo žiūros taško, panaudojant daugiau kaip 40
kadrų, parodoma visa kambario aplinka. Taip atsiranda
motyvuoto žiūros taško technika. Režisierius ir tolesniuose
savo filmuose plėtoja ir tobulina kinematografines montažo technikas, ir kino kritikai ima suvokti, jog svarbiausias kino filmo elementas yra kadras.
Nors vėlesni Pabsto filmai ir toliau gilinasi į socialinį realizmą, tačiau jie vis dažniau dėl tiesioginės ekspresionizmo įtakos praskiedžiami melodramatiškumu ir
fantastiškumu. 1926 metais sukurtame Geheimnisse einer
Seele (Sielų paslaptys) matome vieną realistiškiausių ir
gražiausių per visą vokiškų filmų istoriją sapno scenų,
prie kurios kūrimo (viso filmo taip pat) prisidėjo psichoanalizės tėvo Sigmundo Freudo mokiniai dr. Hansas
Sachsas ir dr. Karlas Abrahamas.
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Die Liebe der Jeanne Ney režisierius grįžta prie realizmo, filme pasakodamas apie meilės romaną, vykstantį
Rusijos revoliucijos akivaizdoje. Filmas sukurtas pusiau dokumentiniu stiliumi realiose vietovėse, taip parodant pokario Europos visuomenės degradavimą (naujojo
objektyvizmo, arba kitaip socialinio realizmo, filmuose – visos visuomenės buvo degradavusios, nes, jei tu neturi
pinigų, tu degraduoji... Tokią išvadą galima padaryti iš
aptariamų šio žanro filmų). Tad nenuostabu, kad abu
paskutiniai 1929 metais Pabsto sukurti filmai Die Büchse
der Pandora (Pandoros skrynia) ir Tagenuch einer Verlorenen (Paskutiniosios išlikusiosios dienoraštis) sutelkia dėmesį į prostitučių gyvenimą (abiejuose filmuose jas įkūnijo
amerikiečių aktorė Louise Brooks) ir jų degradaciją, kuri
tiesiogiai siejama su visuomenės dekadansu. Nors pirmieji garsiniai Pabsto filmai Westfront 1918 (Vakarų frontas 1918, 1930) bei Kameradschaft (Draugystė, 1931) tapo
ypač sėkmingais savo žanro pavyzdžiais, tačiau režisieriaus karjeros viršūnė buvo 1924–1931 metai, kurie, kad
ir kaip būtų ironiška, vadinami Auksiniu Vokietijos kino
amžiumi, nors iš tikrųjų vokiečių kinas artėjo sąstingio
ir ideologinio nuosmukio link.

PA B A I G O S P R A D Ž I A

Praeityje buvo madinga kartoti, kad UFA pradėjo nykti
1933 metais nacių partijai atėjus į valdžią ir Vokietijos
kino pramonei virtus lengvo žanro ir propagandinių filmų gaminimo mašina, kuriai vadovavo Josephas Goebbelsas. Tačiau iš dabartinės istorinės perspektyvos aiškiai
matome, kad vokiečių kinas pradėjo merdėti nuo vidinių
negalavimų kur kas anksčiau, nei nacių partija atėjo į
valdžią. Netgi daug anksčiau, nei atsirado garsinis kinas.
Tai nėra teiginys, kad vokiškasis kinas mirė negarsinio
kino pabaigoje. Kaip tik priešingai. Juk žinomiausi pirmieji garsiniai filmai, pelnę pasaulinį pripažinimą, buvo
sukurti vokiečių: Josepho von Sternbergo Der blaue Engle
(Žydrasis angelas, 1930), Fritzo Lango M (1931) bei Georgo W. Pabsto Westfront 1918 (Vakarų frontas 1918, 1930).
Tačiau nėra abejonės, kad po 1924 metų meninė vokiškųjų filmų vertė ir produktyvumas pradėjo smukti, o to
priežastys yra kompleksinės ir daugialypės.
Tikrai aišku, kad prie to prisidėjo ir ypatingas UFA
siekis 1919–1924 metais visus kuriamus filmus paversti
estetiškumo ir pompastiškumo viršūne, tai tiesiogiai pastūmėjo visą kino kompaniją prie finansinių sunkumų
(vien Murnau Faustas viršijo savo biudžetą daugiau kaip
keturis kartus). Ir ne tik tai. Vizualinio ekstravagantiškumo siekis lėmė filmų turinio lėkštumą ir banalumą, tačiau
vien vaizdais masinti žiūrovus darėsi vis sunkiau. Reikšminga, kad paskutiniai du Veimaro kino filmai buvo
montažinės dokumentikos, kurios nufilmuotos Berlyne
ir jo priemiesčiuose. Walterio Ruttmanno 1927 metais
sukurtas Berlin, die Symphonie einer Grosstadt (Berlynas,
didžiojo miesto simfonija) ritmiškai sumontuotais iš Carlo
Mayerio atvira kamera filmuotų vaizdų. Tokią filmavimo
techniką pakišo Dzigos Vertovo kino akis. Filme matome
peizažinius, abstrakčius miesto vaizdus, užfiksuotus nuo
vidurnakčio iki vėlyvos pavasario popietės. Dzigą Vertovą verta paminėti kaip svarbų inovatorių, savo idėjomis
prisidėjusį prie montažo technikos naujovių. Jis buvo
vienas ryškiausių trečiojo XX amžiaus dešimtmečio avan-
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ti, kad vokiečių kinas patyrė nuosmukį tik dėl kurio nors
vieno veiksnio, būtų klaidinga.
Bet kokiu atveju 1919–1929 metais Veimaro respub
likoje užgimęs vokiškasis ekspresionistinis kinas tapo
neatsiejama kino filmų istorijos dalimi, kuri buvo svari
tolesnei vokiškojo – taip pat ir amerikietiškojo – kino
raidai. Ryškiausiai tai matyti iš nuostabiausių Universal
kino studijos tamsiosios visatos monstrų filmų. Tad už
siaubo filmų žanrą turime padaryti gilų reveransą vokiečiams, kurie visada gyvenimą suvokia kaip siaubą.
1

2

Dziga Vertovas ir jo kino akis

gardininkų, kurio tikslas buvo ne kinas, ne naujas menas,
o naujas žmogus. Būtent kinas ir turėjo padėti sukurti tą
naują žmogų. Balstogės bukinisto žydo Abelio Kaufmano
sūnus ryžtingai nutraukė ryšius su praeitimi ir pasikeitė
vardą. Kiti du Vertovo broliai taip pat įėjo į kino istoriją:
Michailas Kaufmanas tapo režisieriumi ir operatoriumi.
Borisas Kaufmanas Prancūzijoje filmavo Jeano Vigo filmus, iš kurių garsiausias yra Atalanta, o pradėjęs dirbti
Holivude, net pelnė prestižinį Oskarą už Elios Kazano
filmo On The Waterfront (Krante, 1954) kinematografiją.
Kino esmė Vertovui buvo tiesa, kurią gali užfiksuoti ir
parodyti tik kino kameros akis. Todėl 1922 metais Vertovas įkūrė kinokų iniciatyvinę grupę, kurios nariai norėjo
filmuoti užkluptą gyvenimą ne pagal iš anksto parašytą
scenarijų, o stebėdami ir užrašinėdami kino juostoje gyvenimą tokį, koks jis yra, ir tik vėliau iš to, kas nufilmuota,
daryti savo išvadas. Beje, Vertovas svajojo apie visuotinį
reginį, prisidėsiantį prie naujo žmogaus sukūrimo: laikui
bėgant, kino akį turėjo papildyti radijo ausis. Jis nekentė
buržuazinio meno, todėl norėjo apsaugoti kiną nuo netikusio žiūrovo ir tikrovės tarpininko – paties menininko.
Kitas jaunų menininkų, kurie vėliau taps žinomais amerikietiško kino kūrėjais – Roberto Siodmako, Fredo Zinnemanno, Edgaro G. Ulmerio ir Billy Wilderio – 1929 metais
pusiau dokumentiniu stiliumi sukurtas filmas Menschen
am Sonntag (Savaitgalio žmonės) apie dvi jaunas poras, leidžiančias savaitgalį prie Berlyno parko ežero (operatorius
Eugenas Schüfftanas), savo filmavimo maniera rodo tiesiogines sąsajas su Vertovo ir ankstyvojo sovietinio kino
montažo idėjomis.
Tačiau labiausiai prie vokiškojo kino smukimo prisidėjo amerikiečiai – su savo Parufamet susitarimu, pinigais
ir amerikietišku mentalitetu. Puikiai žinoma, kad Pabstui Die Liebe der Jeanne Ney UFA vadovybės buvo liepta
režisuoti amerikietišku stiliumi, dėl to filmo kūrimas ėjosi
labai sunkiai. Amerikietiškas stilius vokiškuose filmuose
prigijo kur kas sunkiau (arba išvis neprigijo) nei UFA kūrybinis raiškos stilius amerikietiškoje produkcijoje. Taip
pat tokių talentų kaip Murnau netekimas po 1926 metų
skaudžiai atsiliepė vokiškajam kinui, jau nekalbant apie
Daweso plano politiką, kuri tiesiogiai paveikė vokiečių
filmus ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygmeniu. Tad teig-

