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Gyventi muzika

Filosofiškai giliamintiškas Elvinos Baužaitės pokalbis
su pianistu Daumantu Kirilausku

D

abar, kai pasaulis išgyvena tokį ypatingą laiką, kai
žmonija mąsto, kas ji, kaip būti kiekvienam individui, jiems tarpusavyje, planetoje ir begalinėje
Visatoje, pravartu atsigręžti ir atsiremti į filosofiją, bet ne
dogmatišką teorinę mintį, o į tai, kas būčiai iš buities ir
atvirkščiai. Neklasikinės filosofijos pradininkas, iracionalios valios metafizikos mąstytojas Arthuras Schopenhaueris (1788–1860) – gyvenimo filosofas, jo minčių, dėmesio
centre – žmogaus būtis ir būdas būti, kuris aiškintas visa
valdančia valia. A. Schopenhauerio meno filosofijoje laikytasi meno rūšių hierarchijos principo, nes kiekviena rūšis
skiriasi meninės kalbos specifika, bet visgi visų galutinis
tikslas vienas – iškelti idėją. A. Schopenhaueris muziką
laikė aukščiausiuoju menu: „Jei pavyktų surasti visiškai
teisingą, tobulą ir į detales įsismelkiantį muzikos paaiškinimą, kitaip sakant, jei pavyktų sąvokomis išsamiai pakartoti tai, ką ji išreiškia, visa tai būtų pakankamas pasaulio pakartojimas ir paaiškinimas sąvokomis, arba visiškas
pasaulio atitikmuo, t. y. būtų tikroji filosofija.“1 Filosofo
manymu, muzika yra tam tikras pasaulio ir pačios būties
atspindys, atvaizdas – atitikmuo, todėl ji yra „tobulas metafizinės pasaulio esmės pažinimo instrumentas“2.
Tikslingai pokalbiui kviečiamas Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos Fortepijono katedros docentas Daumantas Kirilauskas – pianistas, kurio atliekama muzika

pasižymi ypatinga filosofine gelme, sutelktu skambesiu,
iš tiesų atliepiančiu A. Schopenhauerio mintį, jog muzika
yra tasai tikrasis pasaulio esaties atvaizdas, kurį tereikia
išgirsti, priimti, mąstyti ir suvokti.
Tegul pokalbyje susitinka A. Schopenhauerio filosofija ir pianisto D. Kirilausko muzikinės patirtys, pajautos,
jų skambesio ataidai.

TA P S M A S G E R U M U Z I K A N T U
„Ir kiekvienąsyk, kai pradedamas ir pagimdomas naujas žmogus, vėl užsiveda žmogaus gyvenimo laikrodis, kad dar sykį,
nata į natą, taktas į taktą, su nežymiomis variacijomis pakartotų jau nesuskaičiuojamą daugybę sykių sugrotą vargonėlių
melodiją. Kiekvienas individas, kiekvienas žmogaus pavidalas
ir jo gyvenimo eiga yra tik trumpalaikis begalinės gamtos dvasios, atkaklios valios gyventi sapnas, tik dar vienas efemeriškas vaizdas, kurį dvasia žaisdama nubraižo ant savo begalinio
lakšto, laiko ir erdvės, leidžia jam egzistuoti tik nykstamai
trumpą akimirką, palyginti su ta begalybe, o vėliau nutrina,
kad braižytų naujus vaizdus.“3
Gerbiamas Daumantai, prisiminkite, kaip užsivedė Jūsų
gyvenimo laikrodis, kokie patys pirmieji įspūdžiai? Ką ryškiausiai pamenate iš vaikystės? Kas skamba, ataidi iš būtojo laiko?
Jūsų pirmieji, kaip klausytojo, muzikiniai patyrimai.
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Man atrodo, mano gyvenimo laikrodis užsivedė taip seniai, lyg būtų prieš tris ar keturis šimtus metų. Miglotai
atsimenu vaikų darželį Didžiojoje (tuomet Gorkio) gat
vėje Vilniuje, pirmąjį kartą prausykloje (kaip visi ėjome
rankų plauti ir reikėjo pačiam atsiraitoti marškinių rankoves, kad nesušlapčiau); Lenino portretą, kabantį ant
sienos vienoje grupėje (taip buvo vadinamos patalpos);
pirmąjį triratį iš arti, jo guminių ratų bei guminės pasostės skleidžiamą kvapą; parketo vaško kvapą, – kvapai
būdavo labai aštrūs ir veikiausiai darė įtaką mąstymui.
Tai buvo taip seniai, kad atrodo, jog mano vaikystės laikais dar Johannas Sebastianas Bachas buvo gyvas. Vėliau
prisimenu, kaip radijuje ieškodavau muzikinių stočių iš
užsienio (jos būdavo su trukdžiais, ir tai suskambėdavo,
tai pradingdavo – pagal lokatoriaus kryptį), ir, kai išgirsdavau kokią negirdėtą muziką (ne klasikinę), net šiurpas
nueidavo per nugarą.
Mama vesdavosi mane į Filharmoniją, į Operos ir
baleto teatrą, į Dramos teatrą. Prisimenu Povilo Stravinsko rečitalius, vieną kartą Vilniuje koncertavo Johnas
Ogdonas. Žinoma, dauguma jų atliekamų kūrinių buvo
dar per sudėtingi mano suvokimui, bet aš buvau drausmingas vaikas ir niekada netriukšmaudavau koncertuose, išsėdėdavau tyliai iki pabaigos.
Vėliau pradėjau klausytis vinilinių plokštelių, gaudavau jų dovanų arba pirkdavau. Lenino prospekte būdavo ant kampo tokia plokštelių parduotuvė, ir, jeigu
atveždavo naujų plokštelių, visi iš troleibuso jau buvo
eilę lauke, išlipdavom iš troleibuso ir stodavom į eilę.
Kaip džiaugiuosi dėl pasaulyje šiuo metu esančio vinilinių plokštelių renesanso!
Kokia buvo Jūsų, kaip muziko, pianisto, pradžia?
Tėvai, pastebėję absoliučią mano klausą ir emocinį polinkį muzikai, „įstatė“ mane į muziką, pradėjau lankyti
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklą. Šiame mene labai svarbu disciplina nuo mažų dienų. Tų
laikų tėvai tai geriau suprasdavo ir nukreipdavo vaikus
ta linkme, kuriai jie būdavo gabūs. Aš manau, kad tai
teisinga. Neteisinga yra šių laikų mada leisti vaikams –
kaip medūzoms – plaukti pasroviui: „tegul jie savęs
ieško“. Taip dažnai atsitinka, kad žmonės ir visai savęs
nesuranda, blaškosi, blaškosi, kol nusivalkioja. Iki trisdešimties metų žmogus negali pats žinoti, ko jis nori,
nes yra dar nesusiformavęs varliagyvis. Dėl to šiais
laikais mokiniai muzikos mokytis pradeda per vėlai ir
į Akademiją stoja labai silpni, nes reikiamu metu nebuvo kas juos nukreiptų teisinga linkme, disciplinuotų.
Žinoma, pasitaikydavo ir atvejų, kai tėvų pastebėjimai
ir lūkesčiai pasirodydavo klaidingi, ir, jei, sakysim, mokinys taip nekenčia muzikos, kad per pertraukas pjausto smuiko stygas, kad nereikėtų eiti į pamoką, tuomet
galbūt jo kelias kitas.
Mano atveju tokių didelių pasipriešinimo scenų
nebuvo, todėl šiandien yra tai, kas yra. Paskutinėje klasėje 1991 metais laimėjau jaunųjų pianistų konkursą
Barselonoje, nuo tada galima būtų ir skaičiuoti mano,
kaip pianisto, kelio metus. Nors tada aš nekėliau sau
užduoties – kurti klasikinio pianisto karjerą, kaip da-
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bar madinga jaunimo rate. Mano susidomėjimo muzika
spektras buvo platesnis, domėjausi džiazu, fusion, lankiau kompozicijos fakultatyvą. Mano tikslas buvo tapti geru Muzikantu. O tai daug platesnė sąvoka nei tik
pianistas. Išvažiavus studijuoti į Zalcburgo Mozarteum
pas žymų vokiečių pedagogą Karlą Heizą Kämmerlingą,
mano kryptis išsigrynino iki klasikinės bei šiuolaikinės
muzikos atlikėjo.

TA L E N TA S I R G E N I J U S
K A I P VA L I A I R G A L I A
A. Schopenhaueris teigė, „pasaulyje yra ir tokių talentingų
žmonių, kurie, nors ir ne genijai, yra kupini jo nuotaikos. Tai
talentai, kurie visada gimsta laiku, gerai žino savo poreikius
ir jaučia epochą. Kurdami tai, kas neišeina už jų epochos ribų,
jie nesunkiai susilaukia oficialaus pripažinimo, materialinės
gerovės, bet jų kūryba greit netenka aktualumo. Esminis skirtumas tarp genijaus ir talento, filosofo manymu, kad genijuje
regima didesnė intuityvaus pažinimo, diskursyvaus mąstymo
drąsa ir aštrumas. Talentu apdovanotas žmogus mąsto greičiau ir teisingiau nei kiti; o genijus regi kitokį pasaulį nei kiti,
tačiau tik todėl, kad giliau pasineria į esantį, nes jam šis yra
objektyvesnis, švaresnis ir aiškesnis.“4
Kaip Jūs suvokiate talentą ir genijų – pirmiausia muzikos
pasaulyje, bet ir apskritai, plačiąja prasme?
A. Schopenhauerio mintys man artimos. Ir šis jo samprotavimas teisingas. Talentingam žmogui viskas gali
lengviau sektis, jis lengviau ir greičiau įveiks visas kliūtis, greičiau pasieks aukštų rezultatų, nes jis yra tiesiog
talentingas. Genijus, be minėtų dalykų, dar kitaip matys
pasaulį – giliau. Manau, kad išliekamoji genijaus vertė
ilgesnė už talento. Kalbant apie šiuos laikus, gal kiek per
dažnai yra švaistomasi įvardijimais „genijus“. Manau,
kad laikas, istorija vėliau parodo, ar tai buvo genijus.
A. Schopenhaueris vidinę visus svarbiausius kūrybinius ir
dvasinius žmogaus polėkius lemiančią jėgą pavadino abstrakčia sąvoka – valia5. Valia daugiau ar mažiau tiesiogiai sietina
su individo savidisciplina, kuri yra būtinoji savybė ir netgi
ypatybė muzikui, turinčiam nuolat repetuoti, praktikuotis,
mokytis – dirbti su savimi, savo instrumentu, pačia muzika.
Kaip Jūs visa tai matote?
Taip, valia yra svarbi norint viziją paversti realybe. Jei
žmogus bus tik talentingas, bet nesutelks valios savęs
disciplinuoti, neišeis iš komforto zonos, neprisivers kartais daryti to, kas ir ne vien malonu, neperlips per kančią,
apie jo talentą niekas ir nesužinos, bet blogiausia tai, kad
jis pats prieš save jausis nerealizavęs savęs, o tai svarbiau
ir blogiau, nei tai, ką pagalvos kiti. Kartais žmonės specialiai šoka su parašiutu, kad išeitų iš komforto zonos.
Mano manymu, šokti su parašiutu nėra būtinybės – nematau prasmės. Tačiau tai tas pats jausmas – bijant aukščio atsistoti ant stiklo 116-ame aukšte, valios pastangomis peržengti baimę. Kartais būna labai sunku išeiti į
sceną, bet išeini. Kartais dar sunkiau yra kam nors su
reikalu paskambinti arba su kuo nors pakalbėti – atrodo
neįmanoma. Tačiau, tai padaręs, žmogus palipa laipteliu
aukščiau, pasistumia į priekį ir įgauna pagreitį.
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Ką reiškia mokytis muzikos meno?

Įvardykite esmines muzikos pedagogo ir paties muziko savybes.

Tai yra pasišventimas, misija. Tikram menininkui tai yra
vertybė nr. 1, dėl kurios jis atsisako kitų vertybių, kurios
visos hierarchine prasme jam bus žemesnės. Mokytis
muzikos meno – tai nėra lankyti teniso, imtynių, šaškių,
baseino ar kitą klubą tik tam, kad užimtum laiką, kaip
dažnai mano šiuolaikinė miesčioniška visuomenė, auk
lėdama savo vaikus. Rimtai mokytis muzikos meno – tai
gyventi muzika kiekvieną dieną, sugeriant viską, kas
tarnauja muzikos menui, ir nedaryti nieko daugiau. Gyvenimui to visiškai pakanka.

Pedagogui ir vien muzikantui reikalingos skirtingos savybės. Muzikantui pakaktų geros klausos, ritmo pojūčio,
koordinacijos, reakcijos, plataus matymo į priekį, atminties ir šilumos, neabejingumo muzikiniam motyvui – savybių, kurios yra įgimtos, o ne įgyjamos. Kitką – žinių –
galima įgyti. Pedagogui šalia šių savybių reikia turėti
dar šimtą kartų daugiau kantrybės, nes to rezultato, kokį
greitai galėtum pasiekti pats, iš kito gali ir niekada nesulaukti ir negauti jokio pasitenkinimo. O tada padeda
suvokimas – būti pedagogu irgi yra misija. Atiduoti dalį
savęs, perduoti savo žvakės liepsną kitai.

PEDAGOGO MISIJA – PERDUOTI
Ž VA K Ė S L I E P S N Ą
Esate LMTA Fortepijono katedros docentas, taigi pačia plačiausia prasme – muzikos pedagogas, tad, žvelgiant iš kitos
pusės, ką reiškia mokyti muzikos meno?
Tai yra dalijimasis savo sukaupta patirtimi su ateinančia
karta negailint savęs. Tai labai atsakingas darbas, reikalaujantis daug profesinių žinių, bet ir išsiurbiantis energiją, kartais net išbalansuojantis. Kartu tai yra psichologiškai sunkus užsiėmimas, nes yra kontaktinis. Dirbama
ne vien su instrumentu, kaip atlikėjo kasdienybėje, ir ne
su materija, lenta, kaip dirbant fortepijonų fabrike, o su
žmonėmis, ir labai sunkaus amžiaus – nei paauglys, nei
suaugęs. Kiekvienas žmogus yra kitoks, ir turi pajusti,
ką gali jam sakyti, kaip sakyti, ko nesakyti. Šie įgūdžiai
kaupiasi su patirtimi. Ilgainiui mokydamas, išmokiau ir
save kai kurių psichologinių dalykų, kitaip tariant, tai
yra ir darbas su savimi.

