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Pokalbių kelionė,
kurioje nuo ištarmių
ištinka grožio priepuolis

Su aktore Airida Gintautaite kalbasi menotyrininkė Elvina Baužaitė

K

lausantis aktorės Airidos Gintautaitės minčių
LRT Plius pokalbių laidoje Stambiu planu (201811-03, ved. Andrius Rožickas) (https://www.lrt.lt/
mediateka/irasas/1013705642/stambiu-planu-airida-gintautaite), aiškiai suvoktas noras kalbinti šią asmenybę,
kviesti drauge žvalgyti gyvenimo kasdieną, eiti jos horizontale, siekti vertikalės, tiesa kuriant dialogą, klausiant
ir atsakant, kalbant pačiam ir girdint kitą, dalijantis su
juo, kas tau svarbu, esminga, taip sutinkant jį, esant sutiktam – susitinkant.
Pašnekesio užuomazga – žinutė socialiniame tinkle
facebook. Ji aktorę pasiekė teatro gastrolėse Pontederoje
(Italija). Tai padiktavo pokalbio suvoktį, steigtį kaip kelionę, kai dalijamasi tuo, kas aplink, kas greta ir kas toli,
kas išorėje ir viduje. Kelionė – judėjimas erdvėje ir kartu laike, tad klausimų–atsakymų apykaita, paženklinta
tylos ir laukimo etapais, kaip nuotolio, kai aktorė buvo
išvykusi – teatro gastrolėse Maidane (Ukraina), Suomijoje, taip pat tarp spektaklių repeticijų, vaidybos ir gyvenimo iššūkių, išbandymų. Skiriantis atstumas šiuo atveju
ir kitoks, tačiau vis dėlto atliepia, suteikia ir išpildo išvykusiojo ir laukiančiojo vaidmenis, įprasmintus ryšio,
santykio reikmės, nulemtos žmogaus – dialogiškos būtybės – prigimties.
Ši kelionė kartu ir kaip laikas, kaip būdas ir erdvė
aktorei (per)žvelgti save, savąją būtį, nes ji po šešių dėstymo metų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, šiais
metais nutarė padaryti pertrauką. Tai veria minčių ir
patirčių retrospekcijos ir projekcijos horizontus. Teprasideda Kelionė!
J U S T I N O S T A C E V I ČI A U S nuotrauka

KELIONĖS

Airida, Jums kaip aktorei, kaip moteriai, kaip žmogui, kas yra
kelionė?
Kaip aktorei – puikus būdas prasivėdinti nuo jaukių priprastų scenų ir žiūrovų reakcijų, patiriant daug įdomių
iššūkių; kaip moteriai – galimybė pamatyti įvairiausių
tautų vyriškos giminės simpatijų ir antipatijų ženklų;
kaip žmogui – judėti vidiniame ir išoriniame pasaulyje
ir pažinti save.
Koks ypatingiausias Jūsų kelionės patyrimas? Ką, kaip prisimenate ir įvardytumėte kaip pėdsaką, giliausiai įspaustą
Jumyse?

Dabar apžvelgdama savo keliones (daugiausia teatro
gastrolės), matau tiesiog neįtikėtinų sutapimų: šalys, į
kurias vykdavome, savotiškai atitikdavo vidinius mano
išgyvenimus. Kai man sukako 38 metai, buvome Jeruzalėje. Išgyvenau vidinę krizę, jaučiausi tuo metu visiška
„lūzerė“. Įėjau į vieną bažnyčią ir pradėjau bliauti (tikrąja
to žodžio prasme), pasidarė bloga, moteris išvedė mane
į kiemą, atsirėmiau į cementinę sieną ir pakėliau akis, o
ten įrašas: „Ir tarė Lozoriui, kuriam tuo metu buvo 38
metai: Kelkis ir eik.“ Sutapimas?.. Tai – vienas stipresnių,
o buvo ir tebevyksta dar įdomesnių, gal reikėtų vaikui
palikti kokius įrašus. Kol kas tik keli yra užrašyti.
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Koks keliavimo būdas Jums priimtiniausias, artimiausias?
Kurį jų renkatės mūsų kelionei, ją suvokiant ir kaip atsitiktinę, ir kaip daugiareikšmiškai įvairiaprasmę, kaip galimybę
sutikti Kitą?
Neturiu vairavimo teisių, nors esu vairavusi. Tad kitos
susisiekimo priemonės, kurios mane perkelia iš vienos
vietos į kitą – vienos greičiau, kitos lėčiau – visos geros. Į teatro gastroles visada skrendame lėktuvu, o jei
pati nutariu kur nors nukeliauti, tada patinka traukiniu.
Dviračiu, valtele – tik trumpi atstumai. Esu ir laivu per
Lamanšo sąsiaurį plaukusi. Truputį sirgau jūros liga, bet
vėjas ant denio gelbėjo.
Su tavim, Elvina, renkuosi būti judesyje arba šokyje.
Tai – irgi kelionė. Nekalbėjimo ar nesirašymo pauzės irgi
yra dalis šokio...

PA Ž I N T I S Ž M O G A U S G A L I O S
A K I VA I Z D O J E
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Kiek daug jų mėtos,
Tuščių, saldžių!
O žodžiai, žodžiai!
Sukti melagiai!
Nutilkit, žodžiai,
Kalboj širdžių!
Paulius Širvys

( S U S I ) K A L B Ė J I M A S „V I D I N I U O S E
KALNUOSE“

Kalbėjimas ir susikalbėjimas... Kaip, Jūsų manymu, gimsta
klausymas, girdėjimas?
Girdėjimas... Klausymas irgi svarbu, bet girdėjimas –
svarbiau. Klausymas be girdėjimo, tolygu, šokant poroje,
trepsėti žiūrint į akis ir nepaduoti rankos, kai partneris
linksta tavęs link. Lyg ir kartu žvilgsnyje, bet negirdint,
kad jau reikia kito judesio.

Dažnai man sakoma, kad esu „stiprus žmogus“. Šis apibūdinimas man asocijuojasi su monumentais, bronzinėmis statulomis ant postamentų... Kaip Jūs suvokiate, kas yra „stiprus
žmogus“? Kokios Jūsų asociacijos, mintys – geležis, bronza ir
kūno gležnumas, gyvybės trapumas, sielos virpėjimas it žvakės liepsnos vėjyje?
O žodžiai, žodžiai, apgaulūs vagys... Kieno čia eilutės?
Pauliaus Širvio. Taigi, tas žodis – stiprus. Mums smegenys iškart, ko gero, nori mesti kietą pavidalą, kaip įvaizdį. Bet aš dabar irgi rašysiu žodžius, ir jie, ko gero, taip
pat pavogs kažkokią dalį to, ką iš tikrųjų jaučiu. Nes tavo
asociacijos nebūtinai sutaps su manosiomis. Tebūnie.
Vėlgi remsiuosi šokiu – kaip filosofijos atitikmeniu. Stiprus žmogus nejaučia sustingimo iš baimės, jam tai – tik
pauzė, joje yra judesys. Pasiruošimas kitam sukinukui,
piruetui ar salto mortale. Stiprus žmogus tiesiog šoka
gyvenimą, o gyvenimui jis leidžia šokti jį patį. Primenu
filmą Deli šokis. Jame kalbama ne apie išorinį judesį ar
kūną kaip išraiškos priemonę.

Esama daugybės skirtingų kalbų – (iš)raiškos būdų. Kuris
Jums artimiausias, pravarčiausias?
Pravarčiausias man yra atsivėrimas ir pasiruošimas bet
kokiam naujam posūkiui. Tai – tarsi budrumas be įtampos. Na, o jei metaforiškai: vėjas pučia, gali jo klausytis,
bet gali ir girdėti, kai atsiveri, nes ir jis tuo metu atveria tau daugiau nei tik fizinį pojūtį. Ne per seniausiai
atradau, kad man „žodis tapo kūnu“ turi dar vieną
reikšmę. Nagrinėjau žodžius „jehove“, „alah“ (reiktų
taisyklingai pagal senuosius rankraščius rašyti) – jie tariami tarsi be balsių, tad yra tarytum iškvėpimas: jhv,
ach, ah... Argi ne gražu? Mozei vėjas iškvėpė į ausį:
„Aš esu tai.“ Na, tai man atėjo į galvą, – nepyk, Elvina,
ateina man į galvą visokių dalykų ir susidėlioja kartais
labai netikėtai. Taigi... Kas pasiruošęs – teklauso, kas
pašauktas – teišgirsta. Pagalvok, bet ir to pašaukimo
gali neišgirsti, jei esi nepasiruošęs. Kas yra pasiruošimas mūsų kasdienybėje, bendraujant su kitu žmogumi?
Pakontempliuojam...

2011 m. Oskaro Koršunovo Vilniaus miesto teatre sukurtame
spektaklyje „Miranda“ (rež. Oskaras Koršunovas) Jūs atlikote
pagrindinį vaidmenį – įkūnijote daugiaprasmę, įvairiopai galimą interpretuoti Mirandą. Už jį 2012 m. Jūs išrinkta geriausia
metų aktore ir apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi. Paprastai žiūrint, Miranda – neįgali mergina. Kas, Jūsų suvokimu,
yra galia–negalia žmogaus būties akivaizdoje?
Labiausiai neįgalus žmogus šioje planetoje man yra
žmogus, kuris sustingsta savo išvadose apie gyvenimą.
Su tokiu žmogumi neįmanomas joks ryšys. Nes jis yra
įkalintas savo paties ryšyje su išvada. Manau, mes esame įgalinti (įpareigoti) tik dėl vieno dalyko – būti nuolatiniame kitime. Net marmuras ar bronza mikroląstelių
lygmenyje kinta.

Žmogus – dialogiška būtybė, jam reikia santykio, reikia galimybės dalintis: duoti ir gauti, teikti ir priimti. Kaip Jūs suprantate  vienatvę ir vienišumą, buvimą vienam ir vienumoje?
Na, su ta vienatve... Ooo, kiek apie ją prirašyta, o imi
ir patiri. Vienišumas, kaip žinome, netolygu vienatvei.
Bent jau aš tai patyriau per šias dvi savaites. Išėjau savanoriškai į dviejų savaičių izoliaciją. Tik šiandien pajutau
impulsą, kuris yra tikrai nesumeluotas. Tokioje vienat
vėje nebuvau lygiai šešerius metus. Ji tokia kokybiška
pasirodė. Išgyvenau ir panikos priepuolių, kad nieko
nedarau. Paskui atėjo savigailos etapas, kad esu niekam
nereikalinga, kad niekas nesupranta. Puoliau žiūrėti senovinius nebylius filmus, skaityti. Tada atėjo nuostabus
harmoningo girdėjimo momentas; ir vėl savęs niekinimas, kad eina dienos naktys be jokios naudos planetai...
Taip nyko mano puikybė ir rimo inercinis adrenalino
poreikis. Nuo mažumės mėgstu vienatvę, bet kad taip...
Na, taip staiga išeiti iš darbų rato.
Metai buvo nerealiai sunkūs. Tiesiog perdegiau nuo
visko. Bet po trijų dienų kaip ir galėjau susiimti ir vėl
dirbti. O dabar išėjau savanoriškai į „vidinius kalnus“.
Ir patikėk, tos Kalvarijos su savo stacijomis buvo nueitos

Kokiu, Jūsų nuomone, patyrimu, atrodo galima, teisinga ir
tikslinga bandyti apibrėžti žmogų, kokį reiškinį, pačią būtį?
Kiek apibrėžimai, patys žodžiai, Jūsų manymu, yra iškalbingi?
Va, va... Jau anksčiau parašiau:
O žodžiai, žodžiai –
Apgaulūs vagys...
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su kibirais ašarų (nuo savigailos iki palaimos), su kibirais
dvasinių šiukšlių; sunkiausia buvo su puikybe. Tačiau,
kai esi savanoriškai išėjęs, yra viena, kai priverstas aplinkybių būti vienatvėje, tiesiog būni.
O čiagi puikybė liepia surasti, ko išėjai į tuos „vidinius kalnus.“ Ir nieko nerandi!!! Nes pasijunti tuščias...
Tada supranti: ko gero, atėmė visą tave iš tavęs paties
tam, kad gimtum iš naujo. Dėlioja protas savo žaidimus
taip, kad maža nepasirodo. Bet nė sekundės nebuvau
praradusi tikėjimo. Nė sekundės... Taigi tas žodžių žaismas: tik ėjimas... tik... ėjimas... Tapo kūnu. Fiziškai nėjau
niekur... bet... tik... ėjimas... mane vedė... Atsidaviau, ir
tiek... Ir po dešimties dienų labai aiškiai supratau, kad
vieniša esu kaip moteris (galbūt laikinai, galbūt visam –
nežinau), bet vieniša kaip siela, niekada!
Vienatvėje gimsta tikriausi ryšiai su mus supančiu
pasauliu ir žmonėmis. Nebesvarbu jokios profesijos,
laimėjimai, artimųjų gausa... Viskas pradeda keistis tik
tada, kai atsiveri visoms patirtims. Tada šoki ašarų šokį...
Tada užsinori išlyti lietumi ant tos planetos, kurioje būtent dabar ir būtent tokiu pavidalu esi. Nori tiesiog išlyti lietumi. Nieko neklausiant, nesitikint... Tai irgi kaip
šokis... Vienur susigersi kaip į dirvožemį, kitur nutekėsi
šaligatviu, kitur prie mylimojo veido prisiliesi, kitur...
Na, palieku tavo fantazijai...
O!!! Elvina, kaip mane ne į tą pusę, matyt, nunešė,
bet tiek to!.. Taip gera – kalbuosi su tavim... Nepriskirdama autorystės sau, tikrai per mane eina kažin kokios
bangos, kurios, kaip jūroj, gali tuoj nurimti, tad mėginu
„būti ant rašymo bangos“... Bandau.
Žmogaus gyvenimas irgi kelionė. Kaip Jums?
Tik... ėjimas.
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M I R A N D O S PA S A U L I O
A K I VA I Z D O J E . . .

Atsispirdama nuo Jūsų ištarimo „tik... ėjimas“, kviečiu į namus, į Mirandos kambarį, kuriame ją savimi įprasmindama
gyvenote daugiau nei šešerius metus. Apie Oskaro Koršunovo spektaklį „Miranda“ rašyta, kalbėta daug, šis teatro meno
kūrinys yra iš tiesų itin svarbus, jis turi gilų prasminį klodą,
tad kalbėkimės, reflektuokime Mirandos pasaulį – jos ir tėvo
būtį jųdviejų (ne)gyvenamoje saloje.
Miranda – neįgali, negalinti vaikščioti mergina, kurios
realybėje skamba Piotro Čaikovskio „Gulbių ežeras“, šalia
jos – balerinos statulėlė, o jos rankos – įstabios plastikos, ji
šoka nešokdama. Airida, ką Jums reiškia šokti kaip aktorei, kaip
moteriai? Kas apskritai žmogui yra šokis?
Užaugau prie jūros. Niekada jos nemačiau sustingusios
(net šalčiausiomis žiemomis, kai ledas kaustydavo krantus), ji visada juda. Kai žiūri į ją, tu irgi esi judesys. Aš
taip suprantu šokį. Kaip jūrą. Nuo vaikystės šokau, kur
tik galėjau. Šokių būreliuose, namuose prieš veidrodį,
vakarėliuose. Jaučiu, kad visada judu, ir dabar. Kai prieš
kelerius metus pamačiau Ivano Vyrypajevo filmą Deli
šokis, tai pasitvirtino šimtu procentu. Aš jaučiu, kad esu
šokyje ir šokis yra manyje. Net labiau ne choreografine
prasme, o gyvenimo judesio. Aišku, labai daug ir choreografinių šokių esu sušokusi. Tačiau labiausiai jaučiu
tą – panašų į jūros judesį, nuolat kintantį.
Mirandos gyvenimo tikrovė, jos aplinka – daugumai žmonių
gerai pažįstamo sovietmečio buto kambarys, įstabiai įkurtas,
atkurtas scenografo Dainiaus Liškevičiaus. Airida, kiek Jums
svarbi supanti aplinka? Ką Jums reiškia namų erdvė, kas Jums
yra namai?
Supanti aplinka vaikystėje, sako, turi įtakos ir suaugusio
žmogaus pasirinkimui, kur ir kaip gyventi. Augau tikrai
labai mažame pereinamų kambarių bute. Niekada netu-

Airida Gintautaitė
spektaklyje Miranda.
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Airida Gintautaitė
ir Povilas Budrys
spektaklyje Miranda.

rėjau asmeninės erdvės. Ruošdavau pamokas prie virtuvinio stalo. Visada svajojau turėti rašomąjį stalą, bet vietos buvo per mažai. Reikėjo rinktis: arba pianinas, arba
rašomasis stalas. Pasirinkau pianiną. Taigi ta aplinka
buvo labai mažutė. Todėl ir dabar didelėse erdvėse galiu
būti tik trumpai. Man reikia mažo savo kampo. Reikia
uždarų durų. Tai, matyt, iš vaikystės. Namai dabar man
yra vieta, į kurią visada noriu grįžti. Net po įdomiausių
kelionių po pasaulį man jaukiausias kampelis Vilniaus
daugiabutyje. Dabar taip.
Mirandos artumoje – balerinos figūrėlė; dar rankose ji laiko,
glaudžia jūros kriauklę. Šie daiktai perduoda savas prasmes,
dargi leidžia Mirandai suvokti, netgi susikurti pačiai save.
Galima neigti materijos reikšmę, tačiau mūsų asmeninis santykis kuria autentiškas, unikalias daiktų prasmes. Kokie Jums
yra brangūs daiktai?
Brangių daiktų neturiu. Aišku, esu gavusi dovanų, kurios man patinka, malonu žinoti, kad tai dovanota su
meile. Tačiau didžiausią reikšmę turi buvę, esami santykiai su žmonėmis. Tai – mano dovanos ir šventės, kurios
visada su manimi.
Mirandos namus, kaip ir jos suvokiamą, įsivaizduojamą realybę, jai netgi tikresnę už gyvenamąjį pasaulį, kuria, įprasmina
knygos, ypač Willliamo Shakespeare’o „Audra“, kurios veikėja
yra ir ji pati – Miranda. Kas Jums, Airida, yra knygos?
Jau esu ne kartą pokalbiuose minėjusi, jog knygos buvo,
yra ir bus mano „maistas“, maitinantis visomis prasmėmis. Jei knyga įdomi, galiu ir visą dieną nevalgyti. Adrenalino skaitant tiek gaminasi, kad visą kitą paprasčiausiai pamiršti. Perskaitytų knygų, kaip ir peržiūrėtų filmų,
tikrai negalėčiau suskaičiuoti, negaliu net prisiminti pavadinimų – visų, bet pats skaitymas man yra kaip dar
vienas šokis su autoriumi. Arba susišoki, arba ne.

Dainiaus Liškevičiaus sukurtoje knygų sekcijoje – Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio portretas. Kokios dar kultūros, meno
asmenybės Jus žavi, įkvepia.
Čiurlionis. Jis buvo pirmas (Palangos bibliotekoje atradau
pirmas reprodukcijas). Tad tegul jis bus pradžia ir pabaiga. O visa kitą atrandu keliaudama su teatru po pasaulį.
Spektaklyje „Miranda“ reikšmingi drabužiai, išorės-išvaizdos
atributai: Tėvo Prospero chalatas, mėlyna skarelė ant Mirandos plaštakos, lūpų dažai, veidrodis – keičiantys žmogų, leidžiantys keistis. Esate save įvardijusi „keistu padaru“. Jums
žodis „keistas“ įprasmina keitimąsi. Kiek Jums, kaip moteriai,
kaip aktorei, svarbi išorė, idant keistųsi vidus?
Savo profesijoje esu tiek prisimatavusi kostiumų, įsivaizduojamų siluetų, kaukių, kad gyvenime mielai renkuosi
niekuo neišsiskirti iš minios. Bet jokiu būdu – ne pagal
madą. Nepatinka vyraujančios tendencijos. Visada ką
nors „pro šalį“ susigalvoju. Vertinu minimalizmą. Ypač
žavi japonų dizaineris Yohji Yamamoto.
Kaip nusakytumėte, kas yra moteriškumas?
Apie moteris kalbėti gali vyrai. Aš galiu tik jausti – kaip
moteris. Jaučiu, kad nieko neišmanau apie skirstymus:
vyriška moteris ar moteriškas vyras. Jei sutinki moterišką moterį, tai jauti, ir viskas. Ir su vyrais taip pat. Mane
traukia vyriški vyrai. Bet tai – labiau traukos dėsnis.
Darytume išvadą – priešingybės traukia. Ar aš – moteriška moteris? Nedarau išvadų, dėl to sakau: pokalbiui,
kūrybai, kelionėms tai neturi jokios įtakos. Man svarbu
judesys tarp žmonių. Vėlgi – „susišoki“ arba ne.
Išorė daugiau ar mažiau siejasi su grožio kategorija. Kas Jums
yra grožis? Kaip, kur, kada jis patiriamas, sukuriamas?
Teisingai pasakyta: patiriamas. Grožis patiriamas. Jis
ištinka kaip priepuolis. Tikrai daugiau nieko negaliu
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pasakyti. Grožis neturi kategorijų, kad ir kiek mes nagrinėtume. Grožis – alpulio priepuolis. Jis neleidžia pasiruošti. Jis ištinka.
Kalbėdama apie šokį, paminėjote jūrą, kuri įprasmina Jūsų
gimtinę – Palangą. Kaip dažnai ir kaip Jūs susitinkate su jūra?
Šokis. Gyvenimo. Visi nutapyti jūros paveikslai ar fotografijos – tik įrodymas, kad mes taip norime pagauti, kas
nepagaunama. Po akimirkos viskas pakitę.
„Aš noriu laisvės!“ – Mirandos sielos šūkis, kaip Arijelio dainoje: „Lyg bitutė aš brendu / Nuo žiedų vėl ant žiedų. / Guolį,
kai nakčia gūdu, / Aš raktažolėj randu / Ir klausaus giesmės
uodų. / O jei ko pasigendu, / Ant šikšnosparnio skrendu. /
Linksma, bus linksma gyvent visados, / Amžiną vasarą slėptis
žieduos.“ Kas Jums yra laisvė?
Rytų filosofijoje yra tokia trumpa istorija apie laisvę: sūnus ruošiasi vilktis baltus marškinius, tėvas sako: „Vilkis
juodus.“ Jeigu jis tikrai laisvas, jis vilksis juodus ir nusišypsos. Jeigu jis sakys: „Aš esu laisvas ir vilksiuosi kokius pasirinkau!”, jis – nelaisvas. Šią istoriją perskaičiau
daugiau nei prieš dvidešimt metų. Ilgai mokė gyvenimas, kas yra tikroji laisvė. Ilgai. Bet kai patiri, ir kalbėti
nebesinori. Tik nusišypsai.

VA I Z D A S I R G A R S A S – S P E K TA K L I O
LOK I S PR A SMI N IŲ DU O Č IŲ
K O N T E K S TA I

Spektaklis „Lokis“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras,
2017 m., rež. Łukaszas Twarkowskis), pelnęs net keturis Auksinius scenos kryžius, vienas jų, pripažįstant geriausia metų
dramos aktore – Jums už įkūnytą prancūzų aktorę Marie
Trintignant. Tad pasikalbėkime šio spektaklio idėjų, prasmių
kontekste.
Vienas „Lokio“ draminių šaltinių – lietuvių fotografo Vito
Luckaus istorija. Taigi Jums, Airida, kas yra fotografija, kiek ji
reikalinga kaip dabarties (iš)saugojimas?
Reikalinga ne kaip išsaugojimas. Man tai – labiau dalijimasis tuo begaliniu noru išsaugoti akimirką. Yra labai
gerų pasidalijimų. Bet yra dabar ir labai daug nereikšmingo spragsėjimo telefonų aparatais. Tačiau kalbame
ne apie tai, kiek kartų gaudei akimirką, svarbu tai, ką
pavyko perduoti.
Portretinė nuotrauka gali iškalbėti žmogų, manifestuoti asmenybę?
Vitas Luckus atsiminimuose rašė, kad jam patiko Gabrielio Márquezo pasakojimas apie fotografiją: „Kartą į
čigonų kaimelį atvykęs fotografas. Senas čigonas, pamatęs savo atvaizdą vario plokštelėje, pasakęs: „Jeigu esu
ten, vadinasi, praradau dalį savęs...“ Aš irgi manau, kad
portretinėje nuotraukoje yra dalis žmogaus. Ir labai tvirtai žinau, kad tai priklauso nuo fotografuojančio.
Vieta, laikas, sustabdyti, užfiksuoti šviesos mirksnio, gali sugrąžinti, nukelti į prisiminimus?
Ruošiantis spektaklio Lokis premjerai, įdomiausia dalis
buvo, kai nagrinėjome fotografiją, fotografavimo veiksmą, kaip akimirkos „sušaudymą“. Galėjome prisiliesti
prie V. Luckaus fotoarchyvų, skaitėme begales litera-
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tūros ta tema. Mintys, kurias rašė V. Luckus: „Manoji
tikrovė – santykių painiava. Jos jėga sprogsta į visas puses, įvairiais lygiais, įgauna įvairias formas... Aš negaliu
sustabdyti jos ritmo. Turiu jam paklusti. Dokumentinis prisilietimas prie gyvenimo man primena chirurgo
skalpelį, kuris sužeidžia, pjausto gyvą kūną, bet giliai
neprasiskverbia ir neatskleidžia gyvybės paslapties. Aš
visuomet jaučiu barjerą, kuris neleidžia atskleisti tos paslapties. O akimirkos nušvitimas visuomet pažymėtas
neišvengiama uždarumo žyme.“ Man šios mintys labai
artimos, negalėčiau geriau pasakyti apie tai, ką gali fotografavimas ir fotografija. Dar V. Luckus rašė: „Kartais
pagalvoju, kad apie fotografiją, kaip ir apie Mozartą, geriau nekalbėti. Geriau tiesiog žiūrėti.“
Tęsiant mintį, norėčiau klausti, kuri būties laiko kategorija
artimiausia, svarbiausia Jums?
Būties laiko kategorija... įdomiai skamba... kategoriškai
taip... Esu susikūrusi tokį laiko ir įvykių vaizdinį. Papasakosiu trumpai... Būdavo anksčiau tokie kompaktinių
plokštelių laikikliai: ant plastmasinio strypo galėdavai
suverti kad ir šimtą plokštelių. Jos vienu metu ir kartu, ir atskirai. Kai nori kurios nors paklausyti, ją ištrauki, po to vėl veri ant strypo, bet jau gal ne toje vietoje...
Plokštelės tarsi jau sudėtos ir nebe pagal tą pačią tvarką
kaip prieš tai, bet jos vėl visos vienoje vietoje ant bendro
strypo. Jei savo gyvenimą nagrinėtume kaip kriminalinę
istoriją, eilės tvarka būtų svarbi. O mano atveju, viskas
suverta ne linijiniu būdu. Viskas yra (!) vienu metu, bet
muzika suskamba, tik jei išsirenki konkrečią plokštelę ir
ją paleidi groti.
Kiek Jums svarbi, reikalinga, gera ar svetima, tolima atmintis?
Kaip, ar dažnai keliaujate būtuoju laiku, leidžiatės praeitin?
Kodėl?
Jaunystėje galėjau sukti ir sukti vakarykštės dienos įvykį galvoje begales kartų, kad išsiaiškinčiau, kodėl taip
atsitiko, ar galėjo būti kitaip. Labai vargindavau save.
Bėgant laikui, pajutau, kad vis dažniau pamirštu vakarykščius įvykius, o į galvą lenda vaikystės prisiminimai.
Ir juo toliau, tuo geriau jaučiuosi, kai pavyksta neužsibūti jokiuose praeities vingiuose. Aišku, jie priverstiniu
būdu pasirodo, kai repetuoji vieną ar kitą spektaklį, kai
ruošiesi filmavimams. Aktoriaus profesija reikalauja iš
praeities potyrių, iš asmeninių prisiminimų sukurti naują „čia ir dabar“ situaciją.
Mielu noru būčiau „tuščia galva“, bet labai dažnai
esu priversta kapstytis po praeitį ir atminties failuose laikyti visokias geras, skaudžias, priimtinas, nepriimtinas
emocines būsenas. Bet jau esu išmokusi, kaip ir kada jas
išjungti ar įjungti.
Kaip žvelgiate į rytdieną? Daugiau planuojate ar improvizuojate?
Daugiau improvizuoju. Planą turiu ne rytdienai, o mirties dienai. Jos konkrečiai nežinau, bet santykis su ta diena yra improvizacija be baimės.
Esate lūkesčių turintis, svajas kuriantis žmogus ar vis dėlto
Jumyse daugiau racionalumo? Apskritai koks Jūsų požiūris į
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svajones, ar esate patyrusi jų išsipildymą? Jei taip, tai daugiau stebuklas ar Jūsų asmeninio veikimo, pastangų sunokintas vaisius?
Turėjau vaikystėje svajonę parašyti knygą. Nes, kaip jau
minėjau, buvau knygų rijikė. Išsipildžiusi mano svajonė
būtų tokia: stoviu su stora knyga. Kodėl su stora? Gal
apimtis atrodė kaip svarbumo rodiklis. Mąsčiau, jei man
perskaitytos knygos taip padeda gyventi ir suprasti save,
ir aš turiu tokį gerą darbą padaryti.
Manau, paprasčiausiai svaičiojau apie pasaulio išgelbėjimą. Jaunystė įsuko į įvykių ir besikeičiančių aplinkybių verpetą, branda prabudino racionalumą. Taigi ta
parašyta stora knyga liko svajonėse, o gyvenimą rašiau
savimi, oi, kaip rašiau...
O kalbant apie realesnius išsipildymus, vienas didžiausių – kad galiu keliauti po pasaulį. Gimusi Sovietų
Sąjungoje, tik ir svajojau, kaip įdomu būtų užsienin patekti. Nors visi žinojome, kad tai neįmanoma. Svajojau
ir prisisvajojau. Dabar keliauju visur su teatro gastrolėm.
Atrodo, lyg ir nedėjau daug pastangų. Tačiau stebuklas
įvyko, kai griuvo valstybių sienos ir atsirado galimybė
važinėti po pasaulį. Dabartinis jaunimas gal ir nesupras,
bet po penkiasdešimties metų izoliacijos nuo kitos pasaulio pusės tai buvo kažkas tokio! Mano akyse vyko
tikriausias stebuklas. Istorinis virsmas, kuris geriausiai
pamokė. Nėra sienų, yra tik susitarimai, kada ir kokias
jas pasistatome ar nugriauname. Visos ideologijos yra
žaidimas. Ne visada gražus ir sąžiningas. O jeigu trumpai – svajodama visada įjungiu racionalųjį pradą. Gyvenau istorinio virsmo amžiuje.
Kas Jums yra muzika, kiek reikšminga ji Jūsų gyvenime? Kaip
skamba Jūsų kasdienybė, artimiausia aplinka?
Muzika yra tikriausias dalykas mano gyvenime. Yra tokių klasikinių kūrinių, kurie pašiaušia visus kūno šerelius, ir nieko nepadarysi, tai nesumeluota, tai rezonuoja
taip, jog iki kaulų smegenų supranti posakį – „nežemiška muzika“. Tam tikrais periodais klausausi poproko,
elektroninės muzikos, patinka visokios egzotiškos senų
tautų giesmės. Labai džiaugiuosi, kad penkerius metus
dirbau Klasikos radijuje, todėl galėjau išgirsti iki tol negirdėtų klasikos šedevrų.
Ką Jums reiškia dainuoti?
Atsiverti.
Apskritai – kas tai žmogaus balsas? Kiek Jums svarbu, kiek
Jūs tapatinate žmogų ir jo balsą?
Žmogaus balsas – tai greitesnės komunikacijos priemonė, pirmiausia. Milijonai atvejų, kai žmonės bendrauja ir
akimis, ir gestais. Tik jie būtinai turi būti atsisukę vienas
į kitą, kad matytų. O balsu galima pašaukti, net nesant
kartu vienoje vietoje. Jei dar paprasčiau: balsas žmogui –
kaip jo tęstinumas erdvėje.
Mūsų profesijoje, kai aktorius yra įgarsinamas kito
aktoriaus, manau, yra geras pavyzdys šiam klausimui atsakyti. Po visų varginančių filmavimų, garso montažinėje
gimsta visiškai kitoks personažas, kito balso, kuris „tinka“
(režisieriaus manymu) tam kūnui. Bet pagalvok, kaip jaučiasi aktorius, iš kurio atėmė jo tęstinumą. Ties kūnu ėmė
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ir „nukirpo“ besitęsiantį veiksmą. Suprantu, kad būna
nemalonių, gergždžiančių balso tembrų, netinka pagal
gyvenamąjį metą. Tačiau pats faktas aktoriui, kad jis nepriimamas kaip visuma, yra labai skaudus. Aišku, būna
dubliavimo reikiamybė, kai aktorius netaisyklingai kalba
užsienietiškai arba jis vaidina tam tikros tautybės personažą. Aš visai neseniai tai dariau. Dubliavau užsienio
aktorę lietuvių kalba. Tokia didžiulė atsakomybė. Labai
nenorėjau apvogti tos aktorės kūrybinio darbo. Emociškai turėjau susitapatinti su jos balso vibracijomis. Buvo be
galo jautru. Per premjerą susitikau tą aktorę ir pasakiau,
kad, nors nesu jos mačiusi gyvenime, jaučiuosi pažįstanti
ją labai labai artimai. Tai – tarsi persikūnijimas balsu.
Beje, man labai svarbus žmogaus balso tembras.
Būna, kad gali klausytis žmogaus valandų valandas, net
nesvarbu, ką jis kalba. O kito, kad ir kaip protingai jis
kalbėtų, negali klausytis, nes dirgina ausis per aukštas
tembras. Nežinau, taip yra, ir viskas.
Marie Trintignant ir Vitas Luckus – asmenybės, paženklintos
ypatingo susitikimo su mirtimi. Gyvenimas ir mirtis – kas tai?
Kiek žmogus, Jūsų manymu, yra laisvas, turi teisę rinktis, kuriai kategorijai priklausyti?
Turime tik du pasirinkimus veikti – arba iš baimės, arba
iš meilės. Nenoriu daugiau plėstis. Palieku teisę tyloje
atsakyti sau ir kitiems. Tačiau jei reikėtų padėti konkrečiam žmogui, kuris klaustų patarimo, visada pasakyčiau:
pajusk baimę, bet rinkis veikti iš meilės, pamėgink.
Kaip įsivaizduojate gyvenimą iki gimimo ir gyvenimą po mirties? Pasaulis šiapus, anapus tikrovės – realybė už horizonto –
kas ir kaip, Jūsų manymu?
Apie tai, ko gero, turėjo būti mano svajonių knyga parašyta. Kodėl aš ją tokią storą įsivaizdavau... Gal dėl to,
kad būtent tiek mano protelis sugebėjo apimti tos bauginančios nežinios, kas yra šiapus–anapus. Dabar suprantu, kad vaikystėje labiau įmanoma kalbėti apie tuos
dalykus ir įsivaizduoti. Dabar geriau sėdėti ir žiūrėti į
horizontą. Vis tiek jo viso neaprėpsi akimis. Žiūri tiek,
kiek matyti. Žiūrėti ir prisiminti kvėpuoti, jei atima žadą,
ką nors įžiūrėjus.
„Gyvenimas – tai sapnas“ – filosofinė Pedro Calderóno de la
Barcos drama. Miegas – savotiška kasdienė mirtis, kitas gyvenimas. Jeigu sutinkame, kad žmogus iš tiesų patiria gyvenimų daugį, tad kokia Jūsų pozicija, kiek ir kokių gyvenimų
duota žmogui? Kokios Jūsų naktys? (Iš)keliaujate ar dažniau
pasiliekate?
Nežinau, ar čia sutapimas, ar tu pasidomėjai iš CV, bet
taip... Aš turėjau laimę, dar studijuodama aktoriniame,
būti pakviesta į Gintaro Varno spektaklį Gyvenimas – tai
sapnas. Gavau vieną pagrindinių vaidmenų. Man buvo
dvidešimt metų. Kad ir kaip būtų keista, prieš Kalėdas
gavau dovanų vieną knygą, kurioje buvo parašytas vardas, labai suerzinęs mane (na, gerąja prasme erzino, nes
negalėjau prisiminti, kur aš jį girdėjau, o norėjau prisiminti). Pagaliau prisiminiau, kad gi vaidinau ne vieną
personažą toje P. Calderóno pjesėje.
Spektaklyje, norėdama atkeršyti už suteptą garbę,
apsimečiau jaunuoliu, kuris, patekęs į valdovo rūmus,
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Spektaklio Lokis scena.
DMITRIJAUS
M AT V E J E V O

nuotraukos

persirengia guvernante. Tos guvernantės vardas buvo
„užstrigęs“. Ieškodama to vardo, radau pjesę ir vėl ją
perskaičiau. Pagalvojau: „Na, kokia aš jauna buvau, kaip
nieko nesupratau iki galo, apie ką mes ten kalbame.“
Šiandien žiūrint, tai buvo ir mano profesiją, ir gyvenimą nusakantis spektaklis. Reikia daug vaidmenų
išbandyti gyvenime, kad suprastum, kas esi iš tikrųjų,
reikia daug dieną nuveikti, kad tik vakare ar jau miegant
suvoktum, kiek beprasmiškų dalykų siekei, dėl ko kovojai, ko nepastebėjai. Ten labai aiški P. Calderóno mintis:
tokia budistinė, kaip G. Varnas sakė, tik tada ne iki galo
supratau. Neprisirišti, vadinasi – išlaisvėti. Kol esi įkalintas siekti garbės ar apsaugoti ją, kol sieki valdžios ar bijai
ją prarasti, esi veiksmo sūkury. Veiki, patiri atoveiksmį.
Finalinė scena, kai mes visi pakabinti butaforinėje lovoje ir tarsi stebime, kaip juokingai visa tai atrodo, ką mes
tame gyvenime priveikėme. O nieko pasiimti su savim
į tą lovą negalime, kaip sakoma: „Į kapo duobę nepasiimsi.“ Ta finalinė scena ir tekstas yra tiesiog puikūs. Bet,
matai, Elvina, reikėjo sulaukti šių metų, kad, įvykus sutapimams, prisiminčiau pjesę, kuri man kažkada buvo
„per didelė“ filosofiniu požiūriu, o dabar, po išgyventų
dvidešimties metų, galiu pasakyti, kad jau kažką supratau, ir ypač finalinius žodžius:
Žmogaus visi darbai tėra tik sapnas,
Ir taip kaip sapnas jie pradingsta,
Todėl aš noriu visą išnaudot
Tą laiką, kurs sapne man skirtas.
Koks Jūsų, Jums realiai nerealus vaizdinys – pasaka, vizija,
prisiminimas, svaja?
Norėčiau realistiškesnių klausimų. Tu kaip Stalkerė (Andrejaus Tarkovskio), vedanti į kažkokias neištirtas zonas,
kurias reikia pirma pereiti, kad galėtum ką nors kokybiškai pasakyti ar patylėti... O tu tik kvieti ir jau prašai
kalbėti... Oi, tu – miela artima Elvina.

T E AT R A S I R A K T O R I A U S E S AT I S

Kaip Jūs apibrėžtumėte teatrą?
„Teatro apibrėžimas“ – tokia frazė man rėžia ausį. Negaliu ir nenoriu Teatro apibrėžti. Aš vis dar jį tyrinėju.
Mano magistrantūros darbas buvo apie teatro antropologiją. Jaučiuosi lyg vis dar mintyse jį rašyčiau.
Pasidalykite savo pirmuoju teatro patyrimu – kaip žiūrovės,
kaip aktorės.
Pirmą kartą žiūrėjau spektaklį Buratinas Klaipėdoje. Tik
rai nieko iš spektaklio neatsimenu. Tik prisimenu, kaip
su netikra ilga medine nosimi po spektaklio Buratinas
dalijo saldainius ir buvo didžiulis šurmulys. Sąmoningos žiūrovės patyrimas įvyko vėliau, po Dalios Tamulevičiūtės spektaklio Haroldas ir Modė. Mano jausmų šulinį
pripildė iki pat viršaus, net verkiau iš dėkingumo: „Už
ką man, iš Palangos atvažiavusiai žioplei, tiek daug tie
žmonės iš scenos davė?“
Kaip aktorė debiutavau antrame ar trečiame kurse
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Oskaras Koršunovas po vieno egzamino pakvietė suvaidinti jo statomame spektaklyje Labas Sonia nauji metai pagal Daniilą
Charmsą ir Aleksandrą Vvedenskį. Tai buvo mano teatrinis krikštas. Ir Arūnas Sakalauskas, kuris vaidino mano
(kaip Sonios) brolį, buvo krikštatėvis pirmų bandymų
ilgai juoktis scenoje. Ačiū jam. Studentai iš aktorinio supras. Kai esi jaunas ir sukaustytas įtampų, juokas scenoje
yra sunkiausia užduotis.
Teatras suteikia galimybę aktoriui išgyventi daug skirtingų
gyvenimų. Koks buvo Jūsų labiausiai paveikus vaidmuo?
Mirandos vaidmuo labiausiai paveikė ir sujaudino. Jis
buvo ir artimiausias, ir tolimiausias personažas visomis
prasmėmis. Įsikūnyti į neįgalią mergaitę – tikrai tolimas
ir jaudinantis procesas, bet tai ir artimiausias mano dūšiai, ir suprantamas personažas.
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Aišku, yra ir daugiau artimų personažų, bet šiandien renkuosi išskirti Mirandą.
Aktorius yra tarsi trečioji – tarpinė – esatis, kurioje susitinka
žmogaus asmenybė ir jo kuriamas personažas; jis tarsi portalas
iš vieno į kitą. Pasidalykite savąja pajauta.
Pasakysiu trumpai: čia kaip su tuo mano rytiniu ritualu, jei gerai iš savęs išvalai išankstines nuostatas, jei
palieki tuščios vietos dramaturgo mintims, personažo
žodžiams, viskas vyksta nuosekliai. Tiesiog esi pasyviai
aktyvus – paradoksas, kuris ir leidžia vertis, kaip tu sakai, tiems portalams. Personažas susitinka su tavim kaip
su žmogumi, derasi: kuris už kurį viršesnis. Bet jei aš,
kaip asmenybė, nesipriešinu ir leidžiu aktyvuotis personažo žodžiams, žiūrėk, jau ir nebėra viršesnių. Įvyksta
aktas. Žmogus virsta personažu. Ir tai neskausminga...
Tiesiog reikia laiku ir vietoje po to aktyviai pasakyti sau,
kaip žmogui: žaidimas baigtas.
Kas yra Jūsų teatro ir gyvenimo mokytojai, idealai, autoritetai?
Idealas man per skambus ir šaltas žodis. Nejaučiu jo. Lietuvių kalbos mokytoją Joną Brindzą ir muzikos mokytoją
Lidiją Gelžinienę iš Palangos galiu vadinti savo vidinės
kultūros mokytojais. Gerus pradmenis gavau. Teatro
mokytojai pirmiausia Jonas Vaitkus, Oskaras Koršunovas, Vesta Grabštaitė – buvę arčiausiai manęs pradėjus
teatrinį kelią. Jų pamokas iki šiol prisimenu. Labiausiai
jie mokė tuo, jog pasitikėjo ir sakė, kad galiu dar daugiau.
Pusę savo jau nugyvento laiko esu teatre. Tad šie
mokytojai, buvę jo (teatro) pradžioje, ir yra svarbiausi.
Paskui buvo daugybė kitų, nors ir nedirbusių konkrečiai
su manimi, bet aš sekiau jų kūrybą. Vienas jų, žinoma,
Eimuntas Nekrošius. Dar Krystianas Lupa. Autoritetais
laikau žmones, iš kurių mokausi, kurių mintys, žodžiai
ir darbai yra Vienis.
Pati esate teatro pedagogė. Jūsų patyrimu, kas yra mokytojas?
J. Vaitkus kartą yra pasakęs, kad jis savęs mokytoju nevadina, tai – mokinių atsakomybė pavadinti tą ar kitą
žmogų mokytoju. Tu tiesiog dirbi, dalijiesi patirtimi,
bandai nuoširdžiai sudominti dėstomu dalyku. Manau,
kad tuo viskas pasakyta: tik mokinys sukuria mokytoją
ir jį pavadina tuo dideliu žodžiu. Labai susijaudinu, kai
mane buvę studentai pavadina mokytoja. Man tai labai
didelis įvertinimas. Suprantu to žodžio svarbą. Dėl to
man tai taip brangu.
Kaip regite ir nusakytumėte šiandienį Lietuvos teatro veidą?
Tikiu, kad iš laiko perspektyvos viskas objektyviau bus
matyti. Dabar galiu kalbėti tik kaip aktorė, daugiausia
darbų turėjusi O. Koršunovo teatre, ir galiu kalbėti apie
tai, kas buvo. 1993 m. buvo imtasi kurti naują teatro
veidą. Didžiuojuosi, kad dalyvavau tame procese. Labai
nuoširdžiai didžiuojuosi. Koks dabar tas veidas? Reikia
kantrybės. Gal tas naujas tik tik prasideda? Dar tik formuojasi. Nežinau. Reikia laiko. Apie tai, kas jau buvo,
man paprasčiau kalbėti.
Ko linkėtumėte teatro pedagogams ir jauniesiems teatralams,
teatro ateičiai?
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Kad mintys, žodžiai ir darbai sutaptų. Visiems bus nuo
to jaukiau gyventi toje nejaukioje (kartais) realybėje. O
kurti galima, ką tik nori ir kur nori, ir kiek nori. Tik išdrįsk. Teatras turi būti visoks, tik jokiu būdu – ne nuobodus (kas pasakė – nepamenu).

B Ū T I E S PAT Y R I M O M Ą S T Y M A S

Ištarėte: „nejauki realybė“. Manau, jaukumą kuria, dar daugiau – gyvenimą reikšminiais ženklais įprasmina šventės.
Žodį „šventė“ kildinu iš žodžio „šventas“. Ką Jums sako žodis
„šventa“? Kiek religinio ar nereliginio šventumo esama gyvenime, šių dienų tikrovėje? Kur apskritai šventumą galima atrasti, patirti, galvojant apie Jūsų įžvalgas, pajautas šventųjų
frazių „ir žodis tapo kūnu“, „Lozoriau, kelkis ir eik“ išgyvenimo akivaizdoje?
Kalbėdama palyginimais iš religinių knygų, tikrai nenorėjau parodyti savo religingumo. Mane tiesiog labai
domina įvairūs senieji raštai, kurie vadinami šventais
(šventraščiais). Krikščioniškais palyginimais kalbėjau tik
dėl to, kad daugumai tai – lengvai suprantamos metaforos. Be to, kalbėjau apie kelionės patirtis Jeruzalėje. Jei
būčiau rašiusi apie kelionę į Japoniją, būčiau minėjusi
daugiau budistinių posakių.
Juo daugiau keliauji po pasaulį, tuo labiau suvoki,
kaip skirtingai švenčiamos šventės. Indijoje labiau džiūgaujama, kai žmogus miršta nei kai jis gimsta, ir rūbų
spalvos skiriasi kardinaliai. Mes dėvime juodus gedulo
rūbus, o ten – baltus – šviesius.
Man asmeniškai šventė tikrai nesiasocijuoja su žodžiu „šventas“. Kaip ir raštai. Aš tikrai dar nesu pajutusi nei kūnu, nei širdimi žodžio „šventas“ reikšmės, nors
jis skamba ausyse labai dažnai. Masinėse šventėse aš
dažnai nejaučiu šventiškumo. Man šventė įvyksta eilinį
antradienį, kai visai to nelaukiu. Tiesiog pajaučiu, va –
šventė... įsimylėjau ir padovanojau dovaną žmogui; va,
prisiminiau mirusį ir nuvažiavau į kapus ar mintyse patylėjau; va, pabaigiau sunkų periodą gyvenimo, ir prasidėjo Nauji metai. O datos, taip... jos įpareigoja ir verčia
švęsti net nepajutus šventiškumo. Mano artimi žmonės
patvirtintų, kad nešvenčiu švenčių pagal datas. Tikrai artimieji tai supranta, o ne tokie artimi dėl tokio šventimo
pretenzijų nereiškia. Artimais žmonėmis vadinu ne tik
giminaičius. Artimas tas, kurio link vis judi. Mintimis,
žodžiais, veiksmais.
Mūsų pokalbio pradžioje ištarėte: „Vieniša esu kaip moteris.“
Airida, Jūsų manymu, kiek mūsų žemiškoji būtis yra pagrįsta, kiek mes ją įprasminame savo pačių, kaip sau pakankamų,
unikalių esačių buvimu, raiška; kiek santykių kūryba su kitu,
kitais? Kiek mes save, savąją būtį išpildome tiesiog būdami
patys savimi, savęs atskleidimu; kiek mes išsipildome su kitais, kituose?
Mano gyvenimiškoje patirtyje buvo kelerios skyrybos,
mylimo žmogaus mirtis, dėl to dabartinį savo „moterišką statusą“ įvardijau kaip „vieniša moteris“. Bet čia
labiau „dėl akių“, kaip sakoma. Jei rašyčiau skelbimą į
pažinčių skyrelį...
Na taip, pasijuntu kartais vieniša, kai manęs nesupranta. Bet aš ir kalbu labai savotiškai, ne kiekvienas
gali tuos mano kalbos „raizgalus“ išnarplioti. Tačiau
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dėl to jaustis blogai, dargi ilgai – man nepatinka. Pasitraukiu į uždarą savo pasaulėlį, kuriame visiškai gerai
jaučiuosi. O tada vėl „išalkstu“ bendravimo ir neriu į jį.
Vienu žodžiu – nori šokti, imi ir šoki. Ar vienas, ar poroje – pasirenki. Ir taip, ir anaip – esi pildymosi kelyje.
Ne vien žmonės mus pildo iki mūsų mirties valandos,
bet žmogus žmogui šioje planetoje yra svarbiausias bendrakeleivis.
Ar, esant galimybei, pradėtumėte gyvenimą iš naujo? Airida,
ką norėtumėte ir, manote, gebėtumėte esmingai pakeisti?
Jei pradėčiau gyvenimą iš naujo su dabartine patirtimi,
stengčiausi dažniau veikti mylėdama, o ne bijodama.
Sąmoningai. Nes, kaip parodė ligšiolinis gyvenimas, tik
du variantai mums duoti visose situacijose. Apžvelgiu
savo priimtus sprendimus – labai daug buvo iš baimės.
O norėčiau – atvirkščiai. Dabar turiu galimybę kiekvieną
dieną tai patikrinti. Tai ir darau.
Jums gyvenimas – nepakeliamai lengvas, lengvai nepakeliamas, pakeliamas sunkiai, sunkiai nepakeliamas? Apskritai, kas
gyvenime lengva, kas sunku?
Vytauto Žalakevičiaus filme Atsiprašau nuskambėjusi
frazė man labai įstrigo. Kosto Smorigino vaidinamas
gydytojas sako: „Gyvenimo paaiškinti neįmanoma, jį reikia nugyventi.“ Pamenu, kai išgirdau, visiškai nurimau.
Buvo duotas lyg koks pažadas. Dar nežinau, kas buvo
sunkiausia ar lengviausia, pildosi, nesipildo. Palyginimų
galimybės dar neišnaudotos. Duotas pažadas, dėl to įdomu ir motyvuoja judėti toliau.
Laiko tėkmėje, pradžios–pabaigos akivaizdoje, Jūsų siela jaučia
stabilumo poreikį, ar vis dėlto amžinas judesys, rodos, padiktuotas, nurodytas, o gal iš tiesų pasirinktas – gyvenimo vertė,
dėl kurios ir gyvenama?

Kai klausei apie namus, sakiau, kad man reikia uždarų
durų, savo kampo. Dabar galiu pridurti, kad beribio Palangos horizonto man lygiai taip pat gyvybiškai reikia...
Taigi ir judu tarp tokių dviejų nesuderinamų poreikių:
horizonto ir uždarų durų. Kyla klausimas, ar viską reikia
suderinti? Ir uždaros durys, ir horizonto tolis yra mano
gyvenime, o aš – juose.
Kada ištartumėte: „Sustok, akimirka žavinga!“?
Na, kaip supratai, Elvina, iš besikartojančių mano pasakymų: judesys, kitimas, ėjimas ir tik ėjimas, netarčiau:
„Sustok, akimirka!“ Nebent tik pauzes ilgesnes išlaikyčiau, kad žodžiais nesudarkyčiau ištikusio grožio priepuolio.
Jeigu taip, Airida, kaip patartumėte išgyventi dieną, kad ji
būtų išsipildžiusi?
Diena man išsipildo, jei ką nors naujo sužinau, ko vakar
nežinojau. Tai gali būti ir išorinė informacija, ir vidinė.
Galiu, pavyzdžiui, perskaityti apie naują mokslinį tyrimą arba apie man dar negirdėtą menininką arba šiaip
įdomų žmogų. O galiu ir ką nors labai naujo sužinoti
apie save. Santykiu su žmonėmis arba gamtos reiškiniais atrandi tai, ko net neįtarei esant tavyje. Nebūtinai
teigiamus dalykus atrandi, tačiau būtinai – naujus. Taigi
kiekviena diena – mažytis įrodymas, kad nėra baigties,
atradimams. Susidomėjęs lauki kitos dienos.
Kokiomis mintimis dažniausiai pradedate dieną, kaip, kuo ją
baigiate?
Rytais turiu mažą ritualą: sukelti „minčių skersvėjį“ galvoje, kad iš vakar dienos ar nakties sapnų į šiandieną nesineščiau nieko. Stengiuosi pradėti dieną be išankstinių
nusistatymų, tad pirmiausia reikia peržiūrėti, pamatyti
kokių tų nusistatymų yra prisikabinusių. Tas ritualas
prasideda žodeliu „nagi“... Pažiūri kaip kokiame filme
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bėgančias minčių eilutes ir paleidi. Dėl to ir pavadinau
tą ritualą „minčių skersvėju“. Tai disciplinuoja ir ramina.
Žinai, kad žodeliu „nagi“ pradėsi dieną, o vakare vis tiek
bus daug „nejaugi?“ Bet labiau koncentruojuosi į rytinį
žodį. Posakis „rytas už vakarą protingesnis“ man šimteriopai pasiteisina.