3

4

5

6

7

1978 metais filmas buvo perdarytas puikaus vokiečių režisieriaus
Wernerio Hercogo, pagrindinį vaidmenį jame atliko kontroversiškasis vokiečių aktorius Klausas Kinski.
Amerikos vadovybės užsakymu 1930 metais priimtas Dorovės kodeksas, arba Hayso kodeksas, kuriuo remiantis nebuvo leidžiama
rodyti vaizdų, griaunančių žiūrovų moralės principus: nebuvo
galima vaizduoti nusikaltimų, piktadarybių, ištvirkavimų ir kitų
nuodėmių taip, kad jie žiūrovų auditorijai sukeltų simpatijas.
Nebuvo galima tyčiotis iš įstatymo, rašyto ar nerašyto, lenkti
žiūrovų simpatijų į nusikaltėlių ir nusidėjėlių pusę, draudžiama
tyčiotis iš religijos. Dvasininkas ekrane negalėjo būti piktadarys
ar komiškas personažas. Uždrausta vaizduoti narkotikų vartojimą,
o alkoholio vartojimą buvo galima rodyti tik ten, kur reikalavo
siužetas. Buvo draudžiama atskleisti nusikaltimų darymo metodus.
Žmogžudysčių scenos turėjo būti paslėptos taip, kad nepadėtų
įvykdyti panašių nusikaltimų realiame gyvenime. Uždrausta rodyti nuogą kūną ir provokuojančius šokius. „Aistrų scenos“ (t. y.
paprasčiausi bučiniai ir apkabinimai) buvo leidžiamos tik šaltinio
siužetiniuose epizoduose, jų trukmė ir atvirumas buvo ribojami.
Santuoka ir šeimos gyvenimas buvo laikomi aukščiausiomis vertybėmis, tad nesantuokiniai ryšiai, tegul ir derantys pagal siužetą,
buvo privalomi vaizduoti kaip nederami. Šalia to buvo draudžiama vaizduoti mišrias santuokas. Buvo neleidžiamos bet kokios,
netgi netiesioginės užuominos į homoseksualumą ir venerines
ligas. Žmogaus gimdymo rodymas (netgi silueto pavidalu) taip
pat buvo absoliučiai uždraustas. Buvo uždraustas platus spektras
„necenzūrinių“ žodžių, baltosios vergovės rodymas.
Panašią sceną Orsonas Wellesas nufilmavo ir savo filme Pilietis
Keinas (Citizen Kane) 1941 metais. Wellesui tiesioginę įtaką padarė
Murnau amerikietiškas filmas Saulėtekis (Sunrise, 1927), kuriame,
kaip ir Pilietyje Keine, visas veiksmas prasideda nakties tamsoje,
prieš pat aušrą.
Šis planas buvo patvirtintas 1924 metų rugpjūčio 16 dieną Londono konferencijoje. Planas numatė sumažinti reparacijų išmokas
dvigubai ir nurodė mokėtinų reparacijų finansavimo šaltinius.
Tačiau pagrindinis mažiau afišuojamas plano tikslas buvo sukurti
palankias sąlygas amerikiečių investicijoms, o tai buvo įmanoma
tik stabilizavus Vokietijos markės kursą. Markei stabilizuoti planas
numatė suteikti Vokietijai 200 milijonų dolerių kreditą, pusė sumos
atiteko J. P. Morgano bankams... Tuo pat metu anglų ir amerikiečių bankai ėmė griežtai kontroliuoti ne tik vokiečių mokėjimų
pervedimus, bet ir valstybės biudžetą, valstybės pinigų apyvartos
sistemą ir šalies kreditinę sistemą.
Iš pat pradžių paskolą norėjo suteikti tik Universal studijos vadovas
Carlas Laemmle, manais įgydamas teisę į 2 iš 5 UFA valdybos
vietų, tačiau paskutinę minutę įsitraukė Paramount ir MGM, ir
buvo sudarytas pelningesnis sandoris.
Hugenbergas perėmė visą UFA kontrolę į savo rankas asmeniškai
supirkdamas didžiąją dalį kompanijos akcijų, likusį kompanijos
kapitalą išdalinęs savo bendraminčiams iš DNVP. UFA valdybą
sudarė konservatyviausi Vokietijos sunkiosios pramonės atstovai
ir finansininkai.
Kol klestėjo socialinio realizmo filmų žanras, šalia jo savo vietą rado
ir kiti du ypatingos sėkmės susilaukę filmų žanrai. Vienas jų –
Kulturfilme, padedantys nuo tikrovės atitolti dokumentinio žanro
filmai apie ezoterinius dalykus. Tokie UFA prodiusuoti filmai,
kaip Wege zu Kraft und Schönheit (Kelias į sveikatą ir grožį, 1925)
sulaukė kinomanų dėmesio, ir vokiečiai tapo tokio stiliaus filmų,
kurie kūrė didelį pelną, specialistais. Kitas filmų žanras – grynai
kultūrinis fenomenas – buvo dr. Arnoldo Fancko (1889–1974) kurti
filmai apie kalnus ar apie įvykius, susijusius su kalnais: Berg des
Schicksals (Lemties viršūnė, 1924), Der heilige Berg (Šventasis kalnas,
1927) ir kiti, kurie buvo grynai pramanyto nuotykinio siužeto,
kuriuose vaizduojamas heroizmas, sudarė palankias sąlygas nacių
partijai ateiti į valdžią (vienas iš daugelio veiksnių).
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Dainius Sobeckis
EINANT IŠ
jaučiuosi
kaip raitelis ne be galvos
be kojų

paskiau prosenelis
proprosenelis
iš savo darbo
išlaikė šeimą
ir visą giminę

jaučiuosi
kaip rankininkas ne be kamuolio
be rankų

tik savo paskirtį
užmiršo

jaučiuosi
kaip žolininkas ne be mėsos
be daržovių

kuri liko
po devyniais
kryžiaus
užraktais

jaučiuosi
kaip diktorius ne be mikrofono
be balso
jaučiuosi
kaip dainininkas ne be teksto
be klausos
jaučiuosi
kaip dumplės ne be darbo
be kvapo
jaučiuosi
kaip laikrodis ne be rodyklių
be smagračio

PO UŽRAKTAIS
jis augo mokėsi
įgijo amatą
ne vieną
netgi du
pirmą kūnui
antrą sielai
susirado merginą
įsimylėjo vedė
susilaukė vaikų
trijų sūnų
dviejų dukterų
buvo laimingas
senelis

TARNAS
aš jūsų tarnas
nuplauti kojas
numazgoti
aš jūsų tarnas
patepti plaukus
aliejumi
aš jūsų tarnas
sutvarstyti žaizdas
aprišti
aš jūsų tarnas
užtarti žodį
paguosti
aš jūsų tarnas
ištikus bėdai
džiaugsme
aš jūsų tarnas
laužant duoną
valgant
aš jūsų tarnas
geriant vyną
pilstant
aš jūsų tarnas
netikėliai mažatikiai
vergai
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IŠ SPAUDOS
neužtenka parašyti
eilėraštį
pjesę
esė straipsnį
ar romaną
neužtenka
sumaketuoti
sustruktūruoti
svarbiausia nepamiršti
pagrindinio ingrediento
medžio karnos
ir augalų pigmentų
išspaudų

KARLSONAUTAS
propeleris čia padės
karlsonautas
yra geriausias
įsikūnijimas
iš begalės
galimų variantų
jam visai nereikalingi
durų užraktai
keliantys juoką
ir pasidygėjimą
jo nė kiek nebaugina
balkonų užraktai
jis gali būti
geriausias meilužis
jo visai netrikdo
langų užraktai
galbūt jam lemta
tapti kileriu
jį nebent nustebintų
kamino užraktas
kad nelankytų
nekviesti svečiai
laumės
dantukų fėjos
raganos
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Kalėdų seneliai
Velykų bobutės
vilkai
ožiukai
karlsonautai
–––
buvau pasirengęs
užrakinęs visas duris
uždaręs balkonus
užkabinęs langus
net ir kaminui
paruošęs užraktą
kas gali sulaikyti
karlsonautą
kuris pasiruošęs
bet kokiems
užraktų
atvejams

SVARSTYKLĖS
sveriu obuolius
antaninius
nuskintus savo sode
sveriu braškes
atvežtas iš
pietų tolimųjų
sveriu agurkus
užaugintus
kaimyno darže
sveriu rūbus
prieš darbą
po darbo
sveriu prakaitą
nesusigėrusį
juodoje žemėje
sveriu sąžinę
iškritusią
kiauroje kišenėje
sveriu gyvenimą
užgyventą
nugyventą
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POETO ANTKAPIO EPITAFIJA

PLAKŪNAS

vargšas poetas
nesugebėjęs pasiruošti
savo laidotuvėms

ringsau pajūryje
ant pilvo
pleškinuosi

iš anksto
nenusipirkęs vietos kapinėse
tik antkapinį paminklą
paliktą šalia kapinių
kuriame bus iškalti žodžiai

niekas man nerūpi
tik bliunkį gerai
prisišlamšti
kad vyno netrūktų

„taip per visą gyvenimą
iš honorarų ir
autorinių atlyginimų
neuždirbo padorioms
laidotuvėms
todėl
nebuvo aprengtas
popieriniais batais
baltiniais kostiumu
jam teliko
30 centų
ištirpstantiems
nabašniko triusikams
kol pakas

girdžiu kaip galvoje
zvimbia legionas minčių
ne mano ne tavo
liurbink pas latgalius
siūrink pas sėlius
žerglok pas žiemgalius
kėzlink pas kuršius
skersink pas samogitus
svyrink pas skalvius
nyrink pas nadruvius
plumpink pas prūsus
jungink pas jotvingius

tad

liūlink į Lietuvą

poeto nerasite šiose kapinėse
nes kapo nėra
tik antkapinis paminklas

tįsink dviašmenio kalavijo
ašmenis
jie rūdija žlibėse

nebuvo duobkasių
nė karsto
nei drobinio maišo

pakilk ir bimbink
kitaip nespėsi
atsirūgti

dėl to

dar įsipyliau vyno
apsiverčiau aukštielninkas
smaksojau į dangų

poeto likučių ieškokite
netoli kapinių
miško duobėje
iškastoje
neužkastoje
paties
poeto
rankomis“

išsišiepiau iki ausų
ir užsimerkiau
lūkčiojau griausmo
ir žaibo
kuris atliktų savo plūkiavą
pašėlo kliokti liūtis
ir viskas
matyt Plakūną vakar
regėjo dievų menėje
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Vy t aut a s Gi rd zijau ska s

Skaistyklos tvankuma
Imdamas į rankas šią knygą, svarsčiau: atsiversti ją ar
statyti į lentyną greta kitų rašytojos kūrinių – dar vienas
erotikos reabilitavimo seansas, dar viena žmogiškosios
nedarnos istorija. Vidinės, šeimyninės, visuomeninės,
gal net kosminės. Jei planetoje gyvena per septynis milijardus individų, suaugusių porų taip pat bus ne vienas
milijardas, vadinasi, darbo pakaks visiems visų kontinentų rašytojams dar labai daug amžių. O juk ir apie
vaikus bei paauglius yra ką pasakoti, tai autorė įrodė
ankstesnėse savo knygose. Smalsumas įveikė skepsį –
atsiverčiau ir nepadėjau, kol neperskaičiau paskutinio
sakinio. Žinoma, tai – viršūnė. Ir ne tik trijų ikšiolinių romanų ir apysakų, bet ir visos autorės kūrybos. Nedarna
čia jau pasiekia apogėjų – tėvai ima žudyti savo vaikus.
Lietuvos tikrovėje tai – jokia naujiena, bet buvo linkstama manyti, jog tai būdinga tik pakrikusios sąmonės individams, gal dar asocialiam sluoksniui. Šio romano autorė
įrodė, kad yra ne visai taip: vidinės nedarnos arba dramos nestokojama visuose visuomenės sluoksniuose, net
ir elitiškiausiuose. Priežastis – žmogiškosios prigimties
daugialypiškumas ir negebėjimas valdyti savo aistrų.
Nors homo sapiens laiko save harmoningiausia planetos
būtybe, bet lemiamais momentais protas pasiduoda beprotybei. Beveik be išimčių.
Romano intrigos smagratis įsisuka vos ne pirmuosiuose knygos puslapiuose – dingsta trimetė mergytė. Ir
nors skaitytojas pagrįstai gali įtarti, kas to dingimo kaltininkas, mįslės mazgo atrišti neskubama: vaiko paieškai
pasitelkiamos ne tik valdiškos – milicijos – pajėgos, į šią
akciją įsitraukia ir kelių kaimų bendruomenės bei mokyklos mokytojai. Dingusios Raselės draugės, šiek tiek
vyresnės už ją Enos vaidmuo taip pat nėra paskutinis,
nors ir jo reikšmė paaiškės daug vėliau, vos ne romano
epiloge.
Centrinis romano personažas – Judita. Apie ją koncentriniais ratais sukasi visas romano mechanizmas. Tai
susiaurėdamas ir priartėdamas, tai nutoldamas, bet iš
akių ji niekaip nepaleidžiama, nors detalios biografijos
ir nepateikdama. Įsibėgėjant veiksmui, šiokios tokios
informacijos gauname tik apie jos vaikystę ir paauglystę: pamestinukė, motina ją paliko vos pagimdžiusi, net
nežinia, kas jos tėvas, gal žydas, nes išvaizda kažkokia
pietietiška. Charakteris taip pat. Augino ją seneliai, o
jiems mirus, ji atiteko jų artimai bičiulei Mikasei, kuri ją
globojo ir išmokslino, tik nežinia, ar ką daugiau baigė
nei vidurinę mokyklą, nors dirba su vaikais ir juos myli.
Pati įsimylėjo dar paauglystėje, ir visiems laikams. Deja,
nelabai sėkmingai. Jos išrinktasis, išeidamas į armiją,
kažką neaiškiai pažadėjo ir prisaikdino laukti, bet pats
savo pažadus pamiršo, o grįžęs po penkerių metų jau
kaip milicijos pareigūnas parsivežė žmoną Ilzę. Tačiau
Judita lengvai nusileisti nepanoro, mėgino savo išrink-