MUZ IKOS K ALBA DEGAN T
INDIVIDO ENERGETIKAI
„Kiekvieno individo gyvenimas, jei apžvelgsime jį apskritai,
kaip visumą ir išskirsime tik reikšmingiausius bruožus, visada yra tragedija; bet smulkmenos tėra komedija. Juk kasdieniai
rūpesčiai ir kančios, nuolatinis akimirkos irzlumas, kiekvienos
savaitės norai ir baimė, kiekvienos valandos negandos dėl nuolat pasirengusio iškrėsti pokštą atsitiktinumo yra tik komiškos
scenos. Tačiau niekada neišsipildantys troškimai, bevaisiai siekiai, likimo negailestingai sutrypiamos viltys, nelemtos viso
gyvenimo klaidos, nuolat stiprėjančios kančios ir pagaliau
mirtis vis dėlto yra tragedija.“6
Kviečiu pamąstyti, kas Jums, muzikui, yra tragedija ir
komedija, kaip tai išrašyta, įprasminta ir išskamba muzikoje?
Muzika yra kalba. Ne veltui sakoma, kad muzika turi
skambėti, nereikia apie ją kalbėti. To, ką gali pasakyti
muzika, niekada nepasakysi žodžiais. Žodžiai viską su-
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menkins. Tragediją ir komediją – viską galima išgirsti
muzikos atlikime, jeigu jis nėra tuščias, jeigu tai nėra tik
užrašytų natų ir ženklų išraiška spaudant klavišus. Priklausomai nuo to, kiek ir kaip žmogus gyveno, toks ir
jo muzikos atlikimo gylis. Betgi yra ir garbaus amžiaus
žmonių, kurių klausantis apima tuštumos ir banalios
komedijos jausmas, o kitas ir jaunas, žiūrėk, jau giliau
prasiskverbia, ir tragedija jam nesvetima.
A. Schopenhaueris teigė, jog be paties individo nieko nėra,
kadangi pasaulį jis priima, patiria, suvokia ir vaizduojasi, tai
jo asmeninis, unikalus ir autentiškas vaizdinys. Įdomu, kaip,
Jūsų manymu, yra muzikoje, kiek ji yra įvairi ir skirtinga,
kitokia kiekvienam kūrėjui ir atlikėjui, taip pat ir patyrėjui –
suvokėjui, galbūt ji yra ne subjektyvi, o objektyvi – pati sau
ir savyje, išrašyta ir nekintama?
Kiekvienas žmogus pasaulį mato kitaip, kiekvienas
yra atskiras pasaulis. Nėra objektyvių tiesų, visiems
bendros tiesos. Viskas subjektyvu. Visiškai sutinku su
A. Schopenhaueriu. Dėl to ir tą patį užrašytą kūrinį
atlieka šimtai ir tūkstančiai atlikėjų, bet kiekvienas atlikimas yra kitoks. Tiesa, egzistuoja ir tokie vadinami
„šabloniniai“ atlikimai, kuriuose „nieko naujo“. Bet čia
apsiribojama tokiomis paviršutiniškomis sąvokomis,
kaip interpretacija, nekalbant apie energetiką. Žinoma,
gausu atlikėjų, kurie nespinduliuoja jokia energetika.
Tokie atlikimai, nepaisant vienokių ar kitokių sugalvotų įmantrių interpretacijų, neturi jokios prasmės.
Energetika, kuri dega žmoguje, yra elementas, be kurio muzikos atlikimas yra nulinis, arba, kitaip tariant,
behormonis.

MENO IŠGYVENIMAI VIENUMOJE
„Taigi nesama tiesos, tikresnės, nepriklausomesnės nuo visų
kitų, mažiausiai reikalingos įrodyti už tą, kad visa, kas duota pažinti, taigi visas šis pasaulis yra tik objektas, susijęs su
subjektu, stebinčiojo stebinys, vienu žodžiu, vaizdinys.“7. Ši
mintis pastūmėja pažvelgti į kitą meno rūšį – teatrą, kurio atstovas aktorius Darius Meškauskas8 yra teigęs, kad aktorius
jame nužudė žiūrovą. Įdomu, koks Jūs esate muzikos patyrėjas – klausytojas, ar Jumyse muzikas – pianistas – nenužudė
klausytojo?
Esu aistringas klausytojas, per metus atsisiunčiu ir perklausau šimtus naujų įrašų, seku, kas vyksta muzikos pasaulyje, tiesa, labiau seku, kas vyksta plačiame pasaulyje,
nei kas vyksta Lietuvos teritorijoje. Apie du trečdaliai
mano klausomos muzikos yra džiazas, vienas trečdalis –
klasika. Kartais skrendu į kokį gerą koncertą Europoje.
Mėgstu nesutikti koridoriuje pažįstamų žmonių ir „vienumoje“ mėgautis muzika.
Pasidalykite giliausiu muzikiniu išgyvenimu.
Aišku, kad vien puikių pedagogų inspiracijai neužtenka. Turi įvykti tam tikrų emocinių muzikinių sukrėtimų,
kurie yra lemiama kibirkštis, įžiebianti ugnį. Vienos konkrečios patirties negalėčiau įvardyti, nes tokios kaip ir
nėra, bet yra asmenybių, artistų, kurie kadaise man per-
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davė kažką esminio muzikoje. Tai ilgainiui tapo ir mano
savastimi, nebegalvojant apie tuos konkrečius artistus,
bet manau, kad ta energija apsigyveno manyje, transformavosi ir įgijo naują modelį.
Pažvelgus į teatrą, liestinas ir kinas, šiuose abiejuose menuose,
ko gero, didžia dalimi, labai reikšmingai būtent muzika sukuria jausmą, emociją, veikiančią žiūrovą. Kas Jums yra teatras,
kinas? Ką ir kaip, kada ir kodėl patiriate? Galbūt galėtumėte
išskirti spektaklius, kino filmus, kurie Jums svarbūs, reikšmingi būtent dėl muzikos, garso?
Teatras, kinas, kaip ir koncertai, yra vieta, kur į vieną
vietą susiburia daug žmonių. Iki šiol savęs klausiu: kokia prasmė yra bandai žmonių susieiti į vieną vietą? Kodėl būtina kartu krūvoj stebėti kažkokį vieną veiksmą?
Kas ir kada šį procesą išgalvojo? Kaip minėjau, muzika
mėgstu mėgautis vienumoje, taip pat ir kitų meno rūšių
kūriniais. Dažnai neinu į spektaklį dėl to, kad ten susirinks daugybė žmonių. Paprastai aš po to užsikrečiu
kokiu nors virusu. Metams bėgant savo gyvenimo prioritetus gryninu, vis daugiau atmetu tai, kas man, jaučiu,
nereikalinga, stengiuosi nesikartoti, koncentruotis ties
tuo, kas man šiuo momentu yra svarbiausia.
Be abejo, visos meno rūšys tarnauja kaip inspiracija
kitoms meno rūšims. Kartais gali ir neigiamai, destruktyviai paveikti. Mėgstu nekomercinius, nestandartinius
filmus, tokių režisierių kaip Jimas Jarmushas, kuriuose
mažai kalbama, bet kuriama tam tikra mistinė atmosfera. Filmus, kuriuose nereikia ieškoti logikos, prasmės.
Mėgstu absurdą, idiotizmą. Vienu metu labai mėgau Davidą Lynchą. Tiesa, nesu didelis filmomanas.
Muzikos takelis kartais gali turėti net lemiamą reikšmę filmo sėkmei. Pats kaip tik reguliariai bendradarbiauju su kompozitoriumi Giedriumi Puskunigiu, kurio
fortepijono takelį esu įgrojęs ne viename Audriaus Stonio
filme, taip pat kituose. Giedrius yra labai jautrus šio muzikos žanro specialistas, ne veltui filmai, kuriuose skamba jo muzika, skina pasaulinius laurus.

K Y L A N T I T E M P E R AT Ū R A
A. Schopenhaueris teigė, „kad vidiniai žmogaus išgyvenimai
yra daug svarbesni negu juos sukeliantys įvykiai“9. O kaip Jus,
kaip muziką, keičia gyvenimiškos patirtys?
Kaupiantis gyvenimo patirčiai, šiek tiek keičiasi muzikos minties, laiko suvokimas. Dažniausiai jauni žmonės
labai skuba, mėgsta greitus tempus, nepastebint, kas
įvyksta muzikoje, nejaučia atsikvėpimų tarp minčių
prasmės, yra nekantrūs, negirdi to, ką pradeda girdėti
subrendęs žmogus. Vyresnio amžiaus žmogus kitaip
matuoja, kitaip jaučia laiką, jis mato jį iš aukščiau, iš
toliau. Laikas, ritmas – viena svarbiausių muzikos dedamųjų dalių, turinti ir psichologinį poveikį, ne vien
garsas. Todėl kitaip girdimo laiko atlikimas, manau,
turi ir didesnę klausytojo prikaustymo trauką. Čia sugrįžkime ir prie energetikos – ji nėra šiaip kažkoks degantis daiktas, bet, manau, jos temperatūra nuo išgyventų metų tik kyla.
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D M I T R I J A U S M A T V E J E V O nuotraukos

Gyvenimo įtakos, veikmės muzikai aspektu pažvelkime į dabartį – kokia ji Jums? Koks 2020-ųjų pavasario ir vasaros etapas,
kuris žmonių istorijoje yra ir bus mąstomas kaip tam tikras
kaitos taškas, išgyventas patiriant baimę, realią ar įsivaizduojamą grėsmę, reikiamą ar dirbtinai kuriamą vienų nuo kitų
atsiribojimą, kuris stiprina bendrumo reikmę, gyvo buvimo
drauge alkį ir vertybinį įsisąmoninimą? Kaip Jūs, muzikas –
pianistas, kuris labai daug laiko būna vienumoje su savuoju
instrumentu ir muzika, regite ir vertinate dabarties patirtis?
2020-ųjų pavasario etapas nelabai skyrėsi nuo įprastinio
mano gyvenimo būdo, o tik dar daugiau priartino prie
tokio, kokį įsivaizdavau kaip svajonę – kaip galimybę
dirbti vienumoje, netrukdomam, neskaičiuojant laiko.
Užsibrėžiau net planą naujam repertuarui pramokti –
penkmečio planą per metus. Išmokau gerokai daugiau
naujų kūrinių nei paprastai. Penkias dienas per savaitę kasdien mokiausi visai kitus kompozitorius – tokią
laiko ir įvairovės prabangą galima sau leisti tik per karantiną. Taigi karantinas man – galimybė, kaip ir daugeliui menininkų. Baimės nejutau nė minutės. Ir nejaučiu.
Baimę galbūt jaučia žmonės, kurie labai bijo mirti. Taip
pat, kaip jau galima spręsti iš to, ką minėjau anksčiau,
ir gyvo buvimo drauge alkio manyje nerasta. Kalbant
apie dirbtinį atsiribojimą, taip, tai iš tiesų kiek erzina –
nurodinėjimai iš aukščiau daryti viena ar kita, taip pat
ir suvokimas, kad negali laisvai judėti iš vienos šalies į
kitą, primena nelaisvės jausmą ar net sovietinius metus,

kai negalėdavome išvažiuoti niekur. Kiekvienas žmogus
turi savisaugos instinktą, ir norėtųsi, kad žmonės patys
atsakingai elgtųsi, laikytųsi atsargos priemonių, bet ne
dėl to, kad jiems, kaip bandai avelių, nurodinėja kažkas
iš „aukščiau“.
Na, o kalbant apie 2020-ųjų vasarą, ji man buvo dar
aktyvesnė nei nepandeminiais metais. Sugrojome du
puikius koncertus su Kremerata Baltica solistais: atlikome Ludwigo van Beethoveno 4-ąjį koncertą fortepijonui
su orkestru, Thomo Manno festivalyje skambinau sonatą op. 101, o maratone – L. van Beethoveno op. 111.
Šią vasarą buvau suplanavęs tik vieną koncertą, bet dėl
pandemijos jų išaugo iki keturių. Taigi apie virusus net
ir neturėjau kada pagalvoti, o vasarą ir aplinkoje to buvo
justi mažiau.
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Arthur Schopenhauer. Pasaulis kaip valia ir vaizdinys. – Pradai,
Vilnius, 1995, p. 373.
Antanas Andrijauskas. Neklasikinės ir postmodernistinės filosofijos
metamorfozės. – Vilniaus aukciono biblioteka, Vilnius, 2010, p. 140.
A. Schopenhauer. Op. cit., p. 448.
A. Andrijauskas. Op. cit., p. 141.
Ten pat, p. 101.
A. Schopenhauer. Op. cit., p. 448.
Ten pat, p. 45.
Klubo Prie arbatos susitikimas su Nele Savičenko ir Dariumi Meškausku; menuspaustuve.lt, 2012. https://www.youtube.
com/watch?v=RmxbKDyKqtE&t=84s https://www.youtube.com/
watch?v=AbFcs_OettU (2020-08-20)
A. Andrijauskas. Op. cit., p. 115.