PA J A U T I M A I

Gyvenimas patiriamas lytėjimu, rega, klausa, uosle, skoniu –
kas reikšmingiausia Jums?
Patiriu pasaulį labiausiai rega ir uosle. Galiu užuosti šalčio kvapą regėdama atspindžius ant sniego. Vaizdiniais
galvoju, kvapais prisimenu.
Ką ir kaip patirti norėtumėte šią akimirką?
Būtent dabar norėčiau ne rega ir ne uosle, o eidama basa
per sausą šiltą smėlį. Pasiilgau savo pakrantės Palangoje.
Žmonės susitinka akimis, sutinka pasaulį, jį atranda ir pažįsta – akimis. Į ką, dėl ko ir kaip ištartumėte man „žvilgtelėk“?
Žvilgtelk, Elvina, į saulėtekį ir išgirsk, kaip nutilusi visa
gamta. Tas kelias minutes, kol prasikala pirmi spinduliai... taip gražiai AT R O D O T Y L A .
Žemė, oras, vanduo, ugnis – keturios stichijos; kurią labiausiai
jaučiate, kuri jaudina, įkvepia?
Mane įkvepia vanduo (kaip stichija; ji įdomiausiai transformuojasi). Vanduo šaldamas stingsta į ledą, atitirpdamas tampa vėl vandeniu, po to išgaruoja, renkasi lašeliais į debesis ir vėl išlyja. Kaita įkvepia.
Spektre – septynios spalvos, dargi yra achromatinės: juoda,
balta, pilka. Kuri jų artimiausia, galbūt įprasminanti Jus?
Žalia. Giliai žalia. Spalvos, manau, neįprasmina manęs.
Bet sau renkuosi žalią – smaragdinę.
Lygiai taip pat – septynios natos, kuri artimiausia, svarbiausia Jums?
Visos septynios natos svarbios. Labiausiai patinka klausytis ne vienos natos, bet intervalinių sąskambių. Pavadinimas natos la yra linksmiausias. Lalala...
Jeigu būtumėte paukštis – koks ir kodėl?
Nežinau. Paskraidyti norėčiau gal tik vieną kartą... erelio pavidalu.
Apskritai gyvūnas, kas Jums – verbalinės kalbos nemokantis draugas, palydovas ar tiesiog tam tikrą funkciją atliekanti
būtybė?
Gyvūnas, – jei jis naminis, – tai draugas. Laukinis – pagarbos vertas nepažįstamasis.
Kokį, ką rinktumėtės turėti, su kuo būti? Kokiu pati norėtumėte pabūti?
Visai neseniai per vienos mergaitės gimtadienį buvo
prašyta užpildyti anketą, kurioje taip pat buvo šis klausimas. Norėdama būti labai nuoširdi ir nieko daug neprifantazuoti, į tą klausimą atsakiau, kad norėčiau būti
delfinas. Galvoju, kad tai – tiesa, nes šovė į galvą mintis
iškart. Dabar vis kontempliuoju, kodėl?
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Nežinau, ar rašote dienoraštį, tačiau, jeigu Jūsų dienoraštis
būčiau aš – šie klausimų–atsakymų laiškai, ką pasakytumėte
sau, ką įrašytumėte apie šią dieną, šią akimirką?
Turiu labai daug dienoraščių, kuriuos rašiau nuo pat
paauglystės. Bet dabar, jau dešimt ar penkiolika metų
nerašau. Tik retkarčiais parašinėju ką nors. Beje, užvakar prisiminiau, jog kažkur negrįžtamai nukišau užrašų
knygutę, kurioje nuo praėjusios vasaros labai įdomius
patyrimus buvau aprašiusi. Taip knieti ją surasti. Buvo
labai smagu ją vežiotis visur ir, kai tik „persipildydavau“
minčių, galėdavau nusiraminti išrašydama į ją. Labai norėčiau ką nors iš ten tau pacituoti, bet neprisimenu. Tikiuosi rasti. Beveik ir parašiau apie šią akimirką: „Ieškai
senų užrašų, ieškai savęs praėjusios. Suradusi, neaišku,
ar nenusivilsi... tad... paleisk... ieškojimą paleisk... save
praėjusią paleisk... leisk...“
Jeigu pasaulyje stotų tyla – žodžių nebūtis, kokio sakinio, žodžio Jums labiausiai trūktų?
„Taip gera su tavim tylėti. Taip jauku.“
Baigiantis pokalbių kelionei, kokią gėlę, kokį žiedą galėčiau padovanoti, kokį Jūs rinktumėtės, kaip pažinties įprasminimą?
Mano pirmoji (gal antroji) meilė paauglystėje padovanojo frezijų puokštę. Jos taaaaip kvepėjo! Man tada atrodė,
kad meilė taip kvepia. Nuo to laiko, kai tik pauostau freziją, „kala“ į paširdžius. Mūsų pokalbis toks irgi – „kalantis“ stiprokai.
Norėdama palikti ką nors atminimui, prašau rinktis, kas Jums
būtų artimiausia, iškalbingiausia – levandų eterinio aliejaus
buteliukas, levandų pagalvėlė, kapučinas su aukso žėrėjimo šilko skarelė, mano skaitomos knygos Haruki Murakami „Aklas
gluosnis, mieganti moteris“ ar Michaelo Cunninghamo „Tos
valandos“?
Rinkčiausi H. Murakami knygą, nes labai gražus pavadinimas, matau vaizdą iškart: mieganti moteris po aklu
gluosniu...
Tebūnie paskutiniai žodžiai – Jūsų linkėjimas sau – Airidai
Gintautaitei – aktorei, moteriai, žmogui?
Linkėčiau visada prisiminti ir uoliai vykdyti rytinius
ritualus – daryti „minčių skersvėjus“. Kad gyvenimas,
kaip žmogui, netaptų rutina, kad personažų žodžiai paliktų, kaip aktorę, kad komplimentus iš vyrų, kaip moteris, priimčiau be jokių išankstinių nuostatų. Kiekvieną
dieną pradėti naujame puslapyje. Banalu, bet nuoširdu.
Pamilau per atstumą tave, Elvina. Tave irgi galiu
pavadinti mokytoja, nes išmokei mane kantrybės. Tiek
klausimų man uždavei. Buvo vienu metu apėmęs erzelis,
kad jau gana, jau nebenoriu. Bet prisiminus tave, visada,
kad ir tylėjimo periodais (kai neatsakinėjau į klausimus)
užliedavo toks keistas naujas jausmas. Aš Elvinos akis
matau ir ji labai paprastai žiūri į mane, tiesiog nori pasikalbėti. O ko tu, Airida, nenori? Kvaila pasirodyti ar pasikalbėti su žmogumi? Ir būdavo, kad tos tavo akys priversdavo pasakyti sau tiesiai šviesiai, juk tiesiog neturi
minčių ir nenori kvailai atsirodyti, o žmogus tik pakalbėti nori... Ištirpdavau. Tad dėkui, kad ir tu kantriai laukei.
A PKA B I NU .
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Virgin ija Babona itė-Paplausk ienė

„Šis gyvenimas –
tik kelionė ir ieškojimas...“
2019-aisiais minimos reikšmingos rašytojo Algirdo Landsbergio (1924–2004)
sukaktys: birželio 23 d. jam būtų sukakę 95-eri; o prieš 65 metus išleistas jo
romanas „Kelionė“ (1954), pokarinėje lietuvių literatūroje pirmas modernus
kūrinys. Maironio lietuvių literatūros muziejuje (toliau – MLLM) saugomas
visas kultūrinis rašytojo palikimas. Nuo birželio čia visą vasarą veiks jam
skirta paroda, o 21 d. vyks jubiliejui skirtas renginys.
Šviesios atminties Algimantas Landsbergis ir jo žmona Teresė nuolat
rūpinosi brolio atminimo įamžinimu: savo lėšomis iš Vašingtono persiuntė
archyvinį jo rinkinį; Jėzuitų gimnazijoje įsteigė A. Landsbergio fondą ir
premijuoja geriausius gimnazistų kūrybinius literatūrinius projektus;
parėmė leidžiant knygą „Kelionė į Algirdo Landsbergio Kelionę“, – taip
įgyvendino seniai puoselėtą viltį pakartotinai išleisti romaną „Kelionė“. Šį
pavasarį Teresės ir rašytojo sesers Gražinos Landsbergytės lėšomis knyga
išleista. Jų pageidavimu, knygoje skelbiamas ne tik romanas „Kelionė“, bet ir
šių eilučių autorės tekstas, apžvelgiantis rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią.
Šiuo tekstu siekiama praskleisti užmaršties skraistę ir bent
fragmentiškai priminti prieš 15 metų anapus iškeliavusio talentingo kūrėjo
gyvenimą ir kūrybą.

R

ašytojas, dramaturgas, literatūros kritikas, Laisvosios Europos ir Amerikos balso radijo žurnalistas, įvairių leidinių redaktorius ir bendradarbis,
humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Algirdas
Landsbergis yra išskirtinė asmenybė Lietuvos literatūros ir kultūros istorijoje. Jis pirmasis lietuvis, 1963 metais priimtas į PEN organizaciją, tapęs išeivių lietuvių
skyriaus pirmininku ir iki mirties buvęs vicepirmininku.
Jo, o vėliau ir rašytojų Romualdo Lankausko bei Stasio
Goštauto ypatingų pastangų dėka 1989 metais Lietuvos
rašytojų sąjunga priimta į PEN klubą.
Algirdo Landsbergio biografiją galime atsekti per
MLLM saugomas archyvalijas: rankraščius, epistoliką,
nuotraukas, atsiminimus, dokumentus. Originalūs dokumentai liudija sėkmingą Jėzuitų gimnazijos baigimą;
VDU ir Mainco universitetų studijų knygelės fiksuoja
išlaikytus egzaminus. Kolumbijos universiteto diplomas
paliudija jam suteiktą menų magistro laipsnį. A. Landsbergis sėkmingai parašė ir apgynė magistrinį darbą apie
epines Bertoldo Brechto ir Paulio Claudelio dramas. Šio
darbo mašinraštis saugomas muziejuje. Visą laiką troško
geriau pažinti pasaulį, mokslui skyrė ypatingą reikšmę;
puikiai mokėjo lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų,
anglų kalbas.
Niujorke dirbo Pavergtųjų tautų seime, bendravo su
rezistentais, gilinosi į partizaninį karą, tyrinėjo diktatorinius režimus. Daugiau nei dvidešimt metų ėjo profesoriaus pareigas Fairleigh’o Dickinsono universitete. Skaitė

paskaitas mitologijos, teatro, literatūros temomis. Išėjęs
į pensiją, įsteigė „skraidantį vieno paskaitininko universitetą“: rengė pranešimus kultūros, literatūros, meno,
politinėmis temomis ir skaitė juos bibliotekose, universitetuose, knygynuose. Apie tai byloja daugybė skrajučių,
reklaminiai plakatai.
Produktyvią žurnalistinę A. Landsbergio veiklą liudija jo rašiniai leidiniuose Literatūros lankai, Metmenys,
Aidai, Lituanus. Daugiausiai žinių apie lietuvių literatūrą
angliškai kalbančiam pasauliui A. Landsbergis yra pateikęs Oklahomos universiteto literatūros žurnale Books
abroad. Straipsnius rašė ir anglų, ir lietuvių kalbomis:
politinėmis temomis – Christian Science Monitor; apie filmus – Film Culture. World Authors almanache (1977) paskelbta apie 100 straipsnių. Buvo vienas iš Encyclopedia
of World Drama (1972) redaktorių (parašė apie 50 straipsnių) ir antologijos Baltic Literature and Lingvistic autorius
(1973). Bendradarbiaudamas šiuose žurnaluose, jis tiesė
tiltus, kuriais lietuvių išeivių literatūra pasiekė ne tik
Amerikoje, bet ir kitur gyvenančiųjų krantus.
Gerokai pasmailinta žurnalisto plunksna vieną po
kito skrebeno aktualius rašinius literatūros, kultūros,
meno temomis, išsiskiriančius psichologine įžvalga, logiška seka. Rašytojo gvildenamos temos buvo prisodrintos švelnaus humoro ir subtilios ironijos. Amerikietiškoji
visuomenė buvo supažindinta su dviem puikiai parengtomis ir išleistomis poezijos ir tautosakos antologijomis –
The Green Oak (1962), The Green Lingren (1964), kurias
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A. Landsbergis kruopščiai ir preciziškai sudarė, išvertė
bei parengė spaudai kartu su vertėju Clarku Millsu. Parašė
įvadą knygai The Lithuanian Short Story Fifty Years (1977).
A. Landsbergis aktyviai dalyvavo kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje: parengė gausybę straipsnių politinėmis, istorinėmis, kultūrinėmis temomis, reportažų
Laisvosios Europos ir Amerikos balso informacinėms agentūroms. Iš rinkinyje saugomų juodraščių ir mašinraščių
galima paminėti: Jungtinių Tautų asamblėjoje apibrėžta
Lietuvos poezija; PEN kongresas Maskvoje ir Čečėnijoje; Holokausto aukų Lietuvoje atminimas pagerbtas Niujorke; Apie
Venclovos poeziją; New book documents; Gyvosios deivės
(apie M. Gimbutienę); Lietuviai poetai tarptautiniame forume; Apie Vasario 16-osios minėjimą; Globalizacijos pasaulyje
ir Lietuvoje; JAV kongresas pamini kovo 11-osios aktą; Žalgirio
mūšio minėjimas Niujorke; Naujos bangos emigrantai; Tarptautinis Niujorko kino festivalis ir kt.
Per įvairiažanrį kūrybinį palikimą veriasi jo talentas – rašė poeziją, noveles, pjeses, dramas, farsus, išleido vieną romaną. Svarbesni jo kūriniai teatrui: draminė
poema Vėjas gluosniuose (1956), siurrealistinė komedija
Meilės mokykla (1965), vienaveiksmis farsas Barzda (1966);
Penki stulpai turgaus aikštėje (1966); Pieci Stabi (1967, į lat
vių k. vertė J. Zariņš); Five Posts in a Market Place (1968,
anglų k.); vienoje knygoje išleido – Vėjas gluosniuose.
Gluosniai vėjuje. Du stebuklingi vaidinimai (1973); The Last
Picnik (1978); atskira knyga paskelbė – Trys dramos: Barzda. Paskutinis piknikas. Sudiev, mano karaliau (1980); Vaikai
gintaro rūmuose (1985) ir anglų k. – Children in the Amber
Palace (1986). Žurnaluose skelbtos pjesės: Stiklinis kamuolys (1954); Šventasis narvas (1977); Onos veidas (1983). Lietuvoje 1992 metais išleido knygą Kelionės muzika, kurioje
paskelbtas romanas Kelionė ir jo paties atrinktos novelės.
Pjesė Penki stulpai turgaus aikštėje buvo išversta į 7 kalbas
ir vaidinta Čikagoje, Los Andžele, Toronte, Sidnėjuje,
Afrikoje. Pjesės verstos į įvairias kalbas, vaidintos Amerikos, Čekoslovakijos, Afrikos, Kanados, Australijos, Lietuvos teatro scenose ir televizijoje.
Lietuvoje 1989 metais režisierius Vytautas Balsys
Kauno dramos teatre pastatė jo pjesę Penki stulpai turgaus
aikštėje; režisierius Saulius Varnas – Idioto pasaką Juozo
Miltinio dramos teatre; Vėjas gluosniuose sėkmingai suvaidinta Melburne Lietuvių dienų metu; 2018 metais režisierius Gytis Padegimas pastatė šią pjesę Nacionaliniame
Kauno dramos teatre.

„ N U S I D R O Ž I A U N A U J Ą P I E Š T U K Ą“

A. Landsbergis gimė Suvalkijoje – Kybartuose. Vėliau
šeima kraustėsi į Seredžių, Ariogalą, Birštoną. Seredžiuje
gimė jo brolis ir sesuo – dvyniai Algimantas ir Gražina.
Algirdas anksti pradėjo domėtis gimtąja kalba. Pirmuoju abėcėlės vadovėliu tapo... laikraštis: „Pustrečių metų
amžiaus pradėjau skaityti laikraštį Lietuvos žinios. Ateidavo svečių ir prašydavo, kad aš paskaityčiau laikraštį.
Iš pat pradžių netikėjo, eidavo lažybų. Bet aš imdavau
laikraštį ir skaitydavau. Tada – o triumfo akimirka! o
džiaugsme! – aš pradėdavau skaityti. Jų susižavėjimai,
jų komplimentai. Saldainiai. Mano pirmieji žiūrovai!“
Vėliau Algirdas juokaudamas sakė, kad taip prasidėjo
jo kelias scenos link.
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Su tėvais Jeronimu ir Emilija, broliu Algimantu ir seserimi Gražina

Tėvai norėjo suteikti vaikams geresnį išsilavinimą ir persikėlė į Kauną (tuometinę laikinąją sostinę).
A. Landsbergis mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje. Šešiolikmetis jaunuolis gimnazijoje „atrado literatūrą ir
sceną“, jau tuomet žinojo, kad „rašys gražias istorijas ir
pjeses“. Baigęs gimnaziją, įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, studijų objektu (1941–1943) pasirinko lietuvių
kalbą ir literatūrą.
A. Landsbergio biografinio lygmens tekstuose veriasi jo pasaulėjautos ir pasaulėžiūros formavimasis,
iškristalizuojami veiksniai, nulėmę jo kūrybos raidą: žodžio sodrumo mokėsi iš motinos ir tėvo seserų sekamų
pasakų, legendų, istorijų; Jėzuitų gimnazijos mokytojai
kryptingai klojo mokslo pagrindus, mokė kalbų. Nuo pat
vaikystės traukė knygų magija, ypač vertino klasiką, tačiau kol nesusipažino su Jurgio Jankaus kūryba, lietuvių
literatūrą vertino skeptiškai. Laiške pastarajam prisipažįsta, kad jo knyga sustiprino „pirmąją meilę literatūrai.“
„Tada, kai krepšinis buvo svarbiausias dalykas visatoje,
aš retkarčiais užsukdavau į savo pusbrolio turtingą bib
lioteką. Jis mėgdavo pabraukti jam patinkančias vietas
knygų pastraipose ir prirašyti pastabų. Man tai tapo vienu iš vertės mastų, ir palaipsniui supažindino mane su
klasikais. Vieną dieną ten į mano rankas pateko Egzaminai. Nors savieji autoriai manęs tada nežavėjo, ši knyga
buvo gausiai išvedžiota pieštuku, ir aš susigundžiau.
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Jėzuitų gimnazijos mokinys, 1933

Perskaičius ją, mano nuomonė apie mūsų literatūrą pagerėjo, ir aš nusidrožiau naują pieštuką...“1
A. Landsbergis sumaniai naudojo „nudrožtą pieštuką“: rašė eilėraščius ir prozą – skelbė „klasės laikraštyje“; šešiolikmetis jaunuolis „atrado literatūrą ir sceną“,
jau tuomet žinojo, kad „rašys gražias istorijas ir pjeses“.
„Būdamas septyniolikos metų, Žaliakalnyje, perskaičiau
Ibseną ir nutariau, kad mano temperamentas tinka dramų rašymui“.
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A. Landsbergio karta brendo pačiu šviesiausiu Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu. Laikinojoje sostinėje
skleidėsi kultūrinis, literatūrinis gyvenimas, buvo steigiami universitetai, muziejai, spaustuvės, leidžiami nauji
žurnalai, knygos. Tačiau tai kartai teko patirti ir skausmingų pervartų, iš pagrindų perkeitusių jų gyvenimą:
pirmoji 1940-ųjų sovietų okupacija su brutaliais trėmimais; po raudonojo maro siautėjimo Lietuvą užgulė rudasis maras, atnešęs koncentracijų stovyklų baisumų,
žydų žudymų; 1944-aisiais antroji sovietų okupacija išstūmė iš savų žemių taikius gyventojus. Intelektualai,
siekdami laisvės, pasitraukė iš Lietuvos, o Tėvynėje
daugiau nei penkiasdešimčiai metų įsiviešpatavo diktatorinis režimas, perkeitęs socialinį, visuomeninį, kultūrinį gyvenimą. Tokie veiksniai slopino minties, žodžio,
kūrybos laisvę, akyla cenzūra leido skelbti tik socialistinį
lagerį šlovinančius tekstus.
Rašytojams, pasitraukusiems iš Lietuvos, iškilo dilema: kaip svetimų kultūrų apsuptyje atsilaikyti ir išsaugoti tautinę savastį. Vakarų kultūra traukė modernaus meno, literatūros, filosofijos, mokslo laimėjimais.
Jauniesiems magėjo pasisemti iš to šaltinio gaivinančių
galių. Vokietijoje formavosi, brendo kitokio mąstymo,
matymo, jutimo kūrėjai. A. Landsbergis rašė, kad Vokietijoje Vakarų literatūra, filosofija, menais „sotinosi pilnomis burnomis“, o „gyvenimo universitetai“ formavo
rašymo stilių. Vokietijoje imponavo „laisvė ir erdvė“, jis
rašė noveles, kuriose „ieškojo savo braižo ir žanro.“ Svetimoje žemėje, pasak jo, iškilo „kalbos problema, daugiakalbiškumas. Ir tai natūralu. Lietuvoje lietus lijo, šunys
lojo, merginos šypsojosi lietuviškai. Mes buvom įmesti
į daugiakalbį, o pabėgėlių stovyklose ir į daugiažargonį
pasaulį, kuriame žodžiai nebeatitiko daiktų, kaip anksčiau Lietuvoje. Tuose ankstyvuose tekstuose matau ir
„katastrofizmo“ užuominas, filmų įtaką. Jau tada ėmiau
galvoti apie pjeses, viliojo scena ir jos dialogas.“2
Kaselyje A. Landsbergis su broliais Jonu ir Adolfu
Mekais, Vladu Šaltmiru bei Vytautu Adamkevičiumi

Kaselis, DP krepšinio komanda;
Algirdas stovi pirmas iš kairės
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diskutavo meno, teatro, kino, literatūros temomis. Leido avangardinį žurnalą Žvilgsniai, kuriame skelbė ne tik
originalią kūrybą, bet ir geriausių Vakarų Europos kūrinių vertimus. Anuomet jaunuolius žavėjo Edgaro Allano
Poe, Ernesto Hemingway’aus knygos. Pastarasis turėjo
įtakos ir A. Landsbergio kūrybai. Pirmieji jo kūriniai –
novelės bei prozos vaizdeliai – buvo išspausdinti žurnaluose, laikraščiuose, leidinyje Proza (išleista 1949 m.
Kaselyje), Lietuvių beletristikos antologijoje; Antroji proza
(išleista 1951 m. Niujorke).
Rašytojas ir literatūros kritikas A. Nyka-Niliūnas,
vertindamas knygą Proza, džiaugėsi eksperimentiniais
jaunųjų tekstais, naujomis temomis, savitais stiliais: „...jie
stengiasi iš pozicijos „veidu į Žemaitę“ visomis jėgomis
atsisukti į tikrą poziciją, būtent „veidu į pasaulį“, nė kiek
neprarandant ryšio su gimtąja žeme.“ Tęsdamas savo
mintį, pirmenybę teikė A. Landsbergiui ir jo novelei Nakties dugnu: „...gal laisviausiai iš jų visų valdo kompozicinę
techniką, o jo proza turi daugiausiai vadinamojo prozinio
ritmo.“3 Kritikas apgailestaudamas iškėlė tokiems moderniems tekstams nesubrendusio skaitytojo problemą:
„Publika, įpratusi skaityti patriotiškas, doras, nekenksmingas, be priekaištų, bet šiaip nieko nevertas ir bespalves knygas, pajutusi ką nors nauja, ima ir pasišiaušia.“
Persikėlęs į Ameriką, A. Landsbergis ir čia ieškojo naujumo ir originalumo. Rašymo procesas jam virto
„lenktynėmis su žodžiais, jų prasmėmis, muzika ir laiku“.
Išėjus A. Landsbergio novelių knygai Ilgoji naktis (išleista Londone 1956 m.) vėl džiaugsmingi A. Nykos-Niliūno
vertinimai: „Pirmiausia noriu pasveikinti Ilgosios nakties
išleidimo proga. Kažkaip išėjo, kad aš ją tik dabar perskaičiau, ir ji man padarė nepaprastai didelį įspūdį. Tai neabejotinai viena pačių geriausių lietuviškos prozos knygų
keleto metų laikotarpyje. Atgaivintas ir atnaujintas žodis,
subtili idėjų technika ir originali dikcija, o taip pat vakarietiškas saiko jausmas kalba patys už save. Aš jau buvau
tapęs kraštutiniu pesimistu ir pradėjęs nebeskaityti naujai
išeinančių prozos knygų, bijodamas piktžodžiauti.“4
Antrasis A. Landsbergio novelių rinkinys Muzika
įžengiant į neregėtus miestus pasirodė tik po kelių dešimt
mečių, 1979-aisiais. Už šią knygą 1980 m. jam buvo paskirta Lietuvių rašytojų draugijos premija.
Pirmųjų novelių tematika – karo ir pokario metų išgyvenimai, dvasinis ir realus badas ir skurdas, išdavystės, nužmogėjimas, tėvynės netekimo skausmas. Tekstuose pinasi realus ir pasąmonės pasauliai, veiksmas
plėtojamas fantastinėje erdvėje. Knygoje Antroji proza paskelbti du jo kūriniai: Žmogus koridoriaus gale ir Karveliai
virš stogo. Pastarajame veriasi jauno lietuvio, persikėlusio
iš DP stovyklos į Ameriką, patyrimai. Pagrindinis veikėjas – Petras Budėnas bando suvokti, perprasti Amerikos
dvasią, surasti savo kelią. Patekęs į pirmosios emigrantų bangos iš Lietuvos dėdės, jau keturiasdešimt metų
dirbančio siuvykloje, globą, tarsi yra priverstas sekti jo
keliu. Tačiau jaunuoliui, ieškančiam gyvenimo prasmės,
knieti pajusti Amerikos pulsą, išgirsti jos dvasios muziką, apglėbti, kaip „Jokūbas apglėbė angelą. O angelas
daugiau negu žemė. Kad taip ją apglėbus...“ Veikėjas prisiminimais grįžta į Lietuvą, ten, kur jam buvo gera, nes
„kiekviena pirkia, kiekvienas vakaras dainuodavo, kai
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Žurnalas Žvilgsniai

žmonės būdavo sumigę ir dainos nutilę“5. Bendradarbio ir bičiulio Gino Consoli pasakojimai apie Ameriką,
susitikimas su gražuole mergina įkvėpė ryžto atsisakyti
materialių gėrybių ir skrieti – kaip tie „balandžiai virš
stogo“ – aukštesnių tikslų link. Per angelo metaforą, kuri
taps dažna A. Landsbergio kūryboje, ateina savęs suvokimas, išsivadavimas, laisvė.
Vėlyvesnėse novelės veriasi pirmųjų gyvenimo metų
išeivijoje realijos, vyksta vertybių perkainojimas, nusakomi „amerikoniško gyvenimo“ suformuoti pasaulėžiūriniai dalykai. Tekste gvildenami egzistencinės būties
klausimai, iškeliamos ir sprendžiamos bendražmogiškos
problemos, išeivio, atsidūrusioje svetimoje kultūroje savivoka. Rašytojo novelių veiksmas įgauna konkretų laiką
ir erdvę, kartais paremtais tikrais faktais. Aprašomieji įvykiai plėtojami Venecijoje, Romoje, Valijos, Amerikos miestuose. A. Landsbergis, keliaudamas po Europą,
sėmėsi naujų patirčių: „Vakarų–Rytų Europos „avangardizmas“ ar „modernizmas“ – Bartoko ar Janačeko
muzika, Miloszo, Herberto, Szymborskos, Zagajewskio,
Ferenczo Jukasios, Miroslavo Holebo poezija, etc., etc. –
man atrodė organiškai artimesnė, patrauklesnė.“6
Novelėje Dainos gimimas autorius remiasi tikrais faktais – Valijos miestelyje vykstančiame chorų festivalyje
dalyvauja ir LTSR choras iš Vilniaus. Jame – ne tik profesionalūs dainininkai, bet ir profesionalūs saugumiečiai.
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Į Ameriką
išvykstančiame laive,
1949

Vienas jų tampa pagrindiniu novelės veikėju. Rašytojas
su psichologine įžvalga perteikia žemus jo instinktus,
siekį praturtėti pamynus moralinius principus. Siužetinė
linija plėtojama per saugumiečio naratyvą – jis mintyse
kalbasi mintyse su savo mylima Katriute, likusia Lietuvoje. Su neapykanta pasakoja jai apie Valijos miestelį, jo
žmones, su pašaipa apibūdina chorų iš Vokietijos, Čekoslovakijos, Anglijos, Lenkijos, Turkijos pasirodymus.
Novelės pabaiga efektinga – nutolęs nuo realybės, įsisvajoja, kaip bus paaukštintas, kaip gaus apdovanojimus...
Tačiau, išėjus su choru į sceną, jam užtemsta sąmonė, ir
vietoj programinės dainos visu balsu užtraukia: „Gardus alutis padarytas!..“ Rašytojas sąmoningai grafiškai
paryškina šiuos žodžius, suteikdamas jiems lemiamą
akcentą. Novelės pradžia ir pabaiga perteikta kaip informacinis laikraščio pranešimas. Paskutinėje pastraipoje
konstatuojama, kad vienas choristas iš Lietuvos buvo apnuodytas maistu. Nuskamba tradicinė sovietinės spaudos frazė: „Tai maža auka, pareiškė vadovas, veikloje už
tautų draugystę, už taiką, už tautas vienijančią dainą.“7
Rašytojas novelių rinkinyje atskleidžia vidinę žmogaus kovą su savimi pačiu ir besikeičiančiu pasauliu.
Postmodernizmas jo kūryboje išryškėja per iliuzijų pasaulį, ribų ištrynimą tarp to, kas tikra ir kas ne, tekstų
kalba nenuosekli, šokinėjama nuo vienos minties prie kitos. Rašytojo pamėgtos vaizdavimo priemonės, kuriomis
taikliai operavo – groteskas, ironija, paradoksai. Novelių
herojų charakteriuose išryškinamas menkumas, bejėgiškumas, vertybių išnykimas, materialumo sureikšminimas. Vis dėlto A. Landsbergis savo kūriniuose atskleidžia ne tik maištą, deformaciją, anarchiją, bet ir piešia
gėrio ir šviesos nušviestus charakterius. Veikėjai bando
susivokti, suprasti pasaulį, iškristalizuoti vertybes, kaip
mozaika dėliojami gyvenimai.
Novelėje Rašytojas M lankosi N mieste perteikiamas
rašytojo, pakviesto dalyvauti ir skaityti savo kūrybą išeivių vakare, patyrimas. Siužetinė linija veriasi per vidinį

pagrindinio veikėjo monologą. Norėdamas nustebinti
susirinkusiuosius, pradeda skaityti kūrinį, tačiau, pajutęs publikos abejingumą, akimirksniu pagauna salėje
vieną žmogų, kuris, kaip jam pasirodė, įdėmiai klausėsi,
nes „matė jo akyse šviesą“. Rašytojas M, nepaleisdamas
jo žvilgsnio, temperamentingai keičia siužetą, sukuria
naujas detales, kuria daugiau veiksmo... Staiga salė nuščiūva, įsiklauso į jo žodžius. Rašytojui baigus kalbėti,
nuskamba susižavėjimo šūksniai ir aplodismentai. Po
pasirodymo autorius eina padėkoti įdėmiam savo klausytojui, tačiau iš aplinkinių sužino, kad jis kurčias, ir ateina į renginius... tik pasėdėti. Apstulbusio rašytojo galvoje sukasi mintys, kad „jis turėjo kažką girdėti, kažkas
apšvietė jo akis. Ir jo šypsenos tyrumas – kur jo versmė?
Taip, kokią muziką jis girdėjo man skaitant? Ar jis klausėsi erdvių muzikos, išreiškiančios visatos sandarą?“8
A. Landsbergio novelės parašytos itin lengvai, pagauna savo žaismingumu, išsiskiria estetiškumu, muzikalumu9. Kūriniai saviti savo tekstūra, joje žaižaruoja A. Landsbergio prigimtinis temperamentas: sodrūs,
talpūs, išraiškingi žodžiai, supinti į netikėtus sugretinimus, persmelkti lengva ironija, sukuriamos paradoksalios situacijos, įpinami žodžiai-simboliai. Natūraliai ir
taikliai taikytas vidinis monologas, sąmonės srauto elementai – sapnai, vizijos. Į tekstus įpinta tautosakinių elementų – liaudies dainų, pasakų, mitų fragmentų. Pasitelkiami intertekstai – konkrečios klasikų kūrinių, Šventojo
Rašto citatos arba nuorodos į jas. A. Landsbergio tekstų
erdvė sustyguota, nors joje skamba daugybė polifoniškų balsų. Jo kūryboje kalba perteikiama naratoriaus–pasakotojo–mediumo kalba. Novelėse susilieja sąmonės
srauto ir vidinio monologo technika. Vidinio monologo
naratorius tampa abstrakčia asmenybe, kurios pagrindinės funkcijos – savo žodžiais informuoti apie personažo
poelgius ir svarbiausia – stenografuoti sąmonės tėkmę
vengiant ją vertinti. Autorius sąmoningai sukuria monologus, bet pateikia juos per sapnus, per vizijas.
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mašiną formuoja asmenybę, iškristalizuoja vertybinius
kriterijus. Tokiu būdu romane išryškėja ir psichologiniai-filosofiniai aspektai, kitaip sakant, sprendžiama gilesnė dilema – kelionė į save, vidinė kova ir išlaisvėjimas. Romano forma netradicinė: atsisakoma klasikinio
prozinio pasakojimo, laiko, erdvės vientisumo, nuosek
laus siužeto. Autorius drąsiai ir laisvai operavo moderniomis raiškos priemonėmis. Lietuvos išeivių rašytojai
jau Vokietijoje susipažino su Vakarų kūrėjų romanais.
A. Landsbergis, išvykdamas iš Lietuvos, puikiai mokėjo
vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų, o vėliau pramoko ir anglų kalbos. Stovyklose įnikęs į knygas, atrado Virginiją
Woolf, Williamą Faulknerį ir Márquezą, Proustą, Jeaną
Cocteau, Fr. Kafką. Šios knygos turėjo įtakos jo pasaulėžiūrai, formavo meninį skonį.
Trisdešimtmetis autorius nebandė ieškoti tremties
problemos sprendimo, o per pagrindinį veikėją Julių
norėjo pavaizduoti, kaip „absurdiškame gyvenime žmogus pats kuriasi prasmę“. Romane vaizdiniai kuriami
per kiekvieno herojaus vidinę būseną, išplaukia tarsi
chaotiškas sąmonės srautas, pagrįstas atsitiktiniais impulsais, tolimomis emocijomis, subjektyviomis nuotaikomis. A. Landsbergis naudoja daug nuorodų į kultūros
ženklus, Bibliją, mitologiją. Kūrinyje vyrauja filosofinė
potekstė, ironijos, sarkazmo elementai, pasąmonės srautas su praeities fragmentais, vizijomis, sapnais, siurrealistiniais simboliais.
Romano sumanymas gimė dar Vokietijoje: paskutinieji Antrojo pasaulinio karo mėnesiai ir priverstinis
darbas nacių fabrike. Siužetinė linija plėtojama per pa-

Vidinį monologą tekste perteikia ir grafiškomis priemonėmis: brūkšniais, pauzėmis, didžiosiomis arba paryškintomis raidėmis. Autoriaus sukurtame vidiniame
monologe sutinkamos ir kitos meninio vaizdavimo priemonės: tiesioginė kalba, menamoji kalba, pasakojimas
pirmuoju asmeniu, panaudoti epinio pasakojimo frag
mentai. R. Šilbajoris rašė: „Kuo tobulesnis novelių architektūrinis įvaldymas, tuo arčiau prieisime prie tiesos. Iš
kitos pusės – ta struktūra pavirsta savaimine vertybe. Jos
estetinis išpildymas neatskleidžia jokių minties gelmių,
tik tai, kad mene prasmė ir yra tik plotmių ir linijų santykiavimas – painius galimybių labirintas.“10
Ir V. Kubilius, ir R. Šilbajoris įvardijo A. Landsbergį kaip vieną moderniausių, sąmoningiausių ir analitiškiausių išeivijos prozininkų. Apibendrinant rašytojo
trumpojo žanro tekstus, – noveles, – galima teigti, kad
jis puikus stilistas, taikliai ir šmaikščiai valdantis modernaus rašytojo plunksną.

„ABSURDIŠKAME GYVENIME
Ž M O G U S PAT S K U R I A S I P R A S M Ę “

A. Landsbergio romaną Kelionė galima būtų pavadinti
istoriniu, nes jame pavaizduotos paskutinės Antrojo pasaulinio karo dienos, jo padariniai. Aprašomas įvairių
tautybių išeivių gyvenimas Vokietijoje, tačiau romanas
turi gerokai talpesnę ir platesnę aprėptį. Antras ryškus
potėpis – tai biografinis aspektas – autoriaus kelionė į nežinią – bėgant nuo raudonojo maro, patenkama į rudojo
maro gniaužtus. Ėjimas per istorinę likimų traiškymo

Niujorke apie 1955 m.
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grindinio veikėjo Juliaus Lakūno pajautas. Pasitraukęs
nuo raudonojo maro iš Tėvynės, vedinas minties – „noriu gyventi“, atsidūrė neką mažiau baisesnio rudojo
maro gniaužtuose. Čia, patekęs į nacių stovyklą, patyrė
skaudžių gyvenimo pamokų. Autorius sumaniai įveda
į tekstą įvairių tautybių žmones, tarsi patvirtindamas,
kad tai buvo ne tik lietuvių, bet ir pasaulio krizė – rusą
Grigorijų, italą Lorenzo, armėną Aramą, prancūzą Michelį, vokietį Weissą, dvi moteris – vokietę Hildę ir rusaitę Tatjaną. Kiekvienas jų ateina su savo nuostatomis,
savo pajautomis, savo žvilgsniu į pasaulį, per kurį veriasi žmogiškosios jų silpnybės. Veikėjai nėra atsitiktiniai,
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kiekvienas susidūrimas su jais Juliui tampa pamoka,
kurią jis turi suprasti, išmokti ir padaryti savo išvadas.
Kiekvienas veikėjas jam siūlo savo kelią, tačiau Julius, besiblaškydamas jausmų verpetuose, atranda tikrą, tik jam
svarbią, tiesą. A. Landsbergis išbando savo veikėją, kaip
pasakose, pateikdamas keturis kelius, – Grigorijaus – visiško nuolankumo ir paklusnumo; Abramo – bohemiško
gyvenimo adeptą; Lorenco – saugumo tarną, su nešvaria žmogžudžio sąžine ir Michelio – socialisto, radikalių
permainų siekėjo. Literatūros kritikas R. Šilbajoris, pasinaudodamas autoriaus pirmuose puslapiuose minėtų
Fra Angelico angelų paveikslu, pakrikštija visus veikėjus
Angelais. Julius, Aramas Jakubianas, Lorenzo Lozanas,
Michelis, Grigorijus, Weissas, ieškantys ir trokštantys surasti savo gyvenimo prasmę. Sakoma, kad „teisybė daugiaveidė“, kiekvienas veikėjais ateina su savo tiesomis,
su savo gyvenimo postulatais.
Kalbant apie A. Landsbergio kūrybą, negalima neįvardyti tos estetinės pagavos, kuria alsuoja jo veikalai.
Romane estetine teritorija apglėbta Fra Angelico angelų sparnais. Šis vaizdinys, įsismelkęs į besitraukiančio
iš Lietuvos veikėjo sąmonę, lydės jį per visą knygą. Fra
Angelico angelai tampa jungiamąja knygos grandimi. Juliui, susidūrus su nacių prižiūrėtoju Weissu, sukuriamas
fanatiškai panirusio į menus žmogaus paveikslas. Galima manyti, kad menas jį nuskaidrina, išgrynina sielą,
anaiptol – autorius suteikia Weissui ne tik karo mūšyje
subjaurotą veidą, bet ir suluošintą sielą. Jo vidinis pasaulis tamsus – šeimoje totali destrukcija. Weissas, priskiriamas prie žmonių, nematančių nieko šiame skurdžiame,
pasak jo, bedvasiame pasaulyje kaip tik meną – aukščiausiąją duotybę. Gražuolė žmona Hildė, keršydama vyrui,
sąmoningai suvedžioja Julių, kuris, naiviai tikėdamas
pirmu meilės impulsu, įsimyli patrauklią moterį. Išaiškėjusi skaudi tiesa pateikia dar vieną pamoką. Per tuos
dramatiškus patyrimus buvo grūdinama, brandinama,
formuojama Juliaus asmenybė. Tačiau visas gyvenimo

Spektaklio programa
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A. Landsbergio pieštas angelas

pamokas Julius turi išmokti, o jam paruoštus uždavinius
išspręsti nenusižengdamas savo vertybinėms nuostatoms. Romane herojus blaškosi tarp realaus ir pasąmonės
gyvenimo, bandydamas atrasti atsakymus į egzistencinius klausimus. Kas gali patarti, kas gali nurodyti teisingą kelią, kas gali ištiesti pagalbos ranką, kai gyvenimo
arenoje susikerta blogio ir gėrio jėgos. Julius – sužeistas,
parklupdytas – nepalūžta, atsitiesdamas ir įgaudamas
didesnį dvasinį tvirtumą, žengia kovos keliu.
Romano veiksmas ekspresyviai plėtojamas – įvykiai
veja įvykius: baigiantis karui, sukyla belaisviai, tarp jų atsiranda Julius, užimdami bokštelį, tikisi išsigelbėti, deja,
per bombardavimą žūsta jo draugai „angelai“, išskyrus jį patį. Dar daugiau skausmo ir nevilties jis patiria,
pamatęs, kaip išsilaisvinusieji „vergai“ elgiasi su savo
persekiotojais – naciais. Masinis pasityčiojimas ir pažeminimas sklinda iš ką tik toje pačioje situacijoje buvusių
kalinių. Vertybių skalė keičiasi arba jų visiškai nebelieka.
Tai būdinga postmodernistų kūrybai, kai amžinosios ir
tikrosios vertybės ištrinamos, jų arba nebelieka tarp žmonių, arba jomis žmonės nebesugeba gyventi. Į gyvenimo
areną iškyla menkumas, pasidavimas materialinėms gėrybėms, žemiškiems malonumams. Romane Kelionė jau
buvo minima Saugumo tema, į tas pinkles siekta įvilioti
Julių. Tačiau jam vertybiniai kriterijai buvo aukščiau nei
materialusis gerbūvis. Julius ką tik pats buvo saugojamas
ir globojamas imasi tėviškai globoti jauną belaisvę rusaitę, tačiau saugumiečių apgautas praranda ją. Apgauta
Tatjana išvežama į Rusiją.
Žmonių likimai sudaužyti, yra tik praeitis, nėra
ateities; vizijos, sapnai, išplaukiantys iš pasąmonės, sugrąžina į ramias vaikystės dienas. Juliaus paveikslas
paryškinamas per vidinį monologą, sąmonės srautą,
sapnų vaizdinius. Pastarieji tampa antipodais skaudžiai
realybei – važiuojant į nežinią traukiniu veikėjas tarsi
snaudžia, sapnuodamas vaikystę, ten, kur saugu, gera,
ramu. Tačiau, atmerkus akis, ir vėl – skaudi karo realybė. A. Landsbergis savo kūriniuose ne kartą yra iškėlęs
mintį – kad tikrasis, tyrasis, saugiausias pasaulis yra vaikystėje. R. Šilbajoris įvardija rašytojo pagrindinį kūrybos
metodą: „traktuoti sudužusio gyvenimo gabalus kaip
simbolius, vedančius į užslėptą daiktų vienybę, kurioje
žmogaus idėja atstatoma rojaus dimensijoj – ten, kur gyvena Fra Angelico angelai.“11
Angelai tampa simboliu, telkiančiu romaną nuo pirmojo iki paskutinio puslapio. Romano pabaigoje Julius
mąsto: „Pievos žaluma spindėjo rasoje tarsi kraštinio Fra
Angelico angelo. Jis pagalvojo apie šešių angelų santarvę. Kaip jie negalėjo būti vienas be kito, niekur kitur, taip

šioje padėtyje turėtų būti žingsnis, kaip būtina spalva:
vienintelis, užbaigiantis viską, darnus su viskuo, įprasminantis viską?“12
Lietuvos Nepriklausomybės atgavimas išeivių rašytojams atvėrė vartus į Tėvynę. A. Landsbergis Lietuvoje
leisdamas antrą knygos laidą rašė: „Pamačiau, kaip –
ypač ankstesniuose tekstuose – buvo pairusi gimtoji kalba, mane supusi pirmuosius dvidešimt metų. Penkerius
metus išplūduriavus vokiečių kalbos ežere, o paskui beveik amžinybę pramirkus amerikiečių žodžių jūroje, teko
be atvangos kovoti už kalbą. Ta pastanga išvengti išeiviškos kalbos erozijos, atsitverti nuo svetimų kalbų struktūrų ir pakilti virš ankstyvos vaikystės kaunietiško žargono
yra svarbi Kelionės ir novelių gimdymo dalis. Jau seniai
supratau, kad mano literatūrinė kalba (lietuvių ar anglų,
kuria irgi buvau pradėjęs rašyti) jau niekad nebesruvens
taip natūraliai, kaip iš savo kalbinio pasaulio neišrautųjų
lietuvių, latvių, amerikiečių ir kt. <...> Džiaugiuosi, kad
dabar šie puslapiai ir drauge su jais ta pavasario diena
sugrįžta į šalį, iš kurios romano pradžioje išvyksta jos
pagrindinis veikėjas...“
1
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Iš A. Landsbergio laiško J. Jankui. Ričmondas, liepos 6 d. (metai
nenurodyti).
Iš A. Landsbergio rankraščio.
A. Nyka-Niliūnas. Temos ir variacijos. – Vilnius, 1992.
Iš A. Nykos-Niliūno laiško A. Landsbergiui.
A. Landsbergis, A. Mekas, J. Mekas, L. Lėtas. Proza, 1951.
Iš A. Landsbergio rankraščio.
A. Landsbergis. Kelionės muzika. – Vilnius, 1992.
Ten pat.
Iš A. Landsbergio rankraščio, be datos: Pažintis su „modernizmu“
tęsėsi ir Amerikoje. 6-tasis dešimtmetis praėjo po Sartre‘o, Camus,
„egzistencializmo“ ženklu ir t. t. Rašydamas apie „post-modernizmą“ – „Išsinėręs iš savo odos ir „objektyviai“ pažvelgęs į savo
raštus, matau, kad jau senokai – dar prieš „post-modernizmui“
susilaukus oficialaus statuso – aš jau bandžiau to postmodernistinio
šokio žingsnius. Įsiterpdavau į pasakojimą su autorinėm pastabom,
mėgindamas sugriauti „realybės“ iliuziją, pasakodamas, drauge
analizuodavau savo pasakojimą. Pati kalba tapdavo mano pasakojimų tema. Atrodo, kad tai nebuvo tik pasidavimas dominuojančiai
madai, bet ir individualaus meninio temperamento išraiška. Dažnai
rečitaliuose skaitydamas ir „vaidindamas“ ištraukas iš savo raštų,
susivokiau, kad – pertraukdamas pasakojimą, komentuodamas,
aiškindamas, „žaisdamas“ – elgiausi ir „postmoderniškai“ ir
archaiškai, kaip dar prieš-rašytinės tradicijos pasakoriai. Tačiau
niekad nepaaukodavau pasakojimo analizei. Tebetikiu, kad dar
įmanoma sekti įdomias, naujas pasakas, kurių žmonės niekad nenustos ilgėjęsi, kad pasakų šaltinis dar neišdžiuvo. (Kitaip lauktų
mano mėgiamo autoriaus Jan’o Kunderos likimas – jo paskutiniai
romanai jau virto gudria geometrija, abstraktybių koliažais, analizės
analize.
R. Šilbajoris. Netekties ženklai. – Vilnius, 1992, p. 292.
Ten pat, p. 284.
A. Landsbergis. Kelionės muzika, op. cit., p.178.
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Gediminas Zemlickas

Pabūklo šūviais
pašlovinta Kazimiero
Semenavičiaus knyga (4)
RANKRAŠČIAI NEDEGA,
B E T K A R TA I S D I N G S TA

Kokia lemtis ištiko Kazimiero Semenavičiaus veikalo Didysis artilerijos menas pirmos ir antros dalių rankraščius?
Ir Amsterdame 1650 m. išspausdintos pirmos dalies, ir
antros, apie kurią knygos autorius rašo pirmos dalies
pratarmėje? Rankraščių likimą gaubia paslaptis, kaip ir
daugelį kitų Semenavičiaus biografijos dalykų. Mokslo
istorikus ypač domintų antrosios dalies rankraštis, kuris jau buvo baigiamas rašyti, ko gero, net ir pradėtas
rengti spaudai.
J. A. Załuskio bibliotekos Varšuvoje sekretorius ir
bibliotekininkas Janas Danielius Janockis (1720–1786),
aprašęs 460 lenkų rašytojų kūrybą ir gyvenimus, tvirtino, kad antrosios Semenavičiaus knygos dalies rankraštis buvo saugomas kunigaikščių Sanguškų bibliotekoje
Liubartuve (Lubartów) netoli Liublino, vėliau pateko
į Załuskių biblioteką. Broliai Andrzejus Stanisławas ir
Józefas Andrzejus Załuskiai įsteigė pirmą viešąją biblioteką Lenkijoje, kuri po jų mirties perėjo valstybės žinion
ir tapo Valstybine Załuskių biblioteka. Numalšinus Tado
Kosciuškos sukilimą, biblioteką ištiko tragiška lemtis.
1795 m. jos fondai buvo išvežti į Sankt Peterburgą, spėliota, jog kartu galėjo iškeliauti ir antrosios Semenavičiaus
knygos Didysis artilerijos menas dalies rankraštis.
Lenkų karo istorikas Bronisławas Gembarzewskis
(1872–1941), nemažai metų gyvenęs ir dirbęs Sankt Peterburge, profesionaliai domėjosi karo ir artilerijos istorija. Buvo susijęs ir su menais, 1892–1894 m. studijavo
Imperatoriškojoje menų akademijoje, 1895–1896 m. tęsė
studijas Paryžiaus meno ir amatų konservatorijoje, lankė
dailininko V. Gersono pamokas. Enciklopedijose pristatomas ir kaip dailininkas, kūręs peizažus, daug dėmesio
skyręs atkuriant įvairių amžių lenkų karių uniformas.
XX a. pradžioje, apie 1909-uosius, B. Gembarzewskis
tvirtino matęs Semenavičiaus Didžiojo artilerijos meno
rankraštį Artilerijos muziejaus bibliotekoje Peterburge.
Ant rankraščio matęs Semenavičiaus pavardę, bet nepatikslino, ar tai buvo pirmos, ar antros knygos dalies
rankraštis. Pats faktas neturėtų stebinti, žinant, kokią
turtingą artilerijai skirtų knygų biblioteką buvo surinkęs
Rusijos imperatorius Petras I. Tarp kitų ten buvo ir Semenavičiaus knyga, bent taip tvirtino šią temą nagrinėjusieji. Tiesa, niekur netvirtino patys savo akimis matę. O
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jei ir matė, tai nepaminėjo, kokia kalba parašyta knyga,
kurių metų leidimo.
Dėl Petro I susidomėjimo karybos, laivų statybos,
artilerijos dalykais didesnių abejonių nekyla. Jis buvo
surinkęs turtingą biblioteką. Nuo 1697 m. „kirto langą
į Europą“ išsirengęs į Nyderlandus ir Angliją. Tai buvo
tikslinga pažintinė kelionė, caras ypač domėjosi laivų ir
tiltų statyba, dirbtuvėmis, artilerija ir karo mokslais. Ko
jau ko, o nuovokos iš Petro I neatimsi: jis matė Rusijos
mokslinį, technologinį, apskritai civilizacinį atsilikimą, o
pertvarką pradėjo pirmiausia nuo savęs. Nyderlandų ir
Anglijos laivų statyklose caras nesibodėjo dirbti su paprastais darbininkais, į rankas paėmęs kirvį, oblių, įprastus darbo įrankius. Buvo nagingas imperatorius, kad ir
kaip keistai skambėtų toks žodžių žaismas. Beje, Anglijoje caras lankėsi Oksfordo universitete, Britanijos karališkojoje pinigų kalykloje ir net susitiko su Isaacu Newtonu.
Kitas klausimas, ar tikslinga buvo Europos šalims
taip atvirauti su Rusijos valdovu, dalytis technologijų
žiniomis, ir ypač tokioje strateginėje srityje kaip karyba ir karo laivų statyba. Perimti laimėjimai galop buvo
atgręžti prieš Europos šalis. Visai galimas daiktas, kad
toje tikslinėje kelionėje Petras I įsigijo ar kitais keliais
gavo ir mūsų Semenavičiaus veikalo pirmąją dalį. Labiausiai tikėtina, kad 1651 m. vertimą į prancūzų arba
1676 m. vertimą į vokiečių kalbą. Mat šiomis kalbomis
caras puikiai kalbėjo, o vertimo į anglų kalbą dar nebuvo. Bus išversta ir išspausdinta tik 1729 m., ketveri metai
po Petro I mirties.
Na, o B. Gembarzewskio matyto Semenavičiaus
rankraščio kelias į Šiaurės Palmyrą – jeigu priimtume
kaip patikimą faktą – turėjo būti gana komplikuotas. Galėjo ten patekti po Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo, kai į Rusiją buvo išvežta Lietuvos Metrika, ištisi
bibliotekų rinkiniai, meno kolekcijos ir kiti turtai. Apie
antrosios Semenavičiaus knygos Didysis artilerijos menas
dalies rankraštį davė žinią Krokuvos mokslų akademijai,
siūlydamas išspausdinti kaip mokslo istorijai reikšmingą
paminklą. Deja, poslinkių neįvyko arba jie mums nežinomi. 1916–1936 m. B. Gembarzewskis buvo Nacionalinio muziejaus Varšuvoje direktorius, nuo 1920 m. kartu
vadovavo ir Lenkijos kariuomenės muziejui Varšuvoje,
tad tikrai būtų keista, jeigu savo pažinčių ir įtakų tuometiniame Petrograde ar Leningrade (dabar Sankt Peterburgas) nebūtų panaudojęs. Mieczysławas Subotowiczius,
1957 m. išspausdintos studijos K. Siemienowicz i jego wkład
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Kazimierui Semenavičiui likimas lėmė tarnauti trims ATR valdžiusiems Vazų dinastijos valdovams – Lenkijos karaliams ir Lietuvos didiesiems
kunigaikščiams Sigismundui III (valdė 1587–1632 m.), Vladislovui IV (1632–1648) ir Jonui Kazimierui (1648–1668). Šie trys valdovai jo gyvenime
suvaidino svarbų, nors ir nelygiavertį vaidmenį. Jono Kazimiero portreto autorius – dailininkas M A R C E L L O B A C C I A R E L L I .

do nauki o rakietach autorius, 1954 m. kreipėsi į Lenkijos
nacionalinę biblioteką Varšuvoje, prašydamas atsakyti,
ar po Pirmojo pasaulinio karo Semenavičiaus rankraštis
kartu su kitomis išvežtomis vertybėmis iš Sovietų Rusijos nebuvo grąžintas į Lenkiją? Ar dėl to buvo kreiptasi
tiesiogiai ir į Artilerijos muziejaus biblioteką Leningrade, nieko tikro nežinoma. Iš Sovietų Rusijos grąžintos
knygos ir kitos vertybės saugotos Lenkijos nacionalinėje
bibliotekoje, tačiau 1944 m. dalis bibliotekos sudegė per
nepavykusį Varšuvos sukilimą. Tad apie antros Semenavičiaus knygos dalies rankraštį nieko konkretaus pasakyti negalima.