Laura Sintija
Černiauskaitė. Šulinys. –
Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla,
Vilnius, 2018
tąjį išplėšti net iš teisėtos žmonos glėbio. Nepavyko, liko
tik dukra Raselė. „Tokia jau ji. Magnetas. Užvaldo visas
mintis, nepajunti, kad jau tarnauji lyg šuo.“ (p. 62) Ne
visus, kaip matėme, sugeba visiškai užvaldyti. Ir dėl to
tas magnetas ima kibirkščiuoti, žaibuoti, vos ne sprogti,
pražudydamas vaiką, o ją pačią pasmerkdamas ilgiems
metams nelaisvės.
Kito tokio masto ir tokios brandos personažo ne tik
šiame romane, bet ir visoje autorės kūryboje nėra. Jos
išrinktasis Arnoldas Šilokas nė iš tolo jai neprilygsta ne
tik grožiu, bet ir mentalitetu. Tai – visiškai eilinis ano
meto žemiausio rango tarybinis pareigūnas. Jam būdingos visos to meto prastuomenės ydos: aplaidumas darbe,
girtuokliavimas, pagaliau neištikimybė. Ir vienai, ir kitai
moteriai. Tiesa, jis išsaugo šeimą ir dukters Enikės meilę,
bet netenka sūnaus, o galudienyje suvaikėja ir nuprotėja. Juditos prototipe ar tolima giminaite galėtume laikyti
tik Prieblandos seserų Filomeną, bet ši, maištaudama prieš
nykią būtį, sugeba tik ulioti iki sąmonės netekimo. Apie
tikrą meilę čia ir kalbos negali būti, gal tik apie neaiškų jos ilgesį. Nei Vega iš Benedikto slenksčių, nei Ada iš
Medaus mėnesio Juditos lygio toli gražu nepasiekia. Gal
tik Izabelė iš romano Kvėpavimas į marmurą savo vidine
sandara ir charakterio jėga su Judita galėtų pasivaržyti.
Tik vargu bau laimėtų.
Butvydas. Jis turi ir vardą, rodos, Vytautas, ir profesiją, bene pedagogas, dargi geras specialistas, bet jo
esmė kita – meilė vienai vienintelei moteriai. Ši emocija
yra persmelkusi visas jo organizmo poras, visas ląsteles – nuo viršugalvyje styrančio plauko iki mažojo kojos pirštelio viskas alsuoja tik jai ir dėl jos. Nepavykus
prisiimti jos kaltės ir už ją sėsti į kalėjimą, visą dešimt
metį jos laukia ir be jokio priekaišto ją veda, susilaukia
sūnaus su dauno sindromu, bet tai jo nė kiek nenuvilia,
nes viskas, kas yra iš jos ar susiję su ja, jam yra šven-
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ta – negailėdamas jėgų, dirba padėdamas jai užauginti
penketą asocialių vaikų. Tai teigiamiausias visų autorės
kūrinių personažas, kito tokio nė su žiburiu nerasi. Teta
Mikasė, kuri iš tikrųjų nėra jokia teta, tik kaimynė, taip
pat iš tų gerųjų žmonių rasės. Panašių tetų ar senelių esama ir kituose autorės kūriniuose. Tai – Rufina ir Zuzana
iš Medaus mėnesio ir dar viena kita, o Butvydas – vienas
vienintelis. Jis nuoširdžiai stengiasi visur ir visada jai
patarnauti, palengvinti ir paįvairinti jos būvį, niekuomet nepamiršta pagelbėti velkantis paltą. „...ji vis dar
labai graži, maža palata nuo jos net traška, tokių moterų
negalima laikyti ankštose patalpose; negalima leisti arti
žmonių; tik atitvertas, tik iš tolo, tik surakintas. Jos vyras
tą žino.“ (ten pat)
Ypatingu statusu autorės kūryboje gali puikuotis
vaikai ir paaugliai. Ryškiausias jų, žinoma, Ilja iš Kvėpavimo į marmurą. Tai – sunkiai auklėjamas vaikų namų gyventojas, nepritampantis normalioje šeimoje ir netgi jai
kenkiantis. Tai – potencialus nusikaltėlis, bet autorė nesiryžta jo pasmerkti, netgi į kalėjimą pasodinti už padarytą nusikaltimą nesiryžta, nes jis – dar vaikas. Su lengva
ironija tapomi Timas iš Prieblandos seserų ir Tomas, karpantis popierius ir net šlepetes, iš Medaus mėnesio. Užtat
motinišku švelnumu ir tikra meile pakvimpa, kai imama
kalbėti apie Raselę ir Enikę Šulinyje. Dar daugiau ir dar
švelnesnių jausmų atsiranda mirusiam vaikui – jų išraiškomis ir prasideda romanas. Ne visiems vaikams lemta
užaugti ir panirti į skaistyklos tvankumą. Enikė Šilojūtė
užauga, sukuria šeimą, pati augina du vaikus – Vincę ir
Arną, kurie taip pat užauga, nors jų vaikystė nepraeina
nemačiomis – dar paauglystėje ima ryškėti altruistiški jų
charakterio bruožai: Arnas atiduoda savo pamėgtą plaukiojimo ratą asocialių vaikų grupei, kurie tokio daikto
niekaip kitaip negalėtų gauti. Bręsdamas Arnas aptinka
dar vieną vaiką – skurde vegetuojantį liepžiedėlį Ameliją. Jai taip pat leidžiama užaugti, tapti medike, dargi
žymaus vaikų chirurgo Arno žmona.
Vaikai, tapę vyrais ir moterimis, ne visada išlaiko
pradinį savo statusą. Ypač agresyviomis tampa kai kurios moterys. Ne viskas, žinoma, nuo jų priklauso – gėrio
pradai savaime sunyksta skaistyklos tvankumoje. Ypač
ryškūs šių metamorfozių požymiai Filomenos iš Prieblandos seserų ir Libertos iš Šulinio charakteriuose. Čia autorė
norom nenorom prisiliečia ir prie socialinių šalies pūlinių. Nei ieškoti jų priežasčių, nei jų operuoti ji nesiryžta,
tik parodo, kokia šiandien yra mūsų provincija, ką jai
padarė ta išgirtoji Dainuojanti revoliucija. Degradavo ne
tik moterys, bet ir vyrai, gal jie net pirmieji – gyvas pavyzdys Kastuko Mažrimo personažas. Neteisinga būtų
tvirtinti, jog anksčiau autorė socialinės atskirties apskritai nepastebėjo ar ją ignoravo. Benedikto Trijonio tėvas
Simonas Žilsmas (Benedikto slenksčiai) gyvena skurdžiai.
Bet jo skurdo ir gyvenimo būdo nepalyginsi su Libertos
bei Kastuko Mažrimo skurdu. Tai labiau įpročių ar pomėgių rezultatas, nes greta jų esantis kaimas tarytum gyvena kitaip. Ir tai iš dalies paliudija Mortos personažas,
tiekiantis Simonui vaisius, daržoves ir kitą sveiką maistą.
Korupcijos ataugų, beje, taip pat užčiuopiama – Benedik-
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tas Trijonis (Benedikto slenksčiai) norom nenorom įveltas
į sandėrį su rajono meru, skaudžiai graužiasi. Vėlgi prie
šio sopulio tik prisiliečiama, tik užsimenama, jog šalyje tvenkiasi kažkoks negeras tvaikas. Nepaisant nieko,
šis personažas vienas ryškiausių ir šviesiausių, žadančių gražią ateitį ir sau, ir visuomenei. Jis, greta širdies
chirurgo Arno (Šulinys), pajėgus įveikti šalį gaubiančią
skaistyklos tvankumą. Bet ir vėl – iki tikros darnos labai toli. Viena, Benediktas dar jaunas, jis mėgina įveikti
pirmąjį svarbų konkursą, o Arno ir Amelijos šeima yra
bevaikė, tikrą dvasinę ir buitinę harmoniją sukurti jiems
bus problemiška.
Kur kas daugiau tų darnos paieškų esama romane
Medaus mėnuo. Čia mėginama jų ieškoti religijoje. Vienas
iš centrinių personažų Arkadijus ne tik labai pamaldus
ir giliai tikintis, bet ir besiryžtantis save pašvęsti vienuolio gyvenimui. Deja, šis eksperimentas nepavyksta, nes
vienuolyne Arkadijus apsivagia ir yra iš jo pašalinamas.
O Marijos paveikslo sudievinimas ar sumitinimas yra
dirbtinokai sureikšmintas – tomis stebuklingomis metamorfozėmis pati autorė nelabai tiki ir potekstėje pati iš
savęs šaiposi. Galutinis Ados sprendimas stoti į vienuolyną taip pat negelbsti situacijos, nes nėra pakankamai
motyvuotas. Jei tai būtų ir ne vienintelis ir vienetinis
atvejis, svarbios visuomeninės reikšmės turėti jis nebegali – laikai yra pakitę. Tam tikrų šių paieškų atgarsių
esama ir Šulinyje. Kunigėlis kaimo žmogui vis dar tebėra
idealų idealas, žmogiškojo būvio viršūnė. Tačiau čia tik
blyksniai, tik užuominos – medicinos studentas Arnas
ne iš karto ir suvokia, ko iš jo norima. Ir ši tema romane
toliau neplėtojama.
Atsiremdami į Šulinio tekstą, bendraudami su jo
personažais, užkliudėme visos autorės pentalogijos nag
rinėtas temas. Šie kūriniai – ne tik autorės, bet ir visos
mūsų naujosios literatūros aukso fondas. Nors kartais
ima rodytis, kad toliau šia kryptimi nebėra kur eiti – naujos nedarnos istorijos vargu bau atvertų kokių nežinomų
horizontų, bet autorė su tuo sutikti nelabai nori. „Stebėdama, kaip užmiegate santuokinėje lovoje, miegamajame, kuriame niekada nekrykštaus jūsų vaikai, norėčiau
parašyti knygą apie santuokos karališkumą, bet bijau,
kad niekas manimi nepatikės. <...> Tai būtų visai kitokia
knyga; aš ją jau turiu. Ji paslėpta giliai manyje, paslėpta
nuo manęs pačios. Kaip galiu ją parašyti?“ (p. 189) Jei tai
būvis be vaikų krykštavimo, tikrai apie tokią santuoką ne
tik neįmanoma, bet ir neverta rašyti, nes tai būtų bergždžias laiko ir talento eikvojimas. Ne veltui juk sakoma,
jei nepasodinai medžio ir neužauginai sūnaus, tavo gyvenimas nuėjo vėjais – jokie kiti žygdarbiai šių dalykų
kompensuoti nepajėgūs, net genialiausias talentas šios
aksiomos paneigti negali. Verčiau laikina skaistyklos
tvankuma, nes tai – gyvenimas, nei amžina Dangaus nykuma, nes tai – nebūtis. Beje, o iš kur autorė ima visus
tuos tekstus, visus personažus? Juk tai – ne gyvenimo
nuorašas, o natūralus, autentiškas būvis. Vadinasi, viskas iš jos, iš jos sąmonės, iš jausmų ir minčių sumodeliuota. Tai ne kiekvienam duota, todėl ir brangintina, nes
nepakartojama. Turtas, kuris dalijamas veltui.
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Atšauktas atpirkimas
Tokios knygos derėjo laukti, nes sąlygos seniai brendo.
Kelią jai rengė ne tik Ričardas Gavelis ir Saulius Tomas
Kondrotas, bet ir vienas kitas mažesnio kalibro lietuvių
kūrėjas, nekalbant apie Europos ir JAV menininkus bei
mąstytojus, kur ši problema kilo vos ne praėjusio amžiaus viduryje: išrengtas, nuogas žmogiškumas, anuliuotos visos religinės, moralinės, istorinės bei tautinės konvencijos, išlaisvinta kalba. Dabar žmogaus esmės niekas
nebedengia, jis stovi be nieko, plikas prieš save ir pasaulį,
S. Parulskis pasakytų: atkišęs visiems nepridengtą, apšiktą subinę. Jam be išlygų pritartų filosofas Arvydas
Šliogeris, dailininkas Šarūnas Sauka, atlaidžiai vyptelėtų poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas, droviai linkčiotų
galvomis prozininkės Renata Šerelytė ir Laura Sintija
Černiauskaitė. Dauguma vyresniųjų moralistų, žinoma,
susirauktų ir imtų purkštauti. Ne tik imtų – nuo pat pirmųjų Sigito Parulskio tekstų pasirodymų jie mostaguoja
savais mediniais kritikų kardais, niekaip neįstengdami
patikėti, jog viskas prasideda ir pasibaigia čia, Žemėje,
kad niekas kitas už žmogaus veiksmus ir jo likimą nėra
atsakingas, išskyrus jį patį. Laimė, puolamajam pakako
talento ir drąsos į tuos užpuolimus nekreipti dėmesio –
dabar jo romanus galima drąsiai gretinti su moderniojo
pasaulio garsenybių kūriniais.
Naujausia knyga Amžinybė manęs nejaudina yra šiek
tiek santūresnė už ankstesnę eseistiką, labiau išbalansuotos žemojo ir aukštojo stiliaus priešpriešos, mažiau
to jaunatviško kovos azarto, bet išlaisvinti žodžiai veržte veržiasi į viešumą, braute braunasi į tekstą ir savo
reikšmėmis prilygsta anksčiau propaguotiems. Ir skaitytojo tai jau nebepiktina. Pačioje pasakojimo pradžioje
prisimenama vaikystė ir paauglystė, Žalioji mokykla,
modeliuojamos autorių šokiravusios scenos (puspročio
motociklininko šuolis per griūvantį Juodosios upės tiltą), niekaip neužmirštamas skaudus įžeidimas, kai buvo
apkaltintas vagyste, kurios nepadarė. Ilgai jis neįstengė
suvokti, kodėl žmonės netiki, kai sakoma tiesa. Tik daug
vėliau paaiškėja, kad vieno žmogaus tiesos nėra, kad
tai – susitarimo dalykas: ji atsiranda tada, kai ir Kitas pripažįsta teiginį ar teiginius. Skaudžiausia autoriui yra ne
pats apvaginimo faktas, o tai, kad, suradus tikrąjį kaltininką, jo niekas neatsiprašė, niekas nepasakė, jog jie klydo, buvo neteisūs, todėl, nors dabar jiems, jau mirusiems,
yra atleidęs, sąmonėje jų vaizdas išliko toks pat: „du naciai, du kagėbistai, du tironai“ (p. 26). Tų vaikystės bei
paauglystės vaizdų pirmoje knygos dalyje, pavadintoje
Stingstančio laiko kasyklos, yra ir daugiau, bet stabtelsime
tik prie tų temų, kurios, mūsų manymu, yra esminės ir
gvildenamos ne tik šiame skyriuje.
„Kai pats sau nusibostu, rašau apie Edvardą. Nes
nebenoriu rašyti apie save. Ar Edvardas esu aš? Nežinau. Ar Edvardas žino, kad aš egzistuoju? Nežinau. Ar