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

7

Antanas Andrijauskas

Menininkų genialumas ir
psichikos sutrikimai

I

šskirtinio talento, arba genijaus, santykių su neurozėmis bei psichikos sutrikimais problema žmonijos kultūros istorijoje žinoma seniai. Senovėje įvairių psichikos sutrikimų ir ligų kilmė buvo siejama su archajiniais
mitiniais požiūriais, dievų prakeiksmais arba piktųjų
dvasios jėgų poveikiu. Kitos psichikos sutrikimų ir susirgimų apraiškos, prie kurių tuomet buvo priskiriamas
netgi įkvėpimas ir išskirtinis kūrybingumas asocijavosi
su „dievų palaima“, jų prisilietimu ir šio akto teikiamu
konkrečių aistrų apsėstos „asmenybės išskirtinumu“.
Pirmąsias užuominas apie tai Vakarinėje Afroeurazijos civilizacinės erdvės dalyje aptinkame seniausiuose
sakraliniuose hebrajų tekstuose. Pavyzdžiui, Senajame
Testamente aptariama pirmojo legendinio suvienytosios
Izraelio karalystės karaliaus (XI a. pr. m. e.) Sauliaus liguistai prislėgta dvasine būsena, kuri jam trukdė priimti
svarbius sprendimus.
Specifiniai regioniniai genialumo ir psichikos patologijų sąveikų raiškos skirtumai regimi konkrečioje
civilizacinėje erdvėje susiformavusioje meninėje simbolikoje, įprastų ar tvirtai nusistovėjusių konkrečiai meno
tradicijai būdingų meno formų deformacijoje arba laužančių tradiciją netikėtų meninės raiškos aspektų sureikšminime. Jie iškart krinta į akis, pavyzdžiui, lyginant
dvi galingas nenutrūkstamas Rytų Azijos ir Vakarų dailės tradicijas. Ir Rytų Azijos, ir Vakarų dailėje yra daug
didžių dailininkų, kurių biografai ir amžininkai fiksuoja
įvairias psichikos patologijos formas, tiesiogiai susijusias su ekscentriška elgesio maniera ir esminiais, kon
frontuojančiais su vyraujančia tradicija, meninio stiliaus
pokyčiais. Apibendrinant šiuos stilistinius savitumus,
galima teigti, kad rafinuotoje Rytų Azijos peizažo tapybos tradicijoje galingesnė yra filosofinė potekstė, spontaniškumas ir organiškas tapybos ryšys su kaligrafija, o
Vakarų – dar gerokai iki modernizmo estetikos iškilimo
polinkis į gamtos formų deformaciją.
Rytų Azijos tradicinei meno psichopatologijai nesvetima graikų mąstytojų aptarinėjama genialumo, svaigulio ir psichikos ligų santykių problema. Ji įvairiais aspektais išniro kinų vaizduojamosios dailės traktatuose
ir daugybės įžymių kinų kaligrafų ir tapytojų intelektualinėse biografijose. Išpažindami stebuklingų daoistinių
eliksyrų poveikio galią, dailininkai dažniausiai pasitelkia juos siekdami kūrybinio įkvėpimo, tačiau kartais
naudoja ir kvaišalus bei haliucinogenines medžiagas.
Pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje gausėjant stresinių situacijų, dvasinių krizių ir psichikos sutrikimų
bei psichiatrinių ligoninių pacientų skaičiui, dabartinė-

se ekonomiškai išsivysčiusiose visuomeninėse išryškėjo
posūkis nuo dvasininko (šventiko, kunigo, pastoriaus)
prie gydytojo psichoterapeuto paslaugų. Kaip anksčiau
neurozes, gilios melancholijos būsenas ar dvasines krizes
išgyvenančios asmenybės pagalbos kreipdavosi į parapiją aptarnaujantį dvasininką, taip dabar intensyvėjant
žmonių psichiniam ir dvasiniam gyvenimui, tas funkcijas vis dažniau perima asmeninis psichoterapeutas – jį
turi dauguma pasiturinčių ir vidurinės klasės gyventojų.
Gausėjantys psichologiniai stresai, dvasinės krizės, neurozių grėsmės ir pokyčiai asmeninės psichikos priežiūros
srityje formuoja ne tik socialinį psichiatrijos specialistų
statusą, bet ir augantį įvairių sričių mokslininkų dėmesį
psichoterapijos ir psichopatologijos problemoms.
Garsaus šveicarų psichiatro Eugeno Bleulerio įsitikinimu, psichikos ligų tėkmė ir klinikinės psichikos
sutrikimų procesų raiškos formos yra tokios įvairios,
kad jas aiškiai apibrėžti ir tiksliai klasifikuoti yra nepaprastai sunku. Todėl mokslininkas, atsižvelgdamas į jo
gyvenamuoju laikotarpiu leidiniuose ir klinikinėje praktikoje gyvavusią simptomatikos klasifikavimo ir įvardijimo įvairovę, savo tekstuose ir pasisakymuose vengė
perdėm kategoriškų teiginių. Jis įžvalgiai pastebėjo, kad
tokie terminai kaip paaštrėjusi paranoja, aštrus su haliucinacijomis susijęs pamišimas, taip pat manija ir melancholija patys savaime dar nėra „liga“. Ši nuo Bleulerio
laikų iki dabarties nepakitusi psichiatrijos mokslo raidos
aplinkybė apsunkina genialumo ir psichikos sutrikimų
santykių tyrinėjimus, nes meno psichopatologija nuolatos susiduria su daugybe subtilybių, kurios reikalauja
ypatingo atidumo.
Dabartinė meno psichologija ir su ja glaudžiai susijusi meno psichopatologija turi daugybę krypčių ir
mokyklų, kurios vadovaujasi skirtingomis teorinėmis ir
metodologinėmis nuostatomis. Čia sunku rasti nors vieną pamatinę genialumo ir psichikos sutrikimų santykių
problemą, kuri nebūtų mokslinių diskusijų objektu. Daugelis pamatinių ankstesnės meno psichopatologijos paribiuose buvusių problemų, tapusios skirtingų humanitarinių, socialinių ir medicininių studijų šalininkų dėmesio
objektu šiandien, po postmodernistinės jų revizijos, iškyla jau kitu, liberalesniu dabartinės humanistikos aspektu.
Tai padeda, atsisakius ankstesnėms teorijoms būdingo
radikalumo ir vienpusiškumo, giliau pažvelgti į įvairias
psichikos sutrikimų poveikio meno procesui problemas.
Menininkas ir neurozės – tai dvi daugybės skirtingų
semantinių prasmių kupinos sąvokos, kurių santykiai
dabartinėje humanistikoje interpretuojami įvairiai. Kas
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tai – dvi priešybės ar glaudžiai tarpusavyje susijusios
simbolinės kalbinės figūros, slepiančios skirtingus meninės kūrybos proceso veiksnius ar tapatybes, kurių sąveika daro įtaką menininko kūrybiniam potencialui ir jo
kūrybos procese gimusiems kūriniams? Šis klausimas
jau nuo senovės jaudino įvairių Rytų ir Vakarų kraštų
mąstytojus. Ryšys tarp genialumo ir psichikos sutrikimų
tikrovėje yra sudėtingesnis, nei gali pasirodyti. Juk realiame gyvenime sunku, o gal net ir neįmanoma kiekvienu konkrečiu atveju išryškinti tas teritorijų ribas, kuriose
jie susiliečia ir išsiskiria.
Tai, kad daugelis skirtingų mokslų atstovų išskirtinius sugebėjimus ir genialumą sieja su emociniu susijaudinimu, neurozėmis ir nukrypimu nuo tikrovėje sunkiai
tiksliai nubrėžiamos normos ir konkrečiais psichikos
sutrikimais, realiame menininkų gyvenime turi gausybę patikimų pavyzdžių. Štai vokiečių poetas Heinrichas
Heine viename iš laiškų rašė: „Mano protinis susijaudinimas yra greičiau ligos nei genialumo rezultatas, tam, kad
nors kiek nuslopinčiau savo kančias, aš kūriau eiles.“
Taigi eilių rašymas jam buvo būdas bent kiek numalšinti baisius galvos skausmus, kurie, jo paties prisipažinimu, naktimis tiesiog varė iš proto; todėl blaškydavosi
lovoje ir staugdavo lyg žvėris, patirdamas kančias, kurių neįmanoma aprašyti. Kita vertus, negalima ignoruoti ir kitos aksiomos, jog tai, kas yra įprasta kasdieniame
išskirtinio talento arba genialios asmenybės gyvenime,
pamatinėse vertybėse ir kūrybinėje veikloje, dažniausiai
yra svetima eiliniam žmogui, kurio gyvenimiškas nuostatas išskirtinio talento asmenybės keičia bei plečia įvairiomis kryptimis.
Neurozių poveikio augimas neišvengiamai palieka
pėdsakų menininko gyvenime, charakteryje ir visose
jo kūrybinės veiklos formose. „Neurotiška asmenybė, –
humanistinės psichologijos kūrėjo Maslow nuomone, –
iškraipo tikrovę, kelia jai savo reikalavimus, primeta
nebrandžius savo teorinius aiškinimus, bijo to, kas nežinoma ir kas nauja, ji per smarkiai apribota savo asmeninių poreikių, kad pajėgtų objektyviai aprašyti tikrovę,
per greitai išsigąsta, per daug trokšta kitų žmonių pritarimo.“1
Nors psichikos sutrikimų pažeisti menininkai kuria
remdamiesi tais pačiais dėsningumais kaip ir sveikieji,
o meninės kūrybos proceso mechanizmai yra tie patys,
tačiau paskiros psichikos ligų formos (šizofrenija, maniakinė depresija, paranoja, silpnaprotystė, epilepsija)
reiškiasi savitais liguistais bruožais, pavidalais, būdingomis vaizdinių sistemomis. Šie ypatumai kelia daugybę papildomų problemų tyrinėtojams, analizuojantiems
psichikos sutrikimų paveiktų menininkų kūrybą.
Subtilūs prancūzų kūrybos ir meno psichologai Brigitte ir Gabrielis Veraldi savo programinėje knygoje
Psychologie de la création (Kūrybos psichologija, 1972) neurozes laiko ne genialumo ištaka, o dažnai kūrybingas išskirtinio talento asmenybes persekiojančia nelaime. Savo
požiūrį jie grindžia teiginiu, kad neurozės genialioms
asmenybėms atsiranda ne savaime, o yra natūrali sudėtingų jų gyvenimo peripetijų, materialinių ir moralinių
sunkumų pasekmė. Vadinasi, kūrėjas turi pasižymėti itin
tvirtu charakteriu ir fiziniu ištvermingumu, kad sugebė-
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tų išlaikyti tų gyvenimo sunkumų svorį, kuris gula ant
jo pečių. Kitaip jo laukia tragiškas van Gogho likimas,
kuris „nepakėlė vienatvės ir nepripažinimo. Kad ir kiek
keliančios pasipiktinimą ir ryškios būtų šios nelaimės,
mes neturime teisės skelbti „psichinio“ nesubalansuotumo kaip pagrindinės ir būtinos genijaus savybės.“2
Tai – įžvalgus ir gerai argumentuotas požiūris į šią
sudėtingą problemą – negatyvūs kasdienio gyvenimo
veiksniai iš tikrųjų smarkiai veikia emocionalios psichikos struktūros kūrėjus. Depresija – tai gausybę didžių ir
genialių menininkų persekiojusi negatyvi psichologinė
būsena, kuri dažniausiai juos užplūsdavo po galingų
užsitęsusių kūrybingumo euforijos tarpsnių ir tiesiogiai
siejosi su gyvybinės energijos išsekimu, kai kurais atvejais netgi su maniakinių ir juodos melancholijos būsenų
atsiradimu bei sąmoningomis ir nesąmoningomis mintimis apie mirtį bei savižudybę. Šiuos depresijos ir melancholijos aspektus detaliai dar XX a. pradžioje aptarinėjo
psichoanalizės pradininkas S. Freudas.
Įvairius melancholijos poveikio menininkų kūrybai aspektus detaliau tyrinėjo daug menotyrininkų, iš
kurių pirmiausia vertėtų paminėti Rudolfo ir Margot
Wittkowerių knygą Born Under Saturn: The Character and
Conduct of Artists (Gimę po Saturno ženklu: menininkų charakteris ir elgesys, 1963), taip pat Rymondo Klibansky,
Erwino Panofsky, Fritzo Saxlio knygą Saturn and Melancholy (Saturnas ir melancholija, 1964) ir Yves’o Bonnefoy
esė La mélancolie, la folie, la génie – la poésie (Melancholija,
beprotybė, genijus – poezija). Bonnefoy, glaudžiai susaistydamas melancholijos, beprotybės ir genialumo sąvokas,
regi jų sąveikoje autentiško santykio su būtimi praradi-
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mą. Melancholija čia suvokiama kaip logiška pasekmė
tos civilizacijos, kuri išardo natūralius kūrėjo santykius
su pasauliu ir jis praranda buvimo jame prasmę3. Visose
minėtose knygose akivaizdžiai parodoma, kiek Vakarų
meno žvaigždžių, tarp kurių buvo Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Düreris, Chateaubriand’as, Byronas, Delacroix, Flaubert’as, Baudelaire’as ir gausybė kitų, išgyveno
gilios melancholijos būsenas.
Prancūzų psichoanalitikė Julija Kristeva savo kultinėje knygoje Soleil noir. Dépression et mélancolie (Juoda
saulė. Depresija ir melancholija, 1987), kurios pavadinimą perėmė iš romantinės epochos psichikos sutrikimų
kamuojamo ir savižudybe gyvenimą užbaigusio poeto
Gérard’o de Nervalio eilių, rašydama apie nuobodulio, beprasmybės, sielvarto, melancholijos ir „tuštumos
depresijos“ persmelktą pasaulį, vaizdžiai parodė, kad
jis skausmingai skleidžiasi po melagingos suprekintos
kultūros fasadu. Ji visiškai pagrįstai pavadina melancholiją „mūsų laikų epidemija“. Melancholija iš tikrųjų
yra daugeliui emocionalių menininkų būdinga ilgiau ar
trumpiau trunkanti emocinė būsena, kuri neretai tampa
savotiška psichikos ligų preliudija.
Rašyti apie melancholiją, pasak Kristevos, prasminga tik tiems, kuriuos ji kamuoja, jei rašymas išplaukia
iš melancholijos. Savo knygoje ji rašo apie kūrėją užplūstančias liūdesio bangas, užkrečiamą skausmą, kuris
kartais jį apvaldo, o dažnai ir ilgam, kol žmogus dar nepraranda pojūčio visiems žodžiams, visiems poelgiams
ir paties gyvenimo skoniui. Sergant depresija, jei kūrėjo
egzistencija dar gali apvirsti į kitą pusę, jos beprasmybė,
Kristevos požiūriu, dar nėra tragiška, nors ji atrodo akivaizdi, ryški ir neišvengiama. Iš kur atsiranda ši juoda
saulė? Kokia beprotiška galaktika skleidžia savo nematomus ir slogius spindulius žemėje, patalynėje, tyloje,
kalboje? – klausia rašytoja.
Išskirtinio talento kūrėjų ryšio su melancholijos
preliudija pripažinimas yra pirmas svarbus žingsnis
siekiant geriau pažinti slėpiningas originalios jų kūrybos ištakas, įvairius išorinius ir vidinius veiksnius,
veikiančius jų kūrybinį potencialą, meninės kūrybos
procesą. Analizuojant perėjimo nuo melancholijos prie
aiškiau išreikštų psichikos sutrikimų procesus, paaiškėja, kad tikrovėje jis yra įvairiapusiškesnis ir sudėtingesnis nei tai, ką aptinkame abstrakčiuose knygų ar
psichiatrijos vadovėlių svarstymuose šia tema. Meninės veiklos ir psichopatologinių procesų sąveikos mechanizmų tyrinėjimas atskleidžia menkai pažįstamų
psichikos veiklos mechanizmų, kurie įgauna ypatingo
aktualumo geriau pažįstant sudėtingiausias meno psichologijos problemas.
Psichikos ligoniai, kaip nurodo dar XIX a. antroje
pusėje rašęs slapyvardžiu Philomneste Junior prisidengęs literatūros tyrinėtojas Pierre’as Gustave’as Brunet,
kol sugeba kontroliuoti savo kūrybinę veiklą, neretai
tampa žinomais rašytojais. Knygoje Les Fous littéraires
(Pamišę rašytojai,1885), remdamasis konkrečiais biografiniais faktais, jis pamini daugybę garsių psichikos ligomis
sirgusių rašytojų. Taip prancūzų humanistikoje, pradedant Brunet veikalais, išplito fous littéraires („pamišę rašytojai“, „išprotėję rašytojai“) terminas.
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Šią sąvoką ilgainiui prancūzų meno psichologijoje
imta taikyti ne tik literatūros istorijos paraštėse esantiems įvairių psichinių problemų turintiems grafomanams, bet ir daugeliui iš tikrųjų kultinių literatūros figūrų kaip, pavyzdžiui, Blake’as, Savinienas de Cyrano,
vadinamas de Bergeracu, Nervalis, Saint-Simonas, Swedeborgas, Dostojevskis, Gogolis, Flaubert’as, Maupassant’as, Whitmannas, Poe, Nietzsche, Kafka, netgi klasikinio modernizmo šaukliams, aukštinantiems psichikos
sutrikimų svarbą autentiškai kūrybinei raiškai, poetams
André Bretonui, Tristanui Tzara.