K L A U S I M Ų D A U G Ė J A , AT S A K Y M A I
NETENKINA

Mokslo istorikas Romualdas Šviedrys linkęs abejoti, kad
antroji Semenavičiaus knygos dalis galėjo būti išspausdinta. Iškelia keletą priežasčių, o labiausiai tikėtini finansiniai sunkumai, kurie Semenavičių nuolat lydėjo.
Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į pirmos knygos dalies
dedikaciją Austrijos arkikunigaikščiui Leopoldui Wilhelmui von Habsburgui (1614–1662). Savo didžiausiam
geradariui karaliui Vladislovui IV Vazai autorius knygos
dedikuoti negalėjo, nes jis jau buvo miręs. Kodėl nededikavo ATR sosto paveldėtojui Lenkijos karaliui ir Lietuvos
didžiajam kunigaikščiui Jonui II Kazimierui Vazai (1609–
1672)? Naujasis karalius, Vladislovo IV brolis, Semenavičiaus likimui taip pat suvaidino esmingą vaidmenį.
Kai Lenkijos karalystės artilerijos vadas K. Arciszewskis
apkaltino savo pavaldinį Semenavičių pasisavinus valstybės lėšų ir pateikė skundą prieš jį Karalystės Senatui,
reikalai galėjo pakrypti blogiausia linkme. Jeigu ne Karalystės karūnos didysis kancleris kunigaikštis Jerzy Ossolińskis (1595–1660), jo apsukrumas ir diplomatiškumas,
Semenavičiui galėjo būti riesta, net jeigu kaltinimai buvo
ir iš piršto laužti. Savo tiesą dar būtų tekę įrodinėti, telktis liudytojus, o tai būtų atėmę daug laiko ir jėgų. Laimė,
į kanclerio į rankas gal kiek ir atsitiktinai (taip tvirtino
Semenavičius) pateko jo knygos rankraštis. Ossolińskis

1614–1615 m. studijavo Anglijos, Paryžiaus, Orleano,
1615 m. – Paduvos, 1615–1616 m. – Bolonės, Romos, Neapolio universitetuose. Buvo vienas šviesiausių Lenkijos
karalystės veikėjų, tad iškart suprato Semenavičiaus kūrinio vertę. O svarbiausia – rado tinkamą būdą laiku su
rankraščiu supažindinti karalių. Baigėsi tuo, kad Jonas
Kazimieras liepė nurašyti lietuvio bajoro skolą (galimas
daiktas, kaip neįrodytą), bet pareikalavo išeiti į atsargą.
Kaip rašo pats knygos autorius, Jo Didenybė „savo Karališku palankumu ir dosnumu mus įkvėpė padaryti tai,
ką buvome sumanę, ir duodamas tikrai tėvišką palaiminimą įsakė, kad mes išvyktume į Belgiją“ (lietuviško
knygos vertimo p. 27). Po visų jį ištikusių nesėkmių ir
intrigų Semenavičius 1649 m. išvyko į Nyderlandus, kur
po metų Amsterdame sėkmingai išspausdino savo knygos pirmąją dalį ir pradėjo naują gyvenimo etapą. Tačiau
karaliui Jonui Kazimierui, kaip galima buvo tikėtis, savo
veikalo jis nededikavo. Kodėl? Dar viena su knyga ir jos
autoriumi susijusi paslaptis.
Žmogaus protas nelinkęs taikstytis su nežinomybe,
tad kur paslaptys, ten spėlionės. Paprastai dedikacijos
buvo rašomos mecenatams, iš kurių tikimasi paramos.
Ne tiek už praeities geradarystes, kiek už ateities viltis. Semenavičius mini karališką palankumą ir dosnumą, bet negalima daryti išvados, kad iš karaliaus buvo
gavęs pakankamai lėšų knygos leidybai. Ar bent būtų
tikėjęsis gauti ateityje. Nejaugi tolesnio savo knygos
likimo su Jonu Kazimieru autorius nesiejo? Gal Semenavičiui atrodė, kad pakaks gražių padėkos žodžių karaliui knygos Lectori, t. y. įžangos žodyje skaitytojui?
Matyt, tokios paramos iš Jono Kazimiero autorius išvis nesitikėjo, dėl jam iškeltų kaltinimų džiaugėsi vien
sveiką kailį išnešęs.
R. Šviedriui kyla ir papildomų klausimų. Ar išvis
Semenavičiui teko susitikti su karaliumi Jonu Kazimieru
prieš šiam priimant knygos autoriui palankų sprendimą?
Beje, palankų atmetus kaltinimą dėl pinigų pasisavinimo, bet toli gražu ne visai palankų kaip Karalystės artilerijos viršininko pavaduotojui, kuriam buvo pasiūlyta
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Kad K. Semenavičiaus knyga išvystų dienos šviesą,
Lenkijos Karalystės kancleris Jerzy Ossolińskis
veikiausiai nusipelnė ne mažiau už to meto ATR
valdovus. Kanclerio portretą dailininkas P E E T E R I S
D A N C K E R S A S D E R I J tapė po 1643 metų.

išeiti į atsargą. Kad karaliaus sprendimui esminės įtakos
turėjo būtent kanclerio J. Ossolińskio apsukrumas, mokėjimas spręsti diplomatines ir teisines kolizijas, beveik
nekyla abejonių. Sugebėjo įtikinti karalių, o gal pasitaikius progai paprasčiausiai kyštelėjo valdovui pasirašyti
pluoštą dokumentų, tarp kurių buvo ir lemtingas Semenavičiui? Sokratiškas kolizijos sprendimas veikiau
būdingas Ossolińskiui, o ne karaliui, bet kaip apsukrus
rūmų diplomatas galėjo šią išeitį valdovui pasiūlyti.
Tokių spėjimų nei patvirtinti, nei paneigti negalime,
bet ko gyvenime nebūna... Niekas nedraudžia mestelėti papildomą jauką, kuris galėtų paįvairinti siužetą. Kai
trūksta patikimų faktų gvildenant Semenavičiaus temą,
vaizduotė vis dar išlieka būtina pagalbininkė. Tarp kelių išmąstytų variantų gali tūnoti ir neprasilenkiantis su
tikrove, bet jį reikia užčiuopti, prikelti iš nebūties gal net
kaip hipotezę. Tegu tai bus viena kiek keistoko mūsų
tyrimų metodo ypatybių, paliekanti kad ir plyšelį, bet į
platesnę erdvę.

Š V E D Ų T VA N A S

Ne viskas priklausė nuo paties Semenavičiaus norų ir valios, tad keletas papildomų detalių epochai apibūdinti ir
Jono Kazimiero portretui neturėtų pakenkti. Praeis penkeri metai ir prasidės tai, ko daugelis nesitikėjo – Abiejų
Tautų Respubliką užgriuvo švedų tvanas. Taip tą laikotarpį įvardijo pirmasis lenkų Nobelio literatūros premijos
laureatas (1905) rašytojas Henrykas Sienkiewiczius, taip
istorikai įvertino Jono Kazimiero valdymo 1655–1660 m.
laikotarpį. Šis karalius Lenkiją ir Lietuvą įsuko į tokius
karų sūkurius, kad švelnesnio užtariamojo žodžio nenusipelno. Maža to, kad neparodė bent kiek pastebimų
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ATR užgriuvusio „tvano“ metais LDK kovų prieš
Maskvą ir Švediją karinio vadovavimo našta užgulė
LDK didžiojo etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos
(1612–1655) ir lauko etmono Wincento Korwino
Gosiewskio (apie 1625–1662) pečius. J. Radvila
buvo faktinis Lietuvos valdovas XVII a. viduryje,
ieškodamas atspirties prieš Maskvą, inicijavo
garsiąją Kėdainių sutartį, kurį reiškė LDK politinės
orientacijos posūkį „tvano“ sąlygomis. J. Radvila
palaidotas Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios
mauzoliejuje. W. K. Gosiewskis 1650 m. tapo Lietuvos
artilerijos generolu. Būtų keista, jeigu jo keliai nebūtų
persipynę su K. Semenavičiaus. Tais pačiais metais
Gosiewskio portretą nutapė dailininkas G E O R G A S
D A N I E L I S S C H U L T Z A S (apie 1615–1683 m.).
Lauko etmonas palaidotas Šv. Kazimiero bažnyčioje
Vilniuje, čia jam pastatytas barokinis antkapis.

gabumų, bet net nejautė didesnio noro valdyti valstybę.
Buvo vedęs savo brolio Vladislovo IV našlę prancūzę
Liudviką Mariją Gonzagą, kuri Joną Kazimierą įvėlė į
painiausias rūmų gyvenimo peripetijas. Net valstybės
vyrai kraipė galvas, nesuprasdami, kas yra tikrasis Respublikos valdovas – karalius ar veiklioji jo žmona? Vertinti moterį istorijoje – nelabai dėkingas pasiryžimas, nes
štai kituose šaltiniuose Liudvika Marija apibūdinama
kaip apsiskaičiusi, sąmojinga ir gana ambicinga moteris,
pirmojo Lenkijoje literatūrinio salono iniciatorė, o tai –
jau Paryžiaus dvelksmas.
Mums šiuo atveju rūpi ne kas dėjosi salonuose, o
kas valstybėje. Susiklostė daug nepalankių aplinkybių:
valdymo chaosas, ponijos nesugebėjimas mąstyti valstybiškai, bajorijos savivalė. Netvari vidaus ir problemiška
užsienio politika įklampino valstybę į karo konfliktus
vienu metu su Maskva ir Švedija, kazokais ir totoriais.
Lenkai neišbrido iš problemų liūno, karaliui rūpėjo savi
reikalai, Lietuva buvo palikta likimo valiai. Lietuvos
kariuomenės vyriausiojo vado didžiojo etmono Jonušo
Radvilos 8 tūkstančiai karių 1654 m. rugpjūčio 12 d. ties
Šklovu turėjo stoti prieš 80 tūkstančių maskvėnų. Sugebėjo prasiveržti, bet jėgos buvo nelygios. Teko atlaikyti
didžiulį maskvėnų ir švedų spaudimą, bet pagalbos iš
Lenkijos nesulaukdavo. Jonas Kazimieras su aukso skrynia pasitraukė į Prūsiją, nieko neaukodamas kariuomenei stiprinti. Lietuva gynėsi pati prarasdama vis naujas
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teritorijas. Nesuderinti Jonušo Radvilos ir jo pavaduotojo Lietuvos lauko etmono Wincento Aleksandro Korwino Gosiewskio veiksmai leido 1655 m. maskvėnams be
didesnio mūšio užimti Lietuvos sostinę Vilnių. Pirmą
kartą istorijoje priešas šeimininkavo LDK sostinėje! Neregėtai turtingą miestą maskvėnai plėšė taip, kad po to
Vilnius niekada nebeatsigavo. Nei iš lenkų, nei iš karaliaus pagalbos taip ir nesulaukusi, Lietuva griebėsi pas
kutinės priemonės: nutraukė uniją su Lenkija ir 1655 m.
spalio 20 d. pasirašė Kėdainių uniją su Švedija. Parašus
ant sutarties išraitė Jonušas Radvila, Žemaičių vyskupas
Parčiauskas, Vilniaus vyskupo įgaliotinis kanauninkas
J. Białłozoras, lauko etmonas Gosiewskis ir per tūkstantis Lietuvos bajorų. Mėginta vienintele galimybe bent iš
dalies apsaugoti švedų jau užimtą LDK dalį, o lenkų tai
buvo suprasta ir nuolat kartota kaip išdavystė.
Švedams užėmus didžiąją Lenkijos dalį, o likusią
teritoriją kazokams ir maskvėnams, Jonas Kazimieras
pabėgo į Austrijos Sileziją. Pavargęs nuo nesėkmingo
valdymo kelis kartus mėgino atsisakyti sosto, bet Seimas kaskart pasipriešindavo. Tik po žmonos mirties
1668 m. jam pagaliau pavyko atsikratyti sosto naštos.
Jonas Kazimieras išvyko į Prancūziją, kur nugyveno
savo gyvenimo likutį. Išsivežė jam priklausiusius vertingus tapybos darbus, brangius audinius ir kitus turtus. Po jo mirties palikuoniai tuos lobius išblaškė po
Europos šalis.

GLOBĖJO IEŠKOJO BUVUSIO
PRIE ŠO STOV YK LOJE

Ar šis istorinis inkliuzas padės geriau susivokti Lietuvą
užgriuvusioje švedų ir maskvėnų tvano dramoje ir tragiškose jos pasekmėse? Semenavičius šiuose valstybės
žlugimo kataklizmuose nedalyvavo, tikriausiai net nebuvo kam jį kviesti kautis už Respubliką. Kiek jis nujautė
tuos būsimus pavojus, kurie buvo tarsi užprogramuoti
ATR likime kaip neišvengiama geopolitinė priežastis,
išauganti iš naujai kylančių galybių? Gal tą fatališką neišvengiamybę buvo galima atremti išmintingiau valdant
valstybę? Kiek visa tai paveikė tolesnius paties Semenavičiaus sprendimus? O gal žvelgė į tai kaip į nepataisomą beprasmybę?
1649 m. pavasarį į Amsterdamą atvykusiam Semenavičiui veikiausiai teko spręsti ne tokius globalius, tačiau neišvengiamus klausimus. R. Šviedrys siūlo realiai
įsivaizduoti jo padėtį. Jis svetimšalis, tegu jau ne pirmą
kartą atvykęs, bet realaus pajamų šaltinio neturi. Net jei
ir turi įtakingų pažinčių, bet ar gali iš kokių lėšų išleisti
viso savo gyvenimo puošmeną – Didįjį artilerijos meną?
Vien Jo Didenybės Jono Kazimiero palankumo, net jei tai
ir turėjo kokią nors materialią išraišką, užteko neilgam.
Net karališkas dosnumas turi ribas. Karo metais būtų
galėjęs kaip artileristas stoti tarnauti kuriai nors kariaujančiai šaliai, nes kanonieriai visoms kariaujančioms šalims reikalingi. Tačiau, dar prieš jam atvykstant, 1648 m.
pasirašytoji Vestfalijos taikos sutartis užbaigė 80 metų
trukusį karą. Jungtinės Nyderlandų Provincijos išsikovojo nepriklausomybę, katalikiškoji Habsburgų imperija
pretenzijų į jas atsisakė. Kariniai garnizonai mažinami,
kariai paleidžiami iš tarnybos, nauji nepriimami. Semenavičiui itin nepalankus metas. Gal net jaučiasi priremtas
prie sienos, patekęs į kraštutinai sunkią padėtį.

Siekdamas išspausdinti knygą Artis magnae artilleriae pars prima,
K. Semenavičius patraukė į Belgiją – „liūtų šalį“. Bent taip rodo
Nyderlandų žemėlapis heraldinio liūto pavidalu – Leo Belgicus.
Pateiktasis žemėlapis sukurtas 1648 m., kai buvo pasirašyta Vestfalijos
taikos sutartis, pabaigusi 80 metų karą. Išspausdintas knygoje De Bello
Belgico (1651), jos autorius – jėzuitas Famianus Strada (1572–1649).

Veikiausiai nesitikėdamas knygos leidybai gauti
finansinės paramos iš Lenkijos karaliaus, ne iš gero Semenavičius buvo priverstas kreiptis protekcijos į Austrijos erchercogą, Belgijos ir Burgundijos vicekaralių
Leopoldą Wilhelmą von Habsburgą. Įdomiausia, kad
prieš ketverius ar penkerius metus Semenavičius kovėsi
prieš Leopoldo Vilhelmo kariuomenę protestantiškųjų
Nyderlandų pusėje, šturmavo įtvirtintus jo vadovaujamus katalikiškus Ispanijos Nyderlandų miestus ir tvirtoves. Dabar teks nuolankiai nusižeminti prieš tą, kurį
neseniai laikė priešu. Arba mūsų bajoras visai buvo priėjęs liepto galą, arba kažko reikšmingo mes nežinome.
Intriga tik gilėja. Veikiausiai neatsitiktinai savo ankstesnių metų tarnybai Semenavičius rinkosi protestantišką Nyderlandų šiaurę. Ten katalikams nebuvo jauku,
greičiau priešingai. Neatrodo, kad rašiusieji apie Semenavičių dėl to būtų sukę sau galvas, mėginę aiškintis
religinę jo priklausomybę ir iš to kylančius motyvus.
Mielai būtų tuo užsiėmę, jeigu būtų turėję bent menką patvirtinančią ar paneigiančią užuominą šaltiniuose.
Jie tyli. Vėl tenka grįžti prie R. Šviedrio iškelto spėjimo,
kad Semenavičius galėjo būti vienas iš daugelio protestantiškosios Radvilų šakos Lietuvoje sekėjų, veikiausiai
kalvinas. Net jei šis spėjimas pasitvirtintų, dar keistesnis
atrodytų Semenavičiaus apsisprendimas kreiptis būtent
į vieną įtakingiausių to meto katalikiškos stovyklos valdovų Leopoldą Wilhelmą.
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Belgijoje ir Olandijoje ieškodamas paramos knygai išspausdinti,
K. Semenavičius griebėsi šiaudo: kreipėsi į arkikunigaikštį Leopoldą
Wilhelmą von Habsburgą. Šis prieš keletą metų vedė katalikiškos
Ispanijos karius prieš Septynių Jungtinių Nyderlandų Provincijų
kariuomenę, kurios sudėtyje kovėsi ir knygos autorius. Leopoldo
Wilhelmo portretą su šarvais nutapė flamandų dailininkas J A N A S
V A N D E N H O E C K E (1611–1651).

KODĖL LEOPOLDAS WILHELM AS?

Visa, kas pasakyta, verčia atidžiau pavartyti arkikunigaikščio Leopoldo Wilhelmo biografijos puslapius. Šalia
kitų aukštų pozicijų jis buvo ir Teutonų ordino didysis
magistras, 46-asis per visą Ordino istoriją. Trisdešimties
metų kare savo brolio Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Ferdinando III (1637–1657) paskirtas vadovauti
austrų kariuomenei, tapo imperijos feldmaršalu. 1647–
1656 m. buvo Ispanijos Nyderlandų štathalteris (vok.
Statthalter, oland. Stadhoulder), taigi vietininkas arba gubernatorius, atstovavęs Burgundijos kunigaikščiui. Štathalterio pareigybė gyvavo iki 1806 m., kai Nyderlandai
pakeitė pavadinimą į Olandijos karalystę.
Norėdami išvengti geografinės ir kitokios painiavos, priminsime, kad Ispanijos Nyderlandai dar vadinti
Habsburgų Nyderlandais, Austrijos Nyderlandais, net
Pietiniais Nyderlandais. 1581 m. septynios šiaurinės Nyderlandų provincijos atsiskyrė nuo septyniolikos Jungtinių Nyderlandų Provincijų (taip po 1568 m. Nyderlandų
revoliucijos vadintas tas spalvingas regionas) ir pasiskelbė savarankiška valstybe – Septynių Jungtinių Nyderlandų Provincijų respublika. Jos sudėtyje buvo ir vadinamosios generalinės žemės – dalis Limburgo, Brabanto
ir Flandrijos. Iš to atsiskyrusio septynetuko svarbiausia
buvo olandų provincija, tad visa septyniukė kartais vadinta Olandija. Nors nuo XV a. olandai nebelaikė savęs
vokiečiais, bet tik nuo 1648 m. oficialiai tą teisę įgijo, kai
galutinai išsilaisvino iš Šv. Romos imperijos. Į naują pasiskelbusią septynių provincijų respubliką veržėsi Ispanijos Nyderlandų gyventojai, gelbėdamiesi nuo ispanų
inkvizicijos ir didelių mokesčių. Ispanija šio atsiskyrimo
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nepripažino, vis kariavo su atsiskyrėliais, žiauriai dorojosi su nepasiduodančiais šiauriečių miestais. Tai tęsėsi
iki 1648 m. pasirašytosios Vestfalijos taikos sutarties, kurią su Septynių Jungtinių Nyderlandų Provincijų Respublika pasirašė mūsų aptariamasis Ispanijos Nyderlandų
štathalteris Leopoldas Wilhelmas.
Vestfalijos taikos sutartis faktiškai buvo dviejų sutarčių – Miunsterio (pasirašyta 1648 m. gegužės 15 d.) ir
Osnabriuko (spalio 24 d.) – rezultatas. Ispanija pripažino šiaurinių Nyderlandų Provincijų nepriklausomybę,
atidavė jiems išvardytas generalines žemes – šiaurines
Flandrijos ir Brabanto provincijų dalis. Tuo baigėsi Aštuoniasdešimties metų karas (1568–1648), per kurį ispanai siekė savo rankose išlaikyti tokį turtingą kraštą. Kartu
baigėsi Trisdešimtmetis karas (1618–1648), įvėlęs į kovų
sūkurį daugelį Šv. Romos imperijos šalių.
Tačiau, net ir pasirašius Vestfalijos taikos sutartį, pabūklų gausmas nenutilo, vis dar tęsėsi Ispanijos karas su
Prancūzija, kurios kariuomenė toliau plėšė ir prievartavo
Ispanijos Nyderlandų pietinius pakraščius. Ar ne su šia
aplinkybe Semenavičius siejo savo ateities viltį – gauti
jam tokią reikalingą karinę tarnybą? Kol vyko kariniai
veiksmai, tol buvo reikalingi samdiniai, ypač kanonieriai.

IR MARSUI, IR HERAKLIUI

Leopoldui Wilhelmui iki 1656 m. teko vadovauti ispanų kariniams veiksmams prieš prancūzus, bet Semenavičiaus pavardės tarp išskirtinių artileristų R. Šviedrys
bent kol kas šaltiniuose neaptiko. Nereiškia, kad nebus
aptikta. Tada bent iš dalies būtų pateisinti Semenavičiaus
knygos dedikacijoje įkvėptai vardijami pageidaujamo ir
visai galimo mecenato nuopelnai. Autorius negaili savo
poetinio įkvėpimo kibirkščių, šiais žodžiais kreipiasi į
pasirinktąjį geradarį:
Savo protėvių ir savo paties garsiais darbais iškiliam tarp Europos valdovų,
Vokiškajam Herakliui ir Marsui,
Tarp ginklų žvangėjimo ir karo mašinų griausmingo riaumojimo bebaimiam didvyriui,
Dailiųjų menų mecenatui,
Narsiam, pamaldžiam, laimingam, maloningam,
pergalingam Triumfatoriui...

Ir taip toliau. Išdėsto ir savo, kaip autoriaus, motyvus: „Šią Didžiojo Artilerijos Meno dalį, Didžio valdovo
akims vertą kūrinį, nuolankiai dedikuoja ir atiduoda nužemintai prašydamas, kad Jūsų Didenybė tuo žvilgsniu,
kuriuo yra įpratęs išskirti visas garbingas pastangas,
atidžiai pažvelgtų ir į šį darbą, ir kad teiktųsi priimti jį
į savo globą, kad pridengtas tokio žymaus Vardo skydu
lengviau priešininkų ietis atremtų ir atmestų.“ Pabaigai
kuklus autoriaus prisistatymas: „Ištikimiausias Lietuvis
bajoras Kazimieras Semenavičius, kitados Lenkijos karalystės artilerijos viršininko pavaduotojas.“
Sunku pasakyti, koks pasiektas rezultatas ir ar erchercogas padėjo išleisti pirmąją Didžiojo artilerijos meno dalį,
ar kokių vilčių suteikė dėl antrosios dalies leidimo. Tik
akivaizdu, kad „Šviesiausiojo ir Galingiausiojo Valdovo“
dvaro aplinkoje Semenavičiui vietos neatsirado, į karą su
prancūzais ispanų kariuomenės sudėtyje, bent kiek mums
žinoma, lietuvis neišžygiavo. Pirmoji knygos dalis buvo
išspausdinta, kažkaip sugebėta prasisukti. Savo eilės lau-
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kė antroji dalis, tad Semenavičiui reikėjo ir diplomatinių
gebėjimų, ir apsukrumo, nes juk buvo tik prašytojas.
Pasakojimą apie Leopoldą Wilhelmą baigsime tokia
žinia: 1657 m. mirė jo brolis, Šventosios Romos imperijos imperatorius Ferdinandas III, Vengrijos ir Čekijos
karalius. Teisėtu kandidatu į imperatoriaus sostą buvo
Leopoldas Wilhelmas von Habsburgas, bet jis pirmenybę
atidavė Ferdinando sūnui Leopoldui, kuris 1658 m. tapo
imperatoriumi Leopoldu I.

IR WILHELMAS FRIEDRICHAS
NUSIPELNĖ ĮAMŽINIMO

Būtų įdomu išsiaiškinti, kada ir kaip susikirto Semenavičiaus ir Nassau grafo Wilhelmo Friedricho (1613–1664)
keliai. Kuo ši asmenybė reikšminga olandams ir kitoms
Beniliukso valstybėms, bent iš dalies gali padėti suvokti
Przemysławo Jaworskio sudarytas leidinys lenkų kalba
Beniliukso valdovai (Władcy Beneluksu. Genealogia). Mums
turėtų būti svarbu viskas, kas vienaip ar kitaip susiję su
Kazimieru Semenavičiumi.
Wilhelmas Friedrichas nuo vaikystės buvo rengiamas kario karjerai. Dvylikos tapo Jungtinių Provincijų
respublikos pėstininkų kapitonu, 1631 m. jam suteiktas
ir kavalerijos kapitono laipsnis. 1636 m. jis – jau Lies
veldo baronas, o 1640 m. mirus palikuonių nepalikusiam vyresniajam broliui Henrikui Kazimierui, paveldėjo Nassau-Diez (Dietz) grafo titulą. Beveik tuo pat metu
paskelbtas Fryzijos štatholderiu ir Nyderlandų kariuomenės vyriausiuoju kariuomenės vadu. 1641 m. tapo
Vokiečių ordino komandoru, 1642 m. gavo Špigelbergo
grafo titulą. 1644 m. pakeltas į Nyderlandų pėstininkų ir
kavalerijos pulkininkus, 1648 m. paaukštintas į artilerijos

ir kavalerijos generolus. 1650 m. mirus pusbroliui Vilhelmui II Oraniečiui, atsilaisvinusi Groningeno provincijos
štatholderio ir jos ginkluotųjų pajėgų vado vieta atiteko
Wilhelmui Friedrichui, o po mėnesio ta pati pozicija jam
atiteko ir Drentės (ol. Drenthe) provincijoje.
Pasiekėme tą Wilhelmo Friedricho karjeros kilimo
tarpsnį, kai į jo rankas pateko tik ką išspausdintas ir
dar spaustuvės dažais kvepiantis mūsų Semenavičiaus
veikalas Artis magnae artilleriae pars prima. Neatsispyrėme pagundai pateikti lotynišką knygos pavadinimą, nes
juk ne lietuviškas vertimas galėjo būti jam dovanotas.
Tikėtina, kad pats autorius, suprantamo jaudulio apimtas, rado progą įteikti savo pastangų vaisių kovose nusipelniusiam grafui. Tikriausiai abu turėjo ką prisiminti,
kaip Murspėjaus (lot. knygos leidime Murspey, pranc.
Murspeye) tvirtovės apgulties, paskui ir šturmo dalyviai.
Tiesa, jų vaidmenys nebuvo lygiaverčiai: grafas Wilhelmas Friedrichas vadovavo kariuomenei, kurioje kanonieriumi tarnavo mūsų Semenavičius. Tvirtovės apgulties ir puolimo metu dar kartą atsiskleidė kariuomenės
vado sumanumas ir patirtis. Pats šturmas Semenavičiui
padarė didelį įspūdį, visa jėga pliūptelėjo jo numylėtos
artilerijos galia sumanių pabūklininkų rankose. Dalį tos
patirties Semenavičius tvirtino panaudojęs ir šioje knygelėje, kurią jaučia didelę garbę dabar įteikti vienam iš
įžymiausių Europos karo vadų...
Pergalių akimirkas prisiminti malonu visiems, o Semenavičiui tai buvo dvigubas laimėjimas. Dalyvavo Wilhelmo Friedricho vadovaujamose karinėse operacijose,
dabar rankose knyga, įprasminusi antrąją jo gyvenimo
pusę. Semenavičius pasiekė aukščiausią savo gyvenimo
kūrybinę viršukalnę, o mintyse tikriausiai regėjo dar vie-
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Jei ne Nyderlandų kariuomenės artilerijos viršininkas Nassau grafas
Wilhelmas Friedrichas, vargu ar K. Semenavičius taip greitai būtų
sulaukęs savo knygos vertimo į prancūzų kalbą. Portreto dailininkas
nežinomas, kopija saugoma LDK Valdovų rūmų muziejuje

ną – antrosios šios knygos dalies pavidalu. Ji jau beveik
parašyta, lieka tik gauti lėšų leidybai. Tad nieko stebėtino, kad mūsų autorius gal net tapatino savo knygos antrosios dalies likimą su šiuo didžiūnu.
Regis, nenusivylė, nes būtent Wilhelmo Friedricho
pastangomis pirmoji Semenavičiaus knygos dalis iš karto buvo pradėta versti į prancūzų kalbą. (O gal pradėta
versti dar ir nespėjus išspausdinti?) 1651 m. vertimas,
kurį atliko Pierre’as Noiset Macerienas, buvo išspausdintas toje pačioje Jano Jansonijaus spaustuvėje kaip ir
lotyniškas originalas. Taigi ne prancūzai išsivertė, o Nyderlandų kariuomenės artilerijos generolo pastangomis
jiems padaryta paslauga. Matyt, būta ir kitų motyvų,
kodėl rūpėjo skubinti knygos leidimą prancūziškai. Nejau tebesitęsiantis Ispanijos Nyderlandų karas su Liudviko XIV Prancūzija?
Visai galimas daiktas, kad vertimą skubino anksčiau, matyt, dar ir prieš 1645 m. užsimezgusi Semenavičiaus pažintis su Wilhelmu Friedrichu. Prancūziškam
vertimui pratarmę parašė pats knygos autorius, ji datuota 1651 m. vasario mėnesiu. Tais metais vertimas išspaus-

26

dintas. Kaip ir derėjo, vertimą autorius dedikavo Fryzijos
štathalteriui Nassau grafui Wilhelmui Friedrichui, Jungtinių Provincijų respublikos artilerijos viršininkui. Šios
pareigos galėjo suartinti lietuvį su Nyderlandų artilerijos
generolu, o geri tarpusavio santykiai lemti sotesnį rytojų.
Veikiausiai Semenavičius pasinaudojo proga įteikti
grafui Wilhelmui Friedrichui ir prancūzišką savo knygos
Grand art d’artillerie vertimą. Pratarmę Semenavičius skyrė vertimo iniciatoriui, išvardijo visą pluoštą garbingų jo
titulų, apibūdino karinius nuopelnus, nevengdamas literatūrinio baroko stiliui būdingų puošmenų. Mums įdomiausia, kad prisiminė Wilhelmo Friedricho vadovavimą
Murspėjaus tvirtovės apgultyje ir ją šturmuojant. Palankių
žodžių nepašykštėjo ir didvyriškiems kariams, visiems
tvirtovės šturmo dalyviams. Matyt, iš tikrųjų kovinis karių meistriškumas padarė Semenavičiui didelį įspūdį, kai
stipri ir galinga ispanų ginama tvirtovė neatsilaikė prieš
sumanų Nyderlandų kariuomenės puolimą. Ir jeigu ne ši
prancūziško vertimo pratarmė, apie tą Murspėjaus tvirtovės paėmimą ir paties Semenavičiaus indėlį į pergalę nieko nežinotume. Išvada peršasi savaime: mūsų kraštiečiui
su Nyderlandų kariais teko laikyti apgultyje ir šturmuoti
ne vieną miestą ir tvirtovę, bet jeigu neaprašyta, neužfiksuota, tarsi ir nebuvo, dingo istorijos dulkėse.
Praėjus metams po knygos išvertimo į prancūzų
kalbą, 1652-aisiais, gimtoji Wilhelmo Friedricho NassauDiez grafystė Šv. Romos imperijos imperatoriaus buvo
kilstelėta į kunigaikštystės rangą, o jos savininkas – į
kunigaikščius. Kas žino, gal tam šiokios tokios įtakos
turėjo – tegu netiesiogiai – ir Semenavičiaus knygos
vertimas į prancūzų kalbą, Wilhelmo Friedricho karinių
talentų išryškinimas pratarmėje? 1654–1657 m. Wilhelmas Friedrichas atliko Overeiselio štatholderio-leitenanto pareigas, o 1655 m. paskelbtas pirmuoju Jungtinių Provincijų feldmaršalu (iš feldmaršalo pareigų pasitraukė
1660 metais). Mirė Wilhelmas Friedrichas po atsitiktinio
šūvio 1664 m. spalio 31 dieną Stadhouderlijk Hof rūmuose Leuvardene. Ten ir palaidotas Šv. Jokūbo bažnyčios
kriptoje. Likimo ironija: šitiek kovinių veiksmų, priešo
miestų ir tvirtovių šturmų, ir nė vienas priešo sviedinys
nekliudė. O krito nuo pasiklydusios kulkos...
Atkreipsime dėmesį, kad Semenavičiaus pratarmė,
parašyta 1651 m. vasarį prancūziškam vertimui, ilgainiui
susilaukė ypatingo rašančiųjų apie autorių dėmesio. Pirmiausia todėl, kad tai – paskutinis žinomas jo parašytas
tekstas. Be to – visiška Semenavičiaus likimo nežinomybė, kėlusi daugybę spėlionių ir įnešusi dar daugiau
painiavos į Lietuvos bajoro biografiją. Tačiau prie to bus
proga sugrįžti.
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S E M E N AV I Č I U S TA R P
ORANĖS PRINCŲ

Pažvelkime, kaip lietuviui bajorui sekėsi tarp Oranės
princų, kurių įtaką ir reikšmę Nyderlandams sunku
pervertinti. Mūsų plėtojamai temai ypač reikšmingas
Frederikas Hendrikas Oranietis (1584–1647). Su juo susiję Semenavičiaus, kaip karo inžinieriaus ir artileristo,
keliai Nyderlanduose. Apskritai Oraniečių-Nassau dinastijos princai Semenavičiaus likime suvaidino reikšmingą vaidmenį, ši dinastija susisiekia ir su Lietuvos
Gediminaičiais. Apie tą ryšį paprastai randa progą priminti mūsų istorikai, kai kuris nors Beniliukso sąjungos
princas ar princesė apsilanko Lietuvoje. Gaila, kad mažiau domisi atvykstančio svečio šalies istorikai.
Iš pagarbos dinastijai pirmiausia prisiminkime jos
pradininką Wilhelmą (Willemą) Oranietį (1533–1584),
pravarde Tylusis. Jis laikomas ir Nyderlandų įkūrėju.
Buvo vos vienuolikos, kai paveldėjo Prancūzijos piet
vakarių miesto Oranės (Orange) princo titulą, jam kartu atiteko ir ši pavardė, vėliau perėjusi jo palikuonims.
Dinastijos pavadinimas kilo nuo buvusios Oranės kunigaikštystės (pranc. principauté d’Orange). Tačiau karalystės Wilhelmas neturėjo, tik princo titulą. Titulo pradininkas tapo pirmuoju Olandijos ir Zelandijos štatholderiu,
tikruoju Nyderlandų revoliucijos lyderiu, vadovavo
šiaurinių Nyderlandų provincijų karo veiksmams. Atsidėkodamas Leideno miestui už atkaklų priešinimąsi ispanams per nepriklausomybės karus, 1575 m. įkūrė universitetą. Šis tapo ryškiu intelektinės tolerancijos židiniu
Nyderlanduose, traukė daugelio šalių mokslo siekusius
jaunuolius, taip pat ir protestantus iš Lietuvos. Universitete dėstė René Descartes’as, 1628–1649 m. gyvenęs
Leidene. Sunku patikėti, kad Semenavičiaus minti takai
nesusikirto su šio didžio matematiko ir filosofo keliais.
Savo knygoje mūsų tėvynainis mini Leideną ir šiame
mieste savo atliktus bandymus, kuriems naudojo Reino
vandenį. Tačiau knygoje Descartes’o niekur nepaminėjo.
Truputį keista. Nebent pats Semenavičius būtų norėjęs
pavedžioti už nosies savo smalsaujančius ainius.
Wilhelmas I Oranietis žuvo 1584 m. nuo klastingo ispanų samdinio (šiandien pasakytume – teroristo) šūvio,
o savo palikuonims paliko ne didelius turtus, o princų titulus. Jį pakeitė sūnus Maurice’as Oranietis (1567–1625).
Tais pačiais metais, tik pusmečiu anksčiau į pasaulį atėjo
Wilhelmo I Oraniečio sūnus su ketvirtąja žmona Frederikas Hendrikas Oranietis. Vadovauti Jugtinių Provincijų respublikai jis pradėjo 1625 m. po savo netikro brolio
Maurice’o Oraniečio mirties. Frederikas Hendrikas buvo
paskelbtas ir Olandijos, Zelandijos, Utrechto, Overeiselio

M I C H I E L V A N M I E R E V E L T . Frederiko Hendriko Oraniečio

portretas, apie 1640 m.

ir Gelderno štathalteriu, vadovavo ir Nyderlandų Respublikos užsienio reikalų ministerijai. Buvo ne tik puikus
karys, bet ir sumanus politikas, rodęs ir religinio pakantumo pavyzdžių. Tai jis Septynių Provincijų respubliką
atvedė į jos „aukso amžių“. Buvo pirmasis OraniečiųNassau dinastijos valdovas, olandiškai kalbėjęs be akcento. Tuo olandams ypač įtiko, nes ši tauta save skyrė
nuo vokiečių jau XV a., tačiau tik po 1648 m. įgijo oficialų
olandų tautos statusą. Skamba keistokai.
Trisdešimtmečio karo veiksmuose Frederikas Hendrikas dalyvavo nuo šešiolikos metų, pradėjęs vadovauti
kavalerijos būriui. Užsigrūdino gindamas daugelį miestų ir pilių, nemažas jo indėlis ir šturmuojant juose įsitvirtinusius ispanus. Nyderlandų vyriausiojo kariuomenės
vado pareigose vadovavo Grunlo (1627), Hertogenboso
(1629), Mastrichto (1632), Liuveno (1635), Šenkenšanso
(1635—1636), Bredos (1637) apgultyse. Vadovavo ir mūšiui prie Kallo (1638). Tai – svarbiausi, bet toli gražu ne
visi kariniai objektai, kur jam teko įrodinėti savo, kaip
karo vado, gebėjimus. Verta priminti, kad Trisdešimtmečio karo veiksmai Nyderlanduose rutuliojosi ne tiek atviruose lauko mūšiuose, kiek miestų ir tvirtovių apgultyse.
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Nieuwe Kerk Delfte

Mūsų plėtojamai temai Frederikas Hendrikas ypač
svarbus dėl to, kad jam vadovaujant Septynių Jungtinių
Nyderlandų Provincijų kariuomenei, jos sudėtyje kariavo ir K. Semenavičius. Deja, konkrečių žinių apie tai nėra
daug, kartais tenka remtis paties artileristo paminėjimais
ar užuominomis jo parašytoje knygoje. Mūsų bajoras
buvo pavaldus Oraniečiui, kai 1645 m. dalyvavo ispanų
užimto Hiulsto miesto apgultyje, vėliau ir miesto puolimo veiksmuose. Po 28 parų ispanai pasidavė.
Miestų, tvirtovių apgulčių ir puolimų patirtį Nyderlanduose Semenavičius labai vertino, jam tai buvo neabejotina karinio meistriškumo mokykla. Gaila, kad ne visas
Semenavičius sukauptas žinių ir patirties lobynas išvydo
dienos šviesą, taip ir nepasirodžius jo sumanytos ir beveik
parašytos knygos antrajai daliai. Tikriausiai joje būtų atsispindėjusi ir dalis Frederiko Hendriko karinės patirties.
Frederiko Hendriko atsidavimas kario ir valdovo
pareigoms amžininkus stebino, kaip ir vyriška ištvermė,
nes nuo 1632 m. jį kankino vis ūmėjantys podagros prie-
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puoliai. Hiulsto apgulties kampanijoje Frederiko Hendriko sveikata galutinai pašlijo. Kęsdamas didžiulius
skausmus, mirė 1647 m. kovo 14 d. Hagoje. Laidotas gegužės 10 d., praėjus dviem mėnesiams po mirties. Kaip
Respublikai itin nusipelniusį asmenį, dėkingi tėvynainiai
jį laidojo su ligi tol neregėtomis iškilmėmis. Į paskutinę
kelionę Delfto mieste Frederiko Hendriko Oraniečio palaikus 1947 m. gegužės 10 d. lydėjo daugiakilometrinė
iškilminga procesija, kurioje dalyvavo visų Respublikos
provincijų atstovai. Eisena buvo suformuota pagal tai
epochai būdingą struktūrą, dalyvaujant tik vyriškos lyties asmenims, būtinai su juodomis skrybėlėmis, einant
griežtai pagal tvarką. Priekyje – karinis eskortas, už jo
būgnininkai ir trimitininkai, toliau – pašarvotojo katafalkas, šalia artimieji ir giminės. Jie pirmieji praėjo pro
mirusįjį pasitinkančius (o gal atsisveikinančius?) garbės
vartus. Toliau garbingiausi asmenys ir į laidotuves atvykę svečiai, velionio bendražygiai, priklausomai nuo hierarchinio reikšmingumo, vietos valstybėje, turimų titulų,
rangų ir laipsnių. Dauguma procesijos dalyvių apsigobę
juodomis gedulingomis mantijomis iki žemės, tiesa, kai
kurie, veikiausiai savo vadovaujamų provincijų vadovai
ar miestų galvos, ėję priekyje, išsiskyrė spalvingais drabužiais, su kardais rankose. Už jų buvo nešamos vėliavos
su provincijų ir miestų herbais. Išpuošti paradiniai žirgai, gūnios su žirgų savininkų ir miestų herbais. Viskas
reglamentuota, pagal įprastus kanonus.
Apie procesijos mastą galima spręsti iš tokio amžininkų apibūdinimo. Įsivaizduokime, kad visa ši procesija
vingiuoja, rangosi tarsi žaltys, kurio galva su pašarvoto
princo karstu jau pasiekia karališkųjų asmenų laidojimo
vietą – Nieuwe Kerk bažnyčios slenkstį, o procesijos pabaiga dar nebuvo net pajudėjusi iš vietos. Šimtų procesijos dalyvių vardai, titulai ir pareigos įamžintos sunkiai
įtikėtino ilgio paveiksle. Tikriausiai nė vienas dalyvis
nepraleistas. Tarsi visi Olandijos žmonės būtų dalyvavę
atsisveikinant su garbinguoju savo valdovu. Frederikas
Hendrikas amžino poilsio atgulė Delfto Nieuwe Kerk
bažnyčioje, kur ilsisi jo tėvas Wilhelmas I, brolis Maurice’as ir 44 Oraniečių-Nassau dinastijos karaliai.
Įspūdingus procesijos piešinius sukūrė Piteris Nolpe (1613–1652), spaudos darbus atliko Nicolaesas van
Ravesteynas, abu iš Amsterdamo, o 1651 m. išleistoje
knygoje Begraeffenisse van syne hoogheyt Frederick Henrick įamžino architektas ir dailininkas Pieteris Postas.
Užmojis, vertas garbingo Septynių Jungtinių Nyderlandų Provincijų Respublikos vardo. Stebėtinas olandų
sugebėjimas vertinti ir įprasminti savo didžių asmenybių atmintį.

P I E T E R P O S T , P I E T E R N O L P E , N I C O L A E S V A N R A V E S T E Y N . Frederiko Hendriko Oraniečio laidotuvių procesijos fragmentai, 1651
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Raminta Gamziukaitė

Palanga kaip būsena
ir gyvenimo dalis

P

alanga mano gyvenime, tikėtina, atsirado dar prieš
man gimstant Kaune. Tėvas kartą sakė, kad čia gimiau, ir rodė dviaukštį medinį, rodos, pilką, namą
Maironio ir Jūratės gatvių sankirtoje, kurio šiandien jau
nėra. Jaunų mano tėvų, vasarojančių Palangoje, nuotrauka atrodo neįtikėtinai – pakrantės kopose išdžiaustyti
žvejų tinklai, o pačios kopos – švaraus balto smėlio stichija. Tėvas dar pasakojo, kartais plaukdavęs su žvejais
į jūrą. Mamos prisiminimuose vasaros buvusios karštos,
bet vakare nederėjo išeiti į gatvę be kojinių. Susidaro
dvilypis prieškarinės Palangos įspūdis – lyg ir žvejų kaimelis, lyg ir didmiesčio protokolui paklūstantis kurortas.
Šiandien tik gailiuosi, kad per mažai klausinėjau apie tai,
ko dabar jau niekas nebepapasakos.
Atrodo, kad Palangą pamilau dar negimusi, ir tai
meilei lieku ištikima ligi šios dienos. Tiesa, buvo metas,
kai aplinkybėms susiklosčius ar pasidavus visuotiniam
snobizmui, norėjau mylėti Nidą, bet atsirado daug šalutinių veiksnių (kad ir Thomo Manno draugija, Nidoje
susikūrusi, ten ir sunaikinta), kurie tą meilę apkartino.
Taip, Nida vienintelė ir nepakartojama, tai – stebuklas
ir vizija, bet vis dėlto kartu tai ir miestelis prie marių,
jūra tolėliau, ir jos ošimo negirdėti. Nida kiek mistiška, ji kartais stulbina jaukumu, o kartais gali bauginti.
Tai liudija ir iki galo neišaiškintas Thomo Manno išgyvenimas, galėjęs ilgainiui atitolinti rašytoją nuo Nidos,
jei tai greičiau nebūtų nulėmusios istorinės aplinkybės.
Vis dėlto rudeniniai Thomo Manno seminarai, subūrę į
draugiją individualistus, tai – unikalus Nidos fenomenas. Su Romualdu Ozolu apie tai kalbėjomės, deja, jau
paskutiniais jo gyvenimo metais. Jo projektas surinkti ir
publikuoti Thomo Manno draugijos kilimo ir žlugimo
istoriją bei visą seminarų medžiagą liko neįgyvendintas.
Kad ir kokie subjektyvūs veiksniai veiktų sąmonę, Nida
neabejotinai turi savo aurą, į ją panirti gera rudenį, bet
gera ir birželį, kai žydi jazminai ir akacijos. Nida – labiau
išgyvenimas, įspūdis, o Palanga – būsena.
Pirma kelionė į Palangą paauglystėje įsimintina tuo,
kad važiavau sunkvežimio kėbule, visą kelią stovėjau už
kabinos ir svaigau nuo Žemaičių plento vaizdų. Tada,
kaip ir važiuojant senuoju Kauno–Vilniaus keliu, aplink
plytėjo rugių laukai su pakraščiais mėlynuojančiomis rugiagėlėmis, kelias vedė pro Žemaitijos miestelius su gėlių darželiais prie namų ir nebuvo kas keli šimtai metrų
sustatytų įkyrių ir beprasmių reklamų. Tėvo darbovietės ekskursija, į kurią, kaip šiandien sakoma, supainiojęs
interesus, paėmė Mamą ir mane, parodė tokią Palangą,
kokią dabar sunkiai begalima įsivaizduoti – gatvėse ir
parke vyrai, tarp jų ir aukšti pareigūnai, vaikščiojo su
pižamomis, o damos puikavosi ilgais margais chalatais.