Sigitas Parulskis.
Amžinybė manęs
nejaudina. – Alma littera,
Vilnius, 2018
dar kas nors žino, kad egzistuojame aš ir Edvardas? Jeigu aš prasimaniau Edvardą, kas nors galėjo prasimanyti
mane.“ (p. 18) Ši citata paryškina daugelį kūrybos dalykų, ją nesunkiai galima pritaikyti ten, kur autorius (autoriai) vaizduoja save kaip alter ego. Ir ne tik romanuose
ar pjesėse, bet ir eilėraščiuose ir esė tekstuose. Kūrybinio
darbo, vaizduotės išmonės taip pat, kai iš degtuko priskaldoma kupeta malkų. Tai ir teksto perrašinėjimo problemos, pateikiami Honoré de Balzaco, Levo Tolstojaus,
Marcelio Prousto ir kitų didžiųjų autorių kūrybos metodai. Rašymas (ir perrašinėjimas) – tai pats gyvenimas,
tai jo esmė ir prasmė. Fragmentiškai perteikta Edvardo
ir Jutos šeimos drama yra šiek tiek mįslinga. Asmeniškai
nepažįstant autoriaus, sunku atspėti, ar tai – tik vaizduotės viražai, ar šiek tiek modifikuoti tikrų įvykių vaizdai.
Tų jutų Sigito Parulskio kūriniuose būta ne vienos, kas iš
tikrųjų buvo Juta, kodėl ji nusižudė, detalesnių komentarų nepateikiama, tai paliekama skaitytojų fantazijai.
Šioje knygos dalyje daug dėmesio skiriama savo
kūno aprašymui jį tyrinėjant, o apie sielą ir dvasingumą
užsimenama tik prabėgomis, kai nėra kitos išeities, nes iš
tikrųjų žmogus yra vientisas, jokio dualizmo aptikti jame
neįmanoma. Gal tai skamba ir nelabai įtikinamai, bet
prieštarauti taip pat nėra paprasta. „Man kūniškumas
nėra kokia nors gąsdinimo ar dirginimo priemonė, kūniškumas yra pradžia, pirminė forma, iš kurios žmogus
nuolat veržiasi, ir iš šios kovos atsiranda visi menai, visi
dvasingumai, tikėjimai ir neapykantos.“ (p. 37) Daugiau
pasvarstymų apie tai randame, kai imama kalbėti apie
religiją apskritai ir krikščionybę konkrečiai, bet prieš tai
dar keletas žodžių apie meilę, santuoką, ištikimybę ir
grožį. „...Edvardas visą gyvenimą kaip tik taip ir suvokė meilę – kaip tam tikras akimirkas, kai kyla noras, kad
jos tęstųsi amžinai. Bet jos trunka tiek, kiek ir nusipelno
būdamos akimirkos. Kai jos baigiasi, prasideda kažkas
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kita – Nuobodybė.“ (p. 47) Tai – ne koks teorinis autoriaus išprotavimas, o ilgų meninių tyrinėjimų rezultatas
ir savistabos išvada. Visų jo romanų ir esė juditos, beatričės, dianos ilgiau pusmečio intensyvios meilės įtampos neištveria, jokios santuokos ir šeimos nesukuria,
nekalbant apie vyrų neištikimybę, kuri, regis, savaime
suprantamas ir toleruotinas dalykas. Jeigu ir būta ko
nors panašaus į tikros meilės pretenziją ir ilgą, laimingą
bendrą vyro ir moters būvį, tai tik jaunystėje, bet ir tas
išskirtinis atvejis, ta meilės trikampio drama baigėsi tragiškai – visų trijų veikėjų žūtimi (Liebe Rose iš esė apie
kareivišką būvį). Šeimyninio gyvenimo nuobodybę simbolizuoja bevaikių apsirijėlių dėdės Henriko ir jo žmonos Rožės vaizdai, šmėsčiojantys ne viename autoriaus
kūrinyje, bet ir šio dueto kai kurie variantai baigiasi tragiškai – Henrikas iškrinta iš savadarbio baliono ir žūva,
o Rožė baigia gyvenimą prieglaudoje.
Kiti svarbieji ir svarbiausieji knygos personažai. Tėvas. Jis pasirodo pačioje pasakojimo pradžioje, Žaliosios
mokyklos apmąstymų kontekste: guli girtas namuose ir
riaumoja, todėl sūnus ten grįžti vengia. Tėvo jis nebijo,
bet tas riaumojimas jam nėra malonus, tad, įveikdamas
vieno kilometro atstumą tarp namų ir mokyklos, jis
užtrunka visą valandą. Blaivus tėvas knygoje nė nepasirodo, beveik visada girtas, o kartais dar ir sužeistas,
basas sprunkantis iš ligoninės ir bėgantis per apsnigtus
laukus. Nei žmona, nei vaikai jam nerūpi, šeimoje jis nė
negyvena, o blaškosi kažkur pasvietėmis. Tik jam mirus
paaiškėja, kad sūnus vis dėlto jį mylėjo, gal ir ne visai
tikrą: „Kažkokį vidinį susikurtą tėvą, kurio labai silpnas
atvaizdas buvo tas išorinis, fizinis tėvas. Dievo tėvas ir
žmogaus sūnus...“ (p. 77) Ta Dievo tėvo ir žmogaus sūnaus, šventosios šeimos tema yra viena aktualiausių autoriui, todėl tenka grįžti šiek tiek atgal į praeitį.
„...labai mėgau Jėzų Kristų, bet jis buvo ne Dievas, jis
buvo mano vaikystės herojus, protingas, jautrus, gailestingas ir labai daug kenčiantis, tad mudu turėjome kažką
bendra.“ (p. 49–50) Ir ne tik vaikystėje, kur tas sielų bendrumas gana detaliai aprašomas, bet ir visame gyvenime. Knygoje Kristaus drama nėra detaliai vaizduojama,
bet jo vardas ar įvaizdis pateikiamas, kai tik pasitaiko
mažiausia galimybė, vos ne kas antrame puslapyje, o
pirmojoje dalyje dar ir dažniau. Jis svarbus autoriui ne
tik kaip kenčiantis ir suvokiantis savo kančios prasmę,
bet ir kaip žmogus, kurio žodžiai ir idėjos nesiskiria nuo
darbų: už savo idealus jis drąsiai žengia ant kryžiaus.
Ir nesiskundžia, neaimanuoja, nieko nekaltina. Anuliavus Kristaus dieviškumą, tenka pripažinti jam ir kitas
žmogiškas savybes – valgymą, virškinimą, tuštinimąsi,
miegojimą, pasimylėjimą. Ir ne tik su Marija Magdalena, bet ir su motina, kuri tenkina sūnų oraliniu būdu.
Tai pasibaisėtina, tai papiktina ne tik visus tikinčiuosius,
bet ir autoriaus artimuosius, bet jis nesustodamas eina
toliau – be gailesčio lupinėja nuo žmogaus kūno visus
veidmainiško tikėjimo likučius. Komentuodamas Švent
raščio tekstus (labiau vertina Senąjį nei Naująjį Testamentą), ilgėliau sustoja ties apaštalo Pauliaus asmeniu.
„Kaip šis apkiautęs kilimų pirklys gali atskirti kūną nuo
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dvasios? <...> Svarbiausia yra tai, kad štai toks mėšlas,
kurį Paulius, vienas pagrindinių krikščionybės ideologų, pradėjo stumti savo laiškuose, krikščionio sąmonėje
ilgainiui supriešino kūną su dvasia (ar siela) ir privertė
nekęsti kūno, nemylėti jo, niekinti jį ir nesirūpinti juo.
Jokia dvasia negali ilgai išsilaikyti tyra ir graži prastame
inde. Todėl iš esmės šūdžius apaštalas Paulius kaltas
dėl kančių, kurias iki šiol kenčia krikščionys – jis kaltas
dėl dualistinių kančių. Beje, jis dar ir raitelių globėjas –
kaip, po galais, pasitikėti žmogumi, kuris nukritęs nuo
arklio tampa raitelių globėju? Globėjas, kuris pats nuolat
krenta nuo arklio. Vos užsiropščia – ir vėl ant žemės. Tik
užsėda – ir vėl... Taip teškiasi, kad du tūkstančius metų
skauda.“ (p. 81–82)
Šios knygos autorius neigia ne tik krikščionybę, jis
nepasitiki jokia religija, visose jose randa ne tik veidmainiškumo, apgaulės, bet ir totalitarizmo bruožų. Užtat visus totalitarizmus, ypač fašizmą ir komunizmą, pliekia
be gailesčio. Nors detalios šių sistemų analizės šioje knygoje nėra (prabėgom aptariamos jų pasekmės) kiaules
komunistus į šuns dienas herojaus – buvusio partizano
Martyno – lūpomis jis išdeda romane Murmanti siena,
o fašizmo ir išsigimėliško nacizmo kritikai skirtas visas
romano Tamsa ir partneriai tekstas. Nesižavima ir radikaliuoju nacionalizmu. „...kai kalbu apie nacionalizmą arba
apie meilę lietuvybei, nenoriu kalbėti apie idiotą lietuvį
su kruvinu kirviu rankoje. Ir ne apie lituanistą fundamentalistą, kuris mano, kad lietuvių tauta ir jos kalba
geresnė už kitas...“ (p. 125) Ir Europos Sąjunga ten pat
išpeikiama už tai, kad yra tik ekonominė sąjunga, todėl
atsiranda idealo ilgesys. „Ilgimės ramaus, nusistovėjusio
pasaulio, stabilaus, galutinio, subrendusio, harmoningo.
Kad baigtųsi konfliktai, skurdas, neteisybė.“ (p. 126) Detalesnio valstybės ir valstybingumo aptarimo nėra, bet
gal jo nė nereiktų, jei Europoje ir pasaulyje įsivyrautų
harmoningas būvis. Deja, deja...
Alkoholis. Tai vos ne universalus personažas, vis
besipinantis po kojomis beveik visuose proza parašytuose autoriaus tekstuose. Šioje knygoje yra net skyrelis
Laikas užtarti girtuoklį (p. 98–100). Autoriui nepatinka,