P S I C H I K O S S U T R I K I M Ų PA Ž I N I M O
SUDĖTINGUMAS

Psichiatrinėje praktikoje savotišku išeities tašku vertinant įvairius psichikos sutrikimus dažniausiai laikomas
sunkiai fiksuojamas ir apibrėžiamas nukrypimas nuo
vidutinio normaliu laikomo kasdienio elgesio lygmens,
kurį nustatant visuomet neišvengiamai išryškėja vertinimo ir mokslinės analizės objektyvumą kvestionuojantis
subjektyvus veiksnys. Juk iš tikrųjų, tai, kas vienais kriterijais besiremiančiam psichiatrui ar psichopatologui yra
norma, kitam – besiremiančiam kitais kriterijais – anaiptol nėra. Dabartinėje psichiatrijoje ir apskritai moksle dar
nėra tvirtai nusistovėjusių požiūrių į tokių pamatinių
mūsų analizei sąvokų „ligota–sveika“ ir „norma–patologija“ santykius.
Kita vertus, tie tariami nukrypimai nuo normaliu
laikomo kasdienio elgesio nepasiskirsto tolygiai visuose
asmenybės dvasinio ir kūrybinio gyvenimo lygmenyse.
O kai analizuojame ryškiai kūrybinio potencialo požiūriu besiskiriančias menininkų asmenybes, šie kūrėjų ir
tariamos normos skirtumai iš tikrųjų tampa reikšmingais. Šio teiginio pagrįstumu nesunkiai įsitikinsime, kai
pereisime prie detalesnės psichikos sutrikimų paveiktos
vieno ar kito menininko meninės kūrybos procesų analizės, nes kūrybinėje veikloje nevienodai išryškėja įvairūs įgimti ar skirtingų biografijos ypatumų, traumų ir
kitokie veiksniai.
Visa, kas susiję su psichikos sutrikimų ir genialumo
santykiais, sunkiai leidžiasi pažįstama ir kelia tyrėjams
daugybę problemų. Galiausiai į psichikos sutrikimus, jų
eigą, raiškos formas bei ypatumus sunku pažvelgti tarsi
iš šalies ir pamėginti juos aprašyti. Tiesa, meno istorijoje aptinkame atvejų, kai savo kūriniuose menininkai
bemaž detaliai aprašo patologines būsenas – jas literatūrinių tekstų pavidalu įtaigiai fiksavo Dante, Petrarca,
Shakespeare’as, Tasso, Rousseau, Goethe, Gogolis, Dostojevskis, Čechovas, o savo tapiniuose įprasmino Boschas, Blake’as, van Goghas, Munchas, Kokoschka, Schile,
Kubinas ir kiti.
Meno psichologijos specialistų tekstuose įvairiais
aspektais aptarinėjama gaivališka racionalaus proto
nekontroliuojama išskirtinių kūrybinių galių sklaida,
būdinga psichikos ligomis sergantiems kūrybingiems
žmonėms. Remiantis daugelio kūrėjų ir menininkų gyvenimo faktais, genialumas netgi bandytas paaiškinti
smegenų fizinių parametrų nukrypimu nuo sąlygine laikomos normos. Genialumo fenomenui paaiškinti buvo
sveriamos smegenys, matuojamas jų tūris, skaičiuojama
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didžiųjų pusrutulių žievės vingių gausa, pasitelkiamos
įmantriausios teorijos. Deja, bet buvo paradoksalių atvejų, kai genijaus smegenys svėrė mažiau negu sąlyginė vidutinė norma ir tokie akivaizdūs empiriniai faktai iškart
sužlugdydavo daug metų kruopščiai ruoštas ir įtaigiomis atrodančias sudėtingiausias teorines konstrukcijas.
Tikrovėje psichikos ligų užgimimo ir sklaidos atvejais veikia gausybė skirtingos prigimties ir poveikio galios veiksnių, kuriems ne visuomet būdingi vien degeneraciniai ir negrįžtami procesai. Kaip teigia C. G. Jungas,
„yra daugybė lengvų ir praeinančių akivaizdžių šizofreniškų ligų, nekalbant jau apie dar dažnesnes latentines
psichozes, kurios dažnai psichogeniškai prasideda ir taip
psichogeniškai teka skleisdamosios ir išgydomos grynai
psichoterapiniais metodais. Tai regima ir sunkiais ligos
atvejais.“4
Akivaizdu, kad asmenybės su ryškesniais psichopatologiniais bruožais kūrybinio potencialo ir meninės
kūrybos proceso savitumas gali daug pasakyti tyrėjui
apie kūrėją, jo psichikos struktūrą, netgi apie sąmonės
pažeidimo lygį (ypač gvildenant įvairias šizofrenijos,
maniakinės depresijos atvejus).
Čia vertėtų priminti ir kategorišką Dostojevskio požiūrį, išsakytą romane Idiotas, kad, nepaisant unikalių
išskirtinio talento žmonių savybių, genijai „savo karjeros
pradžioje (ir dažnai iki pabaigos) beveik visuomet atrodo kaip psichikos ligoniai“. Tiesa, sunku paneigti, kad
neįprasti ir netgi būdingiausi degeneracijos bruožai neretai akivaizdžiai regimi ne tik genialių kūrėjų psichikos
struktūroje, bet ir elgesio manieroje, veiduose, fiziologiniuose kūno sandaros požymiuose: mažas ūgis, menkas
liguistas kūno sudėjimas, neproporcingos kūno dalys,
didesnėje nei daugumos žmonių asimetriškoje kaukolėje, atskiruose hipertrofuotuose suvokimo organuose.
Iš tikrųjų daugelis kūrėjų, didžių menininkų, turėjo ne tik sunkiai fiksuojamus nukrypimus nuo normos,
bet ir akivaizdžių psichikos sutrikimų, netgi ligų po-

žymių, kuriuos fiksavo portretai, amžininkų, gydytojų
liudijimai, epistolinis jų palikimas, išlikę kūriniai. Šiuo
atžvilgiu tikrų ar menamų psichikos sutrikimų paliestų menininkų kūrinius galima traktuoti kaip savotišką
diagnostikos objektą arba kūrėjo psichogramą, kuri, panašiai kaip raštas, atspindi daugybę slėpiningiausių individualių kūrybingos asmenybės bruožų. Todėl įžvalgesniam tyrėjui ir psichiatrui tokie meno kūriniai tarsi
tampa jų pažinimui atversta kūrėjo savybių pažinimo
knyga.
Kita vertus, daugelio genijų gyvenime aptiksime
daugybę neįprastų, netgi neadekvatumu šokiruojančių
elgesio faktų, kurie palieka daugiau ar mažiau ryškių
pėdsakų jų kūriniuose. Genialiose asmenybėse keisčiausiai susipina daugybė skirtingų charakterio bruožų: pabrėžtinas konceptualumas arba priešingai – išsiblaškymas, įvairios idée fixe, slaptų prasmių ieškojimas, didesnis
aistringumas ir seksualumas arba visiškas indiferentiškumas daugumai kitų svarbių dalykų, žmonių šalinimasis, netikėta nuotaikų, kūrybinių interesų kaita, įvairios
fobijos, klajonių manija ir pan.
Tokių tariamai nenormalių būsenų aprašymų meno
istorijoje aptiksime gausybę; vieno iš meno psichologijos
kūrėjų Richardo Müllerio-Freienfelso požiūris paakino
daugybės šurmulį sukėlusių teorijų apie genialumo ir
beprotybės giminystę atsiradimą, kurios tariamai buvo
patvirtintos nenuginčijamu faktu, kad daug rašytojų suserga pamišimu. „Bet iš tikrųjų, – teigė psichologas, – tai
tik įrodo, kad tasai sugebėjimas intensyviai išgyventi,
apie kurį jau kalbėjome, greičiau veda į ligą, kaip ir itin
smaili adata greičiau lūžta už buką. Tačiau tai nėra įrodymas, kad ji turi lūžti. Sensibilios prigimties rašytojai
dažnai suserga tik dėl nepalankių gyvenimo sąlygų, kurių jie nepakelia. Teisybė, kai kurios neabejotinai patologinės būsenos gali duoti net vertingos medžiagos kūrybai (Poe, Baudelaire’o alkoholinės fantazijos). Tokios
medžiagos virtimas meno kūriniais įrodo, kad rašytojas
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kurdamas visiškai valdė savo dvasines funkcijas, nes kūrybinis darbas reikalauja visų dvasios jėgų.“5
Šią temą galima plėtoti iki begalybės. Tačiau iškart
kyla klausimai: ar iš tikrųjų šie ir daugybė kitų neišvardytų genijų geriausiai atspindi tą kūrėjų ir menininkų
grupę, kuriuos mes vadiname sąvokomis „talentingi“ ir
„genialūs“? Ar iš tikrųjų yra tiesioginių įvairių psichikos
sutrikimų formų ir išskirtinių gabumų, netgi genialumo
sąsajų? Ar psichikos liga ir atskiri jai būdingi kūrybingumo raiškos požymiai sustiprina menininko kūrybinį potencialą, estetinį imlumą, sugebėjimą pasinerti į paprastiems mirtingiesiems nepasiekiamas reiškinių gelmes?
Į šiuos sudėtingus klausimus tikriausiai nėra ir negali būti vienareikšmio atsakymo. Kiekvienu konkrečiu
atveju susiduriame su atskiru kūrybiniu potencialu, sąmonės, pasąmonės pasauliais, įgimtos ir perimtos kultūrinės patirties įvairove, skirtingai išplėtotomis juslėmis
ir nesuskaičiuojama aibe kitų svarbių veiksnių, kurių
sąveika ir lemia menininko kūrybinio darbo rezultatus.
Tai, ką paskiri meno psichologai kvalifikuoja kaip
sąlyginį „nukrypimą nuo normos“ ar akivaizdžią patologiją, neretai tampa menininkui svarbiu papildomu
pažinimo instrumentu, padedančiu giliau pažvelgti į
reiškinių esmę. Menininkai neretai pajėgia pasitelkti
savo ligą meniniams tikslams įgyvendinti. Nietzsche’s,
Dostojevskio ar Flaubert’o epilepsija ar menamos šizo
frenijos apraiškos ne tik palieka ryškių pėdsakų jų kūriniuose, herojuose, bet ir neretai padeda giliau pažvelgti
į žmogiškos dvasios gelmes, jautriausius vidinius išgyvenimus. Stiprių epilepsijos priepuolių metu šių kūrėjų
sąmonė iš tikrųjų (tai byloja jų pačių aprašymai) neretai
pasižymi netikėtomis vizijomis, įstabiu minties ir vaizdinių lakumu.
Ir pagaliau, daug emocinių jėgų ir energinių iškrovų reikalaujantis meninės kūrybos procesas neretai jaut
riems ir pažeidžiamiems menininkams tampa terapija,
padedančia išsivaduoti iš negatyvių ar destruktyvių asmenybę griaunančių polinkių. Gogolis prisipažino, kad
jis atsikratė trūkumų ir neigiamų potraukių apdalindamas jais savo veikalų herojus, o Mülleris-Freienfelsas
netgi teigė, kad Shakespeare’as ir Dostojevskis tik todėl
netapo nusikaltėliais, kad, perduodami savo herojams
negatyvius bruožus, išsivadavo iš jų.