Toks buvo tuometinis kurorto stiliaus supratimas. Jūrą
pirmą kartą pamačiau visiškai ramią.
Vėliau kiekvieną vasarą būdavo diena x, kai Tėvas,
anksčiau nei įprasta parėjęs iš darbo, paskelbdavo – rytoj važiuojam į Palangą. Jam ilgai ruoštis nereikėdavo,
vaikščiodavo arba vienmarškinis, arba su megztiniu.
O mums su Mama tekdavo per pusdienį išskalbti ir
išlyginti (nes tada viską reikėjo lyginti, sintetikos dar
nebuvo) drabužius, ir dabar neįsivaizduoju, kaip mes
suspėdavom pasiruošti kelionei. Tačiau važiuodavom
būtent rytoj, o ne poryt, nors nebuvo jokių kelialapių,
jokių įpareigojančių datų. Paprastai sustodavom Maironio gatvėje, ir prasidėdavo būsto paieškos einant iš namo
į namą. Dažniausiai rasti tinkamą kambarį pavykdavo
gana greitai, o kai sėkmė nusisukdavo, tekdavo apsigyventi tolėliau nuo jūros. Diena x visada ateidavo liepos
pabaigoje, tad atostogos nusitęsdavo į rugpjūtį, ir iki šiol
labiausiai džiugina, teikia atgaivą rugpjūčio jūra, žalsva,
banguojanti ir putojanti. Vakarais, per potvynį, bangos
ant kranto piešia lengvai atpažįstamus Čiurlionio Jūros
sonatos kontūrus.
Studijų metais vasarų savaitės Palangoje itin spalvingos. Buvo ne tik įdegis, smėlis, jūra, bet ir simfoniniai
koncertai atviroje estradoje, ir tiltas, žinoma, tiltas, nuo
kurio dieną į vandenį šokinėdavo Stasys Krasauskas. O
vakare jis išplaukdavo į jūrą horizonto link ir sugrįždavo prieš pat saulėlydį, tuomet eidavo į krantą ant tilto
palikdamas šlapius pėdsakus. Šiltais vakarais senasis tiltas virsdavo podiumu, kuriuo žengdavo ir įžymybės, ir
paprasti poilsiautojai. Dabar madinga šaipytis iš saulės
palydėtuvių nuo tilto, bet juk tai – sena Palangos tradicija, savotiškas kurorto ritualas, ir ne taip jau svarbu, kad
vieni eidavo stebėti saulėlydžio, o kiti gal daugiau save
parodyti ir į kitus pažiūrėti. Ar tai tuštybė? Šiek tiek, bet
juk kurortas tam ir yra, kad galima būtų bent trumpam
pamiršti kasdienybę ir jos rutiną.
Šiandien poilsiautojai „uniformuoti“, kur bepažvelgsi, vien džinsai ir striukės, vaizdas šiuolaikinis, bet
nuobodokas. Tai, žinoma, netrukdo pabūti ant naujojo
tilto ir pasijusti arčiau jūros. Tačiau naujas ne tik tiltas,
laikai taip pat kiti. Ir kaip neprisiminti vasarų, kai buvo
prasidėjęs, o vėliau ir įsisiūbavęs kaprono ir nailono viešpatavimas. Atmintis piešia tokį vaizdą: atsirėmęs į tilto
turėklą, su labai gražia kauniete, medicinos studente J.
(vaikystėje kartu žaisdavome Žaliakalnyje), šnekučiuojasi visada elegantiškas Antanas Venclova. Mergina pūsta
švelniai rožinio nailono suknia atrodo lyg fėja, poetas
neabejotinai išgyvena estetinio pasigėrėjimo akimirką.
Mes su pussesere Danute, abi nepataisomos operomanės, daugiausiai dėmesio skirdavom operos solis-
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tams. Ant tilto eidavom pažiūrėti mūsų numylėtinių iš
arti... Vaikiška, naivu? Tikriausiai, bet juk buvom jaunos.
Štai akinamai balta šypsena blyksteli Henrikas Zabulėnas. O Valentinas Adamkevičius taip įdegęs, kad prasidėjus sezonui Otelo vaidmeniui tikrai neprireiks grimo.
O štai dvi gražios ir elegantiškos draugės Elena Saulevičiūtė ir Irena Jasiūnaitė, įsimintos kaip Eglė ir Mirta
Pilėnuose. Tai jos, niekuo dėtos, turėjo atlaikyti pasipiktinusių žiūrovų ataką, kai dėl ideologinių priežasčių repertuare numatytas Faustas su iš tremties grįžusiu Antanu Kučingiu, atliekančiu Mefistofelio vaidmenį, staiga
buvo pakeistas Vytauto Klovos – taip pat niekuo dėto –
Pilėnais. Stovėjome galiorkoje ir mes, drauge su tada dar
vokalo studentais Virgilijum Noreika, Vaclovu Daunoru,
Jonu Janulevičium, dar keliais iš matymo pažįstamais
vokalistais. Netikėtai atėjo mus globojęs ir be bilietų į
teatrą įleisdavęs administratorius Zilbermanas (vardo,
deja, neprisimenu, gal ir nežinojome, bet ir šiandien prisimename tą žmogų su dėkingumu) ir patarė išeiti po
pirmo veiksmo ir paprašė tą pat pasakyti „vsem svojim“
(teatro administratorius kalbėjo rusiškai). Kas tie „visi
savi“ sunkoka apibrėžti, bet tai tik rodo mūsų globėjo
dorumą ir geranoriškumą. Patarimo paklausėm, o buvo
ir tokių, kurie naktį praleido milicijoje. Tiesa, išeinant ir
mūsų prie durų budėję saugumiečiai klausinėjo, kodėl
atėjom, kodėl išeinam, bet nesulaikė. Daugelio mūsų pamėgtų solistų jau seniai nebėra, liko tik prisiminimuose.
Tačiau grįžkime į Palangos vasaras. Nusileidę nuo
tilto, poilsiautojai patraukdavo Birutės kalno link. Šventosios kryptis kažkodėl nebuvo populiari, gal sruvenantis
upeliukas buvo kliūtis, lengvai įveikiama, bet basomis, o
ne su gražiais bateliais. Neprotinga, bet ir savaime aišku,
kad prie gražių lengvų suknelių reikėjo tinkamų batelių –
jeigu jau puošiesi, tai būk nuosekli. Taigi, pagal išgales
visi stengėsi atrodyti gražiai, ir nematau čia nieko smerktino. Gal siekiant grožio buvo aukojamas patogumas, bet
patogių sportbačių ir džinsų tais laikais tiesiog dar nebuvo. Neturėjome ir striukių, bet buvo viena išimtis. Einant
nuo tilto pietų kryptimi, iš tolo ryškiai geltonuodavo Marijonos Rakauskaitės striukė, o greta juoduodavo Liudo
Truikio beretė. Šie du įžymūs ir originalūs žmonės ėjo
prieš srovę ir į vakarinį pasivaikščiojimą pajūriu išsiruošdavo anksčiau negu dauguma. Ar jie užeidavo ir ant tilo,
kai publikos likdavo mažiau, nebeprisimenu.
Visi tie kasdieniai kurortiniai ritualai, šiandien nuolat išjuokiami snobų bei šiaip laikančių save visažiniais,
niekam netrukdė. Tik dabar keista, pagalvojus, kad po
šeštos valandos, kitaip negu šiandien, niekas nebesimaudydavo, paplūdimiai tikrąja to žodžio prasme būdavo
„uždaromi“. Gal dėl to, kad kurorto „protokolas“ buvo
ryškiai atskyręs dieninius ir vakarinius užsiėmimus. Savaip protokolą koregavo dar ir pasieniečiai, nes vienuoliktą vakaro į pajūrį eiti buvo draudžiama. Kareiviai išvydavo paskutinius poilsiautojus, o iš ryto paplūdimius
rasdavome suakėtus. Kiek priešų šnipų tokiu būdu buvo
sugauta, istorija nutyli. Iš abiejų pusių kurortą rėmino
draudžiamos zonos, bet tolimesnių pasivaikščiojimų mėgėjai kažkaip jas apeidavo.
Pradėjus dėstyti universitete, laikinu vasaros prieglobsčiu tapo universiteto vilos. Iš pradžių viena iš
dviejų medinių, vėliau mūrinė. Senųjų Palangos vilų sąvade pilkasis namas įvardijamas kaip Buršteino vila, o
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geltonasis – tai 1899–1900 m. iškilusi vila Mahorta. Buršteino vila su mansarda pastatyta 1939 m. Kai po Pirmojo
pasaulinio karo pabaigos atsirado galimybė įsigyti buvusį grafų Tiškevičių turtą, ja pasinaudojo bankininkai
iš Kauno Nilsonas ir Tanchumas Buršteinai, nupirkę iš
grafo Tiškevičiaus trisdešimties arų sklypą. Nuo 1948 m.
pagal ilgalaikę sutartį vila išnuomota Vilniaus universitetui ir pavadinta poilsio namais Romuva. Vila Mahorta,
kurios ryškiausias akcentas – dviejų aukštų aštuoniakampis bokštelis, iki Pirmojo pasaulinio karo priklausė
grafienei Sofijai Tiškevičienei. Tarpukariu viloje veikė
restoranas, vakarais grodavo orkestras, vykdavo šokiai.
Ir ši vila 1948 m. išnuomota Vilniaus universitetui pagal
ilgalaikę sutartį.
Visa tai sužinojau tik praėjusią vasarą, perskaičiusi
bukletą Atrask senąsias Palangos vilas, juo ir rėmiausi savo
pasakojime. Abi praeitį menančios vilos šiandien merdi,
ir būtų labai gaila, jeigu jos visai sunyktų. Gyventi jose
nebuvo patogu, bet istorinį paveldą vertėtų rekonstruoti
ir išsaugoti pritaikius šiandienos reikalavimams. Juolab
kad geltonasis namas su aštuoniakampiu bokšteliu nuo
1997 m. įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų
kultūros vertybių registrą.
Bėgo metai, Palanga keitėsi. Sudegė medinis restoranas, niekam nerūpėjo jį atstatyti, dabar toje vietoje
atrakcionai, viena nykiausių kurorto vietų. Jau daug vėliau sudegė Kurhauzas, šio įvykio liudininke teko būti –
dūmų stulpas buvo matomas iš paplūdimio, o grįžus į
miestelį, beliko nufotografuoti smilkstančius degėsius.
Tačiau, kitaip negu medinio restorano, ši istorija turi laimingą pabaigą – atstatyta mūrinė sudegusio pastato dalis, Kurhauzo salėje jau ne pirmi metai vyksta koncertai.
Tikėtina, kad taip pat sėkmingai iš pelenų pakils ir medinė šio, kurorto įvaizdį įtvirtinančio, statinio dalis. Tarybiniais metais Palanga „pasipuošė“ stiklinėmis dėžutėmis-valgyklomis, prie kurių nusidriekdavo ilgiausios
eilės. Lūkuriuojant iki pat galo išlikdavo intriga – užteks
dešrelių ar jos pasibaigs anksčiau, nei ateis tavo eilė.
Pietavimo procedūra gal ir vargindavo, bet tada atrodė,
kad taip ir turi būti, kad kitaip nebūna, nes to „kitaip“
nebuvome matę.
„Kitaip“ atėjo su nepriklausomybe, bet, deja, ir su
kapitalizmu. Prisipažinsiu, kad buvau viena tikriausiai iš
nedaugelio tų naiviųjų, nesiejusių nepriklausomybės su
kapitalizmu. Palanga keitėsi drastiškai, kurortą užvaldė
turtas ir turtingieji. Pirmosios „kapitalistinės“ vasaros
buvo itin neramios: nauji namai išdygdavo kopose, statybų triukšmas lydėdavo į pajūrį ir persekiodavo viloje,
nes Birutės alėja ypač intensyviai puošėsi naujais ir labai prabangiais pastatais, daugiausiai viešbučiais naujiesiems lietuviams, rusams, baltarusiams. Tuo pereinamuoju laikotarpiu atskirtis buvo labai didelė ir skaudi.
Rasti savo vietą viską užvaldžiusioje sumaištyje nebuvo
lengva, nuo nevisavertiškumo komplekso gelbėjo universiteto vila, kur laikas, atrodo, sustojo. Vis taip pat
rugpjūtį pasirodydavo filosofas Eugenijus Meškauskas,
jo paskaitų universitete klausydavo ir tie, kuriems pagal
tvarkaraštį nepriklausė jas lankyti. Nuolatinis paskutinio vasaros mėnesio svečias buvo mūsų kursui lotynų
kalbą dėstęs profesorius Jonas Dumčius. Šis uždaras introvertiškas žmogus gyveno savo numylėtoje Antikoje,
išorinės permainos jo nedomino ir neveikė. Ir Vilniuje, ir
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Palangoje matydavau jį tamsiu kostiumu ir su tuo pačiu
portfeliu, kurį nešdavosi ir į paskaitas, ir į pajūrį. Tik
riausiai jame buvo Antikos autorių knygos. Profesorius
ieškodavo atskirties kur nors už Birutės kalno ir grįždavo
prieš prasidedant vakariniam „paradui“. Būta ir netekčių: vieną rugpjūtį, pasiklydęs tiršto rytinio rūko gaubiamoje jūroje, kelio į krantą nerado filosofas Jonas Repšys.
Tačiau, kad ir kaip į jas žiūrėtume, permainos vyko.
Atidarytas anksčiau uždraustas takas jūros link pro buvusią vyriausybinę zoną (tarybinė vyriausybė poilsiavo
artimoje Romuvos kaimynystėje ir paprastai pasirodydavo po liepos dvidešimt pirmosios, Vilniuje atšventusi tarybinės respublikos gimtadienį). Pereinamaisiais metais
keitėsi ir poilsiautojų kontingentas, radosi daug kičo ir
beskonybės. Nuo popsinės kultūros labiausiai kentėjo
Jono Basanavičiaus gatvė. Pagrindinę kurorto arteriją
užpildė triukšmingi žaidimų automatai, atrakcionai ir
kitokios pramogos. Greta kai kurių kavinukių puikavosi palmės, jau net nepasakysiu, tikros ar dirbtinės. Bet ir
skirtumo jokio nėra, svarbiausia tų atributų transliuojamas mentalitetas. Basanavičiaus gatvė ir šiandien išlieka
visų Palangos nekentėjų koziriu. Sutinku, kad tai – ne
pati gražiausia kurorto vieta, bet kai myli visumą, tai ir
su jos nepatrauklia dalimi tenka susitaikyti. Ir apskritai‚
„basanovkė“ nėra jau toks didelis blogis. Gal kas ir nesutiks, bet manau, kad šiek tiek tuštybės kurortui nekenkia.
Visa, kas žeidžia estetinį pojūtį, laikina ir lengvai
pašalinama, panašiai kaip tos palmės prie kavinių. Kurortininkai kažkodėl linkę įsigyti begalę jiems visai nereikalingų niekučių, todėl nenuostabu, kad pagrindinė promenada jų siūlo kiekviename žingsnyje. Betgi pro visa
tai galima visiškai ramiai, nesierzinant ir nesipiktinant,
praeiti, nes ir TV laidą Duokim garo žiūri ne visi. Tačiau ir
piktinasi ne visi – jeigu danguje kasnakt įsižiebia žvaigždės, vadinasi, kažkam to reikia (ar ne Majakovskis?). Jei-
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gu laida tiek metų išlaiko savo žiūrovą, vadinasi, jam to
reikia. Palanga nėra ekskliuzyvinis elitinis kurortas, ne
koks Šveicarijos St. Moritzas, į kurį suvažiuoja Holivudo
žvaigždės (klausimo, kas yra elitas, čia gal nespręsime).
Triukšmingos, margos, cukrine vata, spurgytėmis ir
dar dievai žino kuo prekiaujančios Palangos reikia didelei poilsiautojų daliai, tai teturi ją tokią. O kam reikia
ramaus elitinio kurorto, tesusikuria jį pats. Patikėkite,
galimybių tam daugybė, ir jos realizuojasi vos pasukus
į šalį nuo „basanovkės“. Visos kitos, jūros link vedančios
Palangos gatvės stebėtinai gražios, ramios, išpuoselėtos,
su didžiulėmis, po lietaus itin gaiviai kvepiančiomis pušimis. Nesu tikra dėl liepos mėnesio, nes tai – masinių
atostogų metas, bet rugpjūtį, jei tik nori, gali turėti Palangą sau. Kita vertus, šiltą šeštadienio vakarą gali būti
visai smagu išeiti į žmonių ir garsų pilną pramogų gatvę,
kur iš kiekvienos kavinukės sklinda, na taip, popsinės
dainos lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Visa tai susilieja į
neapsakomą kakofoniją, kurioje kartais pasigirsta ir lengvai atpažįstamo tembro žinomesnio dainininko balsas.
Norisi tvirtinti: niekam dėl to karūna nenukris.
Nežinau, koks laiko tarpsnis susidarytų sudėjus visas per gyvenimą Palangoje praleistas savaites, bet neabejotinai tai be galo svarbi, autonomiška, nuo viso kito
laiko atsiskyrusi dalis. Palangoje visada atsiranda savaime šiaip sunkiai pasiekiama būsena „čia ir dabar“, kai
gyveni ėjimu per pušynėlius prie jūros, pasinėrimu į dažnai šaltoką vandenį, – kokia palaima, – ir daugiau niekas
nerūpi. Permainingas oras taip pat nestokoja žavesio, o
sąlytis su smėliu, vėju, bangomis, lietumi neapsakomai
praturtina, nes tai, nors ir labai sąlygiškas, bet vis dėlto
sąlytis su gamta, kurio taip trūksta miesto gyventojui.
Palanga – tai būsena, išlaisvinanti nuo praeities ir leidžianti negalvoti apie ateitį. Palaiminga būsena, kurios
kitur patirti neteko.

Vytauto gatvė Palangoje. Palangos viešosios bibliotekos nuotrauka
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Austėja Mikuck y tė-Mateik ienė

Gyvybinga marinistinio
peizažo tradicija
2018-uosius tarptautiniai tapybos plenerai „Nidos  ekspresija“ užbaigė paroda „Nidos
išrinktieji“ Mykolo Romerio universitete Vilniuje ir Nidos kultūros centre „Agila“, skirta
Lietuvos atkūrimo 100-mečiui. Joje buvo eksponuojama apie 100 dailininkų kūrinių iš Nidos
tapybos kolekcijos. Todėl, net matydami tik pusė parodos, t. y. regėję tik darbus, eksponuotus
Vilniuje, ir vis žvilgtelėdami į šios ekspozicijos dalies dokumentaciją, galime susidaryti gana
ryškų vaizdą, užčiuopti esmę ir tendencijas.

K

asmetinis pleneras Nidos ekspresija organizuojamas dar nuo 1995 metų, tad skaičiuoja jau
24-uosius gyvavimo metus. XX amžiaus pabaigoje būrelis jaunų tapytojų, paskatinti tuometinio Neringos
mero Stasio Mikelio, atgaivino kasmetinius dailininkų
plenerus Nidoje. Atkurtųjų plenerų organizatorius – tapytojas Saulius Kruopis, jo įkurta menininkų asociacija
Tiltas, savo pavadinimu tiksliai nurodanti plenerų atspirties tašką istorinėje perspektyvoje.

P L E N E R O P I R M TA K A S

Šio plenero ištakos susiklostė 1909–1939 metais. XX amžiaus pirmoje pusėje šešis sykius vasaras Nidoje leido
ekspresionistinės grupės Brücke (Tiltas) nariai. Dabartiniai plenerai gyvuoja remdamiesi novatoriškiausios
ir moderniausios tuometinėje Vokietijoje grupės Brücke
manifesto, parašyto 1906 m., dvasia. Jų manifeste išpažįstama meilė kūrybinei laisvei ir bendruomeniškumui:
„Tikėdami pažanga... kviečiame visą jaunimą susitelkti.
<...> Prie mūsų gali prisidėti kiekvienas, kuris laisvai ir
betarpiškai vaizduoja tai, kas jį skatina kurti.“
Tad būtent čia, Nidoje, buvo sukurti paveikslai, kurie šiandien yra dailės „aukso fondas“, tarp jų – tokios
Vakarų Europos dailės žvaigždės kaip M. Pechsteinas,
K. Schmidt-Rotluffas. Naujam gyvenimui prikelto plenero ryšys su savo „protėviu“ nėra tik formalus. S. Kruopis
gilinasi į grupės Brücke dokumentus, istoriją, tuometės
dailės kontekstus. Neįsprausdamas dabartinių dailininkų į referavimo rėmus, menininkas žaismingai suaktualina praeitį plenerus dedikuodamas toms temoms, kurios
buvo skelbiamos istorinės dailininkų grupės pleneruose.
Kasmet po Nidos tapybos plenero vyksta tarptautinės kilnojamosios parodos Lietuvoje ir užsienyje: Vokietijoje, Latvijoje, Indijoje, Italijoje, Suomijoje, Danijoje,
Estijoje, Rusijoje, Čekijoje, Gudijoje. Per 24 metus meno
mylėtojai buvo kviečiami net į 187 gausias šio plenero
parodas, kuriose atsiveria Kuršių nerijos vaizdai. Nidos
plenerų kolekcijoje jau susikaupė apie 1000 tapybos bei

grafikos meno darbų. Plenerų organizatorius S. Kruopis
išreiškia norą, viltį, svajonę, jog visi Nidoje, Preiloje ir
Juodkrantėje sukurti tapybos ir grafikos kūriniai kada
nors bus nuolat eksponuojami neringoje. Todėl nuo pastarojo plenero dailininkai raginami dalį sukurtų kūrinių
palikti jų įkvėpėjai – Nidai.

PEIZ AŽŲ HIBRIDAI

Šioje 24 metų kūrybos vaisius reprezentuojančioje pa
rodoje dominuoja lietuvių autoriai, tačiau išvysime ir
įvairiausių pasaulio kampelių atstovų kūrinių, maloniai
stebinančių plenero tarptautinių ryšių įvairove. Latvijos,
Karaliaučiaus krašto, Gudijos, Ukrainos, Lenkijos, Nepalo, Indijos, Šri Lankos, Jemeno, Jungtinių Arabų Emyratų,
Indonezijos, Gruzijos, Armėnijos, Prancūzijos, Olandijos,
Austrijos, Norvegijos, Danijos, Vokietijos, Estijos, Suomijos dailininkai savo teptukais tiesė tiltus tarp gimtųjų šalių ir Lietuvos, paveiksluose išgaudami netikėtas, įdomias
lietuviško pajūrio interpretacijas, turinčias ir jų gimtųjų
kampelių specifikos, ir Lietuvos gamtai būdingų bruožų.
Paroda skirta Lietuvos atkūrimo 100-mečiui, todėl
simboliškai eksponuojami apie 100 dailininkų kūriniai iš
Nidos tapybos kolekcijos. Šia paroda pirmiausia siekta
pristatyti estetikų, požiūrių į pajūrio peizažą, pleneruose dalyvaujančių asmenybių įvairovę. Į ekspoziciją buvo
atrinkti ir su garsiausiais vardais ir aukščiausiai kokybės
kartelę užkėlę kūriniai, ir neįprasčiausi, individualiausi
žvilgsniai, be to, ir jaunųjų autorių eksperimentinė drąsa,
tolesnės dailės raidos pranašysčių lėmėjai, intuityviai jautriausiai pajūrio dvasią, aurą, atmosferą pajutę ir užfiksavę.

MEISTRYSTĖS KER AI

Peizažas, nutapytas tradiciniu stiliumi, realizmui artima
estetika, vis dar gali nustebinti ir nudžiuginti. Kada?
Tuomet, kai tai atlikta itin meistriškai, profesionaliai. Eskiziško realizmo žavesį plenere akivaizdžiai pademonstravo Jonas Lenkutis. Jo kūrinyje Nida plonos, trūkinėjančios linijos mentele išdraikytų debesėlių fone perteiktas
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karščio efektas, kai griežti kontūrai ima nykti, tūrių ribos
tirpsta, lydosi ir varva. Įtaigiai saulėtą dieną ir lengvą brizą burėse perteikė ir Romualdas Balinskas. Jo paveiksle
Jachtos Neringoje susidursime su griežtesne architektonika, įdomiu centrinės kompozicijos tolumoje sprendimu.
O štai Bangučio Prapuolenio akvarelė pavergia neužkankintu dažo liejimu. Prasišviečiantis popieriaus
pagrindas atstoja vandens paviršiaus žėrėjimą saulės
spinduliams atsimušant į švelnias bangeles. Prapuolenis sąmoningai renkasi akvarelės technikos kategorijoje
ryškias spalvas. Spalvos – pagrindinis autoriaus objektas
šiame kūrinyje. Arvydas Každailis – kaip visuomet – pasižymi nepriekaištinga technika ir lakia fantazija. Aptrupėjęs švyturio bokštas su nuskilusiais laiptais ir malūnsparniu fone atrodo lyg pasakos ar stebuklinės istorijos
fragmentas.

P L AT E S N I M O S TA I

Ne mažiau meistrystės reikalauja ir ekspresionistinė raiška. Ekspozicijoje neabejotinai dominuoja būtent ekspresyvus potėpis. Kodėl? Priežastys paprastos ir logiškos.
Pirmiausia pats plenero žanras kviečia atsipalaiduoti,
išlaisvinti teptuko judesį. Tad tokią plastinę kalbą pasufleruoja ir pačios aplinkybės, raginančios galbūt sykiais
kruopštesnius dailininkus imtis platesnių mostų. Antra,
šis pleneras, kaip minėta, puoselėja ekspresionistinės
grupės Brücke ideologinį palikimą. Trečia, ekspresionizmas – nuo modernizmo laikų yra dominuojanti lietuvių
tapybos mokykla, aktualumo nepraradusi ir postmodernizmo epochoje. Galiausiai atsakymo toli ieškoti nebūtina. Dominuojančią raišką juk pakužda ir pats plenero
pavadinimas – Nidos ekspresija.
Tačiau pabandykime apžvelgti pačius ekspresyviausius kūrinius. Jų daug, tad kaipgi juos aptarti? Pasekime
tematine gija. Vienokiu ar kitokiu pavidalu plenerus
vis aplanko chrestomatinė mauduolių tematika. Ričardo
Zdanavičiaus mauduolės tiesiog knibždėte knibžda sausakimšame paplūdimyje. Dinamika, judesys, malonus
šurmulys, rodos, palytėjo kiekvieną paveikslo centimet
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rą. Nepaprastai romantiška, svajinga Vijos Tarabildienės
mauduolė. Pastelinis, ramus merginos kūnas žaviai kontrastuoja su dramatiniais tonais, sklindančiais iš pasibaidžiusių paukščių karksėjimo, jūros bangų siautulio. Akį
patraukia ir Eimučio Markūno mauduolė. Žali ir mėlyni
kūno atspalviai paverčia merginą pačios jūros alegorija.

JŪREIVIO SAPNAS

Vis dėlto dominuojanti, nes neišsemiama laivų, burlaivių, jachtų ir kitų vandens transporto priemonių tematika. Štai, pavyzdžiui, tapančio architekto Juozo Pranckevičiaus darbas Nidos uostas yra nutapytas 2018 metų
plenere. Pastarasis pleneras skelbė būtent šio objekto
temą, norint atkreipti dėmesį į liūdną Nidos uosto griovimo faktą. Dailininkai buvo raginami fiksuoti uosto architektūrą akimis, fotoaparatais ir, žinoma, teptukais. O
prie ekspresyvių vandens transporto atvaizdų, be abejo,
pirmu numeriu įrašysime patį plenerų organizatorių –
tapytoją Saulių Kruopį. Kodėl pirmu numeriu?
Nes Kruopis – sakykime radikaliai (gerąja prasme) –
ekspresyvus tapytojas. Jo spalvų gama primena fovistų
mėgtą koloritą. Paveiksle Nidos simbolis – Kurėnai saulėlydis nudažo vandenis raudonai tarsi Nikolajaus Rericho
dangus. O Kruopio danguje matome autoriaus pamėgtą
drąsų ir pavojingą, bet puikiai įvaldytą geltonos ir violetinės spalvų kontrastą. Ne sykį Indijoje lankęsis autorius
šiuo ir kitais spalvų deriniais primena rytietišką kultūrą.
Autoriui tapyba koduoja tris pagrindines sudėtines dalis:
spalvą, išraiškingą potėpį ir „nervą“, sakykime, gyvybę.

S U Ž V E J O T I AT M O S F E R Ą

Itin atmosferiškas Andrejaus Matiušino iš Karaliaučiaus
paveikslas Nidos uostas. Apšviesti laivų stiebai ir jų atspindžiai vandenyje maudosi mistinėje prietemoje, kur
dangus ir vanduo susilieja į vieną nedalomą visumą.
Kone kiekvienas potėpis sklidinas spalvų įvairovės, plastika minkšta lyg šiltas vaškas, juodi dažo pataškymai suteikia kompozicijai subtilumo ir elegancijos lyg damos
apgamas ant skruosto. Žinoma, kaip visuomet ekspresy-

A R T U R A S S A V I C K A S . Kuršių nerijos pasaka, 2018

N I N A B O N D A R E N K O . Nidos prieplaukos, 2018

D O V I L Ė B I L K Š T I E N Ė . Vytauto Kernagio atminimui, 2017

S K A I D R Ė B U T N O R I U T Ė . Bangų supuoklėse, 2008

S A U L I U S K R U O P I S . Nidos madona, 2008

D A N I E L I U S R U S Y S . Reminiscencijos Nidoje, 2011
J O N A S L E N K U T I S . Nida, 2017

M A K S I M D R A N I C I N . Jūros pakrantė, 2018

D H A N U B A H A D U R Y A K H A . Nidos valtys, 2018

D E I V I S D A P K U S . Nidos laivas, 2016

A N D R E J M A T I U ŠI N . Nidos uostas, 2014
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vūs ir be etiketės lengvai atpažįstami Rūtos Eidukaitytės
paveikslai. Šįsyk savo svajingu, minkštu potėpiu Rūta
fiksavo miestelio kasdienybės epizodus.
Labai jautrus, ekspresionizmo srovei gal ir nepriskirtinas, bet ekspresijos nestokojantis ir Katios Rudakovos
iš Ukrainos kūrinys. Kruopščiai ištapyti vėliavėlių, šviestuvų, laivų stiebai nesutrukdo autorei džiazuoti, tapant
vėjo šiurenamus krūmus, tolumoje pūpsančias kopas
ir debesų cukraus vatos kalnus, atliepiančius vandens
raibuliavimą. Įdomų laivo sausumoje „portretą“ nutapė
jaunosios kartos ekspresionistas Antanas Šeronas. Tapytojas, kaip visuomet, daugiausia dėmesio sutelkia į
šviesos ir šešėlio egzistavimą, judėjimą, jų įtaką objektų
formoms.

S AV I TA S B R A I Ž A S I R T R A D I C I J A

Pabaigai pasilikau aptarti dar vieną smagią kategoriją.
Tai – neįprasti, netikėti, unikaliu žvilgsniu paženklinti
darbai. Kai kurie jų neabejotinai yra firminio autoriaus
braižo išdava. Savo išskirtinį stilių pritaikydami tradicinio plenerinio pajūrio peizažo formatui, tapytojai padarė
tikrų atradimų. Šie darbai savo unikalumu iki galo išsiskleidžia būtent tarp kitų autorių paveikslų. Šis efektas,
matyt, nebūtų toks stiprus personalinėje vieno ar kito
autoriaus parodoje.
Kalbu apie tokius autorius ir kūrinius kaip, pavyzdžiui, Danieliaus Rusio paveikslą Reminiscencijos Nidoje.
Šio neeilinio lietuvių dailininko, sakyčiau, tikro filosofo,
mąstytojo ir laisvos sielos kūrėjo paveiksle išvysime jo
skiriamuosius ženklus: įbrėžimo, suvarstymo, lašelių iliuzijas. Taip pat lengvai atpažinsime ir Gražinos Vitartaitės
kūrinį, kur teptuku suraityti raštai lyg mezginiai ar voratinklis sujungia reginio objektus. Šiame paveiksle jie virsta
žvejybai paruoštų ar po jos džiovinamų tinklų užuomina.

PA J Ū R I O D VA S I A

Kitame neįprastų paveikslų pogrupyje – kūriniai, kurių
magija, rodos, radosi iš autoriaus sąlyčio su ypatinga
pajūrio dvasia. Vienas postmoderniausių parodoje – Do-

vilės Bilkštienės paveikslas. Jame – romantiškas ir melancholiškas pagarbos Kernagiui gestas. Čia nedvejojant
atsiduria ir Rimto Tarabildos siurrealios ir pašėlusios
vizijos. Birutės Zokaitytės akvarele nulieta gulbė. Autorė
su savo vaizduojamuoju objektu išlaiko dvilypį santykį.
Tai – ir lengvas ironizavimas, ir pasigėrėjimo vadinamuoju banaliu grožiu pripažinimas.
Kažkoks kitoks, kiek simbolistinis Astos Jančiauskaitės debesų laivelis. Kitokios plastikos, bet simbolistine kalba dvelkiantis ir Skaidrės Butnoriūtės kūrinys.
Nežemiška šviesa leidžiasi ant kopų – ne mažiau nežemiškų gamtos kūrinių. Įdomus neonine rausva nutapytas Andrejaus Fedosejenko iš Ukrainos kūrinys.
O kompozicija sutvarkyta meistriškai ir struktūriškai,
turinti kašauskiško griežtumo. Išradingas nepaliečio
Dhanu Bahadur Yakha audroje lūžtančių laivelių vaizdas. Simpatiškas dekoratyvus Agnieszkos Kwiatkowskos iš Lenkijos impresionistiškas, pikseliais abstrahuotas peizažas.
Skirtingos kultūros formuoja skirtingą skonį, svetima aplinka pajaučiama ir regima kitaip nei vietinė,
įprasta. Visa tai veikia tapybą – jos spalvinę gamą, horizontą ir pan. Todėl, be abejo, įdomūs buvo Šri Lankos
dailininkės Yoshita Ahmed Meher, Indijos kūrėjų Arijeeto Chanda ir Shivani Subba, Jemeno dailininko Radfano
Al Mohammedi, minėto Nepalo atstovo žmonos Binitos
Ejam Yakha darbai.

* * *

Tad iš šios parodos dokumentacijos apžvalgos žadėjau
apčiuopti plenero Nidos ekspresija 24 metų veiklos rezultatų tendencijas. Kokios jos? Iš tiesų daug ekspresijos.
Ko dar? Meistrystės, technikos ir, kita vertus, jausmo,
emocijos, atmosferos. Na, o kokia plenero esmė? Mano
požiūriu, jis puikiai parodo, kad 24 veiklos metai ne numarina, ne nuvalkioja jau ir taip gilias, senas tradicijas
turintį marinistinio peizažo žanrą, bet prikelia jį naujam
gyvenimui, adaptuoja jį šiuolaikiniam ritmui, aktualizuoja bendrais kontekstais ar intymiu asmeniškumu.

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 9 , N R . 2 ( 6 0 7 )

37

Vilniaus juvelyras,
atkūręs valdovų žiedus

Darijus Gerlikas (g. 1970) 1988 metais baigė skulptūros klasę M. K. Čiurlionio menų mokykloje, 2003 metais Vilniaus dailės akademijoje įgijo juvelyro bakalauro laipsnį, 2009 metais – magistro. Be to, dar buvo vieneri mokymosi metai Danijoje ir aštuoneri Italijoje, Florencijoje. Kaip
juvelyras, kuria nuo 1999 metų, 2016-aisiais įsteigė juvelyrikos mokyklą „Vilnensis“. Juvelyrą
kalbina Audrė Karaliūnaitė.

Kaip Jūs tapote juvelyru? Kodėl?
Tas „kodėl“ turi labai paprastą atsakymą, Dailės akademijoje studijavau dizainą. Tai buvo permainų laikai –
Sąjūdis, Nepriklausomybė... Mes darydavome projektus
gamykloms, o gamyba tuo metu dažnai žlugdavo, gamyklos būdavo uždaromos. Mes buvome lūžio karta,
kai nebebuvo paskyrimų, mes turėjome patys susikurti
darbo vietą. Dizaineris padaro projektą, o jis taip ir lieka
neįgyvendintas. Mane patraukė juvelyrika, nes juvelyrikoje pats už viską esi atsakingas.
Kadangi juvelyriką siaurai suprantame kaip papuošalus, –
dažniausiai iš kokių nors metalų ir akmenų, – kiek Jums yra
svarbi medžiaga? Ar akmenys ir metalai turi kokių ypatingų
savybių ar galių?
Aš, kaip juvelyras, į medžiagą žiūriu gana pragmatiškai, tačiau labai žaviuosi brangiųjų akmenų spalvomis,
jų žaidimu su šviesa, tuo vidiniu žėrėjimu. Man patinka dirbti su brangiaisiais metalais. Jaučiu šių medžiagų
tarpusavio darną, estetinę jungtį ir kuriamą nuotaiką.
Svarbiausia yra spalva ir akmens bei metalo derinys, antra, reikia žinoti, kam papuošalas bus skirtas. Dar labai
svarbu žinoti akmens fizines savybes: vieni yra trapūs,
lengvai skyla, kiti – skaidrūs ar nepermatomi, savaip laužia šviesą... Visa tai ir diktuoja papuošalų idėjas.
O kaip Jūs susidomėjote Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų žiedais?
2004 m. Taikomosios dailės muziejuje, Arsenale, vykusioje Valdovų rūmų radinių ekspozicijoje pamačiau žiedą su deimantu. Aš į jį pažvelgiau juvelyro akimis. Jau
buvau įgijęs patirties, pasimokęs Italijoje ir penkerius
metus dirbęs juvelyru. Atsirado vidinė nuojauta, kad
teks prie to žiedo prisiliesti... Ir tik 2015 metais aš jau
galėjau papuošalus pačiupinėti. Tai yra tikri valdovų žiedai su deimantais. Papuošalų su deimantais tais laikais
galėjo turėti tik valdovai, nes deimantai ir rubinai buvo
labai brangūs ir vertinami. Tie žiedai yra išskirtinio grožio, techniškai labai sudėtingi, su daugybe detalių: vynuogių kekės, inkrustacijos, o pats deimantas nušlifuotas
senovišku būdu. Kilo klausimas, kaip prieš penkis šimtus metų meistrai tai padarė, juk nebuvo šlifavimo mechanizmų, mikroskopų. Pirmasis mano uždavinys buvo

A U D R Ė S K A R A L I ŪN A I T Ė S nuotrauka

perprasti, kaip jie padaryti. Laimė, turėjau patirties, nes
mokiausi Florencijoje pas senuosius italų juvelyrikos
meistrus. Taigi man pavyko rasti raktą, o tada pasidaro
ne taip ir sudėtinga, tik reikia laiko...
Kaip Jums atrodo, kokie meistrai gamino tuos žiedus?
Kaip žinome, karaliaus Žygimanto Senojo žmona italė
Bona Sforza, 1518 metais, atvykdama į Vilnių, atsivežė
ir renesansinę itališką kultūrą. Atvažiavo su visa damų,
muzikantų, kulinarų, auksakalių ir kitokių amatininkų
palyda. Tuo metu Vilniuje gyveno daug įvairių tautybių
meistrų, tad lieka neaišku, kas išties nukalė tuos žiedus.
Tačiau žinome, kad prie Valdovų rūmų buvo daug auksakalių, buvo gaminama daug juvelyrinių dirbinių: jais
buvo puošiamasi, jie keliaudavo ir į kitas šalis. Valdovai
turėdavo netgi po keturis penkis meistrus, kurie gamino jiems papuošalus. Papuošalai būdavo dovanojami
įvairiomis progomis. Tarp dviejų sostinių – Krokuvos
ir Vilniaus – valdovai dažnai keliaudavo sustodami ir
kituose miestuose. Teritoriniai ir vedybiniai ryšiai jungė kilmingas gimines ir papuošalai keliaudavo iš vienų
rankų į kitas.
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Sugrįžkime prie valdovų žiedų. Kokia technika jie nukaldinti?

Žiedas su perlu. Replika. (Vytauto
signatūrinis žiedas?) Auksas, perlas. 2017

Valdovų žiedai yra atlikti kalinėjimo technika, su emaliu, inkrustuoti akmenimis, ypatingo šlifavimo, vadinamo negatyviniu, graviruoti. Aš, atkurdamas valdovų
žiedus, naudoju rėžtukus ir rankomis graviruoju, – tuo
mano darbai išsiskiria iš kitų. Lietuvoje ši tradicija nebuvo paplitusi, dažniausiai buvo dirbama vadinamąja
skandinaviškąja technika, atėjusia iš Talino mokyklos,
kur papuošalai buvo gaminami lankstant metalą ir iš jo
konstruojant papuošalą.

Iš kur meistrai gaudavo brangiųjų akmenų?
Renesanso laikotarpiu Venecijos ir Florencijos pirkliai
atgabendavo iš Indijos brangakmenių, šilko ir prieskonių. Didikai Medici išpopuliarino puošimosi kultūrą.
Taigi meistrai buvo skatinami kurti, turtingesni žmonės
taip pat norėjo puoštis, ir papuošalai tapo neatskiriama
jų gyvenimo dalimi.
Prisiminkime Florenciją. Turbūt viena žymiausių vietų yra
auksakalių tiltas Ponte Vechio.
Istoriškai Ponte Vechio buvo dengta galerija iš Palazzo Pitti į Palazzo Medici, kad didikai nematomi galėtų
patekti vieni pas kitus. Tik daug vėliau tas koridorius
apaugo meistrų dirbtuvėlėmis ir tapo Florencijos įžymybe. Man teko dirbti visai netoli jo. Praeidavau juo gal
tris kartus per dieną grožėdamasis meistrų darbais. Tai
yra ir itališko gyvenimo stilius. Sakoma, kad mergaitė
iki aštuoniolikos metų iš senelių būna gavusi 50 gramų
auksinių papuošalų. Dovanoti auksinius žiedus, auskarus, grandinėles yra jų kultūros dalis. Taip nuo mažumės
italams ugdomas estetinis skonis.
Kokia technika būdinga italų papuošalų kūrėjams?
Kiekvienas Italijos regionas išsiskiria specifine papuošalų kūrimo technika. Florencijai būdinga bučelati technika,
kurios aš išmokau ten stažuodamasis ir dabar naudoju
kurdamas savo papuošalus. Bučelati – tai aukštoji juvelyrikos mada. Tai labai preciziškas, rankų darbo ažūrinis
pjaustymas, reikalaujantis didelės profesinės meistrystės. Florencijoje iki šiol labai vertinamas juvelyro rankų
darbas. Nors Italija garsi ir juvelyrikos pramone, – ten
gaminama kilometrai grandinėlių, apyrankių, – bet autoriniai darbai yra itin vertingi ir didžiai vertinami.

Žiedas su deimantu. Replika.
Auksas, deimantas. 2016

Manęs dažnai klausia, koks metalas man priimtinesnis. Sunku pasakyti – pagal situaciją. Pietiečiai labiau
mėgsta auksą, nes jis labiau tinka prie įdegusios odos.
Šiauriečiams lyg ir mielesnis sidabras arba baltasis auksas.
O mūsų valdovų žiedai buvo auksiniai?
Taip. Valdovų žiedai buvo auksiniai. Randama ir sidabrinių, bet tai, matyt, žemesnio rango gyventojų papuošalai.
Kaip juvelyras pradeda kurti savo darbą, nuo ko: idėjos, detalės, akmens ar ko nors kito?
Pirmiausia, žinoma, yra idėja. Pasidarau eskizą. Dažnai
mintį padiktuoja akmens spalva ir dydis. Jis juvelyrui yra
atskaitos taškas, nuo jo priklauso ir visa kita.
Atkuriant Lietuvos valdovų žiedus, buvo kitaip, nes
dabar taip nušlifuotų brangakmenių nėra. Man reikėjo
išsiaiškinti, kaip nušlifuoti brangakmenius senoviniu
būdu pagal to meto tradiciją. Vadinasi, reikia imti daug
didesnį brangakmenį ir šlifuoti taip, kad jis atrodytų kuo
artimesnis autentiškajam. Reikia surasti tinkamus akmenis, tinkamą techniką. Tai – ilgas ieškojimų kelias.
Čia iš karto bandau paklausti: kiek maždaug laiko prireikė atkurti Barboros Radvilaitės žiedą?
Na, sunku suskaičiuoti, su visomis paieškomis užtruko
maždaug dvejus metus. Be to, tam reikia ir nemažų finansinių indėlių.
Sugrįžkime prie pirmo atkurto žiedo. Koks jis?

Barboros Radvilaitės žiedas. Atkurtas
pagal J. Hopeno piešinį. Auksas,
deimantas, smaragdas, rubinas. 2016

Tai, kaip minėjau, buvo žiedas su deimantu ir žiedas su
rubinu. Jie buvo rasti per kasinėjimus ir dabar saugomi

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 9 , N R . 2 ( 6 0 7 )

Valdovų rūmuose. Jie buvo man pirmasis iššūkis ir pa
skata domėtis ir dirbti toliau su valdovų žiedų kolekcija.
Naujas iššūkis buvo Barboros Radvilaitės žiedas... Kazimiero Jogailaičio žiedas su turkio širdimi. Beje, dvasininkai sako, kad tokį žiedą žmogus užsimaudavo stodamas
į vienuolyną. Toliau buvo žiedas su perlu (nykščio nago
skersmens jūrinis perlas). Šis žiedas buvo rastas N. Kitkausko 1969 metais kasinėjant Vilniaus katedros rūsius.
Iki šiol ginčijamasi, kam jis priklausė. Vieni istorikai
sako, kad tai galėjo būti ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto investitūros žiedas, nes jis yra gana didelis
ir turi lelijų apvadą, o tai – karališkas ženklas. Manoma,
kad Vytautas Didysis to žiedo taip ir neužsimovė, nes
karūna dingo ir jis nebuvo karūnuotas. Pagal istorinius
šaltinius tą žiedą turėjo Vytauto Didžiojo žmona Ona,
nors nežinoma, ar jinai jį nešiojo, ar tik saugojo. Jis buvo
perduotas jai iš Lenkijos karūnavimo ceremonijai.
Naujausia mano rekonstrukcija – Elžbietos Habsburgaitės, pirmosios anksti mirusios Žygimanto Augusto
žmonos, žiedas. Jis buvo rastas po potvynio Vilniuje 1931
metais, kai buvo atrasta karališkoji kripta su karališkaisiais palaidojimais. Tuo neabejojama, nes buvo rastos tai
patvirtinančios laidojimo lentelės – insignijos su vardais.

Elžbietos Habsburgaitės žiedas.
Atkurtas pagal J. Hopeno piešinį.
Auksas, deimantai. 2018

Atkuriant Barboros Radvilaitės ir Elžbietos Habsburgaitės žiedus, kilo naujas iššūkis, nes buvo išlikę tik
jų piešiniai, atlikti dailininko Jurgio Hopeno, originalai
buvo paslėpti ar pagrobti prasidėjus Antrajam pasauliniam karui. Taigi aš vadovavausi piešiniais, nuotraukomis ir detaliu jų aprašymu: koks akmuo, kokio dydžio,
kaip atrodė iš vieno šono, iš kito. Mums labai svarbu,
kad buvo tikrai aišku, kam tie žiedai priklausė, nes rasti karališkuosiuose palaidojimuose. Manoma, kad greičiausiai Barboros Radvilaitės ir Elžbietos Habsburgaitės
žiedai auksakalių buvo nukaldinti Vilniuje ir dovanoti
Lietuvos didžiojo kunigaikščio, Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto savo žmonoms sutuoktuvių proga, nes
buvo įdėti į įkapes kartu su karūnomis.
Tai labai įdomi ir vertinga patirtis. Žinau, kad dalijatės ja su
mokiniais. Papasakokite, kaip buvo sukurta juvelyrikos mokyk
la „Vilnensis“.
Mokykla įkurta 2004 metais, kai pas mane atėjo dvi moterys ir paprašė patarimo ir pagalbos. Jos retkarčiais ateina iki šiol. Susiklostė šilti, sakyčiau, šeimyniški, santykiai, kai žmonės ateina pasitarti, kartu kurti, nes noras
bendras – puošti kitus žmones. Taip pat vienija bendras
grožio pojūtis. Skatinu mokinius atrasti savo stilių, savo
kelią. Ir kas atranda, nebegali nuo to pabėgti. Be to, labai
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Žiedas su rubinu. Replika.
Auksas, rubinas. 2016

smagu bendrauti, surasti vienminčių. Vilnensis mokykla
dabar jau yra grupė kurti siekiančių bendraminčių.
Pavadinimą Vilnensis suponavo faktas, kad šiose
patalpose (Dominikonų g. 7/20 Vilniuje) dirbo vienas
žymiausių barokinių laikrodžių meistrų Jokūbas Gierke.
Tuo metu laikrodžiai būdavo įtaisyti į visaip išpuoštas
dėžutes. Ir drąsiai galima sakyti, kad tai buvo juvelyrikos darbai. Laikrodžius tais laikais turėdavo tik didikai,
ir jie buvo laikomi brangenybėmis. Kiek man žinoma,
Lietuvoje yra išlikę tik du šio meistro laikrodžiai, kiti
yra Lenkijoje. Jokūbas Gierke buvo gimęs Karaliaučiuje,
bet atsikraustė į Vilnių, laikė save vilniečiu ir dėl to pasirašinėjo vardu Vilnensis – vilnietis. Kadangi ir aš esu
vilnietis, man labai patiko tokia mintis: tęsti šioje vietoje juvelyrikos tradicijas tarsi jau turint šaknis, pamatus.
Štai ir šiandien buvo atėję mokiniai pasitarti, pasidalyti
mintimis. O aš tarsi jaučiu misiją juos burti ir palaikyti.
O ar lengva dirbti su mokiniais? Ar nekyla prieštaravimų dėl
technikos ar kokių detalių?
Na, aš sakyčiau, tai – jau bendravimo klausimas. Būna,
kad mokinys atėjęs pasakoja, kaip jis, nusprendęs mano
patarimų neklausyti ir daryti savaip, po kiek laiko supranta, kad aš buvau teisus (juokiasi). Aš nesakau, kad
mano vienintelio technika teisinga, leidžiu patiems mokiniams ieškoti, netgi klysti. Mes visi esame ieškojimų,
bet kartu ir netikėtumų bei atradimų kelyje. Ir, susidurdami su iššūkiais ir juos narpliodami, kartu tobulėjame.
Jūsų darbas – kurti grožį, o ką veikiate laisvalaikiu?..
Mėgstu pajudėti, pašokti. Taip pat ir pakeisti aplinką –
išvažiuoti, tarkim, į Italiją ar Londoną, pažiūrėti, kaip
ten žmonės gyvena, pasidomėti jų kultūra. Mūsų gyvenimas darosi vis kosmopolitiškesnis, neišvengiame kitų
kultūrų įtakų: ir Afrikos, ir Kinijos, Rusijos ar artimesnių – europinių kraštų. Pagyvenus kitur, – o man teko
metus pagyventi Danijoje, aštuonerius Italijoje, trejus
Londone, – ir tas Vilnius atrodo kitaip. Daug gražesnis,
jaukesnis, mielesnis... Reikia vertinti šviesų savo miestą.
Man, grįžus iš Florencijos, Vilnius pasirodė daug erdvesnis, šviesesnis, nes nėra tokių aukštų pastatų, – Vilniaus
senamiestyje vyrauja dviejų trijų aukštų pastatai, – taigi ir gatvės ne tokios šešėliuotos. Florencijoje gatvėmis
vaikštai tarsi tuneliais, jautiesi pastatų suspaustas. Vilniuje daug erdviau. Be to, daug žalumos.
Žiedus fotografavo G E D I M I N A S T R E Č I O K A S .
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Misijų stotelės

Antano Saulaičio SJ kolekcija „Lietuvių misionierių šimtmečio kelias“
pavasarį buvo eksponuojama Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje

KOLEKCININKO ŽODIS

Visada domėjausi plačiuoju pasauliu. Pirma tiesioginė
mano pažintis su misijomis užsimezgė pradinėje Šv.
Juozapo lietuvių parapijos mokykloje Voterberyje, Konektikuto valstijoje, JAV. Tėvelis, Mama ir mudu su seserimi Maryte atvykome iš Vokietijos po karo 1949 metais.
Maždaug penktoje klasėje ar kiek vėliau įsitraukėme į
paramą misijoms per katalikiškose mokyklose platinamą
Holy Childhood (Šventoji vaikystė) programą. Kai surinkdavai penkis dolerius, galėjai „įvaikinti“ afrikietį vaiką,
t. y. tapti globėju, net gauti jo nuotrauką. Tais laikais minimalus valandinis suaugusiųjų atlygis buvo pusė dolerio, o mūsų tėveliai seseriai ir man kas savaitę duodavo
po 25 centus kišenpinigių. Ilgai užtruko sutaupyti nors
vienam vaikui, gal net bendraamžiui, padėti lankyti mokyklą Afrikos misijose.
Man, mėgstančiam gamtos mokslus ir istoriją, buvo
įdomu tyrinėti gyvenamo miesto bei apylinkės praeitį,
sužinoti, kur keliaudami indėnai maldavo kukurūzų
grūdus ir kaip priešais mūsų namus, kitos upės pusės
kalnagūbrio sąsmaukoje, medžiodavo stirnas, išmokti ir
skautų stovyklose kitus mokyti apie valgomuosius augalus, vaistažoles, papročius. Be to, mūsų motinos globojamą lietuvių parapijos vaikų darželį lankė berniukas,
kurį atvesdavo graži ir maloni ilgaplaukė indėnė. Tai –
atskira istorija.
Daugybė vyrukų patarnaudavo per Šv. Mišias, o Šv.
Juozapo bažnyčioje lankydavosi tokie misionieriai kaip
salezietis Antanas Sabaliauskas, kurio barzda tyliai, tik
lūpomis kalbant maldas, taip juokingai judėdavo... Aišku, buvo daug „vietinių“ misininkų, lankančių lietuvių
židinius: jėzuitai, pasionistai, marijonai, pranciškonai,
dominikonai ir kiti lietuviai vienuoliai.
Studijos katalikiškoje Jėzaus Širdies gimnazijoje, jėzuitų Ferfildo universitete, aišku, buvo gera proga išmokti istorijos, susipažinti su Bažnyčios gyvenimu, sutikti įvairių žmonių. Jėzuitų naujokyne Pensilvanijoje
studijų metais prie Bostono visada sutikdavome misionierių – grįžtančių, išvykstančių, skaitydavome jų pasakojimus, teko su kai kuriais susipažinti, ypač lietuvių kilmės: jėzuitu Pranu Jakimavičiumi, Pranu Aukštikalniu,
Antanu Mešliu, Edmundu Montvila ir kitais. Taip gimė
ir brendo siekis padirbėti kitoje kultūroje ir šalyje. Išvykau į lietuvių jėzuitų misiją Šv. Kazimiero parapijoje San
Paule, Brazilijoje, taip pat atlikti sielovadinės praktikos
šiaurės rytuose, žvejų kaimuose.
Pirmos kelionės į tolimesnį užsienį prasidėjo 1968
metais. Iš Pietų Amerikos, Australijos, Pietų salų ir kitur
parsivežti suvenyrai paprastai atitekdavo lietuvių jaunimui, kad jie turėtų ką apčiuopiamo apie kitas šalis, gy-

venimo būdą, kultūrą, krikščionybės pobūdį. Asmeninė
patirtis pasipildė naujomis pažintimis – susibičiuliavau
su brazilais jėzuitais Amazonijos džiunglėse ir akademiniame pasaulyje, jie net leido skaityti naujutėlius jų tyrimų rankraščius; lietuviais misionieriais pasauliečiais,
vienuolėmis, kunigais. Skraidydamas iš Pietų Amerikos
į Šiaurės Ameriką ir atvirkščiai, turėjau progų pažinti
Kolumbijoje, Venesueloje, Amazonėje dirbančius saleziečius, tėvus marijonus Argentinoje, lietuvius jėzuitus
Urugvajuje, lietuvaites seseris pranciškietes iš Pitsburgo
Brazilijoje, dirbti kartu su Hermanu Šulcu ir kitais lietuviais saleziečiais, jėzuitais. Tie metai Brazilijoje buvo tartum misijinis darbas ir švietimas, ugdymas, lavinimasis,
lyg kokia tęstinė atvira malda, gyva visuotinės Bažnyčios, ne tik savo miestelio ar parapijos, patirtis.
Kai grįžau į Čikagą, afroamerikiečių pavyzdžiu vystėsi JAV indėnų tautinis atgimimas. Paskaitęs indėnų
laikraščius, siųsdavau juos jėzuitams, dedantiems pastangų suartinti Amazonijos indėnų gentis bei tautas
ir puoselėti jų teises. Brazilija tuo metu dar buvo karinės diktatūros rankose, misionieriai tarsi asmeniniais
laiškais siuntė dokumentus apie skriaudas čiabuviams,
kuriuos reikėjo persiųsti pasaulinei įstaigai Vašingtone.
Mato Groso misijoje Brazilijoje netgi norėta įsteigti bibliotekėlę, per keletą metų pasisekė skaitytų knygų knygynuose rasti daugiau kaip 400 antropologijos ir kitų
temiškai tinkamų knygų.
Nuo 1983 m. kas mėnesį per lietuvius jėzuitus penkiuose žemynuose keliavo aplinkraščiai, sudėti į vokus,
papuoštus kuo įvairiausiais pašto ženklais. Šie pašto
ženklai tapo savotiška valiuta – Indijoje misionieriavęs
Tėvas Donatas Slapšys juos perduodavo broliui jėzuitui,
kuris bendravo su kolekcininkais, ieškančiais nematytų,
naujų pašto ženklų. Per keletą metų jų užteko vienai šeimai nupirkti buivolą, kitai atstatyti apdegusius namus,
parūpinti mokyklai melsvas uniformas. Ligi šiol žmonės
palaiko šį lėšų telkimo būdą, atnešdami naudotus pašto
ženklus, nebenaudojamus albumus. Vežame juos jėzui
tams į Vokietiją, kur pensininkai savanoriai paruošia
ženklus parduoti misijų fondų labui.
Pagrindinė misijose (t. y. kitose kultūrose) savanoriaujančiųjų užduotis nėra tik skleisti savo žinias kitoje šalyje, bet ir dalytis patirtimi grįžus namo – apie
Bažnyčią, tarnystę, kultūras, vertybes, santykius. Lankydamasis Lietuvoje nuo 1987 m. ir čia gyvendamas
1997–2006-aisiais, pastebėjau, kad būtų prasminga sudaryti sąlygas moksleiviams ir suaugusiesiems apčiuopiamiau susipažinti su Bažnyčia ir kultūra plačiajame
pasaulyje, gauti platesnį vaizdą ir nuojautą apie žmonijos įvairovę. Jau anksčiau turėjau sukaupęs daiktelių,
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mis progomis per 40 metų jos rodytos JAV, Kanadoje,
Brazilijoje, Lietuvoje. Šiuo metu kolekcija saugoma jėzuitų namuose Vilniuje prie Šv. Kazimiero bažnyčios.
2018 m. Bažnytinio paveldo muziejuje reikšminga kolekcijos dalis pirmą kartą parodoma visuomenei.
2019 m. Lietuva mini jėzuitų atvykimo į Vilnių
450-ąsias metines. Asmeninių sukakčių dvi: su dėkingumu Dievui ir žmonėms – 50 metų kunigiškos tarnystės
ir 80 metų amžiaus. Romoje 2019-ųjų spalį sinodas iškels
rūpestį dėl visų Amazonijos čiabuvių apsaugos, tradicinių kultūrų reikšmės, svarbos ir vaidmens. Popiežius
Pranciškus primena, kad siunčiami Krikštu visi esame
misijiniai žmonės. O mūsų, lietuvių, atveju labai svarbu
prisiminti, kad misijose dirbantys vyrai ir moterys yra
ir svarbi tautos bei valstybės istorijos dalis. Didžiuojamės I. Domeika Čilėje, T. Kosčiuška JAV, R. A. Chodasevičium Argentinoje, Tėvu A. Rudamina SJ Kinijoje,
M. Ryla Libane. Nepamirškime ir praėjusio šimtmečio
asmenų ir bendruomenių, jų tikėjimo ir meilės darbų,
įnašo bei palikimo.
Tėvas A N T A N A S S A U L A I T I S S J

* * *

V I L I J A M A Č I U L Y T Ė . Tėvo Antano Saulaičio SJ portretas,

popierius, akvarelė, 2005

knygų ir kitos medžiagos apie kitas šalis ir kultūras, bet
tuo metu pradėjau medžiagos ieškoti rimčiau, specialiai
jos įsigyti. Apie 1998 m. Vilniaus universiteto geografijos profesorius Vytautas Gudelis pasiūlė kurti Misijų
stoteles ir atiduoti jai dalį savo medžiagos. Prisidėjo ir
kiti asmenys: Eugenija Bacevičienė, Irena Skurkevičiūtė,
Eugenio Wenzel, Fernando Pontes, kun. dr. Aleksandras
Bendoraitis, kun. Kazimieras Bėkšta SDB, kun. Ola Nel
son SJ, dr. Vitas Kiaušas (Brazilija), Vytautas ir Nijolė
Stasiukynai (Kolumbija), Aras ir Sandra Mažeikos (Venesuela), kun. Jonas Giedrys SJ, dr. Alfredas Stanevičius
(Urugvajus), Henrikas Antanaitis, Rimas Kabaila, Antanas Stepanas (Australija), dr. Audrius ir Elena Aglinskai
(Havajai), kun. Jamesas Gouldas SJ (Maršalo Salos, Okeanija), Feliksas Daukus, Ričardas Chiapetta, Ilona Laucienė (įskaitant Zinos Morkūnienės palikimą), Rasa Raišytė,
Marija Stankus-Saulaitė, dr. Jurgita Saltanavičiūtė Antoine, Gary Antoine (JAV), kun. Hermanas Šulcas SDB,
ses. Aušra Kuodytė (Ruanda), Daiva Piščikaitė (Jamaika),
prof. Vytautas Gudelis (Lietuva) ir kiti. Su lietuviais misionieriais kelerius metus žinių ir medžiagos prašydami
susirašinėjo VU studentas Algirdas Bimberis ir VU darbuotojas (dabar kun.) Saulius Bužauskas.
Vyresnių skaučių Jorės būrelis trejus metus (2012–
2015) viską, įskaitant laiškus, smulkius dalykėlius, lankstukus, nuotraukas, skaitmenino. Rinkinyje taip pat yra
šimtai skaidrių iš įvairių pasaulio vietovių, įvairiausio-

Tėvo Antano Saulaičio SJ daugiau nei pusšimtį metų
kauptą kolekciją Misijų stotelės netikslu būtų pristatyti vien kaip egzotiškų daiktų rinkinį. Nors žadinantys
vaizduotę, į neįžengiamas Amazonijos džiungles, karų
siaubiamas Afrikos valstybes ar Šiaurės Amerikos vietinių gyventojų rezervatus, kuriuose gerbiama Kukurūzų
Dievo Motina, nukeliantys daiktai savaime yra įdomūs,
jie prarastų bet kokią didesnę vertę, jei nebūtų žmonių,
išsaugojusių ir perdavusių pasakojimą apie misionierius,
kurių dėka šie tūkstančiai daiktų nugulė į vieną vietą.
Dar gyva ir „šviežia“, neišpasakota ir neišgirsta istorija,
pasakojanti apie tautiečių išradingumą, humoro jausmą,
nekasdienes patirtis, sunkumus perprantant vietines kalbas ir kultūrą, gebėjimą prisistatyti tolimoms kultūroms
ir įgyti vietinių pasitikėjimą – tai yra didžioji pačios kolekcijos ir Bažnytinio paveldo muziejuje surengtos pa
rodos Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias.
Antano Saulaičio SJ kolekcija vertybė. Akivaizdu, kad visi
lietuviai misionieriai – neeiliniai žmonės. Paaukoję patogią ir pažįstamą savo kasdienybę, nustūmę šalin savanaudiškus tikslus ir komforto paieškas, jie laivais ir
lėktuvais supynė visą pasaulį apraizgiusį tinklą, kurio
gijose – sunkiai vietinių ištariami, pagal klausą savitai
užrašyti lietuviški vardai ir pavardės – Arubino Hitoši,
Francis Jackmauh, Padre Medico Bendoraitis, lituano Casimiro Beksta, Tony Saulaitis ir kiti.
Šimtmetis, kaip atskaitos taškas, nėra vien simbolinis. Nors pirmasis žinomas lietuvis misionierius Tėvas
Andriejus Rudamina SJ buvo išsiųstas misijoms į Indiją dar 1625 m. ir puikūs jo darbai Indijoje bei Kinijoje, atkreipę netgi Popiežiaus Leono XIII dėmesį, turėjo
padrąsinti ir paskatinti tautiečius misijų tęstinumui, atrodo, kad XVII–XVIII a. misionieriško darbo netrūko ir
savame krašte, o visas XIX a. buvo ne tik lietuviškumo,

Navahų Švč. Mergelė Marija su kūdikiu

Apačių Jėzus. Ikonos autorius – Robertas Lencas

Atvirukas iš Indijos

Staltiesė, dekoruota aborigenų tradicinio meno motyvais

Tradiciniais simboliais ir spalvomis
siuvinėta stula iš Bolivijos

Barškalas iš Brazilijos

Stulos iš Gvatemalos, Marijos StankusSaulaitės užsakytos broliui

Lakotų Švč. Trejybė

Strėlinė ir strėlytės. Brazilijos indėnai užnuodytomis strėlytėmis
(per vamzdelį) medžioja beždžiones. Kunigo Kazimiero Bėkštos dovana
G E D O ČI U Ž E L I O nuotraukos
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Marijos StankusSaulaitės mokinių
dovanotas ritinys

bet ir katalikybės engimo bei persekiojimo amžius, todėl
lietuvių misionieriams buvo itin sudėtinga įsilieti į tuo
metu pasaulyje atgimstantį misijų sąjūdį. Tik atkūrus
nepriklausomą Lietuvos Respubliką, atsirado galimybė užsiimti kryptinga misijų veikla: tam įsteigti pirmieji
Misijų sąjungos skyriai, 1930 m. pradėtas leisti žurnalas
Misijos, šiuo tikslu pradėtos rinkti aukos ir svarbiausia –
atsirado pirmos dešimtys žmonių, atsiliepiančių į misio
nierišką pašaukimą.
Visi misionieriai priima kultūrą, kurioje veikia. Jie
susipažįsta su šalimi ne tik geografiškai, bet dalydamiesi savo patirtimi ir priimdami sutiktų žmonių išgyvenimus. Misionieriai netampa svetimkūniais – jie valgo tą
patį, elgiasi ir rengiasi panašiai kaip vietiniai. Pažindami
kitus, jie išmoksta kažko ir apie save – kritiškai vertinti
savo kultūrą. Vyksta tarpkultūrinis, tarpreliginis dialogas. Dauguma lietuvių misionierių, nors tai anaiptol
nėra jokia taisyklė, buvo vienuolinius įžadus davę kunigai, daugiausia saleziečiai ir jėzuitai. Kitaip nei įprasta
manyti populiariojoje kultūroje, misionieriai savo darbe
nebruka vietiniams savo gyvenimo būdo, „civilizacijos
kėlimas“ niekada nėra pagrindinė užduotis. Ruandos
misijoje besilankiusio Vytauto Markūno SDB žodžiais
tariant, vietiniai nėra vargšeliai, kuriuos reikia išgelbėti.

Vadovaudamiesi giliu supratimu ir Bažnyčios raginimu
prisiminti, kad Jėzus atpirko visą žmoniją, ne tik puošniose katedrose seniai nusistovėjusia liturgija Dievą garbinančius europiečius, misionieriai nuolankiai skleidžia
krikščioniško apreiškimo žinią. Apaštalaudami jie nebruka ir savo atsivežtų religinių simbolių ar formų, todėl
sudėtingos teologinės tiesos – Apreiškimas, Įsikūnijimas,
Prisikėlimas, Švenčiausioji Trejybė ir kitos – ikonografijoje įgauna savitas formas ir simbolius, neįprastus europiečio akiai. Parodoje – ir medžių pavėsyje nuo saulės
besislepiantys indiški Trys Karaliai, ir įkypomis akimis
meiliai į kūdikėlį Jėzų žvelgianti Honkongo Dievo motina, ir šv. Kotryna Tekakvita, rankoje laikanti kryžių ir
vėžlį, ir dvylika išsirikiavusių Šiaurės Amerikos vietinių
genčių vadų drabužiais apsirengusių vyrų – apaštalų, ir
kukurūzų atnašą aukojanti navahų genties Švč. Mergelė Marija; bizonų simboliais puoštoje palapinėje pypke
besidalijantys Abraomo svečiai; Švenčiausioji Trejybė:
išmintingas žilagalvis genties vadas Dievas Tėvas, kario
drabužiais apsirengęs Jėzus Kristus ir plačiai sparnus
išskleidęs erelis – Šventoji Dvasia; iš kaučiuko pagamintas votas šv. Pranciškui; spalvingos stulos, puoštos kukurūzais, kalakutais ir iš molio drėbtomis bažnytėlėmis.
Kiekvienas misionierius dirba pagal savo unikalų
pašaukimą – įvertinti savo talentus ir dalytis geriausiu,
ką turi. Kunigas Kazimieras Jurgis Bėkšta SDB – kultūros antropologas, aistringas indėnų kalbų ir kultūrų tyrinėtojas, etnografas ir etnologas dirbo Amazonijoje, Rio
Negro aukštupyje, Brazilijos ir Kolumbijos pasienyje, kur
gyvena didesnė Brazilijos indėnų dalis. Nebuvo jokių
vadovėlių, vietinės kalbos apskritai nebuvo užrašytos,
nebuvo ne tik žodynų, bet ir raidyno, sistemingos gramatikos. Kunigas K. Bėkšta daug keliavo per džiungles
pėsčiomis, nakvojo po atviru dangumi, maitinosi gamtos gėrybėmis. Kasdien tekdavo mokyti indėnų vaikus,
spręsti bylas, lankyti ligonius ir senelius, evangelizuoti.
Tęsdamas kalbų studijas ir pastebėjęs, kad vietinių kalboje daug išimčių, misionierius atsargiai pradėjo domėtis senuoju vietinių tikėjimu, antgamtinėmis būtybėmis,
senolių pasakojimais, mitais, pasaulėžiūra. Paaiškėjo,
kad yra daug paslapčių, kurių genčių vaikai ir moterys
negali žinoti (mirties bausmė!), tad reikėjo ieškoti vyrų,
senių pagalbos. Iš pradžių bijodami atskleisti svetimšaliui genties kilmės paslaptis, jie siųsdavo K. Bėkštą pas
pažė (šamanus, arba gydytojus-mokslininkus). Paaiškėjo,
kad jie naudoja „slaptą“ arba „šventą“ kalbą, kurios kiti
nesupranta. Šis naujas uždavinys – iškoduoti komplikuotus simbolinius posakius, net senų, išnykusių kalbų likučius, kurių jau niekas nebemokėjo išversti, tapo
nauju kasdieniu misionieriaus darbu ir aistra. Per savo
misionierystės dešimtmečius K. Bėkšta surinko kelis šimtus valandų trunkančius įrašus indėnų kalbomis apie
slaptus ritualus, kuriais remiamasi mituose. Su vienu tukanų pažė jie surašė pirmųjų didžiųjų būtybių vardus ir
genealogiją; smulkiomis raidėmis rašydami, prirašė kelis
lapus, dviejų metrų ilgio ir vieno metro aukščio. Išvertė į tukanų ir janomamų kalbas šv. Morkaus Evangeliją,
parengė trikalbį (tukano–tujuka–desana) katekizmą, elementorius tukanų, aharaibų, kohorošitari, kašarari indė-
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nų genčių kalbomis. Sekdami misionieriaus pavyzdžiu
ir su jo pagalba kai kurių gretimų genčių indėnai patys
„išrado“ elementorius savo kalboms. Darbas neliko neįvertintas – 1972-aisiais jis buvo pakviestas profesoriauti
į Manauso universitetą, ten dėstė sielovadą ir nekrikščioniškųjų tautų religijų istoriją. Iš miesto pas indėnus
misionierius grįždavo kasmet, tik vis į kitą gentį, ir praleisdavo pas juos po pusmetį. Taip po septyniolikos metų
buvo pažįstamas jau visoje apylinkėje ir visur turėjo savo
buvusių auklėtinių. Gretimose vyskupijose dirbę misionieriai, girdėdami apie K. Bėkštos gabumus susikalbėti ir
užmegzti gerus santykius su vietiniais, dažnai pasikviesdavo jį, kad padėtų susitarti su savaisiais. K. Bėkšta per
daugiau kaip šešis dešimtmečius misionieriško darbo
tapo vienu svarbiausių Amazonijos srities kultūrų tyrinėtojų, jo surinkta medžiaga ir nudirbti darbai tapo neįkainojamais šaltiniais norint pažinti ir išsaugoti vien jo
dėka neišnykusius ištisų genčių kultūrinio paveldo reiškinius. Jo ir bendražygių įkurtas indėnų etnografijos muziejus ir CIMI (Vietinė misionierių taryba) ir toliau tęsia
šią misiją. K. Bėkštos misiją gyvai pajusti parodoje kvietė
jo „darbo stalas“, ant kurio – jo parengti leidiniai, tukanų
genties muzikos įrašai, vietinių rankų darbo papuošalai.
Gydytojas kunigas dr. Aleksandras Ferdinandas
Bendoraitis darbą Vakarų Amazonijoje pradėjo nuo šiaudine pastoge dengtos ambulatorijos, kurią per keliolika
metų, talkinamas sesers Ksaveros Šakėnaitės, o vėliau
remiamas ir geradarių Europoje, išvystė į tobuliausią
regiono ligoninę. Kas keletą metų plėsdamas kliniką, jis
kraustėsi vis į kitą vietą, kol 1973 m. įkūrė 136 lovų modernią ligoninę, aptarnaujančią visų socialinių sluoksnių
ir tautybių žmones. Gerojo Ganytojo ligoninės koplyčia,
jos įkūrėjo sumanymu, papuošta šv. Kazimiero vitražu,
lietuviškos Madonos freska. XX a. devinto dešimtmečio
pradžioje Aleksandras Bendoraitis persikėlė į Boliviją,
čia irgi pastatė ligoninę, kovojo su tarp vietinių paplitusiomis ir įsisenėjusiomis problemomis – alkoholizmu
ir pasienio narkotikų prekyba. Vos atvykęs misionierius
suvokė didžiulių retai apgyventų plotų reikmes ir įsteigė
vyskupijos radijo stotį ir tinklą, kuriuo religinės ir pasaulietinės švietimo programos pasiekė tolimiausias vietoves. Per tuos metus pastatydino tris ligonines-laivus,
kuriais lankydavo indėnų, indėnų kilmės gumos rinkėjų, kariuomenės įgulų ir kitus kaimus, kurį laiką turėjo
ir greitosios pagalbos lėktuvėlį. Misionieriaus svajonė
buvo Gvaporės upės saloje įsteigti atskirą kaimą raupsuotiesiems. Kunigo dr. A. Bendoraičio vietiniai kitaip ir
nevadino, kaip tiesiog Padre medico. Labiausiai jis išgarsėjo septinto dešimtmečio pradžioje, tik pradėjęs savo
misiją, kai San Choakine prasidėjo epidemija. Pirmasis
ten nuvykęs, per dvi dienas jis ištyrė ligos pobūdį ir pradėjo savarankiškai skiepyti bei gelbėti žmones, tik vėliau
įsitraukė tarptautinės sveikatos organizacijos. Lietuvis
misionierius nepaprastai rūpinosi čiabuviais. Iš pasakojimų girdėtais takais nusekė per džiunglių proskynas pas
besislapstančią gentį, kurios buvo likę vos dvidešimt keli
nariai ir ėmėsi dirbti šioje gentyje, išsaugodamas, kad
neišnyktų. Pasijusti lyg Padre medico laive-ambulatorijoje
leido specialiai parodai sukonstruotas „laivas“.
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Tai – viso labo du kuklūs istorijos eskizai, kurių atspindžius liudija prakalbinti Misijų stotelių daiktai. Šalia
jų rikiuojasi dešimtmetį partizaninio karo, bado ir skurdo kankinamuose Konge ir Ruandoje dirbusi sesuo Aušra Kuodytė; į misiją Etiopijoje penkių vaikų vežtis nepabūgusi Rūtos ir Tado Kulbių šeima; bene visą gyvenimą
Ruandos jaunimui paskyręs kunigas Hermanas Šulcas
SDB; Tailando vargšams meile trykštanti Lina GervytėMichailova; per kalnus kinų vaikus išvedęs ir taip nuo
žūties išgelbėjęs bei 1500 vietų mokyklą įkūręs kunigas
Petras Perkumas SDB; mokyklas ir koplyčias Indijoje
steigęs Tėvas Donatas Slapšys SJ; Zimbabvės jaunuolius
žemės ūkio darbų, sodininkystės, daržininkystės, staliaus amato, metalo, technikos ir kitokių darbų mokęs
brolis Mykolas Andriejauskas SJ; Sibire tarp europiečių
apaštalavęs ir „nelegaliai“ šimtus krikšto ir santuokos
liudijimų išdavęs kunigas Petras Lygnugaris SJ ir dar
dešimtys kitų. Penkiasdešimt trijų iš jų istorijos pirmą
kartą nugulė į to paties pavadinimo parodos katalogą.
Tačiau iš tiesų apie kiekvieną galima ir norėtųsi parašyti po atskirą tomą, taigi norisi tikėti, kad šios Misijų stotelės – tik pirmas žingsnis, supažindinantis su dalimi iš
gausaus būrio misionierių ir misijų savanorių. Šie vyrai
ir moterys – svarbi tautos bei valstybės istorijos dalis. Atradus jų gyvenimo liudijimus, meilės darbus ir palikimą,
įmanomi rimtesni istoriniai, biografiniai, antropologiniai
ir kultūriniai tyrimai, galbūt įkvėpsiantys ar padrąsinsiantys ir daugiau lietuvių pačius imtis savanoriškos
misionieriškos veiklos.
Parodos kuratorė A L I N A P A V A S A R Y T Ė

Suvenyriniai bumerangai, dekoruoti aborigenų tradicinio meno motyvais

V I L I J A

M A Č I U L Y T Ė

Skapo gatvė nuo Universiteto gatvės pusės, Vilnius, 2001

Mergaitė su verba, 2005

Skapo gatvė nuo Pilies gatvės pusės, Vilnius, 2001

Misionierių bažnyčia, 2000

Zervynos, 1989

Lentvario dvaro fragmentas, 2001
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Antanas Gedvilas

Lietuvos panteonas
liko Karšuvoje
K A R A L I AUS GE DIMI N O SA PNA S
IR TIKROVĖ

Pradėti reikia nuo pastebėjimo, kad apie Gediminą sužinome tik po jo sapno, žynio Lizdeikos regėjimų išaiškinimo, karališko miesto Vilniaus pastatymo ir paties Gedimino laiškų išsiuntinėjimo po visą Europą 1323 metais.
Natūraliai turėtų kilti klausimas, kas buvo prieš tai.
Sapnas tapo legenda, o kartu užburta laiko ir erdvės širma,
už kurios niekas nebandė pasižvalgyti jau 700 metų. Atrodo, gyvename sapne, pasakoje, viskuo turime tikėti, lyg
patys būtumėme prabudę tik perskaitę Gedimino laiškus.
Pasidalinčiau su skaitytoju įžvalgomis apie būtovę
iki Vilniaus įkūrimo. Aptikti faktai, geografinės vietovės,
valdovų kilmės nuotrupos, istorinių įvykių chronologija, radiniai ir jų tyrimai pateikia stulbinantį vaizdą apie
didingą Lietuvos, ypač Žemaitijos, istoriją.
Aptariamu laikotarpiu, nuo 1219 metų, Žemaitiją
sudarė savarankiškos žemės. Svarbiausių žemaičių žemių (kelių ar keliolikos vadinamųjų laukų junginių)
centrai buvo Kaltinėnai, Karšuva (dabar Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonai), Jūkainiai, Viduklė, Raseiniai, Ariogala, Betygala, Žeimiai, Labūnava, Kaunas, Panemunė,
Knituva, Kolainiai, Kražiai, Šiauliai, Kulėnai, Laukuva,
Pagraudė, Medvėgalis, Tverai, Upytė, Varniai (Medininkai), Veižiai, Vangiai.
Žemaičių žemių konfederacija jau nuo XIII a. pradžios buvo viena pagrindinių lietuvių žemių dalių. Žemaitija pirmą kartą netiesiogiai paminėta Voluinės met
raštyje, aprašant 1219 m. LDK ir Haličo–Voluinės taikos
sutarties sudarymą: anot metraščio, šiai sutarčiai pritarė ir du Žemaičių kunigaikščiai – Gerdvilas ir Vykintas.
Svarbi aplinkybė – 1236 metais, po lietuvių pergalės
Saulės mūšyje, Teutonų ordinas sukaupė didžiules pajėgas ir ėmėsi revanšo politikos. Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinams susijungus, atsirado poreikis susisiekti
ne tik jūra, bet ir sausuma. 1252 metais Karšuvos žemių
pakraštyje pastatyta Klaipėdos pilis. Tais pačiais metais
per vidaus kovas su Mindaugu žuvo šiaurinių Žemaitijos žemių valdovas Vykintas. Pagrindinė jo pilis stovėjo
Tverimente. Pasak Žemaitijos būtovės tyrinėtojo Stasio
Kasparavičiaus, tai – Vembutų piliavietė, esanti Tverų
apylinkėje1. Po Vykinto žūties sušauktoje žemaičių sueigoje karo vadu buvo išsirinktas Alminas – greičiausiai
Karšuvos žemių valdovo Gerdvilo sūnus2. Jausdami tiesioginę grėsmę, Karšuvos gyventojai kartu su žemaičiais,
sembais, vadovaujami Almino, keletą kartų apgulė naują
Klaipėdos pilį, stengėsi ją sunaikinti, bet nesėkmingai.
Atsakydamas Ordinas su kitų šalių riterių pagalba suren-

gė baudžiamąjį žygį į Sembą ir ją nusiaubė. Susiformavo
ryžtingo, nenugalimo Teutonų ordino įvaizdis.
Sunku po daugybės metų įvertinti, ar iš baimės, ar
dėl kitų priežasčių 1253 metų liepą Lietuvos karaliumi
buvo karūnuotas Mindaugas ir jam buvo pavesta valdyti
Lietuvą iki gyvos galvos. Pagal karalių įšventinimo tradicijas Europoje šalies valdovas paveda visas savo žemes
šv. Petro globai, o popiežius grąžina valdyti tas žemes
įšventintam karaliui, bet jau vasaliteto pagrindu3. Lietuvos, kaip karalystės, pripažinimo atveju reikia pastebėti
vieną nusižengimą nusistovėjusioms karūnavimo tradicijoms. Mindaugas padovanoja Teutonų ordinui Livonijoje
ne visas Lietuvos žemes, o tik tas, kurios nepasidavė ir
kovojo prieš Mindaugo valdžią, bei tas, kurios buvo numatytos užimti susijungiant abiems Ordino šakoms. 1254
metų kovo 12 dieną, patvirtindamas tai ir išplėsdamas kitos pusės Raseinių, Laukuvos, Betygalos, Ariogalos, Dainavos žemių dovanojimą, Mindaugas, Lietuvos karalius,
surašo dovanojimo raštą pirmajam Lietuvos vyskupui
Kristijonui.
Mindaugas, Dievo malone Lietuvos karalius, visiems Kristaus tikintiesiems, kuriuos pasieks šis
raštas, [siunčia] pasveikinimą viešpatyje Jėzuje.
Mes norime, idant jūs visi žinotumėte, jog mes,
[remdamiesi] saviškių giliai apsvarstytu patarimu,
priėmėme garbingąjį tėvą poną Kristijoną ir pasiūlėme jį įšvęsti mūsų karalystės vyskupu, [numatydami] jį pasiųsti patį paimti savo [vyskupijos
valdžią], taip pat paskirdami jam dovanų pusę
Raseinių, pusę Betygalos, pusę Laukuvos [žemių];
tam dalykui amžinai atminti šį raštą liepėme sutvirtinti mūsų antspaudu.
Šis aktas sudarytas dalyvaujant ir pritariant
mūsų sūnums Rupliui ir Gerstukui, mūsų ištikimam pavaldiniui Parbusiui, tūkstantis du šimtai penkiasdešimt ketvirtaisiais viešpaties metais,
kovo 12 dieną.
Iš lotynų kalbos išvertė Marcelinas Ročka

Šiuo raštu buvo įteisinta kryžiuočių veikla dovanotose žemėse, pavedama vyskupui Kristijonui pačiam įvesti
tvarką, tokią, kokia jau buvo įvesta Prūsijoje, Kurše.
Žemaičiams reikėjo veikti. Jie nepasidavė jiems skirtai lemčiai, pasirinko kovą4. Išsirinko vadą Alminą, jo
vadovaujami tęsė kovą nuo 1252 iki 1260 metų Durbės
mūšio. Sumaniai pasirengę ir laimėję Durbės mūšį, žemaičiai patikėjo, kad galima laimėti kovą prieš, atrodytų, neįveikiamas kryžiuočių pajėgas. Pergale ir galimu
išsivadavimu patikėjo ir sukilo Prūsija bei daugelis kitų
kraštų. Tai buvo pergalė, kuria prasidėjo 162 metus tru-
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kęs karas dėl išlikimo, žemių išsaugojimo, prigimtinės
savimonės apgynimo.
Žemaičių požiūriu, Mindaugo karūnavimasis pagal
Katalikų Bažnyčios tradicijas buvo išdavikiškas, trumparegiškas ir desperatiškas Lietuvos valdovo sprendimas,
kurio vėliau jis pats atsižadėjo. Nežinia, ar tai buvo viena iš kelių Mindaugo nužudymo prielaidų, bet po Mindaugo mirties Žemaitija liko pasipriešinimo ir išlikimo
kovų avangarde. Lietuvos valstybę apėmė suirutė, karaliaus paieškos iš artimiausios Mindaugo aplinkos buvo
sunkios. Galiausiai, po Traidenio ir Daumanto valdymo,
1285 metais, žemaičių kilmės valdovas Butigeidis tapo
Lietuvos karaliumi. Žemaičių kilmės valdovų valdymas
pasibaigė su Gediminaičių dinastijos pabaiga. Šios įžvalgos visiškai prieštarauja susiklosčiusiai istorikų nuomonei, kad žemaičiai Lietuvos valdovų hierarchijoje turėjo
tik seniūno titulų. Tai įsigalėjo tik Gediminui perkėlus
karalystės sostapilį į Vilnių.
Žemaitijos žemių sudėtis išliko panaši iki 1260 metų,
tik po pergalės Durbės mūšyje prie Žemaitijos buvo prijungta Kuršo žemių dalis.

KURGI GALĖJO BŪTI LIETUVOS
K A R A L I Ų M I E S TA S ?

Istorikai Alfredas Bumblauskas ir Edvardas Gudavičius
savo televizijos projekte Būtovės slėpiniai ieškojo galimo
XIII amžiaus Žemaitijos valdovo miesto. Ieškota Raseiniuose, kur stovi paminklas Žemaičiui, Viduklėje, Kražiuose, Varniuose, tik ne Karšuvoje, lyg ji nebūtų priklausiusi Žemaitijai. Lietuvos karaliaus sostapilio, pagal
susiklosčiusias istorines tradicijas, net negalėjo būti. Derėtų laidos autoriams padėkoti už taiklų žodį „būtovė“.
Jis panašus į žodį „senovė“ ir apima buvusių įvykių visumą, kurią nagrinėja istorija, archeologija, tautosaka,
kalbotyra, kultūrologija, geografija. Pateikiamos įžvalgos
kaip tik remiasi išvardytų mokslo sričių tyrimais – vien
istorijos šaltinių nepakanka.
Siekiant gilesnio Lietuvos būtovės pažinimo, teks
tyrinėjimus išplėsti į svarbiausias istorines ir geografines vietas, turėjusias lemiamos reikšmės valstybės raidai. Viena tokių yra Žemaitijos krašto tyrinėtojo Stasio
Kasparavičiaus surasta ir aprašyta Žemaitijos šiaurinių
žemių konfederacijos valdovo Vykinto miestas Tverimentas – tvirtovė Vembutuose, Varnių regioniniame parke. Pradėta tyrinėti tik prieš kelis dešimtmečius, plačiau
pristatoma Stasio Kasparavičiaus knygoje Žemaitija – paslapčių žemė. Svarbi tvirtovė čia buvo iki 1252 metų, bet
po Vykinto žūties jos reikšmė sumenko.
Kita vieta yra Žemaitijos vakaruose – Karšuvos žemių
administracinis centras, greičiausiai Karšuvos valdovo
Gerdvilo, taip pat žemaičių išsirinkto karo vado Almino
tvirtovė, Lietuvos karalių Butigeidžio, Butvydo, Vytenio,
Gedimino sostapilis, Pilėnų ir jų vado Margirio žūties vieta Ivangėnuose, Skaudvilės apylinkėse, Tauragės rajone.

I S T O R I N I Ų Į V Y K I Ų A P Ž VA L G A
A K T U A L I U L A I K O TA R P I U

Siekiant didesnio aiškumo, vėl teks sugrįžti prie istorinių įvykių chronologijos. Pergalė Durbės mūšyje buvo
lūžio taškas tolesnių istorinių įvykių grandinėje – buvo
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pakirstas Kryžiuočių ordino tikėjimas savo nenugalimumu. Kitos tautos irgi buvo įkvėptos sukilti ir kovoti dėl
savo laisvės. Labiausiai išplito prūsų sukilimas, kuriam
numalšinti prireikė 12 metų. Tai buvo įtampos sumažėjimo laikotarpis ir Žemaitijai, ir Lietuvai – buvo galima
Lietuvos karalių kaita po Mindaugo nužudymo be didesnių pasekmių valstybės išlikimui, atsikvėpusi Žemaitija padėjo prūsams kovojant dėl laisvės.
Ypatinga dalia kliuvo Karšuvos kraštui. Šis buvo labiausiai suinteresuotas, kad Prūsijos sukilimas tęstųsi ir
jį visapusiškai palaikė, nes nuslopinus sukilimą Karšuvai
būtų iškilusi tiesioginė grėsmė. Ilgainiui prūsų sukilimas
buvo numalšintas, apie 1272 metus Kulmo žemėje Kryžiuočių ordinas pasistatė Marienburgo pilį, kurios paskirtis buvo perkelti Teutonų ordino magistro rezidenciją
arčiau Lietuvos ir iš čia įgyvendinti tolesnius Lietuvos
užkariavimo planus. Tuo metu didysis Ordino magistras
buvo įsikūręs Venecijoje. Magistro persikėlimą teko atidėti iki 1309 metų, nes buvo nesaugu dėl galimų lietuvių puolimų. Prasidėjus Prūsijos asimiliacijos procesams,
kryžiuočiams atsirado galimybė 1292 (?) metais pastatyti
pilį Ragainėje, pačiame Lietuvos pasienyje. Jos paskirtis – vykdyti sisteminius išpuolius (reizus). Kryžiuočiai
toliau intensyviai veržėsi giliau į Lietuvos teritoriją ir
sistemingai asimiliavo jau užimtas žemes. Numalšinus
Prūsijos sukilimą, gana greitai buvo užgrobtos Nadruvos
žemės, kiek vėliau – Skalvos. 1285 metais tiesioginė grėsmė iškilo Žemaitijai – Karšuvos žemei. Aukaimio istorija
gerai atspindi tą baimę ir neviltį, kuri skatino išdavystes.
Aukaimio pilis pirmą kartą paminėta 1285 m., kai
į pagalbą pasisiūliusio skalvio Girdilos įtikinti kryžiuočiai pavedė jam 100 karių, „jis ir patraukė su
jais prie Aukaimio pilies, tačiau šios pilies vyrai,
išdaviko iš anksto įspėti, susibūrė į vieną vietą,
staiga juos užpuolė ir nukovė visus, išskyrus kelis,
kuriems pavyko pasprukti“ (Petras Dusburgietis.
Prūsijos žemės kronika, III, 226). 1290 m. birželio
25 d. lietuviai išžygiavo „iš netoliese buvusios
Aukaimio pilies apylinkių su 36 vyrais, patrikdyti
plėšikiškais išpuoliais Ragainės broliams ramybę.
Artėdami jie metė – kaip reikalauja jų papročiai –
burtus, kurie jiems nežadėjo sėkmės. Dėl to tučtuojau pasuko atgal. <...> Todėl brolis Liudvikas
iš Libencelės ir brolis Markvardas iš Revelingės su
dviem kitais broliais ir 26 ginklanešiais juos pasekę užpuolė viename lauke ir 25 iš jų nukovė“ (ten
pat, III, 240). 1292 m. birželio 29 d., po nesėkmingo
Veliuonos (Junigedos) puolimo, kryžiuočiai nusprendė, kad „nedera tuščiomis rankomis grįžti
namo. Todėl, įsibrovę į Aukaimio pilies apylinkes, jas nuniokojo degindami ir plėšdami. Paėmę
į nelaisvę ir išžudę daug žmonių, pasitraukė su
dideliu grobiu atgal. Kadangi šio valsčiaus raiteliai
prieš vieną dieną buvo išskubėję į Junigedą, išgirdę triukšmą, kurį broliai buvo ten sukėlę, pasileido jų persekioti vieni pėstininkai, užstodami kelią
viename miške, kurį broliai greitai perėjo ir, lauke
juos užpuolę, 12 nukovė, tuo tarpu kiti, pasileidę
bėgti, vėliau nė nedrįso rodytis“ (ten pat, III, 247).
1300 m. „brolis Henrikas iš Dobino ir kiti broliai su
200 vyrų įsiveržė į Aukaimio pilies apylinkes ir, sudeginęs šešis kaimus, pasitraukė paėmęs į nelaisvę
ar išžudęs žmones. Lietuviai vydamiesi ne vieną
kartą juos smarkiai puolė, todėl abi šalys turėjo
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didelių nuostolių sunkiai sužeistaisiais“ (ten pat,
III, 276). 1302 m. „vienas lietuvis, vardu Draika,
Aukaimio pilėnas... pasiuntė savo sūnų Piną pas
brolį Folradą, Ragainės komtūrą, nuolankiai ir pamaldžiai prašydamas padėti jam išsivaduoti nuo
stabmeldystės klaidų bei apsisaugoti nuo netikėlių
rankų. Tas komtūras, magistro patartas, patraukė su kariuomene prieš Aukaimio pilį... broliams
susirengus užpulti šią pilį, tą naktį pilyje sargybą
ėjo minėtasis Draika. Dėl to, prisiartinus brolių kariuomenei, jis slapta atidarė pilies vartus, ir broliai,
ten įsibrovę, visus išžudė, išskyrus vieną, būtent
Sudargo sūnų, kuris vis dėlto buvo sunkiai sužeistas. Paėmę į nelaisvę moteris ir vaikus, sudegino
iki pamatų pilį ir papilį, o minėtąjį Draiką nuvedė
į Ragainę, kur jis su visa šeima buvo pakrikštytas“
(ten pat, III, 280). Tačiau netrukus pilis vėl atstatyta, nes 1305 m. kovo 7 d. „brolis Eberhardas,
Karaliaučiaus komtūras, patraukė su dar didesne
kariuomene nei anksčiau link Aukaimio pilies, o
vienas tenykštis pilėnas, vardu Svirtilas, tikėjimo
ir tikinčiųjų draugas, išdavė pilį broliams, kurie,
ten įsiveržę, išžudė visus vyrus, o moteris bei vaikus išsivarė į nelaisvę ir dar kartą iki pamatų sugriovė pilį. Tuo tarpu Svirtilas bei visa jo šeimyna
nusekė paskui brolius ir priėmė krikšto malonę“
(ten pat, III, 290). Po to pilis buvo atstatyta dar kartą, nes 1328 m. „Ragainės broliai užpuolė su savo
valdiniais, pilėnams bemiegant, Aukaimio papilį ir
jį iki pamatų sudegino; neskaitant 4 vyrų, buvusių
pilyje, ir saujelės pabėgusių, visi kiti žuvo arba nuo
ugnies, arba nuo kalavijo drauge su žmonomis,
vaikais, galvijais ir gyvuliais“ (ten pat, Papild., 8).
1329 m. vasarį per kryžiuočių ir Čekijos karaliaus
Jono Liuksemburgiečio žygį tarp svarbiausių Žemaitijos pilių buvo paimta ir Aukaimio pilis. Atrodo, po to ji nebeatstatyta, nes 1345 m. jau minimas
tik Aukaimio laukas (Vygandas Marburgietis). Tik
kaip laukas Aukaimis minimas ir 1385–1395 m.
kryžiuočių kelių aprašymuose (W. 6, 7, 26, 27, 51).
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Po Mindaugo nužudymo 1263 metais Lietuvos karaliais dažniausiai trumpam tapdavo asmenys iš artimiausios Mindaugo aplinkos, tačiau jie buvo nepasirengę
valdyti valstybę. Lietuva atsidūrė tarpuvaldžio laikotarpyje. Karaliams dažniausiai rūpėjo tarpusavio kovos
dėl valdžios. Nuo 1263 iki 1285 metų Lietuvos karaliais
buvo Treniota 1263–1264 m., Vaišvilkas 1264–1267 m.,
Daumantas (Nalšios, vėliau Pskovo kunigaikštis) 1266–
1299 m., Švarnas Danilovičius 1267–1269 m., Traidenis
1268/1269–1281 m.5
1281 metais Lietuvos karaliumi tapo mažai istorijoje
minimas Daumantas ir valdė iki 1285 metų. Su šio karaliaus valdymo pradžia baigėsi Mindaugo aplinkos karalių valdymas. Daumantas greičiausiai priklausė kitai šeimai, kuri galėjo būti Gediminaičių dinastijos pradininkė.
Istorinės aplinkybės ir įvykių chronologija, vietovių pavadinimai leidžia teigti, kad šios giminės veikimo zona
kaip tik buvo Karšuvos žemė. Vėlesni Lietuvos karaliai
Butigeidis, Butvydas, Vytenis, Gediminas priskiriami
vienai šeimai. Pasak hum. m. dr. Vytenio Almonaičio, teritorijų prijungimo ir asimiliacijos vidutinis greitis, kada
kryžiuočiai pasiekė Karšuvą, krito iki pusės kilometro
per metus. Karšuva atlaikė kryžiuočių niokojimus nuo
1285 iki 1336 metų, iš viso 51 metus.
Gediminas matė, kad anksčiau ar vėliau Karšuvą
ištiks prūsų, nadruvių, skalvių likimas. Reikia atkreipti
dėmesį į aplinkybes, kurios supo Gediminą nuo vaikystės iki jis tapo Lietuvos karaliumi. Gediminas greičiausiai gimė Žemaitijoje, tik nėra aišku, kurioje vietoje, apie
1275 metus. Buvo praėję tik 15 metų nuo pergalės Durbės mūšyje. Dar prieš jam gimstant, vyko prūsų sukilimas. Gediminui buvo patikėta pilių gynyba. Jaunystėje
Gediminas vadovavo jūros gynybinei sistemai priklausančios Padievaičio pilies įgulai. Karšuvoje Gediminas
kūrė ir savo šeimą, Ivangėnų tvirtovėje tikriausiai gimė

Gediminaičių stulpų
atvaizdas nuo
Skaudvilės atodangos.
A N TA N O G E D V I L O

nuotrauka
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jo vaikai. Ivangėnų tvirtovė pagal savo dydį ir paskirtį
buvo pritaikyta Lietuvos valdovo rezidencijai. Tvirtovė
sudaryta iš dviejų gerai įtvirtintų atskirų vienodo dydžio
dalių ir tarnų bei ūkinės dalies. Joje turėjo įsitekti kelių
kartų valdovų šeimos. Žiūrint nuo tuometinio viešojo
kelio arba iš tolimesnės perspektyvos, nuo dabartinės
Skaudvilės atodangos, tvirtovės įtvirtinimai primena Gediminaičių stulpus.
Kaip tik iš Kęstučio (pirmą kartą užfiksuotas Drochičino plombose) ir Vytauto valdymo laikų ateina Gediminaičių stulpų ženklas. Gediminas gyveno Karšuvoje
1275–1323 metais. Kai išsikėlė į Vilnių, Kęstučiui buvo
apie 23, Algirdui – apie 27 metus. Įsižiūrėkime į asmenybes ir matysime, ant kokių pamatų buvo pastatyti
Vilnius ir Trakai.

KAM BUVO REIKALINGAS
GEDIMINO SAPNAS

Gediminui 1316 metais tapus Lietuvos valdovu, gyvybiškai svarbu buvo perkelti sostapilį į saugesnę vietą.
Greičiausiai apsispręsti jam padėjo Sudargo pilies užėmimas 1317 metais. Sudargo pilis buvo Skalvos žemėse,
pritaikyta kontroliuoti laivybą Nemunu, apsunkindama
kryžiuočių reisus iš Ragainės į Karšuvą ir visą Lietuvą.
Perkelti valstybės valdovo sostapilį į vietą, gerokai
nutolusią nuo Ordino užimtų žemių, buvo nelengva:
nuo Ragainės iki Ivangėnų – tik dviejų dienų kelias, apie
70 km, galėjo kilti panika, panašiai, kaip kapitonui pirmam pasitraukiant iš skęstančio laivo.
Čia padėjo mums žinoma legenda apie Gedimino
sapną. Tais laikais žynio išaiškintas sapnas prilygo Aukščiausiojo valiai, kuriai turėjo paklusti net pats Gediminas. Taip buvo patvirtinta naujos pilies vieta ir paskelbta
būsima šlovinga Vilniaus miesto ateitis.
Nepaisant to, išvengti panikos nepavyko ir, matyt,
dėl to 1321 metais Gedimino karvedys Manstas leidosi
perviliojamas į kryžiuočių pusę. Tuomet per gana trumpą laiką buvo įkurta pilis Vilniuje. Gediminas jau 1323
metais rašė laiškus iš Vilniaus, kviesdamas atvykti pirklius, amatininkus.
Tvirtovę Ivangėnuose valdyti patikėjo greičiausiai
savo broliui Margiriui. Kaip žinome iš istorijos, Gedimino spėjimai pasitvirtino: po 1329 metų jungtinių Europos riterių, vadovaujamų Jono Liuksemburgiečio, būrių
žygio į Žemaitiją. Svarbu užfiksuoti žygio pradžią: jis
prasidėjo nuo Jono Liuksemburgiečio ir Margirio dvikovos. Nusistovėjusiame istorijos pasakojime ši dvikova
vaizduojama prie kurio nors svarbaus Žemaitijos centro,
dažniausiai prie Medininkų, nes jie laikomi Žemaitijos
centru, tad ten turėjo reziduoti Margiris. Pateikiamas
pasakojimas neatitinka įvykių nuoseklumo. Viskas stoja
į savo vietas tokiu centru laikant Ivangėnų tvirtovę. Dvikovos aprašyme nurodoma, kad Margiris ją pralaimėjo.
Jo apsauga įsiterpė į dvikovos eigą ir ji buvo sustabdyta. Margiris pripažino pralaimėjimą ir pasidavė Jonui
Liuksemburgiečiui į nelaisvę. Galiausiai Margiris buvo
išpirktas iš nelaisvės ir išsiųstas į vietovę, pavadintą „Yukoine“, greičiausiai – Aukaimį, esantį už 8 kilometrų, su
sąlyga, kad nesikiš į žygio eigą. Ši dvikova svarbi tuo,
kad, gavęs išpirką, Jonas Liuksemburgietis Margirį ir jo
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vadovaujamą kraštą laikė garbingu, todėl, užėmus pilis,
gynėjai buvo greičiau pakrikštijami, o ne išžudomi. Buvo
užimtos visos pagrindinės Žemaitijos ir Karšuvos pilys,
palaužta gynybinė Jūros, Akmenos upių sistema.
Iš karto po šio žygio žemaičiai pradėjo įrenginėti
aukštai nukirstų, užaštrintomis šakomis, netvarkingai
suverstų medžių griauzles nuo Dubysos intako į Nemuną ties Seredžiumi iki Jūros upės ištakų. Apsauginės
sąvartos greičiausiai buvo padarytos ties riba, skiriančia
Karšuvos žemes nuo kitų Žemaitijos žemių. Griauzlės
Žemaitiją saugojo apie 40 metų, iki 1371-ųjų. Vytenis Almonaitis, aprašydamas Kaltinėnų krašto puolimus, mini
1371-uosius ir vėlesnius metus.
Kitas jungtinių kryžiuočių pajėgų žygis buvo 1336
metų vasario 25 dieną. Kryžiuočių žvalgyba išsiaiškino,
kad Gedimino kariuomenė yra patraukusi į rytus. Progai
pasitaikius, sunaikino centrinę Karšuvos pilį, kurios per
1329 metų žygį greičiausiai nelietė. Būtų neužtekę jėgų
ją užimti, be to, buvo negarbinga niokoti Margirio tvirtovę jį laikant garbingu valdovu, ištremtu pagal susitarimą nesikišti. Pilėnų apgultis per 1336 metų žygį buvo
pagrindinis ir vienintelis žygio tikslas. Karšuvos centro
užėmimas buvo labai svarbus laimėjimas, nors grobio
teko nedaug ir buvo stebimas tais laikais nedažnas gynėjų susinaikinimas, tikrai nesukėlęs pasigėrėjimo. Kartu su Pilėnų žūtimi buvo palaužta visa Karšuvos žemė.
Ji pradėta asimiliuoti. Išnaikintus krašto gyventojus pakeitė atvykėliai iš kitų valstybių suteikiant jiems žemės.
Karšuva buvo pavaldi kryžiuočiams iki 1422 metų Melno sutarties. Didžiausias liuteronų centras Lietuvoje yra
Tauragėje. Karšuvos žemėse liuteronų tikėjimas atsirado
vos tik Martinui Lutheriui paskelbus savo tezes 1507 metais – buvo praėję tik 85 metai po Melno sutarties. Gyventojų daugumą Karšuvoje sudarė atvykėliai iš Ordino
valdytų žemių, tai rodo išskirtinės jų palikuonių pavardės, nebūdingos žemaičiams. Jiems priimant liuteronų
tikėjimą, buvęs okupuotas Karšuvos kraštas tapo ir iš
dalies liko liuteroniškas. Karšuvos skirtumas nuo kitos
Žemaitijos dalies juntamas ir dabar, kai kas net nelaiko
jos Žemaitija. Profesorius A. Bumblauskas per projektą
Ekspedicija Nemunu jurbarkiškių paklausė, ar jie žemaičiai, šie išsigynė, greičiau save įvardindami lietuviais.
Reikia atkreipti dėmesį į daugelį žemėlapių, vaizduojančių Ordinui priklausančias žemes nuo XIV amžiaus
vidurio – juose Karšuva priskiriama kryžiuočių valdoms
iki Melno sutarties. Nors grąžinta į Lietuvos sudėtį 1422
metais, Vytauto įvardinta tėvonija, kultūriniu požiūriu
Karšuva išliko izoliuota iki šių dienų. Džiugina tik tai,
kad tautos sąmonėje ji išliko. Karšuvos istorijos Lietuvos partizanai turbūt nežinojo, bet Tauragės, Jurbarko,
Šilalės, Kelmės, Raseinių rajonų partizanai labai tiksliai
įvardijo savo apygardą Kęstučio vardu. Gimtoji Kęstučio ir kitų gediminaičių tvirtovė Ivangėnuose atsidūrė
pačiame Kęstučio partizanų apygardos centre. Kęstučio
vardu pavadintas Lietuvos kariuomenės batalionas Tauragėje. Kęstutaičiai dalyvauja talkose tvarkant Ivangėnų
tvirtovės augmeniją.
Nesiryždami įveikti griauzlių, kryžiuočiai pradėjo
statyti pilis palei Nemuną ir organizuoti žygius Nemunu
gilyn į Lietuvą. Kalbama apie tendenciją, ne apie pavie-
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Partizanų apygardų žemėlapis iš Kryžkalnio memorialo, 2018.
A N T A N O G E D V I L O nuotrauka

nius išpuolius. Iš istorijos žinome 1348 m. Strėvos mūšį,
kuriame žuvo du Gedimino sūnūs, Lietuvos kariuomenė
buvo užvaryta ant užšalusio Nemuno ir nuskendo. Kauno pilis buvo užimta 1362 metais. Nemunu kryžiuočiai
jau pasiekdavo Punią ir Gardiną.