kad girtuokliavimas lyginamas su kažkokia nešvankybe, o blaivybė su dorybe. Ir man tai nepatinka, bet dar
labiau šiurpina degradavusių alkoholikų mušami, žalojami, pagaliau ir žudomi, mėtomi į šulinius savi vaikai.
Degradavusiose šeimose gimdomi paliegėliai, pašalpas
prageriantys tinginiai taip pat man nepatinka. Man taip
pat nepatinka, kad žmogus kerta šaką, ant kurios sėdi,
bet nė į galvą nešauna mintis, kad gelbėčiausi nuo tų
košmarų prisigerdamas. Niekas manęs neįtikins, jog girtavimas gali būti gražus, galima jį traktuoti kaip hobį,
jog kažką jis gali išgelbėti – anksčiau ar vėliau tas hobis taps įpročiu, pagaliau poreikiu, kuris baigsis visiška
degradacija. Gal tik vienetai, genijai gali sau leisti tokią
prabangą, bet ir jie ne visada išvengia prapulties, o savąjį būvį tikrai gerokai patrumpina. Sunku polemizuoti
su kitais autoriaus argumentais šia tema, bet santūriam
blaivybės propagavimui visada pritariau ir pritarsiu, o
girtuokliavimo, kad ir santūraus, nerėmiau ir neremsiu.
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Turint laiko ir ūpo, būtų galima pasiginčyti ir dėl kai kurių kitų, ypač dėl sovietinio palikimo įtakos dabarčiai, tai
yra dėl antrosios knygos dalies, pavadintos Tarp kūno ir
sienos, teiginių, bet jie nėra tokie mirtinai aktualūs, todėl
paliksime juos skaitytojų verdiktui.
Trečioje knygos dalyje, pavadintoje Suskaldyta Europos kaukolė, autorius pirmiausia mėgina paaiškinti, kodėl
sukūrė romaną apie žydų genocidą Lietuvoje Tamsa ir
partneriai. „Pirmiausia mane tiesiog svaigino galimybė
kalbėti apie tai, kas Lietuvoje yra beveik tabu. Rašyti
tema, kuri rizikinga, nemaloni, su kuria reikia grumtis,
kaip kad Jokūbas grūmėsi su angelu. Ir dar nepradėjęs
rašyti jau žinai, kad mažų mažiausiai liksi raišas, o palaiminimo galiausiai ir visai negausi.“ (p. 206–207) Raišas autorius, žinoma, neliko, bet šurmulio, išėjus knygai,
buvo nemažai: vienų buvo koneveikiamas, vadinamas
žydų subinšluosčiu, kitų – išrinktas metų tolerancijos
žmogumi. Toliau plėtodamas šią temą, autorius pripažįsta, jog pirminis stimulas tai padaryti jį paskatino
gėda, nes didžiąją savojo sąmoningo gyvenimo dalį buvo
pusiau antisemitas, pusiau indiferentas. Ir tik 2010 metais Londono karo muziejuje pamatęs schemą, kurioje
buvo pažymėta, jog jo gimtajame miestelyje, Obeliuose,
1941 m. rugpjūčio 25 d. buvo nužudyta 1160 žydų. Šis
faktas sukėlė šoką. Ir po dvimečių kruopščių tyrinėjimų
atsirado polemiką sukėlęs kūrinys. Įvyko tai, kas kitur
pasaulyje jau buvo padaryta prieš kelias dešimtis metų.
Toks lietuviškas vėlavimas ir tradiciškas, – mes per visą
istorijos laikotarpį vejamės kitas kultūringas pasaulio šalis, – ir šiek tiek specifiškas, nes žydai Lietuvai taip pat
yra iškrėtę nemažai šunybių. Jei tas romanas galėtų atlikti atgailos ar apsivalymo aktą, būtų džiaugsminga ir
prasminga, bet vargu bau taip bus, nes atgaila yra labai
asmeniškas ir intymus dalykas, o vieša atgaila – tiesiog
apsimetinėjimas, apgaulė ir absurdas. Išsivadavimas?
Nuo ko ir kada? Juk tebesame priklausomi nuo didžiųjų
gal net labiau nei bet kada anksčiau. Autorius džiaugiasi,
kad jis gali laisvai vaikščioti po Berlyną, Vieną, Zalcburgą bei kitus Europos miestus, net kurį laiką pagyventi
juose. Bet ar daug tokių galinčių ir norinčių pagyventi
ten, o sukaupus kapitalo, sugrįžti? Dauguma jų ir jų vaikų ten liks visiems laikams, o Lietuva, kaip ta Honoré
de Balzaco Šagrenės oda, trauksis, trauksis, mažės, kol
pagaliau ištirps Vakarų pasaulio gerovės vandenyne. Šia
tema knygoje apmąstymų lyg ir neaptikau. Ir tos savinaikos priežasčių knygoje neradau. Tamsa, gobšumas,
identiteto stygius? Veidmainystė, vergo sindromas, dar
kas nors? Tokio kalibro rašytojo samprotavimai savinaikos tema būtų labai vertingi. Buvo? Gal aš neužfiksavau? Bus... Palauksime, o tuo tarpu grįžkime dar prie
šios dalies teksto.
Autorius taip pat grįžta. Dar kartą perpasakoja tėvo
girtuoklystės istoriją, praplėsdamas ją, detaliau paaiškindamas priežastis ir šaknis. Pasirodo, autoriaus protėviai
buvo valstiečiai ir pusėtinai vertėsi, bet Antrasis pasaulinis karas ir po jo sekusios okupacijos viską apvertė
aukštyn kojomis. Senelis Stanislovas prieškariu buvo ne
tik pažangus ūkininkas, bet ir šaulys, o 1941-aisiais ir
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baltaraištis sargybinis, padėjęs naciams likviduoti miestelio žydus, dėl to sovietmečiu buvo priverstas slapstytis prisidengęs svetima pavarde. Demaskavus apgavystę, vyko teismai ir būtų tekę paragauti Sibiro lagerių už
dalyvavimą žydų genocide, jei jo andai išgelbėta žydė
nebūtų paliudijusi šio fakto. Autoriaus tėvas čia gal labiausiai nukentėjo. Nes dar ankstyvoje paauglystėje tapo
benamiu, vėliau gerokai prakuto ir neblogai vertėsi, bet,
apgaulei išaiškėjus, buvo išmestas iš partijos, neteko tarnybos, įniko į alkoholį. Visa tai, tik kitomis pavardėmis,
yra pavaizduota romane Murmanti siena, ir autorius šio
fakto neslepia – toks istorinis genties paveldas romanistui tikras lobis. Ilgametis teisybės slėpimas ir realios istorijos nežinojimas taip pat yra tapęs tam tikru stimulu
visa tai išviešinti ir paaiškinti kitiems. Tik to paaiškinimo ne visiems reikia. Net autoriaus motinai. „Neseniai
lankiausi pas ją, kalbėjomės apie gatves – jai nepatinkąs
šalia esančios gatvės pavadinimas. Sakau jai: o jei šią
gatvę pavadintume Žydų gatve? Juk netoliese kaip tik ir
žydų kapinės, be to, jų čia tiek daug gyveno prieš karą.
Mama pažiūrėjo į mane, lyg aš būčiau pasakęs didžiausią
kvailystę. Na, ką čia tu dabar kalbi, pasakė ji ir numojo
ranka. Ir iš tiesų, ką aš čia dabar kalbu.“ (p. 210)
Nomeda ir Šarūnas Saukos nėra atsitiktiniai užklydėliai ar svečiai Sigito Parulskio knygose. Drįsčiau teigti,
jog tai – ne tik bendraminčiai, bet ir bendradarbiai šiuolaikinės lietuvių kultūros sferose. Oskaras Koršunovas
taip pat neatskiriamas šios kompanijos dalyvis. Todėl
visai natūralu, kad naujausioji autoriaus knyga baigiama tekstu Kodėl man įdomi Šarūno Saukos tapyba. Tai –
profesionalus garsaus dailininko kūrybos įvertinimas.
Mums ji svarbi dar ir dėl to, kad, atsisakius religijos, apnuoginto žmogiškumo lyg ir nėra kuo iš naujo aprengti,
ką jam pasiūlyti. Pasirodo, yra, ir tai nėra joks Parulskio
išradimas. „Anot poeto Walece’o Stevenso, „atmetus tikėjimą Dievu, gyvenimo atpirkimo vietą iš esmės užėmė
poezija“. Apibendrinant – kultūra, menas. Štai dėl to religijos ir būna represiniai aparatai, kad galėtų nustatyti
hierarchiją, taisykles, kanoną. Kai kanonas atmetamas,
kas gi lieka mums kaip tikslas ir pavyzdys ir kur, kokia
ta galia, kuri mus nukreiptų? Kur nors, bet kur, kad tik
būtų kelias“ (p. 234) Ir tas kelias jau įvardytas ir nurodytas, tai – kultūra. Romualdas Ozolas savo dienoraščiuose
ne kartą tvirtinęs, kad ir TSRS vergijoje, ir ES prieglaudoje vienintelė išeitis yra nacionalinės kultūros puoselėjimas. Gal ir ne visai pažodžiui, bet tą patį kartoja ir
Sigitas Parulskis: anuliavus Atpirkimą, kito kelio nėra,
kryptis – kultūra. Ir ne tik Lietuvai – ši problema aktuali
ir Europai, pagaliau ir visam pasauliui. Religijos priešino ir priešina žmones, tautas ir valstybes, kultūra galėtų
artinti ir vienyti. Prioritetas ne bomboms ir raketoms, o
teatrams ir knygoms – rašytojų, dailininkų, muzikų, kino
menininkų darbams, pagaliau medicinai ir švietimui,
visam tam, ką vadiname humanitarine kultūra. Žinoma,
jei tokia kultūros samprata bus suprantama ir priimtina
visuomenei, jei sugebės ją puoselėti ir naudotis jos vaisiais. Jei ši aksioma nebus suprasta ir įgyvendinta, ateities neturės ne tik Lietuva, bet ir visa Žydroji planeta.
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Irma Randa kev ičienė