P S I C H I AT R I J O S I R
P S I C H O PAT O L O G I J O S
PA Ž I N T I N Ė S G A L I M Y B Ė S

Tyrinėdami išskirtinio talento menininkų psichikos
problemas specialistai dažnai susidurdavo su nuostata,
kad ankstesniais amžiais į psichikos ligomis sergančius
asmenis buvo žvelgiama kaip į labiausiai Dievo nuskriaustas esybes, kurioms svetimi svarbiausi normaliems žmonėms teikiami gyvenimo džiaugsmai. Buvo
manoma, kad tai tragiška lemtis visam gyvenimui. Suvokdami psichikos ligų keliamas visuomenėje negatyvias konotacijas, mokslininkai susiduria su nuolatiniu
patikimų ir gerai dokumentuotų medicininių duomenų
trūkumu: genialių kūrėjų artimos aplinkos žmonės tiesiog naikina jiems kompromituojančiais atrodančius su
psichikos ligomis susijusius įrodymus.
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Todėl tyrėjams dažnai stinga tikslesnių duomenų,
padedančių aiškiau nustatyti praeityje kūrusių menininkų psichikos sutrikimų formas ir ligas. Reikia pripažinti,
kad pastaraisiais dešimtmečiais postmodernizmo ideologijos yra nutrynusios ribas tarp liguista ir sveika arba
norma ir patologija, padėtis šioje srityje pamažu keičiasi,
nes atsiribojama nuo anksčiau gyvavusių stigmų ir psichoterapinė praktika rodo, kad daugelis netgi sunkiausių psichikos sutrikimų ir ligų sėkmingai gydoma. „Populiarus ir įsigalėjęs požiūris, esą šizofrenija progresuoja,
nuolat sunkėja ir visada baigiasi liūdnai, yra mitas.“6
Apie ketvirtis pacientų, kaip teikia dabartinių terapijos
metodų galimybes panaudojantys gydytojai, yra visiškai išgydomi. Vadinasi, kad psichikos liga jau nebėra
tokia baisi stigma, kaip atrodė anksčiau ir atsirado daug
mokslininkų, teigiančių, kad būtent psichologinių krizių
metu daugelis genijų sukūrė savo išskirtinės meninės
vertės kūrinius.
Įžymus meno psichologas, daug dėmesio skyręs
įvairių empirinių meno psichopatologijos problemų tyrinėjimui R. Arnheimas padarė išvadą, kad psichikos sutrikimų turinčių menininkų kūryba turi tas pačias psichologines prielaidas ir ištakas kaip ir normalių menininkų
kūryba. Tiesą sakant, akademinėje nei meno psichologų,
nei meno psichopatologijos specialistų terpėje iki šiol
nėra vieningo požiūrio į sudėtingas išskirtinio talento
ir psichikos patologijos santykių problemas, tad kartais
daroma prielaida, kad nemaža jų dalis, kuri tiesmukai
priskiriama prie psichikos ligonių kategorijos, – tai tiesiog prie vyraujančių konkrečioje visuomenėje nuostatų
neprisitaikę žmonės, savitai suvokiantys juos supantį pasaulį, turintys savus vertybinius prioritetus ir mąstantys
taip pat logiškai, tačiau skirtingu būdu, nesuprantamu
daugumai.
Psichiatrijos ir psichopatologijos atstovai iki šiol nepajėgia nubrėžti aiškios ribos tarp dvasinės ir fiziologinės kilmės psichikos sutrikimų: daugelis jų nesutaria, ar,
pavyzdžiui, plačiai išplitusios tarp kūrėjų ir menininkų
psichikos ligos šizofrenija ir maniakinė depresija (bipolinis afektinis sutrikimas) turi fizines priežastis ar tai yra tik
laikini psichikos sutrikimai, sukelti anksčiau patirtų dramatiškų asmenybės sukrėtimų ar skausmingų vidinių
išgyvenimų. Akademinėje bendruomenėje taip pat ginčijamasi dėl psichikos ligų apibūdinimo, nesutariama, ar
tam tikras psichikos negalavimas laikytinas tik išoriniu
simptomu, ar liga. Todėl iki šiol neužgęsta seniai užsimezgusi polemika, ar tam tikra psichikos savybė iš viso
laikytina sutrikimu?
Šios sudėtingos problemos plačiai aptarinėjamos
įvairių disciplinų, ypač psichiatrijos, kuri glaudžiai siejasi su dabartinės psichopatologijos ir psichoterapijos
raida. Psichiatrija yra ta dabartinės klinikinės medicinos
šaka, kuri tiria psichikos sutrikimų etiologiją, genezę, gydymą ir psichikos pagalbos organizavimą. Remdamiesi
savo metodologijos principais, diagnostikos, profilaktikos metodais, šios srities atstovai pagrindinį dėmesį
sutelkia į psichikos sutrikimų diagnozavimą ir gydymą.
Tiesa, kartais terminas psichiatrija yra pasitelkiamas
aptarinėjant įvairias valstybines ir privačias gydymo įstaigas, kurios turi joms suteiktą teisę izoliuoti kitiems
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pavojų keliančius psichikos ligonius. Psichiatrijai savo
dėmesiu normos ir patologijos paribiuose esančioms
problemoms yra artima klinikinė psichologija ir psichopatologija bei psichikos ligų požymius (simptomatiką)
tyrinėjanti vadinamoji psichiatrinė semiotika.
Bendroji psichiatrija, neretai suprantama ir kaip bendroji psichopatologija, yra glaudžiai susijusi su psichikos
ligų simptomatika. Psichiatrinės diagnozės yra nustatomos remiantis klinikiniais ir laboratoriniais metodais.
Bendrojoje psichiatrijoje visi psichopatologiniai ir eilinių
žmonių, ir išskirtinio talento kūrėjų sutrikimai dažniausiai yra skirstomi į dvi pagrindines grupes: neurotinius ir
psichotinius. Riba tarp jų yra sąlyginė, šie sutrikimai nesiejami su konkrečiomis psichikos ligomis. Neurotiniai
požymiai išryškėja ir skleidžiasi ankstyvajame psichikos
sutrikimų etape. Progresuojant psichikos ligai, ryškėja
su negatyvia simptomatika susiję suvokimo, atminties,
mąstymo, afektų pokyčiai, stiprėja depresijos, melancholijos, kliedesių, haliucinacijos ir kitų ligos požymių plėtotė. Dėl psichikos ligų tėkmės pažinimo ir diagnozavimo sudėtingumo jau daugiau nei šimtmetis psichiatrijos
šalininkų terpėje vyksta aršūs ginčai dėl šios medicinos
srities moksliškumo, t. y. tebediskutuojama apie tai, kas
yra psichiatrija – mokslas ar menas, nes, kritikų nuomone, nėra jokių akivaizdžių ir patikimais duomenimis patvirtintų jos metodų moksliškumo įrodymų. Juolab kad
psichiatrinei diagnostikai visada yra būdingas genialių
asmenybių kategorijai priskiriamų kūrėjų veiklos rezultatų vertinimo subjektyvumas.
Prancūzų psichiatras Robert’as Volmat pakartojo
Ferdinando de Saussure’o išsakytą mintį, kad juo stip
riau šizofreniko asmenyje reiškiasi regresijos procesai,
tuo dažniau ligonis kreipiasi į simbolinės kalbos teikiamas galimybes. Asmenybės irimo procesas ir bėgimas
nuo objektyvaus pasaulio, jo nuomone, verčia sutrikusios psichikos asmenis laikytis tvirčiau prisirišus prie

jo. Ši savotiška gynybinė kompensacijos reakcija kupina patikimų besipriešinančių ligai dalykų ilgesio. Kai
išsaugo ryšį su tikrove, kuria realistinius paveikslus, o
kai pasidaro blogiau,– šizofrenikas kuria deformuoto
pasaulio vaizdinius, kai kompensacijos procese patiria
nesėkmes, tuomet jo suskaidytas vidinis „aš“ reiškiasi iškreipto ir fragmentiško pasaulio vaizdiniais. Tačiau menininkų, pasižyminčių įgimta stipria biologine energija
ir pulsuojančių galingu kūrybingumu, psichikos sutrikimų paveikta kūrybinė raiška neretai išsiskiria kūrybiniu
aktyvumu, ekspresyviomis meninėmis priemonėmis ir
spontaniška galinga energija, be to, tokio tipo menininkų
kūrybingumas dažniausiai yra apvainikuojamas sukurtų
meno kūrinių gausa.
Skirtingų tipų kūrėjų meninės raiškos formose galime išskirti dvi pagrindines simbolinės psichikos patologijų raiškos formas: universalią ir individualią. Kaip rodo
lyginamieji kūrinių tyrinėjimai, universalios simbolikos
lygmenyje kūryba turi daug bendrų „kolektyvinei pasąmonei“ (Jungo terminas) būdingų archetipinių bruožų,
nepriklausomai nuo civilizacinės erdvės, rasinių, kultūrinių skirtumų, socialinės kilmės ir supančios aplinkos skirtumų. O individuali simbolika labiau siejasi su
konkrečios kultūros ir meno tradicijos galia, menininko
socializacijos eigoje įgytais kultūriniais įgūdžiais, jo vidiniais išgyvenimais, nes kiekviena talentinga asmenybė,
ypač balansuojanti genialumo ir psichikos patologijos
sąveikos teritorijose, ilgainiui akultūracijos procese suformuoja savo unikalią, neretai subtilią, todėl lengvai pažeidžiamą įvairių išorinių ir vidinių veiksnių psichikos
struktūrą. Jos esmė – socialiai nulemtos moralinės, estetinės, vertybinės asmenybės savybės ir poreikiai.
Kita išskirtinio talento sutrikusios psichikos asmens
savybių visuma yra apibūdinama biologiniais ir fiziologiniais veiksniais: temperamentu, energiniais ištekliais, kurie spontaniškai skleidžiasi gaivališkais kūrybinės dva-
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sios polėkiais. Ne mažiau svarbios socializacijos procese
yra per visuomeninę patirtį įgytos žinios, techniniai
įgūdžiai, pasirinktos kūrybinės veiklos srities meninių
subtilybių įvaldymas. Ir galiausiai kūrybinėje veikloje visada skleidžiasi individualios asmenybės kūrybinio potencialo savybės: psichikos stabilumas, spontaniškumas,
vaizduotės ir fantazijos polėkių galia, atminties tipas, valia, sugebėjimas koncentruoti kūrybines galias, atsiriboti
nuo destruktyvaus išorinio pasaulio poveikio, asociatyvus metaforinis ir diskursyvus mąstymas, intuicija, improvizaciniai sugebėjimai ir daugybė kitų individualaus
kūrybinio potencialo veiksnių. Būtent jie nulemia, kiek
menininkas pajėgia priešintis destruktyviam įvairių psichikos sutrikimų poveikiui ir išbristi iš krizinių situacijų.