I VA N G Ė N Ų T V I R T O V Ė

Skaudvilės apylinkėse stovėjo galinga Ivangėnų tvirtovė. Ją sudarė trys piliakalniai ir upelių suformuotos dvi
piliavietės, vieno upelio dalijamos į vienodo dydžio teritorijas. Tvirtovės apsaugos zoną sudaro daugiau nei
100 ha dydžio teritorija. Į nekilnojamų kultūros vertybių
sąrašą yra įtraukti; 3462, A764K Piliakalnis su gyvenvie-
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te, 23941, A764K1P Piliakalnis (Pilikė), 23942, A7642P
Gyvenvietė, 13029, A765 Piliakalnis II. Saugoma piliakalnių teritorija su priepiliais sudaro tik menką viso
komplekso dalį.
Karšuvos administracinį centrą taip pat sudaro aptarnaujančio personalo teritorija (20 ha), ūkinė-karinė teritorija (30 ha), už Ančios upės esantis IV–V a. Vėluikių
kapinynas, už Suvirkštos upės esantis Karšuvos kapinynas (niekaip neužfiksuotas, tačiau dar XX amžiuje ant
jo buvo ūkininko Trakšelio sodyba; įsirengdami bulviarūsius, gyventojai rasdavo žmonių kaulų) ir Karšuvos
miestas – XIII–XIV a. pirma pusė, dabartinio Karšuvos
kaimo teritorija.
Tvirtovės teritorija kadaise buvo uždara, su sargyba, vidine kelių struktūra, savita tvarka. Yra išlikę keturi
apsauginiai pylimai, kurie padeda nustatyti tvirtovės ribas. Nuo Karšuvos gyvenvietės tvirtovę skyrė Suvirkštos
upelis. Galutinai tvirtovė buvo pertvarkyta per 1311 m.
Vytenio karinę reformą.
Už Ančios upės, Vėluikių kaime, atkasti ir ištyrinėti
trys kapai. Tyrinėjimus 1972 m. vykdė akademikas Eugenijus Jovaiša su studentais. Tyrimo ataskaitoje užrašyta,
kad tai IV–V amžiaus kapai, priskiriami Skalvių laidojimo tradicijoms, labiausiai nutolę į šiaurę nuo visų Skalvių kapinynų. Nuo Ivangėnų tvirtovės juo skiria vienas
kilometras. Dabar žinomi Ivangėnų piliakalniai kaip tik
yra datuojami apie pirmo tūkstantmečio vidurį. Pagal
anuometinius laidojimo papročius, mirusieji buvo laidojami kitoje upelio pusėje. Ančios upė galėjo būti riba tarp
gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio. Vėluikių laidojimo vieta
buvo Ančios upės kilpoje ir sudarė uždarą teritoriją, skirtą
mirusiųjų pasauliui. Tad galima daryti išvadą, kad ankstyvieji Ivangėnų piliakalniai priklausė Skalvių tautai. Mums
aktualiu laikotarpiu, antro tūkstantmečio pradžioje, piliakalniai buvo įtraukti į Ivangėnų tvirtovės kompleksą.
Ši geografinė tvirtovės padėtis labiausiai atitinka
vietą, kurioje 1336 m. vasario 25 d. įvyko Pilėnų tragedija.

Ivangėnų tvirtovė,
vaizdas nuo trečio
piliakalnio. J O N O
K L I U Č I A U S nuotrauka
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Pagal paskutinius istorikų ir archeologų duomenis, Ivangėnai patenka į galimų paieškos vietų sąrašą. Tam buvo
linkęs pritarti Tomas Baranauskas, bet iki šiol žinomi du
Ivangėnų piliakalniai buvo per maži, kad čia galėtų kautis apie 9000 abiejų pusių kovotojų. Dėl to labiau tikėtina
buvo laikoma Pilių pilis, esanti Kaltinėnuose. Tikslinga
būtų pastebėti, kad prie automagistralės Vilnius–Klaipėda, ties aukščiausia automagistralės vieta, yra Prienų
piliakalnis. Šis pavadinimas šioje vietoje skamba neįprastai, nes Prienų miestas yra už 200 km. Pati pavadinimo
sandara gali nusakyti bendrinę piliakalnio lokalizaciją.
Vadinasi, pilis stovėjo prie anų (kitų) žemių – tai galėtų
būti Karšuvos ir Medininkų žemių paribys. O Kaltinėnai
galėjo priklausyti kitai Žemaitijos konfederacinei žemei
ir atsidūrė už griauzlių gynybinio įtvirtinimo, pastatyto
po 1329 metų kryžiuočių žygio. Tokią išvadą galima daryti dar ir dėl to, kad po Karšuvos užėmimo kryžiuočiai
Kaltinėnus pasiekė tik 1371 metais6.
Pirmiausia Pilėnų ieškoma pagal Trapėnų žemę.
Tiesioginis Trappen terram vertimas iš lotynų kalbos gali
reikšti „tarpupio žemė“. Tai geriausiai paaiškintų, kad
Pilėnai buvo tarpupyje, labai tiksliai nusakant tvirtovės
reljefą. Iš tiesų, tvirtovę riboja du upeliai, o trečias ją dalija pusiau. Visi trys upeliai suteka į ketvirtą upę – Ančią, pratekančią statmenai šiems trims upeliams. Taigi iš
trijų pusių tvirtovės reljefą formuoja natūralūs gamtiniai
grioviai su apytiksliai 20 m aukščio šlaitais. Iš ketvirtos
pusės teritorija ribojasi su šlapyne ir pereina į lygumą. Istoriniuose šaltiniuose užsimenama: „...tvirtovė buvo lygioje vietoje ir mes galėjome nuo aukštumos matyti, kas

Karšuvos tvirtovės rekonstrukcija. Braižė architektė A G N Ė R U G I N Ė
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darosi pilies kieme.“ Šis aprašymas taip pat tinka. Yra
tokia vieta už tvirtovės ribų, iš kurios matyti aprašomas
vaizdas – prie viešojo kelio, nuo tvirtovės apie 100 metrų nutolusi pietvakarių kryptimi. Mažiau tikėtinas yra
tradicinis Trapėnų žemės kaip regiono centro, kuriame
buvo Pilėnai, aiškinimas, bet tinka ir šis. Už trijų kilometrų nuo tvirtovės yra gyvenvietė, XVI amžiuje buvęs palivarkas, dar dabar yra dvaro liekanų, vadinamų Trepais.
Pagal kryžiuočių to meto kelių aprašymą, jie kaip tik
turėjo pasiekti Pilėnų tvirtovę praeidami šią gyvenvietę,
todėl šioje žemėje galėjo pažymėti tvirtovę.
Tad ir tvirtovės lokalizacija, ir jos, kaip regiono centro, svarbumas, ir jos dydis, ir atitikimai istoriniuose
aprašymuose leidžia daryti išvadą, kad čia buvo garsieji
Pilėnai.
Pagrindinė Karšuvos tvirtovė Ivangėnuose savo dydžiu ir svarba nenusileidžia Klaipėdos, Marienburgo
pilims. Tik tokioje piliavietėje galėjo grumtis apie 9000
kovotojų. Karšuvos žemė XIII–XIV a. buvo įtakingiausia
visoje Žemaitijoje. Atidesnis stebėtojas, apžiūrėdamas
vietovės nuotrauką iš paukščio skrydžio, nesunkiai pastebėtų šios tvirtovės ribas. Jas formuoja upelių grioviai,
dabar apžėlę medžiais.
Darius Baronas ir Dangyras Mačiulis surinko visą
įmanomą medžiagą apie Pilėnus ir laisviausiai interpretuojančiu autoriumi pavadino Simoną Grunau, nurodžiusį, kaip atrodė pilies įtvirtinimai. Jis aprašo, kad pilies sienos buvo 83 pėdų aukščio ir 52 pėdų pločio, o prieš
jas buvo suformuoti 28 pėdų pločio ir 26 gylio grioviai7.
Toje vietoje, kur tvirtovė ribojasi su lyguma, buvo reika-
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Ekspedicija Ivangėnų
tvirtovėje, 2012. Iš kairės:
Antanas Gedvilas, Saulius
Bogušas, Tomas Baranauskas,
Inga Baranauskienė, Virginijus
Jocys, Marius Bogušas, Stasys
Gedvilas, Gintautas Zabiela,
Vaclovas Preibys. JONO
KLIUČIAUS nuotrauka

lingos tokios tvirtos sienos. Jų ilgis galėjo būti apie 500
metrų. Visas pilies sienų perimetras galėjo būti apie 2000
metrų. Sienos visoje pilyje turėjo būti vienodos. 20 metrų
aukščio šlaitai ir ant jų pastatyta 6 m aukščio siena kaip
tik sudarė 83 pėdų aukštį. Pagal daugelio autorių aprašymuose vyraujantį tvirtovės puolimo naratyvą, kaip tik
buvo pasirinkta šturmuoti aukščiausias sienas, skyrusias
piliavietę nuo lygios vietovės, prieš tai užpylus griovius.
Pavyzdžiui, pabandykime tokias sienas uždėti ant
Bilionių piliakalnio (svarstoma kaip galima Pilėnų vieta
pagal Stasio Kasparavičiaus įžvalgas) – ten griovių prieš
sienas iš viso nebūtų kur įrengti, aikštelė ant piliakalnio
per maža, kad tilptų 4000 gynėjų.
Casparo Schützo kronikose skaitome: „Tvirtovė
buvo sudeginta, iki pamatų sugriauta ir sulyginta su
žeme. Taigi Ordino kariai patraukė atgal į Prūsiją laimėję daugiau žaizdų nei grobio, išskyrus galvijus, kurių
neprotingi žmonės gailėjosi labiau negu pačių savęs.“
Toks aprašymas liudija, kad tvirtovėje buvo ne tik
žmonių, bet ir gyvulių. Vien iš šių žodžių galima spręsti
apie buvusią didesnę teritoriją negu piliakalnis. Gyvuliai
galėjo būti laikomi piliavietę kertančio upelio dauboje.
Aiškiai matomi išlikę trys tinkamo nuolydžio takai gyvuliams suvaryti. Šioje vietoje yra vandens, gyvuliai buvo
žemai, saugomi daubos krantų, nesutrugdė gynėjams.
Pagrindinis Pilėnų tikslas buvo nepasiduoti gyviems
į nelaisvę, antraeilis tikslas buvo sunaikinti turtą, taip
pat ir gyvulius.
Dar C. Schützas rašo: „Kai jie jau nebegalėjo gintis,
Margiris nubėgo į tamsų rūsį arba olą, nužudė savo žmoną ir įmetė į ugnį.“ Šioje piliavietėje nesunku pastebėti
tokią vietą. Čia galėjo būti perdengta dalis siauriausioje
tos pačios daubos vietoje.
Visos išsakytos įžvalgos buvo patikrintos prieinamuose istoriniuose šaltiniuose. Ir istorinių įvykių chronologija, ir antriniai šaltiniai, kalbantys apie Karšuvos
žemę, išdėstytas įžvalgas greičiau patvirtina, o ne paneigia. Tikiuosi, archeologai galės patvirtinti šios tvirtovės

buvimą, patikslinti jos ribas. Atsakingos valstybės institucijos suteiks pirmenybę šios tvirtovės tyrinėjimams,
tam, kad mes apie savo istoriją sužinotumėme kiek galima daugiau, kad pirmiau ištirtume savo paveldą Ivangėnų archeologinėje vietovėje, o ne priešų kryžiuočių
pastatytoje tvirtovėje Klaipėdoje.
Yra didelė tikimybė surasti karališkų palaidojimų
vietas, tiksliau atkurti Pilėnų gynybos veiksmus, surasti
gynėjų palaikus. Viskas negalėjo sudegti.

ARCHEOLOGINIAI RADINIAI

2015 metais, prieš Vėlines, buvo gauti radinio iš Ivangėnų tvirtovės datavimo tyrimai, patvirtinantys XIV a.
Jeigu tiksliau – tyrimų kreivė leidžiasi žemyn ir ties
1336 metais keičia kryptį fiksuodama gana tikslią datą.
Radiokarboninį tyrimą atliko Gamtos mokslų instituto
branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijos mokslininkų grupė, kuriai vadovavo prof. habil. dr.
Jonas Mažeika. Šis tyrimas mus priartino prie tikslios
vietos – jau nuo 2011 metų išsakau įžvalgas, kad šioje
vietoje buvo Pilėnai.
2012 metų vasarį Pilėnų žūties dienai atminti, internetiniame puslapyje Tautos balsas paskelbiau subjektyvų
pasakojimą Karšuvos istorija. Su vietove ir aplinkybėmis
supažindinau daugelį istorikų, archeologų, kreipiausi į
Kultūros paveldo komisiją, Kultūros paveldo departamentą.
2015 metų pirmą gegužės sekmadienį su giminėmis
lankėmės Ivangėnų tvirtovėje. Vaikštant po upelio slėnį,
kuris dalija tvirtovę į dvi lygias dalis, Konstancija Gedvilaitė pastebėjo gyvūno kaulą.
Kaulas gulėjo upelyje; ties ta vieta keletą kartų spyriau į upelio krantą ir išvirto dar du gyvūnų kaulai. Radinio vieta nenustebino – kaulai gulėjo ten, kur jų ir reikėjo tikėtis: šios vietos paskirtis buvo suvaryti gyvuliams
ypatingomis aplinkybėmis. Dar dabar yra išlikę trys nuožulnūs takai šlaite. Trys takai tam, kad skirtingų rūšių
gyvūnai būtų suginti į jiems skirtus aptvarus: raguočiai
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Radiokarboninio tyrimo rezultatai

į vieną, arkliai į kitą, smulkesni gyvuliai į trečią. Ši vieta yra upelio slėnyje. Slėnis yra apie 30 m pločio ir apie
80 m ilgio, pačiame tvirtovės viduryje. Geresnės vietos
slėpti ir išsaugoti gyvulius negalima sugalvoti. Dr. Linas
Daugnora nustatė, kad tyrimui pateikti arklio kaulai.
Greičiausiai kaulai buvo rasti arkliams skirtame garde.
Pateikiant kaulus tyrimui, rūpėjo nustatyti jų amžių. Buvo du galimi variantai: pirma XIV a. pusė ir antra
XIX a. pusė. XIX amžiuje Skaudvilėje vykdavo prekyba
arkliais ir karvėmis su Europos šalimis. Pasitaikydavo,
kad atvaryti gyvuliai susirgdavo ar net krisdavo. Iš senų
gyventojų atsiminimų žinoma, kad dažniausiai žydai paliegusius gyvulius gabendavosi į Ivangėnus ir buvusioje
piliavietėje, ant kalno, skersdavo, lupdavo kailius ir pakasdavo atliekas smėlyje. Gruntas buvo agresyvus, po
penkerių metų nelikdavo net kaulų. Negalima atmesti
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minties, kad kai kurie gyvuliai tiesiog suversti ar užkasti
netoli tos vietos, žemai esančiame slėnyje.
Vis dėlto tyrimas neginčytinai patvirtino XIV amžių.
Viena kreivės viršūnė tiksliai atitiko 1336 metų padalą,
tai reiškia gyvūno žūties momentą. Sąmoningai, siekiant
objektyvumo, tyrėjams nebuvo pasakytos tyrimo aplinkybės.
2015 metais rasti ir ištirti arklio kaulai buvo pačioje
upelio vagoje. Prieš dešimtį metų upelio vaga pradėjo
gilėti. Apytiksliai 60–70 cm gylyje buvo pastebėti pirmieji kaulai. Upelio vaga kinta ir toliau, ilgiau laukiant,
radinius atidavęs upelis gali juos ir sunaikinti, jeigu mes
neištirsime kuo greičiau. Žinant šias aplinkybes, 2018
metų sausio 12 dieną tame pačiame bevardžiame 400 m
ilgio upelyje, 27 žingsnių ruože, atidžiai apžiūrint dugną,
buvo rasta dar daug kaulų. Žvalgyti buvo pradėta pasroviui nuo 2015 m. rastų radinių vietos. Naujai rasti kaulai galėjo būti bent keturių skirtingų gyvulių, ir stambių
galvijų, ir avių ar veršelių. Kaulai gulėjo upelio vagoje,
buvo paimti iš vandens nieko nekasinėjant.
Vienas radinys buvo labai iškalbingas. Rasta karvės
kaukolė buvo perskelta išilgai į vienodas dalis smūgiuojant aštriu daiktu tarp ragų. Rasta viršutinė kairės pusės
dalis ir apatinė dešinės pusės žandikaulio dalis. Toks
smūgis byloja apie nepaprastą jėgą, kuri buvo panaudota
nužudant gyvulį. Atrodo, kad visi gyvūnai buvo nužudyti staiga vienoje vietoje. Tai galėjo būti turto sunaikinimas, kad neatitektų priešui.
Tikėtina, kad visi kaulai tebėra toje pačioje vietoje ir
gali padėti tiksliau išsiaiškinti visas aplinkybes. Kaukolė
ir kiti smulkūs kaulai buvo perduoti Skaudvilės krašto
muziejui, apie radinius informuota Mokslinė archeologų
komisija, visuomenė. Žudymas padalinant pusiau yra
minimas ir C. Schützo pasakojime; toks buvo Margirio
smūgis savo žmonai, nuo kurio ji perplyšusi pusiau8.
Dar Pilėnų ieškoma pagal pavadinimą. Pilėnai yra
bendrinis pilies gynėjų, gyventojų pavadinimas. Civilinio priepilio miesto gyventojams patogu buvo vadinti
gyvenančius pilyje pilėnais. Dėl to vietovės paieška pagal pavadinimą Pilėnai greičiausiai neturi prasmės.
Labai norėčiau sugrąžinti savo Tėvynei žinojimą apie
jos didingą praeitį, garbingiausią pilį Valstybės istorijoje,
kurią amžių bėgyje pamiršome kovodami dėl išlikimo.
Norėčiau, kad ši vieta būtų lankoma ir prižiūrima. Netgi
būtų prasminga būsimiems Valstybės vadovams, prieš
pradedant eiti pareigas, prisiekti būtent čia.
1

2

3
4

5

6

7

Perskelta karvės kaukolė. A N T A N O G E D V I L O nuotrauka

8

A. Bučys. Lietuvių karaliai ir Lietuvos karalystė de fakto ir de jure
viduramžių Europoje. – Vaga, Vilnius, 2018.
I. Baranauskienė. Kas vadovavo žemaičiams Durbės mūšyje. http://
www.voruta.lt/kas-vadovavo-zemaiciams-durbes-musyje/
A. Bučys. Op. cit.
I. Baranauskienė. Durbės mūšis: nepasidavę lemčiai. – Žara, Vilnius,
2010.
T. Baranauskas, I. Baranauskienė, A. Slapšys. Viduramžių Lietuvos
viešpačiai. – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilius, 2015.
V. Almonaitis. Vakarų Lietuva XIII–XV amžiuje. – Keliautojo žinynas,
Kaunas, 2013.
D. Baronas, D. Mačiulis. Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda. –
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.
Ten pat.
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Sau lė Kubi l iūtė

Kelias naktis pas kryžininkus

G

ana sudėtinga rasti interviu, kuriame žurnalistas nemėgintų sužinoti kūrėjo „įkvėpimo formulės“. Amerikiečių alternatyviosios muzikos dainininkė Amanda
Palmer tokius klausimus yra taikliai pavadinusi „žurnalisto
tinginio klausimais“. Į pastarąjį menininkai dažniausiai atsako
labai panašiai – niekada negali žinoti, kada aplankys įkvėpimas. Dieną ar naktį, sunkesniu gyvenimo metu ar priešingai –
kupinu pilnatvės. Lygiai taip pat negali numanyti, kas taps
įkvėpimo šaltiniu. Mylimasis, kuris įskaudino, ar mylimasis,
kuris padėjo pasirūpinti kito paliktomis žaizdomis. Draugas,
kuris išdavė svarbiausioje gyvenimo kovoje, ar draugas, kuris
išgirdo pagalbos šauksmą tada, kai atrodė, jog šioje duobėje
niekas tavęs negirdi.
Taip jau nutinka, kad mano įkvėpimo šaltiniu dažniausiai
tampa kultūros pasaulis. Visgi „Kelias naktis pas kryžininkus“ yra man ypatinga novelė: ją parašyti įkvėpė du moksliniai
straipsniai. Novelės priešistorė prasideda nuo perskaityto Erico
Christianseno „The Northern Crusades“ („Penguin Groups“,
1980/1997) skyriaus. Jame užsimenama apie XIV a. gyvenusį
garsų prancūzų poetą ir kompozitorių Guillaume’ą de Machaut. Nors tais laikais poezija dažniausiai būdavo anonimiška, De Machaut kūriniai buvo autorizuoti. Kaip šis ypatingas
prancūzų poetas susijęs su Kryžiuočių ordinu? Siekdamas
į Baltų žemes pritraukti labiausiai nusipelniusius ir moderniausią ginkluotę turinčius Europos riterius, Kryžiuočių ordinas pasikvietė De Machaut į Prūsiją ir patikėjo jam ypatingą
užduotį – sukurti agitacinių eilių apie tai, kokie nedori neapsikrikštiję lietuviai. Nors De Machaut giesmės Prancūzijos
bažnyčiose skamba ir šiandien, o Europos literatūros istorijai
prancūzas yra nusipelnęs kaip poezijos apie meilę pradininkas,
nė vienas iš tekstų, parašytų Kryžiuočių ordinui – nors ir puikiai atliko savo tuometę funkciją – literatūros istorikų ar Viduramžių literatūra besidominčiųjų nesudomino. Taigi vienas iš
klausimų, į kuriuos bandoma atsakyti novelėje: kodėl De Machaut, sugebėjusiam parašyti ne vieną išliekamosios meninės
vertės kūrinį, nepavyko tokio sukurti ir Kryžiuočių ordinui?
Vėliau Christianseno knygos skyrių papildė kita įdomi
publikacija – žurnale „Journal of Baltic Studies“ 2006 metais
publikuotas latvio Kasparo Klavinio straipsnis „The Ideology of
Christianity and Pagan Practice among the Teutonic Knights:
The Case of the Baltic Region“. Pastarajame nagrinėjama gana
retai lietuvių mokslinėje literatūroje aptinkama tema – kaip
kryžiuočiai asimiliavosi su dabartinėje Latvijos teritorijoje gyvenusiais baltais. Autorius remiasi ne tik eiliuotomis Livonijos
kronikomis, bet ir išlikusiais ypatingais liudijimais Popiežiui.
Pastaruosiuose liudijama, neva Kryžiuočių ordino riteriai buvę
ne sykį užtikti praktikuojantys pagoniškus ritualus. Klavinio
straipsnis mane sudomino dėl to, kad nagrinėja kitokį, rečiau
šiuolaikiniam lietuviui pristatomą Kryžiuočių ordino aspektą –
vokiečių Ordinas ne sykį buvęs ekskomunikuotas už Rygos arkivyskupo valios nepaisymą, garbino netradicinį, senovės graikų karo deivę Atėnę primenantį švč. Mergelės Marijos atvaizdą

ir praktikavo ne vieną baltų pagonims būdingą ritualą. Pasak
Klavinio, religinis asimiliavimasis su baltais galėjo susiklostyti
dėl to, kad tik 12 procentų riterių galėję pasigirti aukšta kilme
ar turtais. Galiausiai dažnam Kryžiuočių ordino riteriui baltų
tradicijos galėjo priminti germaniškąsias, kurių kultūrinė įtaka eilinėje vokiečių šeimoje dar nebuvo išnykusi. Baltiškuosius
ritualus, kuriais patys kryžiuočiai nesibodi pasigirti eiliuotose
Livonijos kronikose ir apie kuriuos liudyta Popiežiui, pamėginau pristatyti savo novelėje, atsakydama į antrąjį, abstraktesnį,
tačiau ne mažiau svarbų novelės klausimą: tad kas gi įkvepia ne
tik menininką, bet ir kiekvieną žmogų? Ko reikia, kad žmogus
prabiltų žodžiais, kurie paveikia ilgam? Galbūt į šį klausimą
žmogus atsakyti negali...
Ši novelė nepretenduoja būti istorinio žanro: nesu istorikė
ir nesiekiau (o ir neturiu pakankamai žinių) perteikti nei Kryžiuočių ordino buities detalių, nei XIV a. žmonių pasaulėjautos. Nors ir tikiuosi, kad kiekvienas skaitytojas džiaugsis naujų
istorinių žinių trupinėliais. Tai – mintys apie ieškojimą, neviltį
ne vieną sykį neradus, bevaises pastangas, magiškiausius netikėtumus bei apsisprendimą: į kuriuos stebuklus įsiklausyti,
o nuo kurių geriau susilaikyti.
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ūnau nuspalvintas, regis, visomis Viešpaties dovanotomis spalvomis – violetine ir geltona, mėlyna ir oranžine, žalia ir raudona: langai padailinti
mozaika. Vienišauju nepažįstamuose maldos namuose:
gera valanda iš čia neišeinu, suvokdamas, kad išeiti turiu
įkvėpęs kuo daugiau medienos, gėlių ir vaisių aromato,
be kurio niekados nepajėgiu prakalbinti savo mūzų. Šios
blaškosi: regiu jas paklaikusiomis akimis sklandant tai
kairėn, tai dešinėn, tai aukštyn, tai žemyn.
Sulig kiekvienu įkvėpimu tikiuosi pajusiąs tą paslaptingąjį, menininkų išsvajotąjį jausmą, tačiau galiausiai iškvėpus tenka atsidusti. Žvilgteliu viršun: galbūt regėdamas spalvų žaismą, sulauksiu įkvėpimo. Nulenkiu
galvą, bandydamas perskaityti galbūt jau įtekėjusį vidun
įkvėpimą. Tačiau dar neįtekėjo... Pakeliu galvą aukštyn.
Imu girdėti melodijas, kurios netinka… Ypatinga proga.
Niekad nebūčiau galėjęs pagalvoti, kad man teks apie
tai rašyti.
– Atsiprašau, – atsigręžęs šnibžteliu siluetui bažnyčios gale, – ar galėtumėte atnešti man liutnią?
– Bažnyčioje?.. – sududeno nustebęs sodrus balsas.
– Aš dažnai rašau mišių muziką. Dievas įkvepia
mane būtent čia, nieko negaliu padaryti, – gūžteliu pečiais.
Teko girdėti, kad šie krikščionys tiki truputį kitaip
nei mes, prancūzai, – jų tikėjimas santūresnis. Todėl kryžininkai, net ir karštai tikėdami Dievu, yra atsargesni ir
į pasaulietinį instrumentą maldos namuose žvelgia nepatikliai.
Šešėlis pasislepia tamsoje. Durys sugirgžda vienąsyk, po kiek laiko antrąsyk, ir galiausiai, šešėliui vėl
pasirodžius šviesoje, pamatęs veidą, įsitikinu, kad tai
žmogus, o ne pats įkvėpimas, atneša man mano liutnią.
Man nepatinka kurti girdint kitiems, todėl paprašau, kad
kryžininkas išeitų. Šis nusilenkia ir saugo mane lūkuriuodamas už bažnyčios durų.
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Perbraukęs per liutnios stygas, pastebiu, kad ji visiškai išsiderinusi. Siaubingai išsiderinusi! Atsidusęs pasidedu liutnią šalimais. Valandėlę pagalvojęs, vis dėlto vėl
imu ją į rankas. Juk ne šiaip sau jos užsimaniau. Galiu
pamėginti suderinti iš klausos. Staiga susiprantu esąs ne
vienas. Nejaukumo jausmas tvoksteli tarsi įniršusio, pasirengusio žudyti vikingo kraujas.
– Ar galėčiau prisėsti? – pasiteirauja šviesiaplaukis
jaunikaitis.
– Kas jūs? – nustėrstu.
– Jūs ką tik pagalvojote, kad įkvėpimas gali vaikščioti. Lyg žmogus. Gal ir aš toks esu? – romiai atsako
nepažįstamasis.
Vis dar nesusivokęs pasislenku. Ar Dievas siuntė
man įkvėpimą?
– Ne, jis jums nesiuntė įkvėpimo, – papurto galvą. –
Jis jums atsiuntė mane.
– O kas jūs esate?
– Jūs nepažįstate mano žemės, tiesa?
– Nė sykio nesu čia lankęsis. O ir niekada nemaniau,
kad teks. Jūs kryžininkas?
– Ne. Aš miręs.
Kiek sutrikęs žvilgteliu į žemę – ten, kur dažniausiai
slepiasi „niekur“. Atsikvošėjęs nusprendžiu, kad įkvėpimas niekada neateina lengviausiu keliu. Jei pasidarytų
per dosnus mirtingiesiems, šie nustotų jo troškę. Įkvėpimas primena cinamoną – juo labiau apsiskaitę, tuo mažiau skundžiasi šios egzotiškosios gėrybės kaina. Susiraukiu, lyg mane būtų supykinę ir paklausiu:
– Jūs pagonis?
– Buvau. Dabar aš miręs.
– Ar galėčiau pasiteirauti, ko jūs norite iš manęs? Ar
atėjote pasiimti mano gyvybės? Nubausti?
– Mirusieji nežudo. Mums neberūpi kitų likimai. Tai
tik gyvųjų fantazijos ir susireikšminimas.
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Žvilgtelėjęs altoriaus link, sutrinku: priešais stūkso
baltaveidžių choras. Choristų žvilgsniuose nebuvo nė
lašo gyvasties. Giliai įkvėpę, lygiai kaip aš prieš valandėlę, choristai pradėjo giedoti mano Baladę IV. Tikras
siaubas nuo pat pirmųjų akordų! Nederantys jų balsai
grasinosi prikelti mirusiuosius, o ne visai tikslus tonas
niekino kiekvieno garso prasmę. Ir vis dėlto jaučiausi tokios savo kūrinio interpretacijos įtikintas, įtikintas
beveik ligi išganymo! Kažko nežemiškai šiurpaus būta
tame nedarnume. O visu kuo, kas nežemiška, visada labai knieti patikėti.
– Tai jūsiškiai? – sumoju paklausti nepažįstamojo.
– Gal, tačiau aš jų nepažįstu, – gūžteli pečiais. Atkreipiu dėmesį į pašnekovo akis, – neįprastai šviesios,
kone baltos!
– Ir vis dėlto: ko jūs iš manęs norite?
– Kad niekam nesakytumėte, kad aš jums pasirodžiau.
– Tik tiek? – nepatikiu.
– Tikrai ne, – šypteli. – Noriu, kad žinotumėte.
– Žinočiau ką?
– Dievo žinią. Gal jūsų, gal vieno iš manųjų. Aš nelabai nusimanau, – paaiškina.
– Kokią? – net suspurdu.
– Nieko ypatingo. Bet tai svarbu. Apie ordiną. Kad
jie žudo, mėgaujasi, gėrisi krauju... Savo, kitų... Jie mėgaujasi... Tuo nevalia mėgautis... Gėda! Apsimeta, kad
yra teisūs... Lyg būtų viena teisybė... Tokia gėda! –
padriką kalbą nepažįstamasis baigia gerokai įtūžęs, jo
krumpliai išsišokę, atrodo, galėčiau jais pagroti, o veide
išpampusi gysla priminė gimtinėje tekančią Seną. Susipratau besiilgįs.
– Juk taip elgtis nekrikščioniška? – tarsteliu.
– Jūs krikščionis, spręsti jums.
– O, jūsų oda kiek raustelėjo! – pastebiu.
– Cha! Iš pykčio ar drovumo rausta net vėlės! – numoja ranka.
– Ar jūs čia apie save? – bandau prisidengti keistu
sąmoju. – Iš kur man žinoti, gal su pačiu šėtonu deruosi?
– Jums spręsti. Jūsų Dievui būtų gėda už avigalvius,
kurie klausinėja dvasių tokių dalykų!
Valandėlę stoja tyla. Apsikabinu liutnią ir susimąstau. Galop kitą, savo minčių, instrumentą kilsteliu aukštyn ir klausiu:
– Bet man labai smalsu, teatleidžia man Dievas, kas
jūs esate?.. Gal netyčiomis mirusio pagonio dvasia?
Tačiau, pažvelgęs kairėn, kur sėdėjo tas puolęs, blogio pusėn stojęs pagoniškasis angelas, pašnekovo neberadau. Ilgai stebėtis neturėjau laiko, nes neilgtrukus patarnaujantis kryžininkas prisliūkino perduoti Magistro
paliepimo, kad jau laikas miegoti ir kad jam nurodyta
palydėti mane į miegamąjį. Su Magistru tarėmės susitikti anksti ryte – vos prašvitus. Sutikau su pasiūlymu,
bet išreiškiau pageidavimą grįžti vienas. Mane perspėjo,
kad tai nesaugu, bet mano noro paisyta. Ar tikrai šėtono
pusėje paisytų mano norų?
Nusprendžiau grįžti palei upę. Girdėjau savo melodiją – šiuokart Ballade XXVI. Daug mąsčiau apie tai, ką
išgirdau iš naujojo pažįstamojo.
Kai stabtelėjau pamintyti priešais upę, ausyse skambėjo Ballade XXVI. Nors nedarniai, visgi įtikinamai. Tai
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mane graudino – išdarkytas mano darbas skambėjo įtikinamiau negu tas, kokį aš sukūriau! Baladei akompanavo
upėje plūduriuojantys mėnesienos atspindžiai. Tačiau jie
atrodė šalti ir negyvi: tarytum gamta nesidžiaugė mane
čia matydama. Žvelgiau į niekur. Ir tuomet išvydau upe
atplaukiančią savo liutnią. Ak, buvau pamiršęs, ir niekas man nepasakė! „Mirę nežudo. Mums neberūpi kitų
likimai”, – prisiminiau. Mano bičiulis persigalvojo, ar
tai kažkieno kito darbas? To patarnaujančio kryžininko?
Drįsiu suabejoti.
Grįžau. Nešvaistydamas nuotykių įkaitintos sielos,
prisėdau rašyti giesmių. Buvau įsitikinęs, kad bus skambios, melodingos ir patiks riteriams. Tačiau šios privalo
būti kitokios negu senosios! Kad nebebūtų taip sunku sudarkyti, o ir sugadintos neskambėtų įtikinamiau... bent
tiek. Kračiausi didesnių tikslų, mat giliai širdyje nebepasitikėjau savimi. Galbūt tą jausmą būtų maža apibūdinti
kaip „nepasitikėjimą savimi“: jaučiausi beviltiškai.
Vis dėlto, kai dešiniąja siekiau plunksnos, pridėjęs
kairiąją prie širdies, galiu prisiekti – man sutrukdė. Neaiškus klegesys iš pirmojo aukšto, iš ten, kur įprastai kryžininkai susirenka pasistiprinti arba sykiais pavakaroti.
„Ko jie nemiega?“ – susimąsčiau. Pamaniau: gal nutiko
nelaimė? Keiksnodamasis nusileidau itin siaurais laiptukais ir tyliai nupėdinau ligi vos pravertų durų. Išskyriau
tris balsus. Nusprendžiau dirstelėti, ką tie vyrai veikia
tokį vėlų vakarą.
Žvilgtelėjęs iš tarpdurio, menėje užmačiau tris kryžiuočių komendantus. Vienas jų laikė kažką panašaus į
žmogaus peties kaulą ir jį glostydamas šnibždėjo burtažodžius, kokių nebuvau girdėjęs. Kiti du ritualą stebėjo
vilties ir susidomėjimo kupinomis akimis.
– Menkystos... – išgirstu pašonėje. Atpažinau balsą.
Tai – Jis.
– Kas čia vyksta? – susiraukęs murmu.
– Keistuoliai, tiesa? – linksi mano bičiulis. Atrodo
baisiai pasišlykštėjęs. – Buriasi!
– Iš kaulo? – vos neprapliumpu kvatotis.
– Kas čia juokingo? – piktai dėbteli.
– Ne, ne, nieko, – susiprantu įžeidęs pagoniškus įsitikinimus. Prisimenu: pagonys burdavosi... Buriasi baltų
žemėse.
– Jie bando nuspėti savo ateitį, artėja mūšis prieš
lietuvius... Netikšos!
– Šit kaip! – linkteliu vis dar stebėdamas šventvagišką ritualą. Kai atsisuku, mano pašnekovas jau dingęs. Pajutau begalinį nuovargį, todėl, tyliai užlipęs viršun, nebesivarginau prisiminti taip sunkiai subrandintų melodijų.
Kitą dieną Magistras pasitiko mane maloniai, pagyrė mano kūrinius, sakė, kad Švč. Mergelės Marijos ordinui didžiulė garbė turėti tokį svečią kaip aš. Padėkojau.
– Ar jums viskas gerai? – klausiamai įbeda akis į
mane Magistras.
– Puikiai. Atleiskite, šiandien esu gana keistos nuotaikos.
– Kodėl gi?
– Todėl, kad... – stengiausi apsimesti ramus ir man
tai visai neblogai sekėsi. – Vakar niekaip nesisekė sudėti
darnių melodijų.
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– Na, matote... Pagonys šalia, ilga kelionė, – kvatodamas numoja ranka Magistras. Kažkas tokio nejaukaus
tame vokiškame klegesyje. Ir visgi, kaip tikras prancūzas, į vokišką sąmojį sureaguoju žaismingai sukikendamas. Pakikenti pavyko panašiai kaip tais kartais, kai
nenorėdavau, jog mokytojas vienuolis už prastai sukalbėtus poterius pradėtų lupti. – Nieko tokio. Juk atvykote
trims dienoms, tiesa? Jūs tik nesijaudinkite, įkvėpimas
jus tikrai dar aplankys! Jei kas, mes galime padėti: tik
pasakykite, ko norėtumėte, kas padeda...
– Ne, dėkoju, pasirūpinsiu pats.
– O gal pageidautumėte apsilankyti mūsų Šventajame miške?
– Atleiskite, kur?.. – troškau eiti į man skirtą miegamąjį, tačiau pastarasis žodžių junginys mane sutrikdė.
– Mes, Kryžiuočių ordinas, turime savo Šventąjį mišką, – paaiškina Magistras.
– Na, gerai... galime... – nutariu pasiduoti intrigai.
Miškas padėjo atsipalaiduoti. Visgi, kai Magistras
pareiškia, kad esame miško viduryje, už tolimo ąžuolo
išvystu savo naują bičiulį. Šmėkla mane sutrikdo, tačiau
bandau apsimesti tebesąs ramus. Prisimenu: neturėk
kitų dievų, tik mane vieną.
– Ar kas blogai? – vėl pasiteirauja Magistras. Dievaži, negi šis paslaugus ir rūpestingas žmogus žudytų
nekaltuosius ir grasintų nesamu pavojumi?
– Na, keistai jaučiuosi... Šventasis miškas, krikščionybė...
– Na, taip. Netikėta. Tačiau galbūt į tai reikėtų pasižiūrėti kitaip: mes, Švenčiausiosios Mergelės Marijos ordinas, turime savas tradicijas. Juk nuo to tikrai netampame menkesni krikščionys! – tarytum pasigiria Magistras,
nors iš lengvo pablyškimo, atrodo, pasijuto prigautas.
Tą naktį sapnavau košmarą: keistasis mano bičiulis
smeigė man tarp šonkaulių, kartodamas, kad yra vardu
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Margiris ir kad tuoj iš mano šonkaulio išburs mano kūrybinio kelio vingius. Pabundu išprakaitavęs. Susiprantu,
kad, viešėdamas čia, kartais jaučiuosi it kokiame atokiame pragaro užkaboryje – lyg Dievas mane baudžia arba
neduodamas įkvėpimo, arba atimdamas vos pastarąjį
subrandinus.
Prasidėjo trečioji, dar viena bergždžia diena pas
kryžininkus. Pirmąją dieną girdėjau nedarnius garsus,
antrąją sapnavau košmarus, o trečiąją galvoje buvo visiškai tuščia. Tai buvo paskutinioji mano viešnagės naktis.
Vadinasi, turėjau laiko tik šią dieną ir naktį. Pažįstamasis nebepasirodė: ėmiau manyti, kad pastarąsias dienas
regėjau tik vaizdinius.
– Jei atvirai, atrodo, lyg jaučiatės vis prasčiau ir
prasčiau, – vidurdienį pastebi patarnaujantis kryžininkas, prieš tai mandagiai pasiūlęs vandens. Tas pats, kur
tuokart bažnyčioje atnešė man liutnią.
– Na, nežinau, kiek galiu jumis pasitikėti...
– Galite. Nesakysiu Magistrui. Mes turime paslapčių
nuo jo, kaip ir jis nuo mūsų.
– Kodėl jūs turite savo Šventąjį mišką? Buriatės ateitį? Juk visa tai pagoniška!
– Na...
– Sugalvok tu man, dar iš kaulo!
– Vienas iš būdų.
– Vienas iš?! – pasibjaurėjęs paklausiau.
– Na, anądien kuršiai mums padėjo numatyti mūšio
baigtį. Jie tai daro nepaprastai sėkmingai, klausydamiesi
paukščių balsų.
– Apgailėtina! – prunkštelėjau.
Visgi giliai širdyje sudvejojau. Buvau girdėjęs apie nesėk
mingai kariavusius krikščionis, galiausiai priėmusius islamo tikėjimą. Esu girdėjęs, kad kai kuriose Prancūzijos
žemėse krikščionybė prigijo tokiu būdu – žmonės susi-
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prato, kad pagoniškieji dievai jiems nebepadeda. Kas,
jei kai kuriose Viešpats pasaulio vietose neįmanoma
būti įkvėptam kryžiaus? Ar taip gali būti? Šėtono užvaldytos žemės: tie, kurie siekia visai Europai pranešti
kariaujantys už kryžių, buriasi iš kaulo ir paukščių balsų... Beprotybė!
Pakvimpa dūmais. Žvilgteliu kairėn: iš tiesų, tolumoje, ant kalvos, dega didžiausias laužas.
– Lapus deginate? – klausiu kryžininko. – Jau rudenėja, nė nepastebėjau.
– Ne, deginame sunkiai sužeistuosius.
– O ar ne globoti sužeistąjį ragina šventieji tėvai!? –
kone įsižeidęs klausiu.
Įsistebeiliju į laužą. Ten pleška kažkieno kūnas.
Mąsčiau, ar šioje žemėje įmanoma atsispirti šėtono pagundoms. Tarytum jaučiu išsiplėtusius savo vyzdžius.
Jaučiau tai, ko mirtingiesiems neįmanoma jausti. Bet,
matyt, šiame krikščionybės apleistame užkampyje viskas yra įmanoma. Mąsčiau, ar tai manojo kryžiaus kelio
pradžia, ar veikiau tik pagunda, su kuria privalau tučtuojau susidoroti.
Galvoje suskambo sodrūs, savo tyrumu kerintys
garsai. Nejaugi? Trumpam užmerkęs akis, regėjau tai,
ko visas šias dienas taip bergždžiai ieškojau. Taip bus
teisingiausia. Atleisk man, Viešpatie.
Kitą rytą buvau pasitiktas liaupsėmis bei aplodismentais. Magistras ir kiti vyresnieji kryžininkai giesmes
išgyrė, ir tai darė nepataikaudami – aš jau turėjau patirties su pataikūnais. Ordino vadovas sakėsi neabejojąs, kad šios giesmės suvirpins visų garbingų Europos
riterių širdis. Pasidžiaugęs kartu palinkėjau, kad už gerus darbus Jo Prakilnybei Švč. Mergelės Marijos ordino
Magistrui bei kitiems kryžininkams Viešpats atseikėtų
amžinąją karalystę.
Dabar, gurkšnodamas konjaką savo mediniame
krėsle, savo mielojoje Prancūzijoje, meldžiu Dievą parodyti atleidimo ženklus. Smalsumas – kartais išties ne-

dora pagunda. Kryžininkais stengiuosi nebesidomėti,
mat kitaip jausčiausi tik dar labiau nusidėjęs. Visgi teko
girdėti, kad pastariesiems sekasi visai šauniai: tad galbūt
nieko baisaus nepadariau? Tačiau tenka pripažinti: tikrai
prakeiktos žemės. Dar atsimenu tą kryžininką, lydėjusį
mane karieton ir prasitarusį apie sapnuojamus žalčius
bei nuoširdžias dvejones šia Kryžiuočių ordino misija.
Tačiau jei misija klojasi neprastai, matyt, taip pats Dievas pasirinko. Šėtonas savo ruožtu, norėdamas įtikinti,
net pamestą liutnią sugrąžina.
Vis dėlto už šių giesmių įkvėpimo šaltinį, manau,
būsiu išmintingas tikėdamasis Dievo bausmės. Tuokart
paprašiau kryžininko parodyti man tuos „kuršius“, kurie neva buriasi iš paukščių garsų. Kryžiuotis pasakė,
kad čia Prūsija, kuršių nelabai rasi, ir vis dėlto jis žinantis trobelę, kurioje gyvena ragana iš Kuršo. Paprašiau
nuvesti. Tuokart, vos įžengęs į ankštutėlę magiškosios
moters buveinę, nė nepasisveikinęs pasiteiravau, kurioje Šventojo miško pakampėje sklandą tie ypatingieji
paukščiai, galintys mane įkvėpti. Toji ilgaveidė velnišku – žemu ir prikimusiu – balsu išdudeno, kad geriausia
kurti prie upelio. Taigi ten, kur man pavyko susigrąžinti
liutnią ir kur mano galvoje dar tebeaidėjo garsai.
Tad likau nusidėjęs. Kryžininkus pradžiuginau giesmėmis, padiktuotomis paukščių. Kuršė sakė, kad dievų
valia (na, taip – pagonims atrodo, kad dievų yra daugiau
nei vienas) paaiškėja tik po šimtmečių. Tačiau kryžininkams, kiek žinau, sekasi šauniai: vadinasi, kad ir nusidėjęs, savo įsipareigojimus išpildžiau puikiai. Europa
mano dėka sužinojo, kad lietuvius reikia mušti, ir mušti
kuo smarkiau. Ir visgi – kaip ir kiekvienam mirtingajam,
man, didžiajam kūrėjui Guillaume’ui de Machaut, mažiau nei šimtmetis gyventi duotas. Neturėčiau viltis kada
nors sužinosiąs, ar viskas, ką esu padaręs, buvę teisinga.
Tai tenusprendžia Dievas. Ir visgi visos iškrėstos šunybės, kiek tekę pastebėti, nukeliauja užmarštin. Drįsčiau
manyti, kad tai ir yra didžiausias Viešpaties atleidimas.
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Kuo skiriasi jaunųjų latvių
ir lietuvių literatūra?
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ai reikėjo išsirinkti, kuriuos kūrinius versti, užtrukau. Laikiausi idėjos, kad norėčiau atrasti du
prozos kūrinius: vieną, kuris liudytų apie dviejų
broliškų tautų panašumus, ir kitą, kuris papasakotų apie
dalykus, kurie lietuviui nebūtų tokie suprantami. Nors
ir nelabai pasisekė, tačiau tai, kad teko perskaityti visai
nemažai Latvijos rašytojų kūrinių, irgi nebuvo veltui. Pastebėjau tam tikrų skirtumų. Skaitydama įvairius latvių
autorių prozos kūrinius, gana greitai pajutau, kad kažko
aš, lietuvė, juose pasigendu. Jau pradėjusi versti, supratau, kad latvis rašytojas yra linkęs daugiau dėmesio skirti
siužetui: jam daug svarbiau yra įvykių tėkmė. Latvis prozininkas pasistengs, kad skaitytojas novelės ar apsakymo
pabaigoje liktų nustebintas. Prisiminiau kadaise skaitytą
literatūrologo Regimanto Tamošaičio tekstą apie tai, kad
protestantiškose šalyse detektyvo žanras yra populiaresnis
todėl, kad protestantai, nagrinėdami Šventąjį Raštą, išsiugdo teisingumo troškimą, kurį rašytojas realizuoja išaiškindamas savo kūrinyje nusikaltėlį. Pastebėjusi šį jaunųjų latvių literatūros bruožą, susimąsčiau, kad visai galėtų būti,
kad panašiai nutinka ir apskritai visai prozai: kol katalikai
(pavyzdžiui, lietuviai ar lenkai) rašytojai labiau koncentruojasi į išgyvenimus, jausmus, protestantai (pavyzdžiui,
latviai ar vokiečiai) stengiasi sukurti siužetą, kuris skaitytoją įtrauktų ir padėtų sužinoti pagrindinę teksto mintį.

Siguldos pilis.
A U D R O N ĖS
D A U G N O R I E N ĖS

nuotrauka

Šiuos pastebėjimus patvirtino ir papildė apsilankymas Latvijos nacionalinėje meno galerijoje. Nors ir
atpažinau lietuvišką polinkį į melancholiją, net ir vaizduojama gamta pasirodė esanti kitokia: ryškios spalvos,
patys vaizdai pasirodė net gana tiesmukiški. Galiausiai
atmintin įsirėžė ir atviros menininkų, žmonių istorijos,
instaliacija, leidžianti pajusti kuriančio poeto siaubą.
Veikiausiai skirtumas būsiąs tas, kad lietuvis (ar rašydamas, ar kurdamas kitokios rūšies meną) yra linkęs
pasislėpti už dailaus kraštovaizdžio, kvepiančių gėlių,
suskilusių Vilniaus senamiesčio sienų ar tiesiog savo
šalies istorijos. Kai skaitai lietuvio kūrinį, dažniausiai
esi priverstas atkreipti dėmesį į aplinką, kuri jį supa, –
kuriame nors iš regimų objektų, gali būti, lietuvis yra
paslėpęs savo baimę, nelaimingą meilę ar nuojautą. Šiuo
požiūriu latvis rašytojas tiek nesistengs: jis į šią patalpą atėjo, kažką pamatė, išgyveno ir apie tai papasakos
savo skaitytojui – jis neslėps, kas jį įkvėpė šiam pasakojimui ar kas kelia nerimą. Latvis rašytojas veikiau pasistengs, kad skaitytojui būtų įdomu sužinoti, kodėl jis
taip jaučiasi ir kodėl jam tai pasirodė svarbu. Lietuvis
labiau stengsis papasakoti apie jausmą pasitelkdamas
metaforas, detales – didysis paveikslas jam nebus toks
svarbus kaip detalės. Iš dalies šiuos mano pastebėjimus
patvirtins ir mano išversti apsakymai – Andrio Kupri-
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šo Proletaro terapija bei Paulo Bankovskio Grįžtant prie
kaukolės. Tačiau jei skaitytojui pasirodys kitaip, ne bėda.
Didžiausiu šios publikacijos tikslu laikau skaitytojo pažintį su jaunaisiais Latvijos prozininkais.
Pirmojo apsakymo autorius – jaunas latvių rašytojas Andris Kuprišas. Šių metų pradžioje Latvijos leidykla Orbita
išleido pirmąjį jo apsakymų rinkinį Berlynas. Skaitydama
apsakymus, netrukau pastebėti, kad autoriaus kalba itin
sklandi – ji neapsunkina skaitymo ir padeda susikoncentruoti ties tuo, kas vyksta. Proletaro terapijoje Kuprišo stilius palieka įspūdį dėl to, kad įvykių išties daug. Vis dėlto apsakymas nepavirsta apysaka, nes pasakotojas linkęs
susitelkti ties vienu iš įvykių (beje, prioritetų pasirinkimas labai žmogiškas). Vertimui pasirinkau Proletaro terapiją dėl to, kad šis apsakymas puikiai atspindėjo mano
pastebėtą latvio rašytojo poreikį intriguoti skaitytoją –
skaitydama apsakymą, visą laiką tikėjausi atsakymo į
tą didįjį pasakotojo klausimą, tačiau galiausiai autorius
mane „pagauna“ ir nustebina atomazgos paprastumu.
Kuprišas nekalba apie sociokultūrinius, filosofinius
ar kitus gilius klausimus (lietuvis skaitytojas, mano spėjimu, dažnai yra pratęs jų ieškoti). Kai klausiau rašytojo,
ar nebūtų kokių frazių, sakinių ar žodžių, kurie jam brangūs ir į kuriuos man reikėtų atkreipti didesnį dėmesį, jis
atsakė, kad svarbiausia yra šio apsakymo atmosfera –
kad būtų galima suprasti, kad apsakymo įvykių vieta –
lindynė, kur žmonės eina užsimiršti vartodami alkoholį.
Tad autoriaus kūrybą apibūdinčiau kaip sukoncentruotą
į veiksmą ir žavią savo nesudėtingumu. Tai – tokia literatūra, kurią malonu skaityti važiuojant aplankyti seniai
matytų draugų – ji nevargina. Tačiau Kuprišo prozos
negalėtum pavadinti beprasme – perskaitęs šį apsakymą, gali pagalvoti: žmogus nėra toks sudėtingas, koks
kartais jaučiasi.
Paulas Bankovskis yra vienas šiuolaikinės Latvijos literatūros pasididžiavimų: yra pelnęs ne vieną prestižinį Latvijos literatūros apdovanojimą. Autorius Latvijoje atpažįstamas iš guvaus šnekamosios kalbos stiliaus.