Trys recenzijos trims poezijos „Oskarams“
P I R M O J I – VA I N I A U S B A K O K N Y G A I
K AŠTONŲ TON AI

„Aš tikiu, kad literatūros, poezijos, meilės žodžiui pasaulis į žmogaus sielą atplaukia vaikystėje kartu su lopšinėmis, dainomis, pasakomis, skaičiuotėmis“, – sako poetas,
literatūrologas, kritikas Vainius Bakas. Taip ir mes atsirandame jaukiame jo poetiniame pasaulyje, tarsi palengva įplaukdami valtele per vakarėjantį ežero vandenį.
Kaštonų tonai – ketvirtoji poeto knyga. Pats autorius
viename tekste minėjo, jog pirmoji pažintis su knyga
dažniausiai prasideda nuo jos viršelio ir nugarėlės. Visi
knygų viršeliai kalba, reprezentuoja pačią knygą, glostomi rankomis. Šis – tarsi vintažinė nuotrauka iš seno
fotografijų albumo, nurudę kaštonų lapai žaidžia muzikoje, užsilikę saulėlydžiuose kaip minčių potėpiai.
Pavadinimas Kaštonų tonai simbolizuoja natų atspalvius, muziką, kurios autorius klauso iš vinilo plokštelių sėdėdamas ant taburetės virtuvėje, kentėdamas nuo
nemigos, tai – kaip byrančios smėlio dulkės arba kaip
žodžiai, kurie iš poeto lūpų liejasi gausiai. Tuo išsiskiria
Vainius Bakas – metaforų, minčių, daiktiškojo ir sieliškojo pasaulio, gamtos ir žmogaus paralelių gausa, įvairove, kurią vienu ypu priimti ne taip paprasta. Galbūt tai
lemia turiningas autoriaus literatūrinis kelias, juk skaityti išmoko vos ketverių, gal įgimtas jautrumas aplinkai ir pasauliui, gal daug aprėpiantis sielos žvilgsnis.
„Reikia rinkti žodžius nuolankiai pasilenkus prie žemės.“ Ši
pabaigoje įrašyta mintis uždaro harmoningų minčių voratinklyje, kur „nei vieno žodžio nesutraiškytum tarp pirštų“. Tai nuteikia, jog knygoje nebus drastiškų revoliucijų,
proveržių, mazochistinių minties masturbacijų, kurios
neretai būdingos jaunos kartos poetams.
Nėra čia ir cinizmo, sarkazmo, tik švelni, vos juntama
ironija, kartais kaip potekstė. Šiek tiek konservatyvus, elegantiškos minties eruditas – taip apibūdintinas šis poetas.
Pirmas eilėraštis anonsuoja, jog autoriaus žodis – gyvas, išsineriantis iš materijos ir susiliejantis su gamta,
nutykštantis. Čia ir duona yra gyva, ir „jos žaizdos neužgyjančios“.
„Ne pagal planą“ skaitoma ši knyga, ne puslapis
po puslapio, ne eilėraštis po eilėraščio, nes išplėtotos
mintys yra polifoninės ir vienam vakarui pakaktų tik
vieno Vainiaus Bako eilėraščio, ištraukto iš knygos vidurio. Eilėraščiai ilgi, lyg pasakojantys istorijas, kartais
su netikėtomis pabaigomis ir be daugtaškių. Abstrakcijų,
neaiškios simbolikos, menamų, neužbaigtų minčių Vainiaus kūryboje lyg nėra, tačiau, kad ir pakankamai aiškiai suformuluotos, eilėraščių mintys nėra sugeriamos iš
karto – jos palengva iškristalizuojamos, nugenimos ir tik
tuomet perprantamos.
Skonis švelnus, nes juk tai – lyrika, aidinti tonuose, šiek tiek pasislėpusi tarp eilučių ir jose skam-

Vainius Bakas.
Kaštonų tonai. –
Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla,
Vilnius, 2016
bančių tokių melodijų, kaip Šostakovičiaus valsas.
Štai autorius rašo: „Buvo akys pavasario pilnos, mūsų
viskas taip greit nutrūko, aušroje jau liepsnojo Vilnius be
mergaitės ir be degtukų“. Perskaičius juntama elegancija, subtilus minties grakštumas, kažkas dar, ko negalima apčiuopti iš karto, bet kas turi tam tikro žavesio.
Galbūt tai rodo, jog autorius brandina eilėraštį kaip
vyną ir tik tuomet išryškėja tikras vynuogių skonis.
Paskui imama ieškoti, kas žavi patį autorių. Atrandama,
jog jam „patinka vidurnakčio metas, kai šešėliai prie kūno
glaustos, kai kvėpavimas šiltas ir retas, o tarp tavo delnų lyg
skliaustuos“. Vienatvės čia nėra, jos nė su žiburiu nerasi. Vainius Bakas nėra vienatvės dainius, kenčiantis nuo
depresijos. Anaiptol, tai – gyvybe trykštantis, gyvenimą
mylintis poetas, pozityviomis akimis matantis pasaulį.
Kaip, pavyzdžiui, kad ir G. Bleizgys. V. Bakas taip pat
krikščioniškas.
Daugelyje eilėraščių vartojama daugiskaita su žodžiu „mes“. Kituose eilėraščiuose daug kreipinių „tu“.
Poetas palaiko nuolatinį dialogą su kitoje jo vidinio
pasaulio pusėje arba knygos išorėje esančiu skaitytoju, jis niekada nelieka vienišas – visuomet šalia jo esi
tu, jo skaitytojas, jo stebėtojas, todėl ši poezija – savotiški monologai, stebint ir vertinant skaitytojui. Visa
tai suponuoja vidinę eilėraščių ramybę, nerimo nėra.
V. Bako poezija neblaškoma, neprieštaringa. Ramybė
įtraukia ir, pasižadėjus sau kas vakarą perskaityti tik po
vieną eilėraštį, nejučiom jų perskaitoma daug daugiau.
Viename interviu poetas yra pasakęs, jog įsivaizduoja,
kad jo poeziją skaitys jaunos filologės, tačiau tokios eilutės, kaip „Raiste atsiklaupusi močiutė, jos veidas ramus, jos
bažnyčia visur“ arba Spalgenos ir daug kitų trisdešimtmečių, keturiasdešimtmečių ir netgi penkiasdešimtmečių
kartai būdingų įvaizdžių, pajautimų, simbolių nukelia
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į vyresnio skaitytojo knygų lentynėlę. Šią knygą paims
į rankas ne tik jauna filologė – ji yra plataus spektro: ir
jaunam, ir senam, ir šviesai, ir tamsai.
Būtent „šviesotamsa“ – kertinė sija, laikanti knygos namą. Pats eilėraštis tokiu pavadinimu sminga kaip vinis į gyvybę ir mirtį, kai obuoliai, supilti
į senelio nusipirktą karstą, įsimena skoniu. „Ir patys
žmonės kaip obuoliai“, – skamba jau kitame eilėraštyje.
Perskaičius trečdalį knygos, galima kelti klausimą, ką
primena Vainius Bakas? Ar jis panašus į jo paties pamėgtus K. Bradūną, V. Mačernį, A. Marčėną, R. Stankevičių, D. Čepauskaitę, A. Ališauską? Žinoma, šiek tiek.
Juk kiekvienas surenka po dalelytę patirto pasaulio ir
išspinduliuoja jau su savos minties atspalviu, jau kitaip.
Ir tai nėra blogai, nes ta pati mintis gali skambėti ir būti
pakartota daugybę kartų, bet priimama vis kitoniškai.
Literatūros kritikas dr. Ramūnas Čičelis vienoje radijo laidoje, apibūdindamas Kaštonų tonus, prisiminė
Antikos dramaturgo Aristofano pjesę, kurioje veikia du
herojai: Sokratas ir Streptiadas. Būtent Streptiadas šiam
kritikui, atrodo, atitinka Vainiaus Bako nubrėžtas kūrybinės minties ribas. Kritikas kalba, jog „poeto Vainiaus
Bako ketvirtoji poezijos knyga Kaštonų tonai yra streptiadiško mąstymo ir eiliavimo įtakos paliesta. Poetas savo
eilėraščiais kuria knygos pasakojimą, kurio šaknys glūdi dar lietuvių literatūros klasikų palikime – Maironio
kanonas V. Bakui yra neginčijamas autoritetas: eilėdara,
socialinės vertybės, motyvų antiavangardinis pobūdis
Kaštonų tonuose yra labai ryškūs.“ Tai pastebima. Vėliau
R. Čičelis nuklysta į kitą knygos skyrių, kur įžvelgia paralelių su ryškaus esteto Henriko Radausko eiliavimu.
Estetika – ryškus Vainiaus Bako kūrybinis bruožas. Tarsi
nejučiom į eilėraščių sūkurį įmetama ir „Charono gelsvi
pinigėliai“, ir „Argentinietiškas tango“, ir „Eliotas“, ir
„Marinistinis etiudas“, ir „Brėdberio pienių laukai“ ir
kitos „blykstės“.
Paminėtinos eilutės „Kas likdavo nuo dienpinigių, vaikystėj padėdavom ant bėgių baltus centus ir laukdavom, kol
traukinys juos pervažiuos“ kaip oponuojančios R. Čičelio
kritikai. Juk tai – gyvenimo druską kaupianti mintis, gerokai prasiveržianti pro streptiadišką mąstymą. Na, ne
Jackas Londonas, tai – juk Vainius Bakas, bet minėtas
posmas nutolina nuo tradicinio tėvų, klasikų prieglobsčio. Ir „Balandžių žmogus“, ir „Šventasis Antanas“ – taip
pat gyvenimo autsaideriai ir tuo jie taip pat yra žavios
„blykstės“. Netgi Dievas Vainiui Bakui yra žmogus. Tokių eilėraščių su nepagražinta realybe Vainiaus Bako
Kaštonų tonuose yra ir daugiau, todėl negalima vienareikšmiškai teigti, jog tai – tik tradicinėje pasaulėžiūroje
užsiciklinusi mintis.
Realijos yra tokios, kokios jos yra – ir su tradicija, ir be jos. Ir autorius sako, jog „Gelia dantų šaknis, paniškai bijančias šalčio“. Taigi, gelia realybę.
Žinoma, ši knyga netiks katarsio ar stiprios vidinės ekspresijos pageidaujančiam skaitytojui. Autoriui būdinga
švelni kalba su diplomatine potekste. Naudojami mažybiniai žodžiai nukenksmina daugelį drastiškesnių sąvokų, net ir ne kartą įmestas į eilutes kraujas nerėžia akies.
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R. Čičelis teigia, jog V. Bako Kaštonų tonai – knyga,
kurioje tradicijos „medis“ užkonservuojamas ir niekaip
„nepaauginamas“. Tačiau skaitant tokius eilėraščius,
kaip Sapno motyvas, Dievas iš penkto aukšto arba Egzodas,
sms, Q-protas ir kitus, matomas šiuolaikiškas Vainius
Bakas.
Mintinis pasaulis gali būti apgaulingas. Užsiliūliavus iš pažiūros elegantiška ramybe, galima susprogti, jei
tai uždelsto veikimo užtaisas. Juk atvira liepsna yra ne tokia karšta kaip žarijų kaitra. Tokie V. Bako Kaštonų tonai –
tarsi tonuojantys, pamažu rusenantys ir įsibėgėjantys.
„Ir galiausiai sustojau ties viduriu...“ – konstatuoja poetas.
Ar lengva išlikti viduriuke, pusiausvyroje? Galbūt atsakymas slypi Kaštonų tonuose.