MENININKŲ PSICHIKOS SU TRIKIMŲ
F O R M Ų Į VA I R O V Ė

Gvildenant genialumo ir psichikos sutrikimų santykių
problemas, dažniausiai iš įvairių psichikos ligų, sprendžiant pagal būdingiausius jų požymius, išnyra dvi labiausiai menininkų pasaulyje paplitusios funkcinės psichozės formos – didžiulis, apie dešimt skirtingų formų
aprėpiantis šizofrenijos ligų kompleksas ir maniakinė
depresija (bipolinis afektinis sutrikimas). Jos yra nenuspėjamos savo apraiškų įvairove; todėl jų nesuvulgarinant
negalima vienareikšmiškai interpretuoti. Šios ligos savitai skleidžiasi įvairiuose civilizaciniuose ir kultūriniuose kontekstuose, kuriuose įgauna tipologinių bruožų ir
prasmių. Jos stipriai veikia visą individualų menininko
kūrybinį potencialą, kūrybos procesą ir, suprantama,
meno produkciją, kurioje neišvengiamai išlieka daugiau
ar mažiau ryškių konkrečių psichikos ligų pėdsakų. Psichiatrai ir meno psichopatologijos atstovai savitai apibrėžia skirtingų psichikos ligų raiškos formų savitumą,
nukrypimą nuo įprastinių elgesio normų, simptomatiką
ir kitus specifinius jų bruožus.
Menininkų elgsenoje šizofrenijos ir maniakinės depresijos atvejais iš tikrųjų regimi nukrypimai nuo įprastinių tikrovės suvokimo ir jos vizualizavimo formų – išryškėja esminiai piešimo ar tapymo manieros pokyčiai,
atsiranda neįprastų tikrovės suvokimo ir jos vaizdavimo
būdų.
Šizofrenijos raiškos formų arba simptomų visuma,
pasak amerikiečių psichiatro Richardo Warnerio, gali
būti skirstoma į dvi pagrindines grupes: pozityviuosius
ir negatyviuosius. „Pozityvieji simptomai yra nenormalūs potyriai ir suvokimai, tokie kaip kliedesiai, haliucinacijos, nelogiškas ir sutrikęs mąstymas bei neadekvatus
elgesys. Negatyvūs simptomai – tai normalių įprastinių
minčių, emocijų ir elgesio nebuvimas, pavyzdžiui, atbukusios emocijos, vidinių paskatų nebuvimas, skurdus
mąstymas ir užsisklendimas, kitų žmonių šalinimasis.“7
Diagnozuojant šizofrenija sergančius menininkus,
psichopatologui svarbiausias yra bendras klinikinis ligos vaizdas ir kūrėjo asmenybės psichikos būklės įvertinimas. Svarbiais pagalbiniais diagnozės elementais gali
tapti net bendriausias žvilgsnis į jo meninės kūrybos
pasaulį. Ligos pranašais gali būti jo meninių vaizdinių
sistemos, kūriniuose vyraujanti slogi, fantastinė arba neįprasta atmosfera, vienos ar kelių detalių sureikšminimas,
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o visumos neregėjimas. Įdėmiau stebint tokį menininką,
į akis krinta nuotaikų svyravimas, keisti kūrėjo laikysenos bruožai, nepagrįstas ekspansyvumas arba priešingai – užsisklendimas savyje, negebėjimas susikaupti,
alogiškos, neturinčios tiesioginio ryšio mintys, kalbos
ir stiliaus manieringumas, gražbyliavimas, neologizmų
vartojimas, neįprastas bendravimo su kitais žmonėmis
būdas. Net ligai įsigalint, nėra nė vieno požymio, kuris
būtų būdingas tik šizofrenijai, todėl svarbu įvertinti kuo
daugiau skirtingų veiksnių. Vienas keisčiausių ir daugelį
mokslininkų gluminančių jos bruožų yra tai, kad intelektas išlieka nepažeistas, tačiau nukenčia ir susiaurėja
jo tikslingo pritaikymo galimybės.
Visgi būdingiausi ir eilinių žmonių, ir genialių meno
kūrėjų šizofrenijos simptomai yra šie: hiperaktyvumas
arba priešingai – apatija, paskendimas savyje, vizualinės haliucinacijos, girdimi balsai, kliedesiai, mąstymo sutrikimai, jo nenuoseklumas (asociacinio ryšio susilpnėjimas), įvairiausios persekiojimo, sąveikavimo su
išgalvotais pasauliais manijos. Su tuo glaudžiai siejasi įsitikinimas, kad pašaliniai girdi ligonio mintis, ar
priešingai – sugebėjimas skaityti kitų mintis. Būdinga
sumenkusi jausmų gama, susidomėjimo gyvenimu išnykimas, gyvenimas savo sukurtoje realybėje, visiškai
neadekvačios konkrečiai situacijai reakcijos, emocijų proveržiai, polinkis į socialinę izoliaciją, nerimas, fobijos,
valios ir emocinio pasaulio suvokimo sutrikimai. Iš čia
kyla interesų praradimas arba radikali jų kaita, visuomenėje įprastų etikos principų, gėdos jausmo atrofavimasis, pojūčių spalvingumo silpnėjimas, įmantrus elgesys
ir pozos.
Vieną iš šizofrenijos ligų komplekso formų gydytojai priskyrė nemažam būriui didžių kūrėjų, menininkų ir rašytojų. Tai – Tasso, Kopernikas, Newtonas,
Pascalis, Pergolesi, Rousseau, Swiftas, Blake’as, Kantas,
Hölderlinas, Byronas, Shelley, Lenau, Nervalis, Hoffmannas, Kleistas, Lermontovas, Schumanas, Wagneris,
Compte’as, Swedenborgas, Strindbergas, Gogolis, Baudelaire’as, Mallarmé, Verlaine’as, Maupassant’as, Poe,
Ibsenas, van Goghas, Gauguinas, Cézanne’as, Čiurlionis,
Kafka, Ensoras, Warburgas, Ampère’as, Artaud, Warholas, Beuysas ir daugelis kitų. Beje, vienas svarbiausių
„neginčijamų“ Compte’o šizofrenijos įrodymo argumentų buvo „beprotiška idėja“, kad ateityje moterys bus apvaisinamos be tiesioginių kontaktų su vyrais.
Greta įvairių šizofrenijos raiškos formų kita dažniausiai tarp didžių menininkų plačiai išplitusi psichikos liga yra maniakinė depresija, arba bipolinis sutrikimas. Jam būdingi pasikartojantys manijos ir depresijos
epizodai, galingų kūrybinių polėkių sklaidos paveiktas
vadinamasis bipolinis afektinis sutrikimas, kuris yra
itin komplikuota psichikos liga. Ji kiekvienu konkrečiu atveju gali įgauti skirtingus neretai apgaulingus ir
sunkiai diagnozuojamus pavidalus. Konkrečioms ligos
formoms ir jos raidai įtakos gali turėti įvairios gyvenimo eigoje patirtos psichologinės traumos, pervargimas
ar hormoniniai organizmo sutrikimai. Manoma, kad ši
liga, kaip ir įvairios šizofrenijos formos, yra genetiškai
paveldima. Jos simptomai gali pasireikšti bet kokiame
amžiuje, tačiau dažniau liga užklumpa jaunus žmones,
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manijos forma yra labiau būdinga vyrams, o depresijos – moterims. Ši liga, pasak Warnerio, yra epizodinis
sutrikimas, psichozės požymiai šiuo atveju siejami su
smarkiais nuotaikų svyravimais – „nuo manijos, pakilumo ir susijaudinimo būsenos iki depresijos priepuolių,
kuriems būdinga sulėtėjusi fizinė ir protinė veikla, kaltės
jausmas ir prastas savęs vertinimas.“8
Maniakinės depresijos paveikti kūrėjai kūrybiniame kelyje dažnai susidurdavo su periodiškai kylančiais
depresijos, melancholijos ir aštrios savianalizės priepuoliais. Pasak įvairių psichiatrijos specialistų, šis sutrikimas
buvo būdingas Shakespeare’ui, Molière’ui, Rousseau,
Goethe’i, Chataubriand’ui, Beethovenui, Schopenhaueriui, Renanui, Kierkegaard’ui, Nietzsche’i, George Sand,
Jamesui, Wittgensteinui, van Goghui, Levitanui, Rouault, Woolf, Pollockui, Warholui, Rothko, Kooningui ir
kitiems kūrėjams.
Manijos būsenos paprastai menininkus užplūsdavo
ilgesniais tarpsniais – jie jausdavo ypatingą geros nuotaikos ir kūrybinės energijos pakilimą; galėjo net kelias
naktis nemiegodami intensyviai kurti ir nejausti nuovargio. Depresijos būsenų epizodai dažniausiai trukdavo
ilgiau nei manijos. Tarp šių krizinių ligos tarpsnių kūrėjai galėdavo ilgai gyventi ir kurti visiškai normalioje
psichologinėje būsenoje. Tačiau vėl netikėtai užplūdus
sunkios depresijos ir melancholijos tarpsniams, menininkai pajusdavo dvasinių jėgų išsekimą; juos užplūsdavo
nerimas, liūdnos mintys, elegiškos būsenos, neretai jie
nustodavo domėtis anksčiau didžiulį malonumą ir vidinį pasitenkinimą teikusiomis kūrybinės veiklos sritimis.
Šiuos dvasinės savijautos pokyčius dažniausiai lydėdavo
kankinanti nemiga, kartais net haliucinacijos, didėjo mieguistumas, darėsi sunku susikaupti, stiprėjo abejingumas viskam. Taip gilėjančios depresijos epizodai dažnai
pamažu peraugdavo į grėsmingesnę maniakinės depresijos formą, kuri kankino Nervalį, Schumanną, Anderse-

ną, Beethoveną, Corot, Dickensą, Twainą, Kafką, Chirico,
Hemingway’ų, Woolf ir kitus.
Galiausiai, šios ligos paveiktus menininkus vis dažniau apvaldydavo mintys apie būties beprasmiškumą,
netgi apie savižudybę. Sąmoningai atsisveikinusių su
gyvenimu kūrėjų buvo tikrai nemažai – Lukrecijus, Seneca, N. Gogolis, G. de Nervalis, H. von Kleistas, Akutagava Riunosuke, Jasunari Kavabata, Misima Jukio,
G. Traklis, S. Zweigas, O. Weiningeris, W. Benjaminas,
V. Woolf, R. Gary, E. Hemingway’us, E. Kirchneris,
J. Pascinas, M. Rothko, N. de Staëlis.
Kita daugelio garsių menininkų liga buvo epilepsija – priepuoliai, traukuliai dėl smegenų pažeidimų. Graikijoje epilepsija buvo laikoma „dieviška“ liga – dievų
ženklu. Ja, manoma, sirgo Paracelsas, Petrarca, Dante,
Shakespeare’as, Newtonas, Molière’as, Händelis, Schilleris, Flaubert’as, Dostojevskis, Nietzsche, Ibsenas. Jie
dažniausiai jautė smilkinių skausmus, kuriuos sukeldavo užplūstantys stipraus susijaudinimo priepuoliai. Tai
būdavo greta ypatingo kūrybinio pakilimo tarpsnių, kai
sustiprėdavo mąstymo ir emocinių išgyvenimų intensyvumas, skatinantis kūrėjo jautrumą, įžvalgumą ir lakios
vaizduotės sklaidą.
Dostojevskis epilepsijos priepuolių sukeltą kūrybinį
nušvitimą vadino „žaibavimo ir aukščiausių savimonės
blykstelėjimų“ akimirkomis. Jis išsamiai tai aprašė savo
dienoraščiuose, laiškuose, o įvairių herojų lūpomis ir
romanuose Idiotas, Demonai, Pažemintieji ir nuskriaustieji,
Broliai Karamazovai. Sergančius šia liga asmenis rašytojas
vadino „apsėstaisiais“. Viename iš savo laiškų rašytojas
prisipažįsta, kad keletą akimirkų prieš epilepsijos priepuolį jis patiria tokį stiprų palaimos jausmą, kokio neįmanoma įsivaizduoti normalioje būsenoje ir apie kurį
kiti žmonės neturi jokio supratimo. Tai būsena, kurioje
jis jaučiasi visiškoje harmonijoje su savimi ir supančiu
pasauliu. Šis palaimos jausmas yra, jo žodžiais, „toks
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stiprus ir įstabus, kad dėl keleto tokios palaimos minučių džiaugsmingai paaukosi dešimt gyvenimo metų, jei
ne visą gyvenimą“9.
Pavyzdžiui, romane Demonai, apibūdindamas asmenines epilepsinių būsenų patirtis, Dostojevskis teigė,
kad „yra sekundės, jų iškart būna penkios ar šešios, ir
jūs netikėtai pajuntate visai pasiekiamos visuotinės amžinosios harmonijos jausmą. Tai – nežemiška; aš ne apie
tai, kad tai yra dangiška, o kad žmogus savo žemišku
pavidalu to negali išgyventi. Reikia fiziškai pasikeisti
arba numirti. Šis jausmas aiškus ir neginčijamas. Tarsi
netikėtai jaučiate visą gamtą... Per šias penkias sekundes
aš nugyvenu gyvenimą ir dėl jų paaukosiu visą savo gyvenimą todėl, kad tai yra to verta.“10
Šie dvasinio nušvitimo kupini išgyvenimai rašytojui
paliko tokį gilų įspūdį, kad jis ir vėliau ne kartą mėgino
kuo tiksliau įvairių savo herojų vaizdiniais ir lūpomis
atpasakoti jį daugelyje savo kūrinių. Tai tarsi ta slėpininga, kupina palaimos ir gilios egzistencinės prasmės
Leonardo da Vinci Džokondos šypsena, kuri persekiojo
dailininką visą gyvenimą ir įvairiais pavidalais atgimdavo daugelio šio italų renesanso genijaus moters portretiniuose vaizdiniuose.
Kitas nepaprastai emocionalus epilepsija sirgęs literatūros genijus Gustave’as Flaubert’as nuo jaunystės
periodiškai juto augančią psichikos sutrikimų grėsmę ir
kartą 1952 m. rugsėjo 25 d. laiške mylimai Louise Colet
nejučiom prasitarė: „Viskuo esu žmogus kraštutinumų.
Kas protinga kitam, man yra pragaištinga.“ Apmąstydamas tragišką jam pažįstamo išprotėjusio ir į psichiatrinę
ligoninę uždaryto jauno nežmonišku balsu kaukiančio
poeto likimą, jis pats savęs klausia: „Kas mane įtikins,
kad aš neinu tuo pačiu (išprotėjimo – A. A.) keliu? Kur
riba tarp įkvėpimo ir beprotybės, tarp idiotizmo ir ekstazės? Kad būtum menininku, ar nereikia viską matyti
kitaip, nei mato visi kiti žmonės? Menas – ne proto žaismas, tai – ypatinga atmosfera. Tačiau kas gali garantuoti,
kad, vis giliau pasinerdamas į pragarmes, kad alsuotum
šiltesniu oru, galų gale nesusidursi su pražūtingomis
miazmomis (tai yra nešvarybėmis, kurios, iš aplinkos
patekusios į kūną, sukelia ligas – A. A.).“ Iš tikrųjų, šis
jo asmenybę nuolatos kamavęs perdėtas jautrumas jam,
kaip ir jo nelaimės broliams Dostojevskiui ir Nietzsche’i,
padėjo ne tik giliau pasinerti į pažeistos žmogiškos dvasios gelmes, bet ir įtaigiai aprašyti vidinius savo herojų
išgyvenimus.
Psichiatrai aptinka ir kitų menininkų ligų, pavyzdžiui, paranojinę psichozę, kurios, manoma, buvo paveikti Rousseau, Beethovenas, Schopenhaueris, Maupassant’as, Claudelis, Hillas. Jos suaktyvėjimas dažniausiai
išryškėja po užsitęsusių psichologinių stresų, dvasinių
krizių ir gilių jautrių asmenybių emocinių išgyvenimų.
Visoms anksčiau aptartoms labiausiai paplitusioms
psichikos ligoms daugiau ar mažiau būdingos haliucinacijos, kurias, pasak rašytinių šaltinių, regėjo Tasso, Caravaggio, Cellini, Pascalis, Vico, Hobbesas, Boschas, van
der Goesas, Blake’as, Gogolis, Goya, Géricault, Schumannas, Byronas, Poe, Gautier, Maupassant’as, Verlaine’as,
Rimbaud, Picabia, Dalí ir kiti. Būtent haliucinacijos atplukdė daugybę stulbinančių lakios vaizduotės polėkių.
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Neatsitiktinai vėliau haliucinacijos buvo sureikšmintos
meninių vaizdinių iracionalumo ir neįprastumo siekiančioje siurrealizmo teorijoje bei meno praktikoje.
Rečiau tarp menininkų paplitęs reiškinys buvo hipochondrija – patologiškas susirūpinimas savo sveikata ir
nuolatinis ligų ieškojimas. Tokio tipo kūrėjų (Schopenhaueris, Andersenas, Kierkegaardas, Gogolis, Maupassant’as, Proustas, Williamsas, Warholas, Gouldas) niekada neapleisdavo baimė, jog jie dabar sunkiai serga arba
netrukus susirgs. Ilgainiui ši baimė tapdavo giliausia
asmenybę užvaldžiusia savastimi, vadinama nozofobija.
Šiam psichikos sutrikimui savo prigimtimi ir simptomais artima lipemanija. Jos aukomis buvo Schopenhaueris, Schumannas, Strindbergas, kurie paniškai bijojo dėl
savo gyvybės, įvairių menamų užsikrėtimų, ligų ir kitų
galimų pavojų.
Vertėtų užsiminti ir apie mažiau pavojingą psichikos sutrikimą megalomaniją, nuo kurios kentėjo Dante,
Michelangelo, Boileau, Chateaubriand’as, Vrubelis, Dalí
ir kiti – mat jie apskritai negalėjo klausyti gerų žodžių
apie nieką kitą, išskyrus save. Nors menkiau išreikštos
megalomanijos apraiškos buvo įprastas ir paplitęs tarp
genialių asmenybių reiškinys, vis dėlto nepalyginti rečiau tarp išskirtinio talento žmonių aptinkama jos priešingybė. Pavyzdžiui, Pascalis dėl perdėto, net liguistą
formą įgavusio kuklumo nuolatos atsisakinėdamas taip
ir nesiryžo parašyti savo autobiografijos.
Šią temą apie menininkų psichikos sutrikimus ir jų
raiškos formas galima būtų plėtoti iki begalybės. Taip
pat galima spekuliatyviai samprotauti, pavyzdžiui, kiek
Sokrato, Platono, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Byrono, Čaikovskio, Prousto, Foucault, Pasolini ir daugybės kitų ryškių kūrėjų homoseksualumas darė įtakos
jų meninės kūrybos stiliui. Ar iš tikrųjų, kaip rašoma
daugelyje šiai temai skirtų tekstų, tai buvo gražaus harmoningo žmogaus kūno kultas, o gal polinkis į meninių formų subtilumą, rafinuotumą, egzaltaciją ar priešingai – į galingą ekspresiją, tradicijų laužymą ir naujų
kelių ieškojimą? Pavyzdys – Michelangelo kūryba: vyraujantis gražaus vyriško kūno kultas ir beveik visiškas
moteriško prado ignoravimas. Panašias nuostatas regime ir modernėjančios Vakarų meno istorijos pradininko
Winckelmanno graikiško vyriško kūno skulptūriškumo
aukštinime, kuris buvo traktuojamas ir vėlesnėje helenomanijos tradicijoje kaip nepasiekiamas amžinas tikro
meniškumo idealas.
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Gediminas Zemlickas