Verčiant apsakymą Grįžtant prie kaukolės, teko pabūti
aktore – turėjau įsijausti į senyvo amžiaus veikėją ir pamėginti įsivaizduoti, kaip jo kalba skambėtų lietuviškai.
2016 metais Bankovskio išleistos knygos Trakie veči (Pasiutėliai diedai) apsakymai žavi įsimintinų charakterių
pasakotojais, turtinga kalba bei stipriais absurdo ir grotesko poskoniais. Grįžtant prie kaukolės taip pat atspindi
ir latvių visuomenės stabus – šio apsakymo pasakotojas
teigia žinąs be galo daug apie didįjį Latvijos poetą Janį
Rainį. Visgi ir Bankovskis randa savų būdų skaitytoją
„pavedžioti už nosies“: veikėjas sugeba sukurti trūkinėjančią įvykių tėkmę, kurios chaotiškumas sutrikdo taip,
kad pabaiga ne tik pasirodo netikėta, bet ir užmena skaitytojui ir paties detektyvo vertą mįslę – kaip čia buvo iš
tikrųjų? Galiausiai – kas čia nutiko?
Lietuvis, skaitydamas šį apsakymą, ne tik apsidžiaugs išvydęs Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pavardę, bet ir įgis itin specifinių žinių apie Latvijos poetą
Janį Rainį, kuris vis dėlto šios šalies kultūros pasaulyje
greičiau užima Čiurlionio, o ne Maironio vietą. Jei lietuvių kalbos mokytojos, skaitydamos apie Maironį, prisimins Tomo Venclovos „Deja, Maironis. Laimei, Maironis.“, latvių kalbos mokytojos, jei tikėtume tuo, ką man
pasakojo jaunieji latviai, liktų didžiai nustebusios sužinojusios, kad Lietuvoje Rainio nežino.
Nors Bankovskio ironija visai kitokia, šis apsakymas šiek tiek priminė Mariaus Ivaškevičiaus užmojus
sugriauti šiuolaikinės Lietuvos visuomenės stabus. Tačiau Bankovskis tai daro savaip. Šiuo apsakymu latvis
nesiima kritikuoti pačios aureolės, kurią Rainiui ant
galvos linkę piešti kiti. Bankovskis daugiau pasakoja
apie šios aureolės galimybes bei žmones, kurie pastarąją linkę kurti ar akcentuoti. Vienas iš jų ir yra apsakymo
protagonistas. Man tai pasirodė žavu dėl to, kad taip tarytum pašiepiamos bet kokios žmogaus turimos žinios,
kuriomis galima didžiuotis – kaip antai, originalo kalba
„sulatvintas“, o vertime – sulietuvintas žodis „brahikranietis“, kurį užtiksite skaitydami apsakymą. Bankovskio
Grįžtant prie kaukolės primena, kaip kartais beprotiškai
gali atrodyti žmogus, kuris teigia daug žinąs.
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ią lindynę galima rasti miesto pakraštyje. Iškart jos
galėtum nė nepastebėti, nes tūno atokiai nuo pagrindinės gatvės esančiame dviaukščiame name.
Į knaipę veda siauras asfaltuotas keliukas, pastatą nuo
prašalaičių akių saugo aukšti medžiai, o prie įėjimo veša
jazmino krūmas.
Nors buvo žiema ir krūmai jau be lapų, kad čia
patektum, kelią vis tiek reikėjo žinoti. Aš žinojau, kur
ir kodėl einu. Sprendžiant iš žmonių gausos patalpoje,
buvo penktadienis ar šeštadienis. Iškart pajutau, kad
už mane blaivesnė šioje lindynėje gali būti tik barmenė.
Dėl masyvių medinių suolų, kokie mėgstami tokio tipo
kabakuose, patalpos atrodė dar ankštesnės nei buvo iš
tiesų. Galiausiai griozdijo ir pačiame viduryje stovėjęs
didžiulis biliardo stalas. Nieko nelaukdamas, pasukau
baro link. Tačiau, pamatęs, kad už šio nieko nėra, apsisukau ir, mėgindamas įvertinti laisvų staliukų situaciją,
ėmiau dairytis. Visi stalai buvo užimti, vienas pilietis stovėjo, kitas žaidė biliardą. Kai vėl atsigręžiau baro pusėn,
į mane spoksojo barmenė: kaštoniniais dažytais plaukais
ir su gilia dekoltė, kuri atidengė sausą, metų išdžiovintą
odą. Barmenės žvilgsnis smigo tiesiai man į akis. Nustebau neįskaitęs įprastojo ,,Ko reikia?“, greičiau pajutau
kažką malonaus ar net švelnaus. Nusprendžiau prabilti,
bet moteris pasiskubino tai padaryti pirmoji:
– Tavo akys raudonos! Verkei?
Susimąsčiau. Visgi negalėjau prisiminti, kad būčiau
verkęs.
– Nesisielok, mielasis! Kad ir kas tau būtų nutikę, tai
praeis! Turbūt dėl mergaitės, ar ne? Nesijaudink, viskas
susitvarkys!
Tylomis mėginau įsigilinti į barmenės pasakytus žodžius. Vėliau pradėjau galvoti, ką reikėtų atsakyti.
– Ko tau įpilti? – paklausė ji.
Užsisakiau alaus ir pistacijų. Žvilgtelėjęs į šalį, pačiame baro priekyje, prie pat tualeto, užmačiau staliuką
su dviem kėdėmis.
– Tu prisėsk, aš po poros minučių prieisiu, – pasakė
barmenė.
Linktelėjau.
Kaip vėliau paaiškėjo, iš šios vietos buvo gerai matyti visa baro salė. Galėjau sau patogiai, niekam nekliudydamas, sėdėti pačiame priekyje. Tai visai pravertė, nes
neilgtrukus bare tvyrojusi atmosfera ėmė smarkiai kaisti – brendo muštynės. Sprendžiant iš dalyvių girtumo
laipsnio, laikrodis galėjo rodyti tris ar keturias nakties.

Dėl ko taip garsiai kivirčijosi du vyrai, moterys spiegė,
o biliardą žaidusieji toliau sau lyg niekur nieko stumdė
kamuoliukus; kodėl barmenė iš už baro baubdama grasino iškviesti policiją, kai visiems ir taip buvę aišku, kad
niekas to nesiims daryti; po ko tiksliai krito pirmasis
ir vienintelis smūgis kumščiu į nosį, iš kurios tuoj pat
ėmė trykšti neįsivaizduojama galybė kraujo, nutekėjusio
ant nukentėjusiojo marškinių ir kodėl manęs visa tai nė
kiek nesutrikdė, – į tai atsakyti negaliu. Aš vis dar mintijau apie tai, ką prieš valandėlę man pasakė barmenė.
Net pradėjau abejoti, ar būsiu teisingai ją supratęs. Net
buvo šovusi mintis, ar tai nebūsiąs koks dviprasmiškas
pasiūlymas. Kol aš taip svarsčiau, kraujas ant plytelėmis
išklotų grindų spėjo išdžiūti ir viskas, ką begalėjai išskirti
chaose, tik padrikos frazės apie tai, kas yra visiškas kretinas, kas – kalės vaikas, ar siūlymas vėl susitikti išsiaiškinti santykius iki galo.
Galiausiai barmenė prisėdo prie mano staliuko ir
pastatė priešais pusiau nugertą stiklinę greipfrutų sulčių.
– Tavo akys tikrai raudonos. Net baisu žiūrėti! Bet
tu, mielasis, nesisielok. Tokių kaip tu aš matau kiekvieną
dieną. Jie ateina, pradeda skųstis gyvenimu...
Šią akimirką man norėjosi paprieštarauti, kad niekuo aš nesiskundžiu, bet nesuspėjau.
– Tačiau tu kažkoks keistas! Ne vietinis. Tu čia pirmą kartą?
Norėjau atsakyti, bet ir vėl pavėlavau.
– Patikėk manimi, mielasis. Aš nežinau, kas tau darosi, kas tavo jauname gyvenime ne taip, bet esu tikra,
kad viskas bus gerai ir verkti neverta. Jei tai dėl merginos, – tiesą sakant, aš esu įsitikinusi, kad dėl merginos, –
tai tavo ašaros jai nė šūdo nevertos. Supranti, mielasis? O
jeigu tu čia dėl to, kad kažkas numirė, tai juo labiau – ko
čia verkti? Išėjusiųjų nesugrąžinsi! O Dievulėliau, kokios
raudonos tavo akys!
Akimirkai barmenė nutilo. Nusprendžiau palaukti:
ar ji tęs, ar vis dėlto lauks mano atsakymo. Tačiau greit
supratau, kad jokio atsakymo ji nesitikėjo. Iš tiesų, iš manęs ji visai nieko nesitikėjo. Sėdėjo nusigręžusi: greičiausiai stebėdama, ar negresia dar vienomis muštynėmis.
Prie baro jau svirduliavo kažkoks vyriškis.
– Aš tuoj grįšiu, – pasakė ir atsistojusi nuėjo.
Dar kiek pasėdėjęs, išgėręs savo alų ir susibėręs nesuvalgytas pistacijas palto kišenėn, išėjau.
Iš latvių kalbos vertė S A U L Ė K U B I L I Ū T Ė
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ašau Jums dėl to visuotinį nerimą bei plačias
diskusijas sukėlusio skelbimo, kuriuo ir Latvijos
interneto platybėse, ir kitų šalių aukcionų puslapiuose siūloma parduoti, kaip galima įtarti, mūsų poeto
Rainio kaukolę. Anoniminio skelbimo autorius aiškiai
tvirtina, kad neva nežinomu būdu jo žinion yra patekusi
tikroji ir vienintelė Rainio (arba kitaip – Janio Pliekšanio)
kaukolė ir – galimas daiktas – Rainis kapuose, po 60 tonų
sveriančiu suomiško granito paminklu, ilsisi arba visai
be galvos, arba su svetima kaukole.
Dar viena paskata imtis šio laiško yra mano amžius.
Suprantu nebesąs koks jaunėlis ir kad natūralioji likimo
atomazga mane, einantį 87-uosius, gali ištikti bet kurią
dieną. Kadangi vaikų ir kitų artimų giminaičių neturiu,
jaučiu pareigą nenusinešti savo žinių į kapus – norėtųsi
įprasminti savo gyvenimą nuveikiant kažką išties reikšminga ir naudinga mūsų tautai bei valstybei.
Rainio gyvenimo vingius gobia daugybė neaiškumų, gandų ir mįslių. Ar kalbėtume apie nesantuokinį
sūnų, – visiems gerai žinomą, dabar jau Anapilin iškeliavusį aktorių N., – ar apie Norvegijos radijo archyvuose
be pėdsakų pražuvusį vienintelį Rainio balso įrašą. Ir vis
dėlto, kaukolė yra daug rimtesnis reikalas – taip sakant,
kokia prasmė iš to balso ar vaikų, jei savos galvos ant
pečių neturi.
Pirmiausia apie tai, kas gi iš tikrųjų galėtų ilsėtis po
įstabiuoju Karlio Zemdegos paminklu. Pradėkime nuo
nemaloniosios dalies. Net jei ir yra ten dabar kokia kaukolė, tai visiškai aišku, kad ne ta, kurią ant savo trapiųjų
pečių nešiojo Rainis.
Tai nutiko 1983 ar 1984 metais, kai lyg dėl planų statyti Rygos metro mieste šen bei ten ėmė dygti nedideli
aptvarai. Vėliau prasidėjo ir kasinėjimo darbai. Remiantis oficialia versija – buvo tiriamas gruntas, tačiau nė
vienam nė nedingtelėjo mintis atkreipti dėmesį į tai, kad
tie tyrimai dėl kažin kokių priežasčių dažniausiai organizuojami ne per toliausiai nuo kurių nors miesto kapinių.
Kasinėjimai dar kurį laiką tęsėsi, požemiuose net spėta
išrausti nedidelius tunelius. Tačiau pastarieji su metro
niekaip nesusiję. Šiais tuneliais buvo galima patekti į nusipelniusiųjų kapus. Kiek man žinoma, tokie kasinėjimai
buvo vykdomi visoje Tarybų Sąjungoje. Surinktos kaukolės būdavo slapčia siunčiamos į Maskvą. Pastarosios
vis dar yra saugomos slaptuosiuose Mokslų akademijos
protinių gebėjimų tyrimų instituto sandėliuose. Nesistebėkite, jei apie tokį institutą nieko nesate girdėję, nes ir
pastarasis, suprantama, buvęs slaptas.
Panašiai kaip ir amerikiečiai, kurie genialaus proto
paslaptį mėgino ištirti pasitelkdami Einšteino kaukolę su
plonomis juostelėmis išdarinėtomis smegenimis, tarybiniai mokslininkai Šaltojo karo metais šioje srityje stropu-

mu irgi nesiskundė: vieno Maskvos sandėlio lentynose
taip atsidūrė tuščios Puškino, Čaikovskio, Čiurlionio ir
daugelio kitų praeities genijų kaukolės. Už Karaliaučių
savo galvą tiesiogine to žodžio prasme paguldė net pats
Imanuelis Kantas. Kai kurie velioniai (kaip antai Miklucho-Maklajus), lyg žinodami, patys pasirūpino tarybinių
mokslininkų patogumų ir, dar būdami gyvi, padovanojo
savo kaukoles muziejams.
Kaip žinoma iš istorijos, nusipelniusiųjų palaikų tyrinėjimas dažniausiai buvęs nedėkingas užsiėmimas. Išaugus šventųjų kankinių kaulų paklausai, viduramžiais
neilgtrukus susidarė ir atitinkama pasiūla – įvairiausios
klastotės. Taip atsirado ir šventieji su keliomis skirtingo
amžiaus žmonių kaukolėmis, nesuskaičiuojamu kiekiu
rankų ir t. t. Pastarasis TSRS Mokslo akademijos atvejis
greičiausiai irgi nebuvo jokia išimtis. Galima tik spėlioti, kiek iš tų pavogtų kaukolių iš tiesų priklausė kokiam
genijui ir kiek tokios garbės netyčia gavo jokiomis ypatingomis savybėmis ar šlovinga praeitimi nepasižymėję
kaulai.
Žiū, štai mes pagaliau priėjome ir aptartojo skelbimo klausimą. Gali būti, kad minėtoji kaukolė, kurią
matome prie skelbimo prisegtose nuotraukose, yra būtent iš pastarosios TSRS Mokslų akademijos kolekcijos.
Tai liudija trečioje nuotraukoje ant pakaušio matomas
inventoriaus numeris, sudarytas iš rusiškos abėcėlės
raidžių Г-ЛАР bei skaičių 19/20-1. Žinoma, tai būsiąs
tik spėjimas, tačiau: mano manymu, tos raidės galėtų
reikšti Гений (genijus) ir Латвийская Республика (Latvijos Respublika), o skaičiai – savininko reprezentuojamą
šimtmetį, egzempliorių bei eilės numerį atitinkamoje
kategorijoje.
Tačiau prisegtosios nuotraukos leidžia daryti ir kitokias išvadas. Kiek žinoma iš šaltinių, Rainis turėjo
apvalią (brachikraniečio), dideliu pločiu ir ilgiu pasižymėjusią galvos formą (plotis – 157 mm, ilgis – 186 mm).
Veidas vidutinio pločio (142 mm), trumpas (157 mm), su
išraiškinga kakta bei platoka ilga nosimi (Grāvere Rita,
Lindberga Rūta, Vētra Jānis. Prisimenant Janio Rainio mirties metines // Latvijas arhīvi, 1999, 4). Savo kaukole buvo
susidomėjęs ir pats poetas. Rainio dienoraštyje skaitome:
„Mano galva turi nedidelį pakaušį. Ausų lygmenyje kyla
staigiai aukštyn į viršų. Žvelgiant visai iš apačios irgi:
už ausų tuoj į viršų. Taip viršugalvis tarsi lieka styroti
viename aukštyje su apatine kaukolės dalimi. O kaktos
viduryje, apimdamas abu labiausiai išsikušusius kaktos
taškus, stūkso gumbas. Mano galva apskritai labai grub
lėta. Nuo dvejų metų paaugo nuo 54 tik iki 56 centimetrų.
Tačiau matavimas labai netikslus, nes matuota tik vieną
kartą. Be to, nebuvo išmatuotos, o ir negali būti išmatuotos visokios vietos su gumbais.“
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Skelbimuose siūloma kaukolė šio aprašymo visiškai
neatitinka. Faktiškai pastarosios proporcijos ir ypatybės
šiems apibūdinimams yra netgi priešingos! Tačiau nieko
stebėtino, nes devintame dešimtmetyje pagrobta kaukolė
negali priklausyti mūsų poetui.
Tai galiu drąsiai tvirtinti, nes per laimingą atsitiktinumą žinau, kas yra nutikę tikrajai Rainio kaukolei. Kaip
man kažkada pasakojo toks vienas gerbiamas ponas (dabar jau miręs), kurio reputacija ir garbingumas man niekada nekėlė jokių abejonių: dar ketvirtojo dešimtmečio
pradžioje, Ministru Pirmininku tapus Karliui Ulmaniui,
valdybos žinioje buvo suformuota tokia slaptoji mokslininkų komisija. Pastarosios užduotis buvo išaiškinti
Latvijos dvasios aristokratijos kilmę ir rasti būdą, kaip
skatinti tokių didžiadvasių gimstamumą bei formavimąsi ateityje. Pastarasis ponas man pateikė mintį, kad
Ulmanis jau tada puoselėjęs planus perimti valdžią. Galimas daiktas, jis jau tada ieškojęs būdų įrodyti turįs paties
Dievo pašaukimą bei apsirūpinti įpėdiniais.
Konkursas Rainio kapo paminklui sukurti, kaip ir
vėlesni paminklo įrengimo darbai buvo puiki proga
nakties tamsos priedangoje išrausti kapą ir nugabenti
kaukolę į saugią ir slaptą vietą. Pats paminklas savo dydžiu ir svoriu buvo itin tinkamai suprojektuotas: ateities
kartoms patekti prie poeto palaikų ir išsiaiškinti jų būklę
tapo neįmanoma. Nors tai visai kita tema, bet aš niekada nepalaikiau idėjų drumsti mirusiųjų ramybę. Manau,
kad reguliari kapų inventorizacija, kaip ir reguliarus palaikų atkasimas yra ne tik pageidautini, bet ir naudingi
ir patiems išėjusiesiems, ir juos pergyvenusiems artimiesiems. Deja, senesniais laikais atsiradusi praktika, kai
praėjus nustatytam terminui mirusieji būdavo iškeliami
iš kapų, jų kaulus vėliau surūšiuojant ir perkeliant į specialias patalpas, yra nukeliavusi užmarštin. Bet tiek to.
Nors iškastoji kaukolė buvo laikoma didžiausioje
paslaptyje, turbūt kažkokie gandai vis dėlto pasklido.
Minėtasis ponas net pasidalijo mintimi, kad būtent tuo
metu atsiradusi vaikų skaičiuotė: Jānis Rainis, galvā spainis, apkārt bleķis, vidū speķis.
Tolesnės kaukolės kelionės kupinos kliūčių, įvairiausių košmarų ir atsitiktinumų. 1941 metais kaukolė
lyg per klaidą nebuvo išvežta į Rusiją, o 1944 metais
pradėjo savo kelionę į Vokietiją. Vis dėlto galutinio kelionės tikslo – kaip nedidelės vertės karinis krovinys –
irgi nepasiekė. Vagonas su siuntiniu, kuriame, be poeto
kaukolės, gabenta dar daug įvairiausių gamtos mokslams aktualių eksponatų, įstrigo kažkurioje Lenkijos geležinkelio stotyje ir per stebinantį atsitiktinumą nebuvo
subombarduotas. Ten mano bičiulis ją ir užtiko. Kaip jau
sakiau, dabar jis jau yra miręs ir visa tai jau praeityje. Prie
šios kabinėtis nebėra prasmės.
Svarbiausia – Rainio kaukolė. Nors ir be apatinio
žandikaulio, ji vis dėlto nėra niekur dingusi! O čia mes
ir pasiekėme pagrindinį mano laiško tikslą.
Esu sugalvojęs, kaip galėtume deramai pagerbti
mūsų didžiadvasį. Tai būtų toks ypatingas statinys pačiame Rygos centre. Manyčiau, kad geriausia vieta jam
būtų šiaurinė dabartinės Zuikių salos pusė: ta neapgyvendinta, žemiau geležinkelio tilto. Jau įsivaizduoju
šiame nedideliame žemės sklype iškilusią aukštą stiklo
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ir metalo smailę. Jos viršūnė būtų aukštesnė už Petro
bažnyčios gaidį. Pati smailė būtų iškilusi aukščiau už
naujosios bibliotekos pastatą ar net už televizijos bokštą!
Paskutiniajame aukšte būtų speciali vieta Rainio kaukolei. Taigi, Rainiui pagaliau atsirastų galimybė iškilti taip
aukštai, kaip pridera – aukščiau mūsų visų.
Kartą Rainis norėjo tapti prezidentu, bet per visokiausius intrigantus jam nepavyko. Buvo pelnęs Nobelio
premiją, bet pastarąją nužiūrėjo pikta akis. Be to, naujasis
statinys daug geriau atitiktų Rainio stiklo kalno paveikslą, nes, kaip galima matyti, dėl ekonominių sunkumų ir
architekto Berkerto nemažo nugyventų metų skaičiaus,
su stikliniu bibliotekos kalnu išvis mažai kas gali lygiuotis. Ant salos iškilsiantį pastatą siūlyčiau pavadinti Amžinybės namais. O tuos žemesniuosius aukštus galėtume
paskirstyti kitiems mūsų tautos didžiadvasių palaikams.
Pačią salą siūlyčiau pervadinti tinkamesniu vardu – Amžinybės sala (turbūt televizijos pastatas ir bokštas turėtų
pamažėl nykti iš vaizdo). O anapus geležinkelio bėgių
galėtume įkurti nuostabų žydintį Amžinybės parką. Jo
centre iškiltų didžiulis apžvalgos ratas – ne mažesnis
už įžymiąją „Londono akį“. Jį pavadintume Amžinybės
ratu. Skirtingai nuo gerai žinomo Likimo sodo projekto,
kurio įgyvendinimu visi pagerbė visus, Amžinybės sala
ir Amžinybės namais pagerbtume ne tik Rainio personą, bet ir Latvijos Genijų visomis šio žodžio prasmėmis!
Kaip jau pradžioje minėjau, nebesu koks jaunėlis.
Vis dėlto esu kupinas ryžto atiduoti visas savo jėgas šiam
planui įgyvendinti. Ir tikiuosi, kad anksčiau ar vėliau
atsiras norinčiųjų tęsti mano darbą. Ypač susiimti mane
paskatino anoniminių personų platinami skelbimai, kuriais neva siūloma parduoti Rainio kaukolę. Supratau,
kad mano darbas ir idėja gali suduoti tinkamą atkirtį tokiems apgailėtiniems sukčiams bei gobšuoliams.
Neturiu nė menkiausios abejonės, kad, galimas
daiktas, su nedidelėmis mano pastangomis bei jūsų man
asmeniškai sumokėta kuklia finansine parama, esminę
mūsų genijaus palaikų sudedamąją dalį surasti nebūtų
pernelyg sunku. Nuolankiai paprašyta finansinė parama
nėra reikalinga mano buičiai pagerinti – man užtenka
pensijos. Premija reikalinga, kad galėčiau šį žygdarbį
tęsti. Senka paskutinės akimirkos, kai blėstančios vizijos, svajonės bei eskizai gali virsti brėžiniais ir rimtais
planais!
Jei nėra galimybių iš valstybės ar miesto biudžeto
išsyk skirti visos sumos, galima mokėti dalimis. Taip pat
kraštutiniu atveju leidžiu sumokėti iš surinktų aukų fondo. Pradžiai užtektų vieno milijono latų arba pusantro
milijono eurų (apytiksliai suapvalinus, kaip dabar įprasta). Prisegu savo banko sąskaitą ir asmens duomenis.
Laiško kopijas nusiunčiau Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, Rygos savivaldybės nariams, didesniems žinia
sklaidos leidiniams, Latvijos inteligentijos atstovams bei
svarbiausių religinių konfesijų galvoms.
Kaip kartą rašė Rainis: „Vienas pats trejus metus
ariu, ariu, ariu, ariu – Vienas pats sau viską pasidaryt
galiu, galiu, galiu, galiu.“
Parašas neįskaitomas
Iš latvių kalbos vertė S A U L Ė K U B I L I Ū T Ė
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Penkioliktasis mūsų – Naujosios Romuvos ir Nemuno – poetinis bendravimas prie Merkio. 2005-aisiais pasodinta Poetinė eglutė jau du su puse karto aukštesnė už aukščiausią poetą. Gražiai, nors ne taip greitai auga pernai pasodinta
Sonetinė eglutė. Pamažu įprantame pradėti poezijos šventę muzikos garsais – ištikimai su mumis smuikininkė Kornelija Gelažiūtė. Šį kartą turėjome keturis mūsų poetinio bendravimo debiutantus, tai – Nida Timinskaitė, Alvydas
Valenta, Eglė Kušlytė ir Aistis Žekevičius. Anoniminio konkurso dalyvių kūrybą atidžiai perskaitė Audronė Daugnorienė ir Naglis Kardelis; geriausiais šįsyk pripažinti Juozas Žitkauskas, Kristina Bačiulienė ir Viktoras Gulbinas. Kaip
visuomet su mumis – poetiškai sakytume: tarp eilučių – sodybos šeimininkai Vitalija ir Tomas Žibai. Imame ruoštis
2020-ųjų Poezijos pavasariui – susitiksime Salovartėje gegužės 23-iąją.
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Juozas Žitkauskas
Gegužė. Vakarinis
varłė Anel’kutė
prisiskynus bukietų
bėzų
lakia ūlyčiu kraipydama
basas kojėłas
niekap neinsitėmydama
iš kur ca toki
britkūs poringių sųnašliai
ainancys nuog uvėrų žmonių
liežuvių, smagenų,
prašutusių terpkojų
kap aplinku
tep saldu, kvepia,
kad netgi keltuvos
cykiai mykia,
labiau kuštuliuojasi
ir meiliai laižo
vienas kitų

***
Mama aš roko žvaigždė
Pinigų neturiu bet kišenėse dainos
Nekainuojančios daugiau nei bemiegė naktis
Kuriai vykstant sapnuoju
Mažytį furgoną
Jos basas pėdas lauko pievoj
Visą pavasarį
Gastroles Europoj
Pabudęs už bilietėlį sumoku
Sąžinės akordų daina
Ji džiūsta ant tavo skalbinių virvės
Mama tam kieme kur ji supas
Aš ir tapau žėrinčia kerinčia mirgančia
Taigi žvaigžde
Prasiskėliau kelį ir mane kaip faraoną nešė
Aplink raudojo
Šokinėjo
Jau tada turėjau savo trupę
Mama
Čia taip tvanku
Už sienos kaimynai riaumoja
Jie neva supranta dainą
O ji tik bando užmigti
Žvaigždės pailsta nuo žėrėjimo
Ir ilgisi pasaulio už skalbinių virvės
Ilgisi ir groja
Mama aš roko žvaigždė

širsta Anel’kutė,
terp išsipūtusių žandų
pakavoja bėzų bukietų
ir net neragi
kap palei kvajukės šaknį
paskelia blizganci žibulinė
in musiułį Agotų ir
siūlosi vakaro spacierun
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A l v y d a s V a l e n t a 		

A u š r a U l d u k i e n ė 		

Prierašas prie II Odisėjos giesmės

Veidų nurenginėjimas

Sėda vyrai laivuosna
greituosna, juoduosna, ilguosna,
leidžiasi vyrai bangosna
šaltosna, piktosna, baltosna.
Keliauja vyrai šalysna
tolimosna ir svetimosna.
Moterys grįžta namuosna,
tuščiuosna ir dideliuosna,
moterys lieka laukti,
verpti, austi, ilgėtis.
Sėdasi vyrai staluosna,
pilasi vyną taurėsna,
trenkia vynas galvosna.
Eina vyrai karuosna, piršlėsna,
keliauja laimingi dausosna,
moterys moka laukti,
moterys moka tikėtis.

Nežaisk dažnai šito žaidimo, važiuodama traukiniais,
lūkuriuodama lauko kavinėse, kalbėdamasi su žmonėmis.
Vienąkart išsipildys – jų veidų neparvesi atgal,
nenuimsi geležinių pinučių atspaudo
nuo švelnių kaktų ir lygių skruostų –
jį uždedi lengva ranka nuosavoje grimerinėje –
atspalvių mauzoliejuje.
Skaičių tiesėje suguldai veidus,
perkeli ir nutolini, leidi grįžt,
atpažinimo spinduliu brėži apskritimą.
Begarsio kino era seniai baigėsi,
užsikemši ausis – balsai labiausiai neapsaugoti,
juos užkimdo garsi muzika, nutildo širdies aritmija,
sugraužia daugsyk kartojama prieraišumo mantra.
Kelionė kita eismo juosta – smagesnė,
sename veide atkurti jaunystę – tik nuimti tvarsčius;
perbrauki žvilgsnio plunksnele, retušuoji, ištrini pralaimėjimus,
grakščiu potėpiu sujungi jėgą ir tikslą.
Žmogus lėtai atsisuka,
mintis kerta rikošetu ir nusvilina odą.
Atpažinęs režisūrinę klastą, perpratęs veidrodžio taisykles,
užbaigia skaičių šešėlių žaidimą. Veidas už veidą. Lygiosios.
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N a g l i s K a r d e l i s 		
Šumero sapnas
Regėjau sapną, regėjau sapną
Juodą kaip debesis.
Išvydau sapną, išvydau sapną
Juodą kaip juodas dangus.
Regėjau sapną, išvydau sapną
Juodą kaip varno sparnai.
Išvydau sapną, regėjau sapną,
O jis – kaip audros debesis.
Sapnavau, kad išnyksiu, sapnavau, kad išnyksiu
Ir šitas pasaulis išnyks.
Jaučiau, kad išnyksiu, jaučiau, kad išnyksiu
Ir šitas pasaulis išnyks.
Ir kláusiau dievo, ir kláusiau dievo
Pakėlęs žvilgsnį dangun:
„Ar aš išnyksiu, ar aš išnyksiu?
Ar šitas pasaulis išnyks?“
Pakláusiau dievo, aukščiausiojo dievo –
Ir žodis aidėjo skliautu:
„Ar aš išnyksiu, ar aš išnyksiu?
Ar mano pasaulis išnyks?“
Ir tarė dievas, atsakė dievas,

Kalbėjo iš juodo dangaus:
„Taip, tu išnyksi, taip, tu išnyksi
Ir šitas pasaulis išnyks.“
Atsakė dievas, bylojo dievas
Iš juodo audros debesies:
„Taip, tu išnyksi, taip, tu išnyksi
Ir tavo pasaulis išnyks.“
Ir tarė dievas, kalbėjo dievas,
Jo balsas aidėjo skliautais:
„Pats išnykimas, pats išnykimas
Yra šio pasaulio dalis –
Juk išnykimas, bet koks išnykimas
Tėra šio pasaulio dalis.“
Bylojo dievas, aukščiausiasis dievas,
Jo balsas grumeno griausmu:
„O kai pasaulis, visas pasaulis,
Kai visas pasaulis išnyks,
Tu tik žinoki – aiškiai žinoki,
Kad pats išnykimas išnyks.
Tu nebijoki, tu nebijoki,
Nes pats išnykimas išnyks...“
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Simonas Bernotas

A i s t i s Ž e k e v i č i u s 		

žvėriena

24 valandos

bėga
klykia
į ugnį į ugnį
dantis šiepia
ryja šviesą
iš šeimininko
dosnios rankos
kanda į šeimininko
maitinančią ranką
šypsos
mėsos akutėm
mirksi
čirška
lekia
klykia
dūsta
pūva
stebi
šviežiausią šviežieną
seilė tįsta
seilė tįsta
varva
varva
kai užverti
galvą
ir pamatai
kaip debesys
skrodžia
žydrą dangaus
mėsą

pernelyg įpratome laukti
dar vieno sukrečiančio reginio
gal net kiek liguistai
patys nepajudindami nė piršto
prikaustyti prie ekrano
braukti nykščiu per organinį stiklą
ir aistringai stebėti spektaklį
jausti kaip viršus maišosi su apačia
o vidus mainosi su išore
jei ne sprogimo nutrauktos galūnės
ir kurtinantys riksmai
gal pavyktų save įtikinti
jog tai netikra
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Danielius Milašauskas

P e t r a s G i n t a l a s 		

jūrininko laiškas Stenliui Kubrikui

Balsai

filmininke
plačiai užmerktom akim
bičiuli senas

Balsus lakstančius
Po išbangėjusius vandenis
Bandei sugauti – manei pavyko –
Tai sprunkantys debesys

plačiai užmerktos akys
per patį žydėjimą pilnas bezų
nepamerktų įskilusiam stiklainy
sudegusių ir trūkusių per pusę
alyvinių žiedų matronų kubrike
plačiai užmerktos akys
Baltijos pilnos per patį štormą
kai braška ne tik palaikio laivo
bet ir pačiam dugne kaip Gorkio
Keiptaune nugalabytų jūreivių griaučiai
plačiai užmerktos akys
pilnos atogrąžos neatrastų salų
bet jau su robinzonėm ir penktadieniais
lauktais tačiau nuspėjamais scenarijais
senų vilkų iš jūros už geležinių uždangų
plačiai užmerktos akys
pilnos bičiulio seno
filmininko

Mano pyktis ir tas juokas netikri
Tai balsai – juos norėjai ištverti –
Jų ištverti aš negaliu – link jūros
Pirmyn ir atgal keleliu per smėlį.
Naktį švietuliai išnyks lietuje,
Mėnuo vis kvailės ir kvailės...
Aš iškylautojas metų galias –
Branginsiu ir saugosiu, saugosiu, saugosiu
Artimas mano, netikėk
Mano pykčiu ir juoku –
Jie netikri – nori mudu apgauti
Manyk prisikelti galiu –
Kai liausiuos strakalioti:
ČIA buvimas svarbiausias...
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G r a ž v i l ė B a l e i š y t ė 		

Akmeninė upė
Kas tai – ar gali regėti
upę be vandens
kas tai – ar matai
krantuos, procesijos
kalvų viršūnes lenkia
upei bevandenei – rieda
ritas galvos akmeninės
gulasi į vagą, spaudžia
upės dugną, upės širdį
upės vardą be vandens
ir upė apkabina akmenis
ir glaudžia lyg vaikus ir
spaudžia, apsikrauna
laidoja save po krūsnim
atminimų – tavo, mano
mūsų – ar gali regėti
upę be vandens – girdi
jauti – ji vis dar teka
mumyse ta akmeninė

Medžio skonis
Taip kvepėjo
mano ir mažojo brolio
vasaros –
medžiu
ir senelio senu
varstotu.
Pjuvenų žiupsnis –
geltonas sviestas –
druskos
maži kristalėliai
duonai dažyti...
Skanauti
svarbiausi dalykai –
kas paprasta ir nuoširdu.
Pienių geltonas vaškas,
delnai šlakuoti,
išmarginti lipniom
rudom dėmėm.
Ražienos, suskirdę
ledinės pėdos
nuo upelio vandens.
Šieno kvapas laukuos.
Pieno salsvas medingas
skonis...
Taip kvepėjo
mudviejų vasaros.

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 9 , N R . 2 ( 6 0 7 )

74

V i k t o r a s G u l b i n a s 		
Tolstanti
vėl seku
tavo žvilgsnio punktyrą –
šis atsimuša
taktu į grindinį
kol nuslopsta
pritemdytas vakaro
toldama
tu išsineši kryptį
ir sakai:
nesistenk, mylimasai
eiti mano pėdom
jos klaidinančios
nors ir tūnai
po priesaikų užraktais
nepavyks
likti neatpažintam
vienkartinis esi
panaudotas

antraplanėj
be uždangos scenoj
neverbaliniu
savo kalbėjimu
išsiduodi labiau
negu žodžiais
gal suprasi
kodėl neužtenka
dviejų rankų
vienam išlaikyti
skilinėjančius
mūsų gyvenimus
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N i d a T i m i n s k a i t ė 		

E g l ė K u š l y t ė 		

***

Banguoja

Kai jauna buvau – rože žydėjau,
kai pasenau – akis įgijau,
pro tas akis – pati išlindau
liaudies išmintis

Saulėlydis. Raudona. Gaivu.
Baigiasi spalvotų naktų paslapčių.
Oranžinė. Geltona. Ramu.
Keliasi ir bunda daug žiburių.

balti tiltai per visas neris –
vilneles, merkius, upytes ir agluonas
vilkas – ilgesys baltai nugraužė kaulelius
pakelėj karklai siūbuoja – lyg aguonų
nenumaldomas troškimas – gimti vėl
sapnas jau paaugo – ak, tie veržlūs toliai...
gimusiems tik šimtą metų per vėlai
tyliai kužda – ar esi, ar būsi, ar buvai...
gegužė kukuoja šimtąjį kū-kū
tą, kurį išgirsti visada norėjai –
ar skaitai, ar ilgu, ar baugu?
paknopstom viršūnėm eglių lekia vėjas
paskui raitelį čiurlionies danguje
ar matei, kaip eglė žydi? Tai – veja
puošiasi ugnies karūnom vienadienėm
jos kaip tos aguonos – lašas kraujo pakelėj
skambina jaunos širdies varpais – ar palengvėjo
būti ilgesiu, paukščiu, medžiu, žole – ir vėl
šitaip skauda – ar kitaip skaudėjo?

Viską uždengia mėlis gamtos.
Atneša žmogaus širdžiai taikos.
Vėsta ir muša galinga jūros banga.
Tavo ir mano svajonė paleista.

Kokia tavo duona, žmogau?
Juoda ar balta?
Mano – neužmirštuolių skonio...

Prikelia kažką sieloje greitai.
Muzika ir ritmas atmuša.
Norisi ir vėl man viską paleisti.
Tačiau grožis vaizdų neišblėsta.
Tuomet, kai jūra nebebanguos,
rasiu savo kelią prie tavęs atgalios.
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K r i s t i n a B a č i u l i e n ė 		

Aš laukiu jūs...
Ir vėl atlėkit,
Atskriskit, paukščiai,
Aš laukiu jūs
Kaip kažin ko.

Neapsakomai
Graži, miela
Mums
Dievo dovana.

Išskridote,
Palikę mums
Savus
Lizdus.

Aš laukiu jūs,
Kai skleidžias
Pirmas pumpuras
Ant medžių.

O kaip
Jums sekasi
Toliam
Krašte?

Kai pradeda
Kvepėt, alsuot
Pavasariu
Gamta...

Ar skamba
Jūs balsai
Taip pat,
Kaip čia?

Pražysta
Mėlyna
Pirma
Žibutė.

Aš laukiu jūs,
Kai skamba
Į ąsotį tyras
Beržo eliksyras.

Aš laukiu
Vėl tavęs,
Mieloji
Lakštingėle.

Aš laukiu jūs,
Kai dar naktim
Vis spindi
Sirijaus žvaigždė.

Aš laukiu
Tavo mielo
Skambesio
Miškuos...

***
Ir aš kada nors
iškrisiu
iš pasaulio vyzdžio
kaip krislas,
kurio skruzdė nepakeltų.
Atsiskirsiu
nuo tavo bežadės šakos
nelyg obuolys,
kuris netoli tenurieda.
Kada nors,
kai sustings žemės kraujas
ir prakeiksmu
dangūs prapliups,
pasislėpsiu
tamsiam paupy.
Senas keltininkas,
arfos auksinių bangų
užkerėtas, nuplukdys
mane gyvą
į baltąsias Leukadžių uolas.
Užsimiršiu,
kada nors
savo šapą
užnešus į kalną.
O dabar –
vien rūkas,
migla,
tik miegas.

K Ę S T U ČI O S V Ė R I O , A L V Y D O J E G E L E V I ČI A U S ir R O K O G E L A ŽI A U S nuotraukos
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O l e g K a t e n s k i j 		
***
Ar vėjo ilgesys
Ar mėlyno lietaus laukimas?
Tarp vakaro tylos,
Tarp debesų,
Tarp seserų ir brolių nendrių
Lengvas šurmulys.
Dienos ornamentas ir piešinys,
Kelių ženklai.
Jaunų žalčių vestuviniai žaidimai
Ir girgždantis
Tarp praeities ir ateities
Vežimo rutulys.

pavasarinis
Nušvinta kaulo baltumas
purve tirpstančio sniego.
Daugybė dantukų. Eilėmis.
Eilėmis, aštriai įsikibusiomis
į žvejo pamirštą kabliuką
lydekos burnoje,
jai dar gyvai tebesant.

momentinis
Šiaudinis varpelis
ant eglišakio.
Kalėdos.
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A l b i n a s G a l i n i s 		

Sonetas dienai

***

Dienos šviesoj pražūva mintys tamsios,
Trumpi šešėliai slepias pakraščiuos.
Ji nemiela tik lindintiems patamsiuos,
Visus kitus ji švelniai pabučiuos,
Dalinsis šiluma, vilties pritvinkstant
Širdy dažnoj ir liūdesį išstums.
Pripildys džiugesiu kiekvieną tvinksnį,
Kad vėl gyventi gera būtų mums.

klevas,
atsilapojęs marškinius,
it storžievis
keiksnoja orą,
dylančius sąnarius,
pašėlusį šokį čiuožikų
ir koketuojančią
usnį-modistę
kviečių apsupty.

Diena – tai saulė, motina gyvybės!
Ją šlovina pasaulis ir žmogus.
Būtovės ratas sukasi, nors kliba –

***

Ne vienas, vingiuose tamsiuos paklydęs,
Šviesoj suranda kelią į namus.
Tereikia peržengt blogio tamsią ribą.

apuoko akis
žvilgteli
į saulės lopinį
ir
tirpsta
savo ašarų
sūryme
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Akis į akį su istorija
Per pastaruosius metus – nuo praėjusios vasaros iki šio
pavasario – perskaičiau penkis lietuvių rašytojų istorinius romanus. Ir tik vienas iš jų – Sigito Parulskio Tamsa
ir partneriai – parašytas prieš šešetą metų, visi kiti – 2018
metų derlius. Ne visų jų paantraštėse randame žodį
„istorinis“, bet visuose veikia pažįstamos asmenybės,
visuose nurodoma ir gana tiksliai apibrėžiama istorinė
epocha. Jų geografinė erdvė peržengia Europos ribas,
nusikeliama net į JAV, o laiko trukmė – pusė tūkstant
mečio: Undinės Radzevičiūtės Kraujas mėlynas – antroji
XV amžiaus pusė, Vytauto Martinkaus Tavo bažnyčios
rūsys – XVI–XX a., Herkaus Kunčiaus Lietuviškos apybraižos peržengia XX amžių ir priartėja prie mūsų dienų, na,
o Sigito Parulskio ir Vaidos Marijos Knabikaitės tekstai
telpa XX amžiuje. Šie du romanai arčiausiai vienas kito,
nes tyrinėja tą patį reiškinį – fašizmo fenomeną. Sigito
Parulskio tekstuose labiau aktyvinama holokausto tema,
joje dėmesio nestokojama Lietuvai ir lietuviams, Vaidos
Marijos Knabikaitės kūrinio centre – detalus diktatoriaus
fenomeno tyrimas. Tai nereiškia, jog kituose romanuose
ši tema visai eliminuojama. Vytautas Martinkus savo
kūrinyje Antrajam pasauliniam karui ir fašizmui skiria
keletą skyrių, o Undinės Radzevičiūtės tekstuose galima
nesunkiai įžvelgti fašizmo ir nacizmo priešistorės elementų. Herkaus Kunčiaus Lietuviškose apybraižose iš šio
reiškinio tik piktokai pasišaipoma, nes daugiau dėmesio
skiriama jo „pusbroliui“ bolševizmui bei komunizmui ir
įžengiama, kaip sakyta, ir į mūsų dienas. Beje, tik vienam
iš jų – Vaidos Marijos Knabikaitės Taurė, gyvatė ir svastika – struktūros ir stiliaus požiūriu neturiu jokių priekaištų. Tad šiek tiek daugiau apie jį.
Svarbiausias romano herojus, žinoma, yra Adolfas
Hitleris. Nors šio asmens biografija ir veikla buvo gana
išsamiai aptarta prieš keletą metų išleistame autorės romane Mėnesiena tamsiame lange, naujajame kur kas detaliau tyrinėjama diktatoriaus fiziologija ir psichologija
pasitelkiant artimiausius jam asmenis – mylimąją Evą
Braun, asmeninius gydytojus Teodorą Morelį, Liudvigą Štumpfegerį, Karlą Brantą. Šis ketvertas nuo ketvirto
praėjusio amžiaus dešimtmečio vidurio galėjo stebėti šio
veikėjo būvį iš labai arti – jiems buvo leidžiama bet kada
įžengti į jo darbo kabinetą, miegamąjį, tyrinėti ir gydyti
jo negalias, o jų būta apsčiai ir didelių. Pirmiausia, žinoma, organizmo dirglumas – net pačiais kritiškiausiais
momentais paliesti jo odą, išrengti nuogai būdavo beveik
neįveikiama problema. Tekdavo imtis įvairiausių gud
rybių, kad Adolfas Hitleris kitų akivaizdoje nusivilktų
marškinius ar leistųsi peršviečiamas rentgeno aparatu.
Tos jo ydos ir ligos buvo senos – vienos paveldėtos, kitos atsiradusios dėl išgyvenimų Pirmajame pasauliniame
kare, kurio frontuose jis dalyvavo kaip kareivis. Svarbiausia iš jų įsisenėjęs, progresuojantis sifilis, grasinan-