AN TROJI – ERNE STO N OREIKOS
KNYGAI AND ALŪ Z IJOS ŠU O

„Salvadoro Dalí degančią žirafą čia pakeitęs degantis
šuo, tai reikštų, jog siurrealizmą (kurio knygoje šiek
tiek esama) keičia egzistencinė problematika. Tai ir yra
pagrindinė poezijos tema ir pagrindinis poeto kelias,
tačiau – tuo sunkiau juo einančiam“, – taip šią Ernesto
Noreikos poezijos knygą pristato Kęstutis Navakas.
Paėmus ją, pirmiausia viršelyje ieškoma reperio Beetos
pėdsakų, bet nesurandama. Po to interviu Bernardinai.lt
perskaitome: „Vienas rašo eilėraščius, kitas kuria repą.
<...> Abu daro panašius, tačiau tiek pat, kiek panašius,
tiek ir skirtingus dalykus, tad tarpusavyje sugyvena ir
nesipyksta.“ Todėl čia – tik poetas Ernestas Noreika.
Pats knygos pavadinimas Andalūzijos šuo nuteikia pamąstymams. Šuns archetipas ar simbolis nėra dažni poetikoje, net ir mitologijoje. Be abejo, žinomi antikiniai
Argas ir Cerberis, britų juodasis šuo. Lietuvių mitologijoje – tai naminis gyvūnas, namus saugantis žmogaus
draugas. Su šunimi susiduriame skaitydami Jono Aisčio
išpažintinę poeziją, kur karalius yra lyg kaukiantis šuo
(įsimenantis J. Aisčio eilėraštis Karališkasis šuo). Beje, Jonas Aistis gimęs tuose pačiuose kraštuose, kur ir Ernestas Noreika, bet tai nėra svarbu ir nėra paralelė. Portugalų poetas Alexandre’as O’Neillas yra aprašęs visokių
šunų. Keli jo eilėraščiai yra išversti ir į lietuvių kalbą.
Kirba klausimas, koks gi Ernesto Noreikos lyrinis šuo?
Ir kodėl jis yra Andalūzijos, ne Nemuno? Pats poetas
viename straipsnyje yra atsakęs, jog šios knygos pavadinimas neišvengiamai siejasi su Luiso Buñuelio ir
Salvadoro Dalí 1928 m. sukurtu 16 min. trukmės filmu
Un Chien Andalou. Taigi atsakymas yra. Tačiau tuomet
kyla klausimas, ką šio poeto vidinėms būklėms reiškia
pati Andalūzija? Kokia ji jo vaizduotėje? Ir koks tas
Andalūzijos šuo? Dėl to nejučiom viena viršelyje nutapyta akimi žvilgtelima ir jau dviem akimis įninkama
į skaitymą. „Degantis“ tarsi nutvilko: „Mačiau tave glostančią šunį ugnies kailiu... ir staugsmas deginantis – vienatvės staugsmas...“ Be abejo, vienatvė knygoje juntama.
Tačiau ją sunaikinti nėra geidžiama. Todėl knyga nėra
kelių, kaip išsivaduoti iš vienatvės, ieškojimas, veikiau egzistencijos prasmių atradimas, išgryninimas,
perpratimas.
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Ernestas Noreika.
Andalūzijos šuo. –
Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla,
Vilnius, 2016
Keliaujama per apmąstytas ir užkoduotas lyrinio
herojaus būkles, situacijas, išgyvenimus. Iš karto krinta
į akis, jog lyrikos šioje knygoj ne per daugiausia. Užtat
rimuoti E. Noreikos eilėraščiai rodo, jog lyrinių poeto
tekstų ritmika tobula, nepriekaištinga. Knyga suskirstyta į skyrius, kurių ryškiausias ir siurrealistiškiausias
yra Geležinių erškėčių kraštas. Jis aidi tarsi „lojančiais
paukščiais“, šiek tiek erzina „pozityvesnį“ skaitytoją,
pratusį prie gėlių aprašymų, ir liepsnojantis kaip Vivaldi Metų laikų vasaros štormas. Šis skyrius ir eilėraštis tokiu pat pavadinimu yra bene stipriausias kūrinys – poetas yra minėjęs, kad kūrė jį maždaug ketverius metus.
Visi knygoje sudėti eilėraščiai yra konstatuojamieji, juose nėra klausimų, svarstymų, abejonių, juose iš karto
pasakoma, kas yra kas, ir per aiškiai išreikštus vaizdinius atsiskleidžia vidinė būsena, santykis su pasauliu.
Eilėraščiai be poetinio švelnumo. Juose nėra abstrakcijų.
Kadangi sukurti vaizdiniai aštrūs, šiek tiek siurrealistiški, kyla prielaida, jog autoriaus jausena nerimastinga,
klajojanti, tačiau ne gaivališka. Įspūdis toks, kad viskas
apmąstyta, išjausta.
Eilėraščiuose juntama šiek tiek egocentrizmo, vienišiaus dalios, nedidelė dozė misticizmo. Tačiau poetinio
herojaus egocentrizmas nėra įžūlus, visai ne panegiriškas,
veikiau išgyventas, kertantis taikliai, su dalele sarkazmo,
savas. Tikrovė lyg undergroundinė. Rašoma: „Numirėlių kilpom pakoręs dantis, pririšęs prie rojaus vartelių, vis laukiau, kol
eis kas, bandžiau suskaičiuot, kiek ten lankos šventųjų debilų...“
O gal ir nėra to egocentrizmo, gal šį pojūtį sukuria parklupdytos į duobę egzistencijos vaizdas.
Štai autorius rašo: „Stebėk, kaip išeina ikonos, dubasintos kryžiais iš dievo skerdyklų...“ Pasako, jog švento tai tikrai
nieko nėra. Ir nusodina į Nietzsche’s nihilistiškąjį foną,
atkreipdamas dėmesį į to kartaus mūsų istorijos tarpsnio
palikimą: „Čia nieks nesikeičia — sudegusios romos griuvėsiai,
baltai nulakuoti bordiūrai lyg protėvių kaulai įrėminę sovietinę
mėsą...“ ir vėl pakelia personažus per liepsnyną, langines,
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skambėjimus į obelis, kur „smėlio žmonės vėl semia atlantą“.
E. Noreikos eilėraščiuose beveik nėra kreipinių „tu“.
Jeigu atsiranda, poetas priverčia tave tarnauti savo būk
lėms, pavyzdžiui, „Užtaisyki akis...“ Ši poezija nėra nei
švelni, nei romantiška, jos su jokiu Oginskio Polonezu
nepalyginsi. Eilėraščiai savito skonio. Jų emocinis poveikis stiprus.
Iš keleto neseniai išėjusių poezijos knygų Ernestui
labiausiai įsiminė G. Kazlauskaitės Singerstraum, D. Gintalo Adatos, T. Różewicziaus Vanduo puodelyje, M. Balakausko Roma. Tačiau įtaigos jam, kaip matyti, kitų poetų
mintys nepadarė. Kažkokiomis atotrankomis tai nenugulė jo eilėraščiuose. Tai sukuria tvirto, savimi pasitikinčio, susikaupusio, kur nors prie lango ar ant suolo
susimąsčiusio ir cigaretę rūkančio poeto įvaizdį.
Jo lyrinis herojus be istorinės ir kultūrinės atminties
manifestacijų, naujoviškas, šiek tiek negatyvus, bet ne
piktas, tarsi užkonservuotas su viduje glūdinčiais giliais,
neįskaitomais jausmais, šiek tiek besidairantis viena akimi. Jį supantis pasaulis veikia savaime – skaitytojas gali
pritapti prie jo, gali nepritapti. Jei ne – lyrinis herojus nekaltas, jis neatstumia, neperša pasaulėžiūros, jis tiesiog
ją išsako. Tokia mandagi pozicija.
Pati autoriaus kova su degančiu Andalūzijos šunimi ne dramatiška. Poeto ji neišmuša iš vėžių ir jis ne
pralaimi, o tampa laimėtoju. Tai, žinoma, – ne autoriaus
mintis, toks yra jį skaitančiojo požiūris. Knyga tinka
reperiui, rokeriui, moksleiviui, studentui, „užsikrušusiam“ nuo rutinos dirbančiajam, kuriam sakoma, štai
pažiūrėk: „Ruduo prasideda nuo lipnių prakaituotų šešėlių, laikančių balkonų karstus, nuo pirmo dusulio, kosulio,
apsivėmimo...“ Ar ją paimtų vyresnės kartos skaitytojas? Jeigu K. Navakas skaitė šią knygą, ko gero, taip.
Analizuodama kitą E. Noreikos knygą Povų ežeras, jaunoji kritikė Virginija Cibarauskė teigia, jog Noreikos tekstų
skaitymo patirtis primena žiūrėjimą pro gražiomis vietovėmis greitai važiuojančio automobilio langą: vaizdai
keičia vienas kitą, kol nesiliaujantis betikslis mirgėjimas
pradeda varginti ir kelti nuobodulį. Andalūzijos šuo nuobodulio neturi. Juk kiekvieno skaitytojo kitoks pažinimas,
kitokia patirtis, todėl pabūti tame, ką patiria gyvendamas Ernesto Noreikos lyrinis herojus, pravartu ir smalsu.
Pažinimas yra kaip dovanota duotybė ir, ką tik patirtas,
jis negali staiga atsibosti. Šio autoriaus poezija dinamiška ir galbūt ne visuomet su ja suspėjama koja kojon, bet
ji autentiška, savita, nebijanti atskleisti ydų, trūkumų,
pateikti paprasto, kasdieniško, nepagražinto pasaulio
vaizdų, pakeliant juos į metaforų ir įvaizdžių lygmenį.
E. Noreikos poezija nėra lengva. Aurimas Novikovas pastebėjo, kad pirmoje poeto knygoje, yra klampumo. Jo
išlieka ir čia, poetiniai vingiai šiek tiek perspausti ir vietomis per šaižūs. Tačiau savo pasaulyje Ernestas Noreika
būna natūraliai, tarsi kultūra būtų jo prigimtinė terpė, ir
tuo jis sužavi, pakeri, dėl to ir verta skaityti Andalūzijos
šunį – prisijaukinti nepavyks, bet geros poezijos dozė
garantuota.
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to Berniukai žaidžia karą – vienas įtaigiausių šio skyriaus eilėraščių, kaip ir paskutinis – Vasaros griuvėsiai.
Kitas knygos skyrius Pabuvimas dviese – tai ne tik minutės, skirtos Rimvydui Stankevičiui ar Arnui Ališauskui,
kurie, kaip matyti, itin daug reiškia autoriui. Pabuvimas
dviese – tai prisilietimai: šiek tiek netgi prie Valhalos (tai
liudija apie autoriaus keliones į Norvegiją), prie durų,
prie vėjo, prie sniego (ypač gražus eilėraštis apie sniegą),
prie volungės, tai ir asmeninė anketa (CV), tarsi dedikuota sau, o gal ir abstrakčiam skaitytojui.
Šiame skyriuje išryškėja poeto išgyvenimai – ryškiausiai tai atskleidžia eilėraštis Prieglobstis. Jame daug
susirūpinimo dėl istorijos, dėl pasaulio, kuriame mes –
tai kartos, patyrusios ir nuopuolį, ir karą, ir vergiją, ir kiAivaras Veiknys.
tus vėjus. Tačiau autoriaus tonas nėra pesimistinis, jis ne
Paukštuko liudijimai. –
gąsdina, ne pamokslauja, poeto mintis nuteikia optimisLietuvos rašytojų
tiškai, ji giedra, gal tai lemia vėlgi visą knygą vienijančio
sąjungos leidykla,
paukščio įvaizdis, gal autoriaus nusiteikimas.
Vilnius, 2014
Štai kad ir: „Šuo, kuris seniai nugaišo; kas jį vėl sap
ne pataiso it žaislinį, liepia loti...“ Nugaišęs šuo virsta
T R E Č I O J I – A I VA R O V E I K N I O
žaisliniu, ir tai yra žavu. A. Veiknio poezija, užgriebK N YG A I PAU K ŠT U KO L I U D I J I M A I
Eilėraščių rinkinys pasirodė 2014 metais. Kas gi tas dama skirtingas vaizdų trajektorijas, pateikdama nepaukštukas ir ką jis gali paliudyti? Ar autoriaus herojus nudailintus artimųjų paveikslus, o ir patį autorių kaip
liudija žodžius, ateinančius iš kasdienybės, iš jo paties nevykėliškiausią iš klasės mokinių, nėra negatyvi ar
sunki, per sukurtus savitus vaizdinius ji turi netgi tepatirčių. Atrodo, taip.
Štai Vasaros griuvėsiuose: „Viskas taip susimaišė, jog rapinį poveikį. Ji skaidri, giedra, lengvai skaitoma.
rugpjūtį ledais gali tratinti parą į išdegusias pievas, įkaitusią Gal kai kurie atsakymai slypi eilėraštyje Paukščių pasaulio
skardą namų...“ Šio skyriaus eilėraščiuose iš tiesų daug ritmu skyriuje Vaizdas pro langą. Eilėraščio pabaiga gana
visko kaip mikso: detalių, prisiminimų, patirčių, pamąs- netikėta. Kaip ir netikėtas pats skyrių sudarantis eilėraštymų, bet vienija juos namų, kiemo aplinkos, tėvo, mo- čių rinkinys: čia yra faktų apie artimiausius autoriui žmotinos tematika, tarsi paukščiukas, pritūpęs ant žemės, nes, o tai leidžia geriau pažinti poetą nei įvairūs interviu.
Žinoma, jei yra Paukštuko liudijimai, gimsta ir giesmė.
nebūtų galutinai atsiplėšęs nuo gimtojo lizdo.
Eilėraščiai nėra emocionalūs, išsijoti lyg pro rėtį, Būtent taip pavadintas paskutinis knygos skyrius. Pats
pro emocines vidines būkles. Jie ne banguojantys. Bū- eilėraštis tokiu pavadinimu, esantis šiame skyriuje, tisenų neatspindi. Veikiau tai – iš stebėjimų, akylos akies krai vertas dėmesio. Puikus lyrinis tekstas, kupinas mefiksacijų gimę poetiniai kalbėjimai, lyg fotografijų dė- taforų, vaizdinių, gerokai sudėtingesnis nei kiti šioje
lionės. Galbūt tame išryškėja žurnalistinė autoriaus knygoje sudėti lyrinio eiliavimo tekstai. Gal tai būtų
gyslelė, sugraibant kiekvieną aplinkos detalę, ją supo- šiokia tokia pretenzija autoriui, kad kai kurie lyriniai
etinant. Štai, atrodo, toks buitinis reiškinys, kaip dū- tekstukai – gana paprasti. Kaktą privertė suraukti ir tomai A. Veiknio eilėraštyje tampa nebe tokie buitiški kie įmėtiniai, kaip „Ivanuski International“ ar „Arnolir kyla it poetiniai pegasai, it drugiai: „Dūmai neturi das Švarcnegeris“. Jie rėžia akį. Tačiau perskaičius, jog
kūno, aiškios konstantos – jie plazda tarytum naktiniai dru- autoriui „Vaikystė atspindys atspindžių – vis mažiau į mane
giai...“; arba poezijos priešingybėje – nuobodžioje ma- panaši“, jam atleistina ir tuos stačiokiškus įmetimus galitematikoje (nors žinoma, jog Pitagoras buvo poetas) ma suprasti kaip nenudailintus vaikystės patirčių iškalautorius randa, jog lygybės ženklas yra tokia meilė, bėjimus. Iškalbama tai, kas „sopa“. Skauda juk visumą,
kuri atlaikė save. Galbūt... Galbūt čia įterpta šiek tiek nes pirmosios patirtys gerokai stipresnės už visas pasautoriaus pasaulėžiūros, filosofijos, kuri tik menama, kesnes. „Po 13 metų ieškau močiutės kapo“, – rašo poetas.
nėra aiškiai išreikšta. Jos yra ir eilėraštyje apie lovą, Paskutiniuose knygos puslapiuose autorius gedi mirusių
kuri tarsi nušviečia močiutės kelionės į Anapilį ciklą. poetų juos vardindamas, prisimindamas, konstatuodaTėvo, motinos motyvų pasikartojimai rodo, kaip au- mas, jog jie gyvi; šitaip pajuntama, jog ir pati poezija –
toriui visa tai yra svarbu. Tai susipina su kareivė- kaip niekad autoriui gyva. Nenudailintos kasdienybės
liais, kalavijais, juk berniukai visuomet vaikystėje gyvumas – išskirtinis šio poeto bruožas. Estetikas galbūt
žaidžia karą, ir tai išlieka atsiminimuose. Galbūt dėl šio to pasiges, visi kiti knygą skaitys mielai.
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Jonas Algirdas Antanaitis