Pabūklo šūviais
pašlovinta Kazimiero
Semenavičiaus knyga (8)
AU GA N T KYL A M A Į E R DV E S

Kazimiero Semenavičiaus knygos Didysis artilerijos menas
vertėjas iš lotynų į lietuvių kalbą Sigitas Lūžys už šį išskirtinės svarbos darbą 2018 metais apdovanotas Martyno Mažvydo premija. Jis perspėja skaitytoją, ieškantį artilerijos dalykų, kad šis gali ir nusivilti, nes knyga skirta
ne tiek artilerijai, kiek artilerijos menui. Šis pasirinkimas
baroko epochos autoriui leidžia nuo specifinių amato dalykų pereiti prie gerokai platesnio konteksto, veda prie
filologinio ir humanitarinio minčių dėstymo būdo ir išplečia veikalo erdvę.
Kazimieras Semenavičius pabrėžia esąs profesionalus karys, artileristas, karinis inžinierius, atitinkamai
dėsto ir savo mintis. Jo gyvenimas ir veikla kupina įvykių, mūšių su maskvėnais, totoriais ir kazokais patirčių.
Jis karo prieš ispanus dėl Nyderlandų nepriklausomybės
dalyvis, jam tekdavo dalyvauti įtvirtintų miestų ir tvirtovių apsiaustyse, veikiausiai kai kurių ir gynime. Asmeniniai Semenavičiaus išgyvenimai persunkti tiek pergalių džiaugsmo ir valstybių pirmųjų asmenų palankumo,
tiek pralaimėjimų ir nesėkmių kartėlio. Taigi pilnakraujė
baroko epochos asmenybė, turinti ką pasakyti. Nesigiria
išmanąs visas gyvenimo sritis, todėl mielai pasitelkia
praėjusių epochų išmintingų valdovų, karvedžių ir autoritetų patirtis, mielai cituoja Antikos filosofus, poetus,
kitus istorijoje pėdsaką palikusius asmenis. Vien Antika
neapsiriboja, pasitelkia ir vėlesnių amžių įžvalgas. Lietuvis bajoras matė savo aplinkos ir valstybių, kuriose jam
teko gyventi ir veikti, netobulumus, tad jam ši amžių
patikrinta patirtis labai praversdavo, o pasirinktas bendravimo su skaitytoju būdas tam labai tiko.
Kreipdamasis į pabūklininkus, raketų ir fejerverkų
meistrautojus, turi ką jiems patarti, stengiasi apsaugoti
nuo dažnai daromų klaidų. Kartais nukrypsta į technologines amato detales, kurios kadaise rūpėjo auksarankiams, o šiandien įdomios nebent mokslo istorikams. Gal
ir kitų sričių galvočiams, kurie studijuoja žmogaus minties skleidimosi kelius besikeičiančių amžių tėkmėje. Toli
gražu ne kiekvienam skaitytojui tos knygos vietos gali
būti patrauklios, nors nelygu skaitytojas. Bet kas svarbu
ir įdomu turėtų būti kiekvienam mąstančiam žmogui,
mūsų laikų inteligentui, nepriklausomai nuo profesijos
ar pomėgių, tai ta literatūrinė ir filosofinė erdvė, kurią
Pradžia – Naujoji Romuva, 2018, Nr. 3

savo knygoje kuria Semenavičius. Čia jo geriausi pagalbininkai – senovės graikų ir romėnų, Viduramžių ir
Renesanso laikų išminties ir meninio žodžio skelbėjai,
mums dažnai visai negirdėti. Savikritiškesnis skaitytojas gali ne juokais sutrikti, jeigu ligi šiol labai gerai manė
apie savo apsiskaitymą ir filologinę erudiciją. Semenavičius randa progų cituoti daugybę mums negirdėtų
autorių, o tai mūsų savivoką iš pradžių gali užgauti.
Išeitų, kad, net lygindamiesi su XVII a. kariu, kad ir bajoru, daug kuo jam neprilygstame, kad ir savąja erudicija, bent jau filologine. Tačiau turėtų ir nudžiuginti: juk
gavome puikią progą kai ką naujo sužinoti, susimąstyti.
Gal ne vien apie pačią artileriją ar raketas susimąstyti, o
apskritai apie knygoje kuriamą kultūrinę ir technologinę
erdvę, kuriai įvardyti išties labiausiai ir dera Semenavičiaus vartojama sąvoka didysis artilerijos menas. Autorius
be prievartos tarsi skatina bendrauti per laiko ir geografinės erdvės nuotolius, o tai – vertybė.
Štai kada pradedi suvokti ligi tol ne itin giliai į sąmonę smigusį faktą, kad autorius šiai knygai parašyti buvo
pasitelkęs arti 200 įvairių kitų knygų. Tikriausiai ne visas
ištisai skaitė (nebūtų laiko savąją rašyti), bet sau naudingas mintis išsigliaudė. Skaitydami Semenavičių, turime
daug progų nustebti: viskas aplinkui sensta, dūla ir galop nunyksta, tik ne išmintis. Stebėtinas gyvybingumas
to, kas teisinga, tikra, amžių patikrinta. Ar ne tą žodžio,
knygoje įprasmintos minties svarbą ir siekė savo skaitytojui perteikti mūsų bajoras?
Mes savo straipsnių serijos tęsiniui pasirinkome
tarsi Semenavičiaus taikyto metodo priešybę: savo
žingsnių sekai atramos ieškoti ne vien gilioje praeityje,
ne pirmtakų išbraidytuose plotuose, bet šuolyje į ateitį,
iš XVII į atsivėrusį raketų XX amžių. Ar tebegyvos jame
Semenavičiaus idėjos? Jei patys išradimai naudojami,
tai kiek juose Semenavičiaus? Pusantro šimto metų jo
veikalas buvo skaitomas, aktualus, vėliau tiek pat laiko primirštas. Semenavičiaus brėžiniuose užfiksuotos
keliapakopės raketos šiandien savaime suprantamas
dalykas, visiems pažįstamas, tik ar dažnai susiejamas
su mūsų išradėju? Lygiai kaip ir raketos stabilizavimui
pasiūlytas vadinamasis delta sparnas. Dažniausiai tai
jau anoniminiais virtę atradimai. Panašiai kaip liaudies
daina, absorbavusi tikrąjį kūrėją, virtusį anonimu. Tie
patys išradimai iš naujo atrandami, pirmieji atradėjai
pamirštami, o užmarštis tampa puikia terpe iš naujo
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KOSMOSO VIZ IONIERIUS IŠ PERU

Sigitas Lūžys tikriausiai ilgai nesusilauks sau lygaus konkurento už
K. Semenavičiaus knygos Didysis artilerijos menas vertimą į lietuvių
kalbą. Už šį titanišką darbą Vytauto Didžiojo universiteto lotynistas
apdovanotas 2018 m. Martyno Mažvydo premija.
G E D I M I N O Z E M L I C K O nuotrauka

tiems patiems atradimams tarpti. Natūrali techninės
pažangos raida, nors taikstytis su užmarštimi ir raidos
nežinojimu nederėtų.
Per Semenavičiaus asmenybę, kaip savotišką etaloną, mėginame žvelgti ir į XX a. raketų kūrimo problematiką. Joje daug savotiškų konstantų, nuo laiko tėkmės
mažai priklausomų dėsningumų. Kūryba turi savus dėsnius, ir juos apeiti toli gražu ne visada pavyksta. Artilerija, raketos, balistikos mokslas ir menas, pradedant nuo
šventinių fejerverkų pasilinksminimuose iki reaktyvinio
judesio ir aeronautikos subtilybių tobulinimo – visa tai
siekis įveikti Žemės traukos jėgą, įsisavinti vis naujas erdves ir skrydžio tolius. Pasiekti naują greičio ribą, įveikti
didesnį nuotolį, aukštį – tai pažinimo žingsniai. Ne at
skirų asmenybių kaprizas, ne vien išskirtinumo ir pasipuikavimo siekis, bet objektyvus dėsningumas, neišvengiama žmonijos gyvavimo ir tolesnės raidos pasekmė.
Žmonijai ankšta žemės vystykluose, ji auga ir kyla į erdves. Semenavičius buvo šios būtinybės pagautas ir nešamas. Kitas dalykas, kaip savo veiklos priedermę buvo
suvokęs ir apmąstęs. Tačiau net spręsdamas utilitarines
užduotis, tarsi nesutramdomos vidinės jėgos veikiamas,
nuolat gręždavosi į pirmtakų laikus, juose siekdamas
atramos ir savo įžvalgų patvirtinimo. Tai išminties siekis.
O mums knieti jo siekius įžvelgti kitų, moderniausių laikų tyrėjų ir kūrėjų darbuose, taip pat ir dabartyje. Taigi
Semenavičius ir jo knyga mums tarsi savotiškas kompasas pasirinktame kelyje.

Tačiau grįžkime prie mūsų avių, kaip šmaikščiai pasakė vienas XIX a. prancūzų teisėjas, kuriam pabodo
advokato išvedžiojimai. Frazė tapo priežodžiu, nuvilnijo per Europą, gal ir pasaulį. Ar galėjo Robertas
Goddardas numanyti, kad vienam svarbiausių jo išradimų – skysto kuro raketos variklio sukūrimo prioritetui – iškils nelauktas pavojus? Perkūnas nugriaudėjo
iš giedro dangaus, kitaip nepavadinsi. Pusantrų metų
praėjus po sėkmingo Goddardo eksperimento tetulės
Effie ūkio lauke, 1927 m. spalio 27 d. Peru sostinės Limos laikraštis El Comercio išspausdino straipsnį, kuris
Goddardą privertė ne juokais sunerimti. Straipsnio autorius Pedro Eleodoro Pauletas Mostajo (1874–1945),
niekam negirdėtas išradėjas, tvirtino jau prieš 30 metų
sukūręs skysto kuro raketos variklį ir atlikęs sėkmingus
bandymus, tad jam ir turįs priklausyti šio išradimo prioritetas. Minėtą straipsnį netruko persispausdinti Paryžiaus spauda, tad Goddardą pasiekė veikiausiai per
kurį nors prancūzų laikraštį. Mat minimas skysto kuro
variklis kurtas XIX a. pabaigoje ir sėkmingai išbandytas
būtent Paryžiuje.
Ar reikia sakyti, kad raketų ir technikos mokslų
aplinkoje kilo, švelniai tariant, šiokia tokia sumaištis.
Kaip galėjo atsitikti, kad apie tokį reikšmingą eksperimentą ir išradėją ligi tol nieko negirdėta? Mistifikacija, o
gal falsifikacija ieškant lengviausio būdo pagarsėti? Jeigu
išradimo ir straipsnio autorius savo pretenzijų tikrumą
patvirtintų konkrečiais įrodymais, autentiškais variklio
brėžiniais, nuotraukomis, spaudos atsiliepimais, tada
kitas reikalas, kai ką tektų peržiūrėti raketų mokslo ir
praktikos raidoje.
Tarp suinteresuotų šios istorijos asmenų, be R. Goddardo, galėjo atsidurti ir Hermannas Oberthas, dar
ankstyvoje jaunystėje skaičiavimais pagrindęs, kad kieto kuro raketa nepajėgi išvystyti pirmojo kosminio greičio, kurį būtina pasiekti norint įveikti Žemės traukos
jėgą. Įmanoma tik pritaikius skysto kuro raketos variklį.
Tokios pat teorinės išvados buvo priėjęs ir Goddardas.
Tik skysto kuro raketa galėjo realiai atverti dangaus
vartus į kosmosą, tai vėlesni įvykiai ir patvirtino. Kadangi kiekviena nauja žinia apie artėjančius skrydžius į
kosmosą buvo ir lieka svarbi žmonijos istorijai, susipažinkime su dar vienu pretendentu į reikšmingą XIX a.
pabaigos išradimą.
Vargu ar Lietuvoje plačiau girdėtas Pedro Pauletas,
nors to vertas. Peru valstybės diplomatas, mokslininkas
ir išradėjas. Kilęs iš Peru pietuose dykumos pakraštyje
šalia snaudžiančio ugnikalnio El Misti papėdėje įsikūrusio Arekipa miesto, šiandien pagal gyventojų skaičių šalyje nusileidžiančio tik sostinei Limai. Jam gimus mieste
gyveno vos 31 tūkst. gyventojų, šiuo metu jų artėja prie
milijono. Kaip H. Oberthą ir R. Goddardą vaikystėje,
Pedro Pauleto svajonių pasaulį buvo užvaldžiusi fantastinė literatūra. Vienas iš vaikinuko mokytojų prancūzas
kunigas Hipotas Duhamelis į Arekipà atsivežė kelias dėžes knygų, tarp kurių buvo ir Jules’io Verne’o kūrinių.
Per jas vaikinas susižavėjo kosminėmis kelionėmis, o jos
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Pedro Pauletas savo kosminių
vaizdinių pasaulyje