Vaida Marija Knabikaitė. Taurė, gyvatė ir svastika. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
Vilnius, 2018
tis paralyžiuoti smegenis ir sukelti beprotybę – išgydyti
tai anuo metu dar nebuvo įmanoma. Liga pasigauta dar
prieš karą – atsitiktinis kontaktas su prostitute buvo lemtingas. Antra didžioji jo yda – įgimtas įtarumas, dažnai
virstantis paranoja. Tad kyla natūralus klausimas, kaip
šitoks pusprotis galėjo per gana trumpą laiką apžavėti
visą tautą ir sukelti tiek nelaimių ne tik Europai, bet ir
visai žmonijai. Tiesioginių atsakymų romane nėra, bet
išvadas galima pasidaryti patiems detaliau susipažinus
su pačia artimiausia jo aplinka: mylimąja Eva Braun ir
trimis asmeniniais gydytojais.
Arčiausiai ir kone ilgiausiai – beveik visą dešimtmetį – prie paliegusio diktatoriaus išbuvo gydytojas urologas Teodoras Morelis. Jis dažniausiai buvo kviečiamas
malšinti nepakeliamų skausmų ar gelbėti gyvybę ištikus
kokiam kitam priepuoliui. Nors romano tekste ne kartą
prasitariama, jog Teodoras Morelis buvo visiškai apolitiškas, iš tikrųjų tai nėra absoliuti tiesa. Viena, šis profesionalus gydytojas, pagarsėjusios urologinės klinikos
savininkas, dar prieš susitikdamas su Hitleriu, sukinėjosi nacių aukštuomenės aplinkoje – priklausė fotografo
Hainriko Hofmano šutvei, lankančiai slaptus pornografinių filmų seansus. Jaunoji Hofmano sekretorė Eva Braun
ir supažindino Morelį su Hitleriu. Jeigu jis būtų buvęs
visiškai apolitiškas, nebūtų sutikęs užmegzti kontakto
su nacių vadu. Antra, Teodoras Morelis, kaip ir daugelis vokiečių, jautė pažeminimą ir gėdą dėl buvusio karo
nesėkmių: teko ne tik mokėti nugalėtojams reparacijas,
bet ir patirti daug kitų valstybinių pažeminimų – sąmonės gelmėse ir jis ilgėjosi galingos Didžiosios Vokietijos.
Naciai ir jų vadas tada teikė daug vilčių ateityje atgauti
buvusią didybę. Jeigu Teodoras Morelis būtų buvęs visiškai apolitiškas, vos užsiminus apie nacių vado gydymą, būtų galėjęs palikti klubą ir nutraukti visus ryšius
su šia partija. Pasielgė kitaip: nors šios partijos nariu ne-
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tapo, bet jos veiklos metodai jam nebuvo atgrasūs. Nors
Teodoras Morelis buvo garsus ir patyręs gydytojas, visgi
jo gydymo metodai buvo gana primityvūs: dažniausiai
nuskausminamųjų injekcijos. Kiti sumanūs medikai iš jo
gydymo proceso dažnai pasišaipydavo ar net šundaktariu pavadindavo, bet ilgą laiką diktatorius taip arti savęs
kitų neprisileisdavo, nes buvo įsitikinęs, kad tik šis specialistas gali išgelbėti jo gyvybę, o jis – vokiečių tautą ir
valstybę. Nunuodyti diktatorių Moreliui net mintis niekada nešovė į galvą.
Kitas gydytojas, atsiradęs artimoje diktatoriaus
aplinkoje daug vėliau, buvo ortopedas Liudvigas Štumpfėgeris. Jo apolitišku niekaip nepavadinsi, nes vilkėjo SS
oberšturmfiurerio uniformą, kuri liudijo, jog jis Hainriko
Himlerio aplinkos žmogus – pavaldinys ir bičiulis. Ir išoriškai, ir savo vidumi jis buvo visiška Morelio priešingybė: gerai nuaugęs, idealių proporcijų kūnas liudijo jį
esant tikrą ariją. Jaunystėje jis daug sportavo – mėtė ietį,
plaukiojo, dalyvavo organizuojant ir rengiant 1936‑ųjų
olimpines vasaros žaidynes Berlyne. Toje aplinkoje ne
kartą buvo susidūręs su Hitleriu, bet artimiau tada
pabendrauti neteko. Vėliau jis kartu su daktaru Jozefu Mengele, dažnai vadinamu daktaru Mirtimi, vykdė
šiurpius eksperimentus koncentracijos stovyklose. Nors
visa tai buvo daroma neva dėl ateities mokslo ir apskritai
žmonijos pažangos, tai buvo anksčiau negirdėti šiurpūs
kankinimai ir pasityčiojimai iš bejėgių kalinių. Nevengė
jis dalyvauti ir kalinių žudynėse, dėl kurių žiaurumo ir
beprasmiškumo viena vedama mirti žydaitė jį prakeikė,
bet jis į tai nekreipė jokio dėmesio. Kai 1942-ųjų gruodį
jo šefas Himleris jį informavo apie vadą kamuojančias
negalias, jis mielai sutiko prisidėti prie diktatoriaus artimųjų būrio, tikėdamasis būti naudingas. Ir buvo: atstatė kadaise išnarintą ir blogai koreguotą Hitlerio ranką,
įtaigiai sugebėjęs palenkti diktatoriaus pasipriešinimą,
meistriškai atlikdavo skrandžio masažus. Jis, o ne Morelis, turėjo idealią progą suleisti Hitleriui į veną nuodų,
bet nesiryžo, nors tokią užduotį buvo gavęs iš savo šefo
ir draugo Hainriko Himlerio. Žudyti koncentracijos stovykloje uždarytus vergus Hipokrato priesaika jam nesukliudė, o štai bepročio diktatoriaus nunuodyti nepajėgė,
nes toks veiksmas būtų reiškęs ne tik vado, bet ir paties
nuodytojo savižudybę, visų fašizmo idėjų kolapsą. Neišdavė Himleriui ir vaikystės bičiulio pulkininko Karlo
Štaufenbergo, rengiančio sąmokslą prieš diktatorių, pasirodo, netgi tokiame monstre, koks buvo Štumpfėgeris,
buvo išlikę šiokių tokių žmoniškumo trupinių. Pasikėsinimui žlugus, jis atsidavęs gydė Hitlerio žaizdas, o kai
daktarui Moreliui per injekciją užlūžo adata, sugebėjo
meistriškai pašalinti ją iš paciento sėdmenų. Morelis
dėl to buvo pažemintas ir išvytas iš Hitlerio aplinkos,
o Štumpfėgeris tapo Hitleriui dar artimesnis, tik laiko
bendrauti liko nedaug, nes rusų armija jau supo Berlyną
negailestingai jį bombarduodama. Tačiau jis vis dėlto dar
suskubo pagelbėti Magdai Gėbels užmigdyti morfijumi
šešis jos vaikus ir pražiodžius ant liežuvio padėti po cianido kapsulę. Žuvo jis gatvėje beprasmiškai šaudydamas į puolančios armijos kareivius. Išsipildė ir žydaitės
prakeiksmas: jo palaikai net du kartus buvo atkasinėjami
mėginant nustatyti tapatybę. Teodoro Morelio gyvybę
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tuo metu išgelbėjo diktatorius, išvarydamas jį iš miesto,
nors ir jis gyveno neilgai – mirė 1948 metais prieglaudoje,
pakirstas demencijos.
Karlo Branto mirtis buvo kur kas efektingesnė – jis
tais pat keturiasdešimt aštuntaisiais buvo pakartas kartu
su kitais Antrojo pasaulinio karo nusikaltėliais vykdant
Niurnbergo teismo nuosprendį. Prieš mirtį žurnalistų
klausiamas ar naujame gyvenime būtų pasielgęs kitaip,
atsakė neigiamai – žingsnis po žingsnio būtų pakartojęs
visus savo praeities veiksmus. Nė trupučio nesigailėjo to,
ką buvo padaręs. Užimdamas aukštas leibgydytojo pa
reigas Hitlerio komandoje, pirmuoju smuiku jis negrojo,
bet darė viską, kad Hitleris išgyventų, laimėtų karą ir
galėtų visam pasauliui diktuoti savo valią. Adolfui Hitleriui jis, kaip ir Liudvigas Štumpfėgeris, buvo artimas nuo
prieškario, kai dalyvavo organizuojant olimpiadą. Matė
prabangą, kurioje maudėsi fiurerio artimieji, kokius dvarus jie valdė, kokius pokylius rengė. Ten, Gėringų surengtame priėmime, jis susipažino su perspektyvia sportininke Ani Rebhorn. Jiedu vienas kitą pamilo, sukūrė
šeimą, augino sūnų. Jei naciai būtų laimėję karą, jis būtų
likęs valdančiųjų klikoje, maudęsis prabangoje, šildęsis
šlovės spinduliuose, bet atsitiko kitaip. Jam, kaip ir Teodorui Moreliui net mintis nekilo žudyti fiurerį nuodais.
Šiek tiek kitaip padėtį vertino vienas artimiausių
fiurerio bendražygių Hainrikas Himleris. Dar gerokai
iki katastrofinės baigties jis suvokė, kad karo laimėti
neįmanoma, todėl svarstė, ką daryti. Pasitarti nelabai
buvo su kuo, nes visi artimieji kraujyje buvo įklimpę iki
kaklo. Vis dėlto savo pavaldiniui ir artimiausiam bičiuliui Liudvigui Štumpfėgeriui savo mintį jis išsakė – jo, o
ne kieno kito valia Adolfas Hitleris galėjo būti „saugiai“
pašalintas, vis dėlto net toks patyręs žudikas kaip daktaras Liudvigas Štumpfėgeris savo viršininko nurodymo
įvykdyti nesugebėjo, nes ir jam pristigo valios pakelti
prieš diktatorių ranką. Pagaliau kas būtų pasikeitę, jei
Himleris būtų stojęs į Hitlerio vietą – beveik niekas: juk
vienu mostu nepanaikinsi koncentracijos stovyklų, neatgaivinsi žuvusiųjų, tad karą būtų tekę tęsti. Ir jis tęsėsi,
nes iki paskutinės akimirkos vis dar laukta stebuklo. Kai
to neįvyko, net Eva Braun suvokė, jog kitos išeities nėra,
tik mirti kartu su mylimuoju tampant jo oficialia žmona.
Ceremonija buvo atlikta pagal visas taisykles: Eva Braun
savo tikslą, kurio siekė visą gyvenimą, pasiekė – gavo
„patį vyriškiausią vyrą“, tik ne šiame, o kitame gyvenime. Jos, kaip ir Magdos Gėbels, naivumo niekas, net
mirtis, įveikti negalėjo: būti Vokietijoje be Adolfo Hitlerio nėra prasmės.
Naivaus tikėjimo ar net nusikalstamo kvailumo nestigo ne tik artimiausiems fiurerio klikos nariams, bet ir
jų priešininkams, iš kurių ryškiausias romane – pulkininkas Karlas fon Štaufenbergas. „Grafas fon Štaufenbergas
pateko tarp tų laimingųjų, kuriuos po kankinimų įsakyta sušaudyti. Varpomas kulkų, maištingasis pulkininkas
dar spėjo išmesti vieną ranką į viršų ir sušukti: „Tegyvuoja Palaimintoji Vokietija.“ (p. 146) Palaimintoji Vokietija
iš tikrųjų išliko ir sėkmingai gyvuoja, bet vargu bau tai
gali paguosti pulkininką ir visus tuos maištininkus, kurie
buvo nukankinti kur kas žiauriau – jų palaikai, pakabinti
ant gyvulių skerdienai skirtų kablių ilgai kabojo viešose
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vietose ir „mokė“ praeivius, kaip nereikia elgtis su nacių vadais. Tų pasikėsinimų prieš Adolfą Hitlerį būta ne
vieno, bet nesėkmingų. Tai lyg koks absurdų absurdas –
atsirasdavo kokia nors kliūtis, šiuo atveju stora ąžuolinė
stalo lenta, kuri nukreipdavo kulkas ar granatos skeveldras į šalį ir fiureris likdavo gyvas. Gal čia įsikišo pati
Gamta, norėdama pamokyti ne vieną kokį išsišokėlį ar jo
kliką, bet ir visą tautą, kuri buvo panūdusi užsidėti pasaulio valdovo vainiką. Vokietija lyg ir pasimokė, dalis
Vakarų pasaulio lyg ir toliau mokosi, bet žmogiškojo nusikalstamo kvailumo iki galo įveikti vis dar nepavyksta.
Vargu bau kas pasimokys ir iš šio romano, mat romanus
ne didaktika – visai kiti sumetimai skatina rašyti.
Medžiaga romane sumodeliuota ir įvykiai struktūruoti sumaniai ir talentingai. Skaitant gali pasirodyti, kad
kūrinio stilius yra labai paprastas, grynai realistinis, bet
iš tikrųjų yra šiek tiek kitaip. Tie tikroviški, net istoriški
faktai dažnai išsirutulioja iš sapnų, vizijų ar klejonių. Jų
apstu visuose skyriuose nuo pat pradžios iki pasakojimo
pabaigos. Ypač stilingai į tekstą įkomponuota erotinė apalpusio Adolfo Hitlerio vizija, kai jis mėgaujasi savo gydytojo, doriforo Liudvigo Štumpfėgerio, nuogo kūno prisilietimais. „Tas virpulys, drauge ir skausmingas, prasidėjo
kažkur pilvo apačioje, tarp kojų. Vėliau laipsniškai išplito
po visą kūną. Tai kėlė drauge ir žodžiais sunkiai nusakomą malonumą, ir fizinį skausmą. Tuojau prasidės aistringos vyriškos glamonės – suprato.“ (p. 168) Vizijai aprašyti skirti kone trys puslapiai, bet paskui paaiškėja, kad
tai – tik sąmonės netekusio paciento gaivinimo veiksmai,
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kuriuose „mylimasis“ net nedalyvauja: masažą atlieka
kiti gydytojai – Morelis ir Gyzingas. Panašių situacijų romane apstu. Kita, ne mažiau efektinga, tik jau normalaus
moters ir vyro – Ani ir Karlo Brantų – lytinio akto scena
pateikta romano pabaigoje, kai Brantas kali Niurnberge.
„Akimirką Brantas susivokė, kur esąs. Viskas atrodė taip
tikroviškai. Bet jis prabudo ir vėl pasijuto esąs tamsioje,
drėgnoje kameroje. Drėgmę pajuto ir ant savo varpos, ir
ant paklodės. Greitai nusiklojo ir, kiek leido blausi prietema, apsižiūrėjo. Lyties organai buvo suspardyti, nusėti
mėlynomis kraujosruvomis, patinę. Vakar trukdė užmigti,
tačiau kodėl skausmo nejautė dabar?“ (p. 221)
Tariant autorei pagiriamuosius žodžius, nederėtų
pamiršti, kad modeliuojamoji medžiaga yra labai „paranki“ tokiam reikalui – jos gausa ir aktualumas dar ilgai
vilios besidominčius istorija. Vis dėlto ne visiems jiems
pavyks pasiekti tokių rezultatų – šis tekstas galėtų tapti
romanų rašymo topu. Tačiau ir vėl – šio „amato“ vargu
bau išmokstama, jis įgimtas, o plėtojamas ir tobulinamas
bręstant. Todėl spėlionės, kodėl autorė ėmėsi būtent šios
temos, yra beprasmės. Tiesiog tai jai likimo skirta tema –
operuoti žmonijos (kartu ir tautos) kūną apninkančius
skaudulius bei opas, kad supūliavusios žaizdos nepražudytų organizmo. Kitas, prikišęs nagus prie tos medžiagos, reikalą tik sugadintų. Tad dera pasidžiaugti tuo, kas
yra. Mes galime tik padrąsinti autorę imtis ir kitų mums
artimesnių ir dar aktualesnių visai tautai temų, nes medžiagos mūsų tikrovė teikia netgi daugiau, nei reikėtų
dar vienam Vaidos Marijos Knabikaitės romanui.

Lietuva iš tolo
Atėjo laikas, kai anglakalbiams lietuvių kilmės rašytojams įkvėpimo šaltiniu tampa Lietuvos istorija. Greta
jau pasaulyje išgarsėjusios Rūtos Šepetys romanų, viena
po kitos ima rodytis Antano Šileikos knygos. Ir viena, ir
kitas yra gimę už Atlanto, tad lietuvių kalba jiems nėra
gimtoji, vis dėlto protėvių šalis jiems nėra tik sapnų ir
vizijų kraštas. „Anglų kalba man yra instrumentas, o
Lietuva – melodija“, – tvirtina Antanas Šileika. Ryškiausiai ši melodija skamba naujausiame autoriaus romane,
kurio svarbiausio veikėjo Justo Adamonio prototipas yra
gerai žinoma istorinė asmenybė Jonas Budrys Polovinskas (1889–1964). Šiek tiek apmaudu, kad tokia „dėkinga“
romanui medžiaga iki šiol gulėjo nejudinta. Žvalgyba ir
kontržvalgyba, šnipai, kontrabanda, narkotikai, valstybių perversmai, revoliucijos – tik sėsk ir rašyk. Nesėdo,
nerašė. Ne tik romanų, bet ir detalios Jono Budrio biografijos iki šiol nėra, tik pluoštelis publikuotų atsiminimų anglų kalba, šiek tiek daugiau medžiagos esama apie
Klaipėdos sukilimą, kuriam jis vadovavo. Jonas Budrys
nebuvo ir nėra koks pabėgėlis dipukas, besislapstantis
nuo persekiojimų užjūriuose – dar gerokai prieš Antrąjį
pasaulinį karą jis išvyko į JAV kaip Lietuvos valstybės
tarnautojas, diplomatas. Šio statuso neprarado iki pat
gyvenimo pabaigos.

Antanas Šileika. Laikinai jūsų (iš anglų
kalbos vertė Kristina
Aurylaitė). – Baltos
lankos, Vilnius, 2019
Romaną Laikinai jūsų būtų galima laikyti vieno herojaus kūriniu, nes Justas Adamonis dominuoja tekste nuo
pirmo iki paskutinio puslapio. Visi kiti veikėjai pasirodo
ir dingsta, šis gi „veža“ be jokio perkinkymo nuo pradžios iki pabaigos. Nors romane tikslios chronologijos
nėra, bet, žvilgtelėję į Vikipediją, nesunkiai įsitikinsime,
jog tai buvo 1921 metai, kai Justas Adamonis išlipo iš
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traukinio Kauno geležinkelio stotyje. Autorius gal tyčia
šiek tiek kaitalioja datas ir vietoves, kad neatrodytų, jog
perpasakojama tautos didvyrio biografija. Jonas Polovinskas atvyko iš Rusijos tų metų liepą, o romano herojus
Justas Adamonis pasiekia Kauną žiemą. Šis metų laikas
autoriui parankesnis parodyti ano meto šalies skurdą
ir nykumą – šaltis ir dūmų kvapas smelkiasi per visas
herojaus poras iki kaulų smegenų. Nors pats atvykėlis
lyg ir nesiskundžia, – jo apranga tinkama, o jis pats ne
tokių dalykų yra matęs, – jam dabar svarbiausia saugus
būvis. Ir tai jis pajunta dar Obelių geležinkelio stotyje,
kai po ne itin ilgo patikrinimo jam grąžinami dokumentai ir leidžiama vykti toliau. Romane yra ir daugiau Jono
Polovinsko biografiją neatitinkančių datų bei situacijų,
bet tai nemenkina romano istorinės reikšmės – jis šliejasi prie kitų jau lietuvių kalba neseniai parašytų kūrinių,
nesidrovinčių vadintis istoriniais.
Kauno geležinkelio stotyje Justą Adamonį pasitinka Mykolas Landa ir, neleisdamas jam net apsidairyti
ir užsukti pas mieste gyvenančią seserį Anelę, nusiveda
į savąją Žvalgybos tarnybos būstinę, kur juodu sutinka
avikailio skrandute vilkintis senukas Jonelis. Į atvykėlio
klausimą, kas čia per tipas ir ką jis čia veikiąs, Žvalgybos viršininkas atsako, jog tai lyg koks miesto žvirblis,
mintantis gatvėje pabertais trupiniais. Pirmoji užduotis,
skirta naujajam darbuotojui Adamoniui, nėra labai sudėtinga: išsiaiškinti, kuo yra nepatenkintas Vokietijos
pasiuntinys Kaune. Ji įvykdoma net nepasikalbėjus ir
nesusitikus su pasiuntiniu, tik patyrinėjus jo laikyseną
iš tolo: jį erzina skurdi šalies buitis – viešbutyje, kuriame
yra apgyvendintas, karaliauja ne tik skurdas ir netvarka,
bet ir parazitai. Pakeitus aplinką, viskas pamažu grįžta į
vėžes. Antroji operacija jau svarbesnė – slaptos bolševikinės kuopelės būstinės atskleidimas. Per ją mūsų herojus
šiek tiek nukenčia – medinio plaktuko smūgis nesunkiai
sužaloja jam kaktą, užtat sėkmė dvejonių nekelia. Patyręs
žvalgybininkas pamato ir akimirksniu padaro tai, ko keletas naujokų įžvelgti nesugebėjo. Sėkmingi pirmieji darbai buvo lyg koks bandomasis laikotarpis, po kurio Justinas Adamonis tampa Lietuvos kontržvalgybos skyriaus
viršininku, beje, slepiamu po Statistikos valdybos etikete. Svarbiausias pirmojo veiklos etapo darbas – kontrabandinės sacharino aferos atskleidimas. Po šios sėkmės
jau niekas neabejoja, kad Justas Adamonis pajėgus vadovauti slaptai Klaipėdos krašto išvadavimo operacijai. Ji
taip pat buvo kruopščiai parengta ir sėkmingai įvykdyta.
Justo Adamonio vaidmuo joje vienas svarbiausių.
Romanas netektų šio žanro statuso, jei kūrinyje nebūtų pinama meilės intriga. Ji užsimezga, kai į Lietuvą
sugrįžta amerikiečių pora – Robertas ir Lilė Vuliai. Jau
pirmąją sutiktuvių dieną Lilė ir Justas krinta vienas kitam į akį. Tai meilė vos ne iš pirmo žvilgsnio, bet sėkmingos baigties ji negali sulaukti ne tik todėl, kad Lilė yra Roberto Vulio žmona, o skyrybos ano meto Lietuvoje buvo
neįmanomos, bet ir todėl, kad abu Vuliai Lietuvoje vykdo žvalgybinę veiklą. Nors Robertas Vulis yra kilmingos
ir turtingos amerikiečių giminės atžala, bet dėl savojo
netalentingumo turtus yra praradęs, todėl norėdamas
išgyventi ir išlaikyti gražuolę žmoną už nedidelį atlyginimą privalo dirbti lenkų naudai. Žmona Lilė pridengia
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jo veiksmus. Justinas Adamonis iš pat pradžių įtarė, kad
Vulių atvykimas į Lietuvą nėra visai švarus, bet ilgai pats
save apgaudinėjo slapčiomis svaigdamas nuo meilės apžavų. Kartais net karjera ir reputacija surizikuoja, kad
galėtų pasimatyti ir pasimylėti su tariamąja pussesere,
kuriai kažkada yra išgelbėjęs gyvybę. Vis dėlto amžinai
toks dviprasmiškas gyvenimas tęstis negali – Adamonis
ne tik išsiaiškina, jog jo mylimoji dangsto šnipą ir nenori
su juo skirtis, betgi, užgniaužęs savuosius jausmus, gelbėdamas juos nuo teismo ir kalėjimo, ryžtasi išsiųsti iš
Lietuvos. Tai prilygsta, žinoma, jų pasmerkimui – Lilė ir
Robertas Vuliai išvykimo rytą nusinuodija.
Neką sėkmingesnė, o rasi dar tragiškesnė artimiausių Adamonių padėjėjų – Dariaus Pranaičio ir Pinigėlės –
istorija. Tai – jau kitas meilės trikampis, nes Darių persekioja ankstesnė jo mylimoji Felicija, susilaukusi nuo jo
sūnaus. Vyras jos vesti nenori dėl aikštingo charakterio
ir dingusios meilės. Nors Darius Pranaitis yra ganėtinai
gabus ir išsilavinęs, turi universiteto diplomą, moka vokiečių kalbą, yra ją dėstęs, netgi buvęs mokyklos direktoriumi, bet jo charakteris nėra iš pavyzdingiausių – linkęs
į alkoholizmą. Dabar jis dirba ne tik Adamonio vairuotoju, bet ir patarėju bei pavaduotoju, norėtų vesti mylinčią
ir mylimą Pinigėlę, bet skersai kelio stoja Felicija. Adamonis mėgina taikiai išspręsti konfliktą ir atrišti meilės
trikampio mazgą – jis pasirūpina, kad ir Felicija, ir jos
sūnus neliktų be lėšų ateityje. Deja, Darius Pranaitis žūva
per Klaipėdos vadavimo operaciją, o Felicija randama
negyva neveikiančiame Pranaičio namo kiemo tualete.
Ši mįslė taip ir lieka iki galo neišaiškinta, nors galima
įtarti, jog buvusią mylimąją ir savo sūnaus motiną bus
pribaigęs pats Pranaitis. Tik drąsus priešmirtinis poelgis tą kaltę tarytum atperka. O Pinigėlė pergalės dieną
švenčia palūžusi, kaltindama savo viršininką dėl tokios
įvykių sekos. Ji galėtų būti viena įdomiausių ir įtaigiausių romano personažų – darbšti, intelektuali, graži, ištikima, mylinti, tik tas nelabai vykęs jos vardas šiek tiek
erzina skaitytoją.
Mykolas Landa – antrasis pagal reikšmingumą
romano personažas. Iš pradžių jis liepsnote liepsnoja
jaunatvišku patriotizmu. Įtikinėdamas Justą Adamonį
įsitraukti į žvalgybinį darbą, jis nuoširdžiai tiki, jog, sutartinai dirbdami, jiedu galės būti naudingi besikuriančiai valstybei. Nors Justas Adamonis nesistengia gesinti
to jaunuoliško entuziazmo, santūriai jam pritaria, bet jo
patirtis šnibžda ką kita – laužas greitai išblės. Iš tikrųjų
taip ir įvyksta, nes tokių entuziastingų skaidraus naujo gyvenimo kūrėjų to meto Lietuvoje buvo ne tiek jau
daug. Ypač jų stigo aukščiausius postus užėmusių personų veiksmuose. Ir užsienio, ir vidaus reikalų ministrai
toleruoja kontrabandą, nevengia iš jos pasipelnyti ir jų
komandos nariai, aukšti tų ministerijų valdininkai. Tik
kontržvalgybos viršininko Justo Adamonio patirtis ir
sumanumas sugeba atskleisti ir sužlugdyti didelę kontrabandos aferą. Mykolas Landa, kaip Adamonio viršininkas, stengiasi sudaryti sąlygas, kad kontržvalgybos
veiksmams nebūtų kliudoma, bet jo pradinis patriotinis
entuziazmas pamažu blėsta, o jis pats be laiko sensta.
Detalesnės informacijos nei apie Landos šeimą, nei apie
buitį romane nepateikiama, bet vien tai, jog jo įstaiga
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įsikūrusi ne prabangiuose rūmuose, o vienaukščiame
mediniame name, liudija, jog turtinių ambicijų Landa
neturi – jis gerai suvokia šalies padėtį, yra tikras valstybininkas.
Senukas Jonelis taip pat priskirtinas prie tos nesavanaudžių valstybininkų grupės. Iš kuriamos valstybės jis
nieko nereikalauja ir nesitiki, bet natūraliai ir paprastai
jai dirba – yra vienas iš tų sunkiai pastebimų žvalgybos
agentų, kurių teikiama informacija turi aukso vertę. Jis
ne tik gerai sutaria su geležinkelio stoties darbininkais,
dalijasi su jais ir mintimis, ir maistu, mato, kada ir kas
kraunama į diplomatinei tarnybai priklausančius vagonus, kas iš aukštųjų valdininkų atvyksta tų vagonų
turinio kontroliuoti ir užantspauduoti, žino, kiek sumokama darbininkams grynais už darbą, pastebi, kada tie
vagonai pajuda iš vietos. Jis nieko neprašo ir nesitiki, bet
nėra juodas pesimistas, nors kadaise yra praradęs ne tik
būstą, bet ir šeimą. Tai – vienas originaliausių personažų visoje lietuvių literatūroje, jo prototipas galėtų būti
nebent Vinco Krėvės skerdžius. Labai stengiantis būtų
įmanoma identifikuoti ir tų korumpuotų ministrų prototipus, aptikti tikruosius jų vardus ir pavardes, bet nėra
prasmės – tokių būta tada, tokių esama dabar, o skaitytojas gali padaryti savo išvadas.
Verta dėmesio ir tragiška generolo Vasiljevo figūra. Šis rusų baltagvardiečių kariškis nepriklausomybės
kovų sūkuriuose buvo vienas nepriklausomos valstybės kūrėjų, vadovaudamas pulkui, padėjo apginti šalį
nuo puolančių priešų. Už tai gavo valstybinį apdovanojimą. Justas Adamonis, taip pat buvęs vienas baltagvardiečių armijos vadų, nesunkiai su juo randa kalbą.
Iš pradžių, nieko neįtardamas, juo pasitiki, bet, laikui
bėgant, paaiškėja, įtartinų dalykų. Mat Vasiljevo šeima
yra likusi Maskvoje ir ten badauja, o jis, atsidūręs už
sienos, niekaip kitaip padėti saviškiams neįstengia, tik
įsiveldamas į kontrabandą. Be to, jis valstybei priešiškų jėgų yra šantažuojamas, o susipynus demaskavimo
aplinkybėms, yra nužudomas. Matyt, gyvas kai kam
iš valdančiųjų būtų buvęs labai neparankus. Ši intriga
detaliau neplėtojama, bet, pasikapsčius po istorijos archyvus, turbūt įmanoma ir daugiau šią istoriją patvirtinančių detalių surasti.
Justo Adamonio sesuo Anelė Kaune gyvena pasiturimai, nes sugebėjo baigti aukštąjį medicinos mokslą ir
įgyti dantistės kvalifikaciją. Vyras taip pat užima gana
aukštas pareigas – yra valstybinio muziejaus direktorius.
Šeima augina dvejetą vaikų. Atvykęs į Kauną, Adamonis
kurį laiką šioje šeimoje gyvena. Iš pradžių jokių konfliktų nekyla – brolis ir sesuo vienas kitą myli ir gerbia, bet,
laikui bėgant, šiokios tokios trinties atsiranda – praktiškajai Anelei nelabai patinka, kad brolis yra vienišius ir
dirba labai pavojingą darbą, dėl ko kyla pavojų ne tik
jam, bet ir jo artimiesiems. O kai šis butas tampa kontrabandininkų demaskuotojų štabu, kai už lango ima
aidėti šūviai, Anelė netenka kantrybės, ir Justas Adamonis privalo skubiai išsikraustyti į Metropolį, kuriame ir
anksčiau buvo gyvenęs. Šis viešbutis romane turi savos
reikšmės – jis vienas besikuriančios valstybės simbo-
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lių. Iš pradžių apgriuvęs, apleistas, apsilupinėjusiomis
sienomis ir duobėtomis grindimis, apniktas parazitų.
Tačiau, neprabėgus nė metams, viešbučio grindys išklojamos marmurinėmis plytelėmis, perdažomos pastato
vidinės ir išorinės sienos, iššluojami kambariai, o lovos
svečiams klojamos švaria patalyne. Panašiai keičiasi ir
Versalis, tai liudija, jog ši jauna valstybė yra gyvybinga,
sparčiai vejasi ir stoja į kitų kultūringų Europos valstybių gretas. To pradinio skurdo naikinimą paliudija ne
tik tie du reprezentaciniai viešbučiai bei restoranai, bet
ir statybos mieste, ypač daug bruzdesio Laisvės alėjoje
ir Donelaičio gatvėje, kurioje sparčiai dygsta nauji mūriniai namai. Nuo tų statybų kylančios dulkės ir triukšmas
ne visiems patinka, ypač tai erzina Robertą Vulį, kuris
kaimynystėje nuomojasi butą. Tuo jis išsiduoda, jog nėra
šios šalies draugas.
Kiti antraeiliai veikėjai – ir kontržvalgybininkai, ir
ministerijų valdininkai, netgi ministrai – nėra detaliau
apibūdinami, tik paryškinama kokia nors viena jų būdo
ypatybė. Antai kontržvalgybininkas Čepas yra tylus,
užsispyręs introvertas, nedemonstruojantis patriotizmo,
tyliai dirbantis savo nelengvą darbą. Jis neabejotinas
skyriaus viršininko Justo Adamonio įpėdinis. Ministras
Novakas – aiškus sukčius, karjeristas, kontrabandininkų
globėjas, nusikalstamų operacijų organizatorius, gobšuolis ir garbėtroška, bet nei apie jo šeimą, nei apie kitus
įpročius nieko nesužinome, tik tiek, kad ta „Sacharino
byla“ ne tik sužlugdo jo karjerą, bet priverčia atsistatydinti ir visą vyriausybę. Pasikapsčius po senus popierius,
manau, būtų įmanoma aptikti ir tikrąją prototipo pavardę, bet ar to reikia?
Romano medžiaga modeliuojama ir struktūruojama
kieta ranka. Iš pradžių tai primena lyg kokio mokslinio
traktato rašymą: aiškūs skyriai, pastraipos, o herojai
žino, ko nori, ir nedvejodami siekia savo tikslų, bet to
kūrybinio, beletristikai būdingo pasakojimo nervo lyg ir
stinga. Tačiau siužetui plėtojantis, pinantis intrigai, pasakojimas pagyvėja, mezgasi detektyvui būdinga fabula,
tad didesnių priekaištų kūrinio struktūrai lyg ir nėra. Vis
dėlto subtilaus, grynai lietuviško etnografinio kvapelio
kiek pristinga – žvelgiant į Lietuvą iš tolo, ne visada
pavyksta įsijausti į pačias menkiausias ir subtiliausias
mūsiškio būvio smulkmenas. Ir tai išryškėja gausiose
vestuvių, kitų švenčių ir puotų aprašymuose. Pasitaiko vienas kitas akis badantis posakis: „atgabeno alaus
statinių, peniūkšlį paršelį, kelias paltis rūkyto kumpio“
(p. 52). Kumpio palčių Lietuvoje nebuvo ir nėra, tik lašinių. Paltis – ištisinis daiktas. Netinkamai pavartota samplaika Sovietų Sąjungoje (p. 80) – aprašomu laikotarpiu
tokios valstybės nebuvo, o užuomina į ateitį čia nelabai
tinka. Na, o ta „laimei“ – tikrai įkyri forma; juk dar giliu
sovietmečiu profesionalūs Vagos redaktoriai ją taisė į „laimė“. Žinoma, tai – ne autoriaus, o vertėjos ir redaktorės
pareiga tokius dalykus pastebėti ir taisyti, kad romano
stilistikoje to užsienietiško kvapelio neliktų nė ženklo.
Suprantama, tie menki riktai nemažina kūrinio vertės, tik
liudija, jog didžiųjų leidyklų vertėjams ir redaktoriams
esama tobulėjimo erdvės.
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A lg i ma nt a s Ly v a

Lemties tiltas
ROMANAS

Tai – devintoji prozininkės Silvijos Peleckienės knyga.
Išlikdama savita ir be žalingų postmodernistinių įtakų,
autorė puoselėja ir tęsia lietuvių literatūros tradicijas.
Tai – tragiška knyga, reikalaujanti susikaupti, nepasiduoti, įveikti liūdesį, pasipriešinti vidiniam skausmui,
nugalėti didžiausius gyvenimo išbandymus.
Poetinė rašytojos kalba jautriai skleidžia siužeto
dramatiškumą, charakterių įtampą, tragiškumą. Mintys
nešokinėja, juda taisyklingais lekalais, visada išbaigtos,
pagrįstos, aiškios ir lyriškos. Nuoširdumas – autorės credo ir motto. Autorės kuriamas pasaulis – tai ne D. Kajoko
ežero fantastika, ne V. Girdzijausko buitinė nuobodybė,
ne tolima egzotiška J. Ivanauskaitės mistika, o santūri ir
tragiška Lietuvos tikrovė.
Taigi, Goda, baigusi mokslus sugrįžta į gimtąjį miestelį. „Ten, ant nedidelio kalnelio, stovi jos tėvų namas.“
(p. 9) Nuostabus sugrįžimo jausmas, patiriamas gal tik
kartą, tik tuomet, kai gimtinė nutolo tarsi nesugrąžinamai, nepasiekiamai. „Ore sklandė ką tik nupjautos žolės kvapas. Virš jos pakibo nakties tamsa. Ūmai dangus
tartum atsivėrė. Rodės, stabtelėjo laikas. Ji nežinojo, kad
naktis turi tiek spalvų, kad gali būti tokia ryški. Svaigo
galva. Goda buvo priblokšta ją apėmusio nenusakomo
amžinybės jausmo.“ (p. 10)
Netrukus prasidėjo darbas mokykloje. Praūžęs karas paliko skaudžių, sunkiai gyjančių žaizdų. Plūdo prisiminimai... „Tie prisiminimai išnyra tarsi iš niekur. Jie
glūdi joje ir kelia daug klausimų. Prieš akis iškyla saulėta diena ant kalno su šonuose išraustomis duobėmis,
kuriose sėdi ar stovi žmonės. Ji jų nepažįsta, bet mato
ten tėvus, dėdes, karius, besidairančius į dangų ir kažko
laukiančius. Godą kamuoja sunkūs egzistenciniai klausimai: „Kas yra likimas? – mąstė Goda. – Jis lydi žmogų
gyvenimo kelyje ir niekada nepataria, neįspėja, nesaugo.“ (p. 12)
Skaudūs įvykiai, tarsi nepakeliami atsakymai, pri
slėgė Godą: motina susilaužė koją, netikėtai atvyko paslaptingos viešnios, ir ji surado naują draugę Sarą. Tačiau
ir vėl atsiveria baisi bedugnė. „Jų šeima, prasidėjus karui, buvo paniekinta ir pasmerkta, kaip ir daugelis tokių,
kaip jie. Buvo atimtos visos žmogiškos teisės, prisiūtos
geltonos žvaigždės, o galiausiai suvaryti į spygliuotomis
vielomis aptvertą užtvarą. O po kurio laiko visi išvežti į
netolimą mišką ir sušaudyti.“ (p. 21)
Sparčiai ir pražūtingai vystosi nenuspėjamas veiksmas. Goda ir Sara išvyksta į kelionę, kurioje ir vėl – tik
netektis ir nusivylimas. Goda praranda draugą ir mylimąjį. Sukrečia pionierių stovyklos incidentas. „Staiga
pasigirdo keiksmai ir iš didžiojo tako išslinko keli ginkluoti milicininkai, lydimi pabalusio stovyklos viršininko. Visi skubiai nužingsniavo pastato, kuriame buvo
apsistojusi Goda, link. Paskubėjo ir Goda. Įėję į kambarį,

Silvija Peleckienė. Per tiltą į niekur
(romanas ir noveletės). – Neoprintas,
Šiauliai, 2019
peržvelgė išrikiuotas lovas. Vaikai miegojo. Neradę, ko
jiems reikėjo, pakilo laiptais į antrąjį aukštą. Čia iš prie
lango esančių lovų grubiai prikėlė dvi sesutes, neseniai
atvykusias iš gretimo rajono. Išsigandusios dvylikametės
dvynės skubiai susidėjo, kaip joms buvo liepta, į maišelį
rūbelius, ir jos, apsirengusios tik ilgais drobiniais naktiniais marškiniais, buvo išstumtos pro duris. Išbudusios
kitos mergaitės išsigandusios dairėsi ir klausinėjo, kas
čia vyksta. Stovyklos viršininko nutildytos vėl sugulė,
girdėjosi tik slopinamas šniurkščiojimas ir šnabždesys.
Praeidamas pro Godą, viršininkas tik mestelėjo: „Priešės“. (p. 30)
Baigiasi sunkus, sekinantis mokytojos darbas, Goda
pakviečiama dirbti į laikraščio redakciją, čia ji susipažįsta
su poetu Ryčiu. „Prigludusi prie Ryčio, ji ką tik pažadėjo
jam savo gyvenimą. Tai jai patiko, ir ji puoselėjo tą išsvajotą jausmą.“ (p. 33)
Tačiau neperprantamas likimas pateikia dar vieną
staigmeną: atvyksta tikrieji Godos tėvai. „Viskas įvyko
per karą. Šalį okupavus vieniems grobikams, juos išvijo
atlėkę kiti, pradėję naikinti žmones, paženklintus geltona žvaigžde. Vieną tamsią vasaros naktį į jų namus pasibeldė vyriškis, vedinas jaunute moterimi su kūdikiu
ant rankų.“ (p. 35)
Ir veiksmas tarsi nurimsta, gyvenimas jau teka linksmesne vaga, bet... „Po kelių dienų iš suskambėjusio telefono motina sužinojo, kad lėktuvas, kuriuo skrido Sara
su savo vyru, buvo susprogdintas teroristų. Visi keleiviai
žuvo.“ (p. 41)
Amechanija (Ἀμηχανία), sunki bejėgiškumo dvasia,
vos pakeliami laiko grandinių žiedai supančiojo herojus,
surišo jų likimus į Gordijaus mazgą, ir tik dieviškosios
bei žmogiškosios valios sintezė galėjo nutraukti nesibaigiančių nelaimių lyną, gal todėl likimas šį kartą buvo
maloningesnis. „Ir tada suskambėjo telefonas... Jie gyvi.
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Taip lėmė likimas, kad pavėlavo į lėktuvą ir išskrido kitu
reisu į jos, motinos, gimtąją šalį.“ (p. 42)
Lietuviai turi tarsi dvi gimtines. „Įžengus į šventąjį
miestą, Sarą užplūdo džiugesio banga. Spindėjo saulė,
žaižaravo nugludinti akmenys, aplink būreliais vaikščiojo susikaupę žmonės ir visi meldėsi. Ta aura apgaubė
ir juos abu. Susikibę perėjo visas nepaprastas vietas. Sustojo prie Raudų sienos.“ (p. 43)
Nepaliauja bėgti laikas, bet mes vis grįžtame ir grįžtame į nesuprastą praeitį, ir todėl pametame save, bet
teomachija (θεομαχία) nesunaikina herojų, tik tragiškai
įprasmina jų gyvenimą, nušviesdama patirtas negandas
vos juntama dieviškos palaimos šviesa.
Nepaisant tragiškų įvykių, romane juntama užslėpta
laisvėjimo įtampa. Žavi Autorės lietuviškas, šiaurietiškas rašymo stilius, atskleidžiantis herojų išgyvenimus
ne tiesiogiai (be pietietiško patoso), bet gamtos vaizdais.
Gamta tampa monitoriumi, transliuojančiu, atspindinčiu
vidinius personažų išgyvenimus, autorės nuostatas, bei
požiūrį į romano veiksmą.
Skaudi praeitis jau supakuota, archyvuota, ateitis
taip pat nematoma, o dabartis – tai ligota, prislėgta,
kančia, kurioje paslėptas jos įveikimo raktas. O kur tas
raktas? Prieš aušrą ypač tamsu ir beviltiška. Kažkur už
įvykių horizonto ribos jau bręsta esminis lūžis, neišvengiamas lemties teismas, tiksliau, visų negerovių neutralizavimas. Ir kai visos nelaimių priežastys išvys dienos
šviesą, žmonėms bus lengviau pakelti kančią ir tapti
savimi, išvysti savo tikrąjį veidą, pažinti savo tikrąją
prigimtį.
Deja, deja... Aušra dar toli... Automobilio avarija beveik nukerta trapų gyvybės siūlą. „Godą užliejo jaudinantis pojūtis – užsimerkusi prisiminė kelionę, svajones
ir viltį. Dabar gi, apraizgyta įvairiais laidais ir vamzdeliais, gulėdama ligoninės lovoje, klausė likimo, kodėl
ir vėl jis sustabdė jos lūkesčius. Krūtinę užliejo grauža.
Jūra nutolo, kažkur ramiai sau šnekėjo su saule ir dangumi, o ji čia, sumaitota. Apie Rytį gydytojai tik tiek pasakė – komoje, galvos trauma. „Kas tai? Sapnas, baisus
košmariškas sapnas?“ – galvojo Goda. Norėjosi klykti,
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tačiau nebuvo jėgų. Tik pabiro ašaros ir rodės, kad žengia siauru takeliu virš bedugnės, kluptelės ir niūri tamsa
ją praris.“ (p. 55)
Sunku pasakyti, kodėl geriausiems skirta daugiausiai kančių? Kodėl dažnai triumfuoja nenubaustas blogis? Kodėl, kodėl? „Tačiau likimas per daug jai skyrė
kančių. Priprato kentėti, todėl nebegalėjo nei verkti, nei
šaukti. Vieną dieną Godai pranešė, kad vyras iš komos
nebeatsigaus. Ji gali padėti kitiems pratęsti gyvenimą,
paaukodama jo sveikus organus.“ (p. 56)
Romanas pasibaigia, o gal prasideda šiuo sakiniu:
„Ir moteris žengė per gyvenimo tiltą į niekur.“ (p. 64)
Tiksliau – į atsivėrusią teokosminę prarają, į neiššifruojamą paslaptį, į amechaniją. Ir visi gyvenimo įvykiai tarsi
tik pagilina, užaštrina būties mįslę. Ši knyga – tai mintys
ties bedugne, tai tragiška paties savęs auka ir net visuotinis priežasties–pasekmės dėsnis tampa bejėgis padėti
žmogui, nes jis ciklinis, ir nėra tilto į Kažką.

NOVELETĖS

Tarsi ilgesingi Chopino preliudai poetinėje tyloje suskamba Silvijos Peleckienės noveletės. Manding, tai – poezija, praturtinta prozos elementais. Ambientiška rimtis,
šiaurietiška melancholija, kuklios, vos pastebimos tyro,
nesudrumsčiamo džiaugsmo akimirkos. Buities čia nėra,
tik Būties stebuklas, atveriantis trapų grožio pasaulį.
Nenorėčiau išardyti jų melodingumo iš poetinio teksto
išplėšdamas eiles. Ties šiuo jautrios Autorės sielos barjeru sustingsta aštri kritiko plunksna. Reikia skaityti ir
paskęsti jausmų muzikoje.
Tik tiek, ir negaliu pasakyti nieko daugiau, nes...
„Besileidžianti saulė užliejo patalpą. Už lango lengvas
švelnus vėjelis šiureno beržo lapus. Nepratarė nė žodžio. Apėmė ramybė. Žinojo, kad į ne visus klausimus
šiame gyvenime pavyksta rasti atsakymus. Reikia tiesiog
gyventi ir džiaugtis. Išgyventi tų akimirkų pilnatvę.“
(p. 112)
Labai subtiliai iš puslapių išnyra Jolantos Sereikaitės iliustracijos, švelnia varsa nuspalvindamos autorės
mintis.

Au šra Lu kša itė-Lapinsk ienė

Raimos Zander žvilgsnis nuo
Inkaro kamino pusės
Raimos Zander knyga Kauno Atlantida nuo „Inkaro“ kamino pusės – nuotykis ir kauniečiui, ir šį miestą pažįstančiam tik apgraibomis, per metus jį aplankančiam vos
kelis kartus. Tai – pirmoji Raimos knyga, gal todėl taip
kruopščiai, su meile ir rūpesčiu išleista. Išnešiota tarsi
kūdikis. Leidykla Homo liber pasistengė išpildyti autorės
įgeidžius: knyga estetiška ir paslaptinga. Juodu audiniu
aptrauktas viršelis primena knygas iš tėvų knygų spintos vaikystėje. Būtent tokias – ne popieriniais, o storo

kartono, aptraukto austa medžiaga, viršeliais knygas
prisimenu. Juodas audinys tarsi simbolizuoja Inkaro kaminą, juodus suodžius, nugulančias aplinkinių namų
palanges, stogus, skalbinius. Baltas apskritimas juodame fone – sovietmečio sportbačių „inkariukų“ kauliukų
apsauga. Guminis apskritimas – ne tik dekoro detalė.
Juodo ir balto kontrastas primena harmoningą Rytų in
ir jan sąjungą. Kiekvienoje tamsoje slypi šviesos galimybė. Kiekviena šviesa gali užgesti ir virsti tamsa. Tai, kas
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Raima Zander.
Kauno Atlantida nuo
„Inkaro“ kamino
pusės. – Homo liber,
Vilnius, 2018
jau praėjo, ir tai, kas išliko atmintyje. Praeitis ir dabartis. Gyvenimas ir mirtis. Gamyklos stogas ir kaminas.
Kontrastų ir antitezių galima vardyti ir daugiau. Be to,
ši knyga su sekretu. Skaitydamas pagaliau atverti juodą
lapą, kuriame sudžiūvęs augalas ir sovietinio trirublio
kupiūra. Juodi lapai – ne spausdinimo brokas, tai – paslaptis, suteikianti erdvės ir laiko apmąstymams, kviečianti atskleisti metaforos kodą.
Raimos Zander pasakojimas įtraukia į klajones po
bebaigiantį išnykti miestą. Miestą, kuris, kaip mitinė
Atlantida, dingsta praeities dulkėse, užmaršties nuosėdose, nyra į kitą realybę, kitą dimensiją. Tai, ką pagaus
atidaus stebėtojo, gyventojo ir išgyventojo žvilgsnis, bus
išsaugota, prailgins miesto artefaktų ir žmonių gyvavimą. Raimos Zander knyga – savo miestą ir jo žmones
mylinčio žmogaus duoklė ir dovana jam ir jiems. Išsaugoti, atminti ir priminti. Tik taip galima nors trumpam
sulaikyti praeitin grimztančius miesto kampelius, kerteles, takus ir gatveles su praėjusio šimtmečio namais, su
tarsi laike pasiklydusiais gyventojais, su visomis miesto
smulkmenomis, kurios įgauna emocinį krūvį ir jausminę
įtampą. Nes tai svarbu, nes tai buvo ir yra reikšminga čia
gyvenančiam, nes jam skauda dėl praradimų.
Raimos Zander Kaunas, o tiksliau Slabodke vadinamas Vilijampolės rajonas, persmelktas poetiškos praeities nuojautos, net melancholijos. Juk tai, kas prarasta,
kas išnyko ar baigia nugrimzti atminties archyvuose,
atrodo gražiau, skaniau, saldžiau. Meilės ir mirties įtampa, buvusio ir esamo laiko priešprieša, turėjimo smulk
menos ir buvimo tikrumas – tai detalės, iš kurių kuriama
Slabodkės gyvenimo panorama. Miesto grožį padeda atskleisti ir autorės kalba: nenudailinta, nenulaižyta korektorių-redaktorių. Kasdienė kaunietės kalba su lenkiškais
intarpais, sodresniu žodelių ir slengo inkliuzais, kurie
tekstui suteikia savitą stilistinį atspalvį, padeda perteikti
praėjusio šimtmečio gyvenimo turinį ir dvasią.
Vienus Raimos tekstas žavi. Kitus gali erzinti. Santykis su tekstu – individualus dalykas. Teksto autentika, atviras, pulsuojantis nervas ir gyva, bet suvaldyta
emocija pagauna nuo pirmojo teksto ir nepaleidžia iki
paskutinio. Pasakotojai pavyksta suvaldyti emocijas, todėl neįklimpstama sentimentalume ir banaliame praeities ilgesyje – „Tada buvo geriau...“ Į žmones, įvykius,

87

daiktus ir statinius žvelgiama iš laiko distancijos, tačiau
nepraradus labai artimo ir šilto ryšio. Sovietmečio Vilijampolės kiemai, vartai, unifikuotos žmonių buities
artefaktai estetiškai įprasminti, jie padeda perteikti tos
epochos dvasią, atskleidžia, kaip ir kuo gyvena XX amžiaus 7–8 dešimtmečio žmogus. Žmogus, kuris dar tik
labai fragmentiškai susidūrė su kitokiu pasauliu, klestinčiu už geležinės uždangos. Kapitalistinio pasaulio
normos ir gyvenimo gerovė susikoncentruoja į spalvotą
kramtomosios gumos popierėlį, kuriantį priešpriešą sovietmečio juodai–baltai kasdienybei. Gumos kramtymo
ritualas – dar viena sovietmečio vaikystės detalių, kuri
gali būti sunkiai suvokiama pertekliuje gyvenančiam
nūdienos paaugliui: „Guma tais laikais buvo kramtoma
mažais gabalėliais, atgnybus nuo pagrindinio gabaliuko.
Kramtoma iki tol, kol kramtydavosi. Tada taupiai atgnybiamas kitas mažulytis gabaliukas (po pertraukos, kad
malonumas užsitęstų ilgiau). Malonumas kartojamas.“
Knygos pasakotoja gyvena pasaulyje, kuriame mažai vietos individualumui, išskirtinumui. Jiems skleistis
lieka labai nedidelės erdvės ir retos progos. Ir vis dėlto.
Balti mokyklinės uniformos kalnieriukai – smulkmena,
bet tai vienas iš tų išskirtinumo ženklų, kurie prieinami
sovietmečio jaunimui: „Kalnieriukai uniformai buvo atskira haute couture dalis. Vienintelė uniformos vieta, bylojanti apie savininkės asmenybės ypatumus. Mes buvome
visos vienodai rudos, juodais žiurstais. Tik kalnieriukai
galėjo atspindėti kiekvienos individualybę. Jie buvo taip
nuožmiai puošiami – neklauskit! Pasitelkdavom tam gipiūrus ir nėrinius, siuvinėjimą, kažkuri netgi karoliukų
įsūdijo. Aš ant žiursto sparnelio buvau prisiuvusi stiklo
akutę. Ji spindėjo ir žybčiojo saulėj. Noras išsiskirti buvo
žudantis ir sekinantis jėgas. Nes net suknistos pėdkelnės
mūsų buvo tokios pat ryžos spalvos.“ Tokių detalių,
smulkmenų tekste labai daug. Jos išryškina, aprašo bei
interpretuoja realybę, kuria atskirų jos fragmentų jungtis
ir sukabina skirtingus tekstus į vientisą audinį.
Pasakojimas apie sovietmečio vaiko, mergaitės, asmenines egzistencines patirtis virsta visos generacijos
gyvenimo paveikslu, istorija. Tačiau kitaip nei istorijai čia
svarbu ne patys įvykiai, jų chronologija, bet savistabos
procesas, madingoji nūdienos refleksija. Atkurdama vaikystės, paauglystės, jaunystės įspūdžius Raima Zander
juos ne tik įamžina, įrašo popieriuje tarsi šumerai molio
plokštelėje, bet ir įprasmina, suteikia emocinį krūvį, kurį
puikiai jaučia knygos skaitytojas. Juolab kad dažnam
labai gerai pažįstamas knygoje vaizduojamas pasaulis:
vienodos mokyklinės uniformos, jų lyginimas kiekvieną
savaitgalį, dailių ir išskirtinių kalnieriukų paieška arba
nėrimas, siuvimas, apsilankymas paslaptingoje siuvėjų
karalystėje. Aname tūkstantmetyje tai prilygo apsilankymui šiandieniniame Akropolyje. Nors ne, tai buvo kur kas
reikšmingesnis gyvenimo įvykis, nes nutikdavo ne taip
jau dažnai. Prisiminimų albumų naivumas ar popierinių
lėlių meno vingrybės ir subtilybės – tai gerai pažįstama
tiems, kieno gyvenimas tekėjo sovietmečio laiko juostoje. Lentynos, nukrautos medinėmis dėžėmis su ką tik iškepta formine duona, duonos kvapas, sklindantis aplink
duoninę, Krasnaja Moskva aromatas – tai vis buvusio
gyvenimo fragmentai, įsirėžę pilkųjų ląstelių vingiuose.
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Knygos Kauno Atlantida nuo „Inkaro“ kamino pusės
autorė atskleidžia artimus žmonių – ir giminaičių, ir
tos pačios gyvenamosios teritorijos vienijamų, kraujo
ryšiais nesusijusių kauniečių – santykius. Su vienais pasakotoja gyvai bendravo, gyveno kartu arba šalia, kitus
stebėjo iš šalies, kartais iš kitos tvoros pusės. Jie tampa
Raimos Zander personažais, knygos veikėjais. Žinoma,
išsamių jų paveikslų nerasime, tačiau keletas svarbesnių
išvaizdos detalių, elgsenos ir gyvensenos ypatumų kuria gyvus, įsimenančius paveikslus. Viena iš ryškiausių
knygoje aprašytų žmonių – močiutė Helia, kurios stiliaus
pojūtis, estetinis skonis, moteriškumas jaunąją pasakotoją žavi. Būtent močiutė Helia tampa stiliaus ikona, pavyzdžiu, kaip turi atrodyti moteris: „Man nuo vaikystės
buvo kalama pagrindinė, esminė tiesa apie koncentracijos taškus moters gyvenime, kurie lemia jos jauseną, savivertę ir nuotaiką: galva ir batai... galva ir batai... galva
ir batai...“ Visgi svarbiausia ne pateikti žmogaus charakteristiką, bet atskleisti jo ryšį su kitu žmogumi, parodyti savo santykį su artimesniu ar tolimesniu kaimynu.
Pasakotoja apibendrina: „Ar pastebite, kad mes nuolat
vaikščiojom vieni pas kitus į svečius? Nenutrūkstamai
lankydavom vieni kitus. Žmonės buvo kaip gauja. Kovojo dėl vienas kito, užstodavo, tikrindavo, ar viskas gerai
kito namuose, šeimoj. Pasirūpindavo, paklausdavo. Mes
pasižinojom skirtingose pusėse vieni kitus: ar prie tilto,
ar ant kalno, ar Lampėdžiuose. Žinojau beveik visų pa-
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vardes, nes jos dažnai buvo minimos, tai buvo realios,
gyvenančios ir kvėpuojančios asmenybės... Mes buvom
Žmonių Bendruomenė.“ Tokiems žmonių bendruomenės ryšiams knygos autorė skiria nemažai dėmesio.
Kauno Atlantida nuo ,,Inkaro“ kamino pusės – ne tik
gražus, bet ir prasmingas Raimos Zander literatūrinis
opusas, netelpantis į kurio nors vieno žanro rėmus.
Knyga gali būti skaitoma kaip vieno labai konkretaus
žmogaus prisiminimai, kaip esė, kuriame individuali
žmogaus buitis ir būtis apmąstoma visos kartos kontekste. Galima į ją pažvelgti ir kaip į istorinės atminties
liudijimą, prarasto rojaus paieškas. Šios istorijos įamžina
praeitį ir kartu nusako jos prasmę ir vertę pačiai autorei.
Vertę ir prasmę jai gali turėti ir labai buitiškos, kasdieniškos smulkmenos, kurias autorė vaizduoja šviesų liūdesį atmiešdama lengva ironija. Tekstai neretai baigiami
elegišku, poetišku sakiniu ar fragmentu, kuris tampa
svarbiausiu akcentu, apibendrinančiu visą tekstą ir perteikiančiu pasakotojos būseną: „Suklupusiam atgailos,
nusilenkusiam, kad išdegintų kakta ženklą meilės gimtam slenksčiui išmindytam. Nepamiršt... Nepamiršt...“
Raimos Zander Kauno Atlantida nuo „Inkaro“ kamino
pusės – vientisas „nepamiršt“, dabarties žmogaus dovana išėjusiems, pagarbos išraiška mylimiems ir mylėjusiems. Ir nors knygos formoje dominuoja juoda ir balta,
skaitytojas čia ras labai spalvingą sovietmečio žmogaus
gyvenimo paveikslą.
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