(1921, rugpjūčio 19 – 2018, rugsėjo 7)
Ilgas ir prasmingas gyvenimas...
Atsisveikindami bičiuliai, kolegos ir bendražygiai
prisimena ateitininkų veiklą jaunystėje, 1941-ųjų Birželio
sukilimą, pogrindinę Lietuvių fronto veiklą karo metais,
suėmimą 1945-ųjų pavasarį ir dešimtmetį Vorkutos lageriuose. Sugrįžęs į Lietuvą, Jonas Antanaitis kelis dešimt
mečius dirbo statybos projektavimo darbus (pagal dar
1944 m. Vytauto Didžiojo universitete įgytą specialybę),
o įsikūrus Sąjūdžiui, vėl įsitraukė į politinę ir visuomeninę veiklą.
Gana intensyviame pirmųjų atkurtos nepriklausomybės įvykių fone galėjo likti nepastebėtas itin reikšmingas Jono Antanaičio ir jo bičiulių – Liudo Dambrausko,
Kazimiero Vasiliausko, Mindaugo Bloznelio, Vaidoto
Daunio ir Arvydo Juozaičio – sumanymas: 1994 metais
buvo atkurta Juozo Keliuočio 1931–1940 m. leista Naujoji
Romuva. Dabartinė Naujoji Romuva gyvuoja jau gerokai
ilgiau nei teko prieškarinei, tačiau tai – ne tik tobulėjimo,
bet ir skaudžių netekčių metai: jau 1995 m. žuvo Vaidotas Daunys; 2001 m. išėjo Kazimieras Vasiliauskas, 2003
m. – Liudas Dambrauskas; prieš trejus metus išlydėjome
Mindaugą Bloznelį, o šiemet atsisveikiname ir su Jonu
Antanaičiu. Kiekviename numeryje primename skaitytojams mūsų steigėjų vardus, o tai reiškia, kad, kol bus
leidžiama Naujoji Romuva, tol Jono Antanaičio ir jo bendražygių vardai nebus pamiršti.

Prisiminkime svarbiausias Jono Antanaičio publikacijas Naujojoje Romuvoje ir gražias mūsų bendravimo
akimirkas.
1. Apie racionalų politinį spektrą – 1994, Nr. 1.
2. Klaidūs keliai ir socialinė demokratija – 1995, Nr. 4.
3. Pagrindiniai nacionalinio saugumo ramsčiai – 1995,
Nr. 6–7.
4. Lietuva išbandymų akivaizdoje – 2000, Nr. 2.

Viena pirmųjų diskusijų Naujosios Romuvos redakcijoje, 1998:
knygotyrininkas Vladas Žukas, istorikas Gintautas Ereminas,
kultūrologas Vytautas Berenis, Jonas Antanaitis.
Andriaus Konickio nuotrauka

Diskusija Kam buvo atkurta Naujoji Romuva – Katalikų pasaulio
knygynas, 2001: steigėjai Jonas Antanaitis, monsinjoras Kazimieras
Vasiliauskas, buvęs vyriausiasis redaktorius Arvydas Juozaitis, mokslo
istorikas Juozas A. Krikštopaitis

Diskusija Filosofinė eseistika ir eseistinė filosofija – Rašytojų klubas, 2006:
Jonas Antanaitis, disidentas Viktoras Petkus, literatūrologė Alma
Lapinskienė. Kęstučio Svėrio nuotraukos