be raketų neįsivaizduojamos. Dar mokykloje vaikinas
pradėjo konstruoti nedideles raketas fejerverkams laidyti. Įdomiausia, kad jau 1885 m. vienuolikmetis Pedro
bandymams naudojo savo sumanytas skystu kuru varomas raketas. Bent taip jis pats vėliau tvirtino. Tie metai
skysto kuro raketų kūrimo istorijoje neįsitvirtino, bet prisiminti nepakenktų. Būtų įdomu sužinoti, kas sužadino
būtent šį techninį sprendimą, kai Europoje pirmenybė
dar teikta kieto kuro raketoms.
Baigęs mokyklą, Pedro įstojo į San Augustino nacionalinį universitetą, bet dėl lėšų stygiaus studijų tęsti
nebegalėjo. Laimė, universiteto rektorius laikė savo pa
reiga pastebėtą jaunąjį talentą išsaugoti mokslo ir valstybės labui. Jis sukvietė kelis mokslo autoritetus ir surengė
jaunuoliui egzaminą. Pedro Pauleto žinios visiems padarė įspūdį. Netrukus Peru vyriausybė jam skyrė valstybės stipendiją inžinerijos ir architektūros studijoms Sorbonos universitete Paryžiuje. Ir ten visą laisvesnį laiką
jaunuolis skyrė savo pamėgtoms raketoms, 1895 metų
pabaigoje išrado ir toliau tobulino skysto kuro variklį
savo konstrukcijos raketai. Išeitų, 30 metų anksčiau už
R. Goddardą.
Pauleto tvirtinimu, jo sukurtas variklis veikė diazoto oksido (azoto suboksido, dar vadinamo linksmina-

mosiomis arba juoko dujomis) ir benzolo pagrindu.
Įpurškiama į kūginės formos degimo kamerą, uždegama elektros kibirkštimi. 10 cm aukščio ir 10 cm skersmens degimo kamera buvo pagaminta iš plieno su
vanadžio priemaiša, o tai buvo naujovė. Pustrečio kilogramo variklis, pasiekęs 300 uždegimų per minutę, anot
Pauleto, išvystė 1 tūkst. niutonų traukos jėgą, varikliui
dirbant kone valandą. Priminsime, kad žemės paviršiuje 1 kg maės kūnas sveria 9,8 N. Galima pateikti ir
kitą vaizdingą palyginimą: 1 N lygus jėgai, kuria žemės
trauka veikia 100 g obuolį. Vis dėlto 1897 m. Pauletas
nutraukė savo variklio tobulinimo eksperimentus, veikiausiai dėl jų pavojingumo.

I R PA R Y Ž I A U S Ž U R N A L I S TA I
PR A SNAU DĖ I ŠR A DĖJĄ

Pedro Pauletas aprašė ir kitą savo išradimą, 1900 m. sukurtą skysto kuro raketos variklį Girándulą. Jį sudarė ant
dviračio rato tangentiniu (liestiniu) būdu įtvirtintos trys
raketos. Degalai buvo tiekiami pritaikius perforuotą žiedą ir vamzdelius išilgai stipinų. Pauletas naudojo penklastitą, sprogstamųjų medžiagų klasės degalus, kuriuos
1881 m. pasiūlė prancūzų chemikas Eugène’as Turpinas.
Tai buvo skysto diazoto tetraoksido N2O4 (oksidatorius)

Limos aeronautikos muziejuje
eksponuojamas P. Pauleto skystu
kuru varomo variklio modelis
P. Pauleto raketinis variklis
Girándula. Kuras į raketas
paduodamas per rato stipinus,
raketų dujų išmetimai priversdavo
ratą suktis.
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Šis Limos aeronautikos muziejuje eksponuojamas raketinis erdvėlaivis turi
kiaušinio formos valdymo kabiną ekipažui, po ieties formos trikampiu
matyti raketų baterijų angos išmetamosioms dujoms. Kairiajame
nuotraukos kampe – paties išradėjo Pedro Pauleto skulptūrinis biustas.
Raketoplanas Avion Torpedo vertikalioje padėtyje. Dvi raketų baterijos
įmontuotos iš abiejų ekipažo kabinos šonų. Kai raketos nukreiptos žemyn,
raketoplanas kyla vertikaliai aukštyn.

mišinys santykiu 3:2 su anglies disulfidu arba nitrobenzenu. Šie dalykai chemija mažiau besidomintiems gali
atrodyti nuobodoki, bet priminsime, kad Pedro Pauletas,
Sorbonos universitete studijuodamas inžinerijos mokslus, kartu krimto ir chemijos subtilybes, tarp kitų profesorių jam dėstė ir chemijos garsenybė Claude’as Louis
Berthollet (1748–1822).
Dar tobulinant Girándulos variklį ir pasiekus maksimalius apsisukimus, įvyko sprogimas, buvo pažeista
Pauleto klausa, vėliau išsivystė kurtumas. Jam buvo
uždrausti laboratoriniai eksperimentai su sprogstamomis medžiagomis, teko atsisakyti praktinių darbų ir su
raketų varikliais. Išradėjui tai buvo didelis smūgis. Gal
visa tai tapo viena iš priežasčių, kodėl geri sumanymai
neįgavo tolesnės eigos.
Į galvą šauna ne vienas klausimas. Kaip atsitiko, kad
perujietis savo jėgas sutelkė į skysto kuro variklio kūrimą,
kai daugelis išradėjų, taip pat ir to meto pramonė, buvo
pasiryžę toliau tobulinti kieto kuro raketas? Pagaliau kodėl skysto kuro raketos išradimo autorius tris dešimtmečius beveik nieko nedarė, kad išgarsintų savo išradimą,
užsitikrintų ne tik savąjį, bet ir Peru valstybės prioritetą
raketologijos istorijoje? Peru išradėjo nenaudai kalbėjo tie
faktai, kad jis nepateikė beveik jokių svarbiausių savo išradimų brėžinių, negavo nė vieno patento, nepateikė nė
vienos paraiškos patentui gauti. Nebuvo parašęs ir išradimus pristatančių publikacijų. Ne mažiau keista, kad šiaip
jau landūs Paryžiaus žurnalistai visai nesusidomėjo šiais
stebinančiais išradimais. Jų vertintojai trims dešimtmečiams praėjus galėjo remtis tik paties išradėjo mintimis iš
1927 m. straipsnio laikraštyje El Comercio.

Erdvėlaivio Avion Torpedo padėtis skrendant vertikaliai (viršuje) ir
horizontaliai (apačioje). Laivą laikantis ieties formos trikampis sukiojamas
nuo vertikalios iki horizontalios padėties. Rodoma, kad ieties smailė
nukreipta horizonto link, vadinasi, raketoplanas kils judėdamas į priekį.

PA U L E T O E R D V Ė L A I V I S
AV I O N T O R P E D O

Šiandien mokslo istorikai yra palankesnėje padėtyje, nes
gali remtis ir antrąja Pedro Pauleto publikacija, tiksliau –
interviu, išspausdintu 1944 m. balandžio 18 d. Argentinos laikraštyje La Cronica. Jame aprašomas ne mažiau
stebėtinas 1902 m. Pauleto išradimas, kurio apeiti niekaip negalime. Jis atsidėjęs kūrė ir tobulino savo sumanytą skraidantį aparatą, kurio veikimo koncepciją ir formą išrutulioti prireikė daug pastangų. Šį darbą pradėjo
1900 m. Paryžiuje, dirbdamas Peru konsulate, o užbaigė
1902 m. Antverpene, tapęs Peru konsulu Belgijoje. Suprojektavo vertikalaus pakilimo ir skrydžio lėktuvą Avion
Torpedo, vėliau pavadinęs jį „autobolidu“. Tai turėjo būti
tam metui neįtikėtinai tobulas lėktuvas, pirmas žmonijos istorijoje raketoplanas, skysto kuro variklio varomas
specifinių aerodinaminių savybių erdvėlaivis.
Daug pastangų P. Pauletui kainavo sukurti tinkamus degalus. Nauja buvo ir tai, kad jo variklyje degalai
ir oksidatorius pilami į atskiras talpas, sumaišomi paduodant į degimo kamerą. Mišiniui uždegti pritaikytos
automobiliuose naudojamos žvakės. Iš esmės ta pati
schema taikoma ir šiuolaikinėse kosminėse raketose.
Pauleto erdvėlaivio konstrukcijoje numatytos atmosferos
ir kosmose nesvarumo sąlygomis naudotinos atsparios
medžiagos, elektrinis aprūpinimas iš termoelektrinių
baterijų, apšildomos aparato sienos.
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Interviu laikraštyje La Cronica Pedro Pauletas pateikė savo raketinio erdvėlaivio skrydžio koncepciją, kaip,
įveikus Žemės atmosferos ir gravitacijos pasipriešinimą, pakilti į kosmosą. Atsižvelgta į tai, kad atmosfera
nevienalytė, jos tankis skiriasi įvairiame aukštyje, todėl
kosminis aparatas Avion Torpedo buvo pritaikytas skristi
skirtingose aplinkose. Kosminėje erdvėje iškiltų visai kiti
reikalavimai, tad atsisakyta propelerio ir sklandymo elementų, užtat apmąstyta kuo optimalesnė aparato forma
ir būtinos astrodinaminės funkcijos. Atsižvelgta į astronauto padėtį aparate, kad šis jaustųsi patogiai, turėtų kiek
įmanoma didesnę judėjimo laisvę. Pasirinkta sferinė hermetiškos kameros forma, kaip stabiliausia išorinių veiksnių sąlygomis. Skamba fantastiškai net XXI a. skaitytojui.
Po sprogimo bandant dar Girándulos variklį, Pauletas, atrodytų, turėjo atsidėti mažiau pavojingai veiklai,
nerizikuoti ir siekti, kad erdvėlaivis Avion Torpedo iš
projektinių brėžinių persikeltų į materialų įgyvendinimą, o tada ir bandymus. Tam reikėjo nemenkų lėšų, o
jų niekas neskubėjo teikti. Gal Pauletas neįvertino savo
darbų viešinimo svarbos, reklamos būtinybės? O gal
buvo uždaroko būdo žmogus, kiek panašus į mūsų gerą
pažįstamą Robertą Goddardą? O čia dar įsipareigojimai
jį į Europą išsiuntusiai valstybei. 1904 m. Peru vyriausybė atšaukė Pauletą į tėvynę ir įpareigojo Limoje steigti
profesinę menų ir amatų mokyklą, kuriai jis kurį laiką ir
vadovavo. Kartu leido žurnalą Ilustración Peruana, kuriame plėtojo technikos ir mokslo naujovių tematiką, siekdamas į jas įtraukti kuo daugiau Peru jaunimo. O kad
entuziastų būta, byloja tas faktas, kad Limoje kilo mintis įsteigti aeroklubą ir jam vadovauti, žinoma, kviestas
inžinierius Pedro Pauletas. Aeroklubas turėjo būti pavadintas 1910 m. lėktuvo katastrofoje Europos Alpėse žuvusio pirmojo Peru aviacijos propaguotojo Jorge Antonio
Chávezo Dartnello (1887–1910) vardu.

I M P E R I J A B E T I N G I N I Ų,
M E L A G I Ų I R VA G I Ų

Priėjome tą mūsų pasakojimo vietą, kur tiesiog būtina
bent glaustai susipažinti su dar viena Peru įžymybe, vienu pasaulio aeronautikos pirmtakų, erdvių nugalėtoju,
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todėl trumpam teks išsiskirti su Pedro Pauletu. Norint
geriau pažinti perujiečius, būtinas šioks toks posūkis į
kai kurias Peru valstybės praeities ypatybes.
Lietuviai didžiuojasi savo valstybės pirmtake Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, kai kas tvirtina ją buvus
imperija. Ne mažesnes pretenzijas į imperijos palikuonių
statusą nusipelno Peru piliečiai. Inkų valstybė (imperija)
užėmė didžiulę Pietų Amerikos teritoriją, kurioje telpa
dabartinės Peru, Bolivija ir Ekvadoras, iš dalies Argentina, Čilė ir Kolumbija. Mus ta imperija stebina daugeliu
ypatybių: inkai neturėjo rašto, bent jau mums įprasto rašto pavyzdžių nepaliko. Ir pinigų nežinojo, tiesa, kai kur
(Čimu regione) naudojo pinigų ekvivalentą – kriaukles,
pupas ir pan. Valstybės ūkinė veikla, ekonomika buvo
grįsta natūriniais mainais. Bet tai netrukdė valstybei įrenginėti kasyklas, tiesti kelius net ir per neprieinamas Andų
kalnyno vietas, vystyti stebėtiną architektūrą (svarbiausia
tos imperijos meno rūšis). Valstybė kaupė ir sandėliavo
maisto atsargas, kad nederlingais metais sušelptų nukentėjusius regionus. Inkų valstybė nemokamai išlaikydavo
mažamečius vaikus ir visus 60 metų sulaukusius savo
piliečius. Inkai buvo išgyvendinę problemą, prieš kurią
bejėgės, ko gero, visos pasaulio valstybės net XXI amžiuje: jų valstybėje nebuvo tinginių, melagių ir vagių. Mat
pagal senuosius inkų tikėjimus tai buvo trys didžiosios
nuodėmės. Nuo vaikystės vaikai buvo auklėjami taip, kad
nė minties nekiltų nusižengti. Kuri Europos valstybė tuo
galėjo ar gali pasigirti? Kai kas tai vadina komunizmu.
Svarbu prasmė, slypinti kad ir šioje sąvokoje.
Keli žodžiai apie inkų kosmosą, jų kosmologinius
simbolius. Auksą jie suvokė kaip Saulės simbolį, gyvųjų
ir mirusiųjų pasaulių tarpininką. Sidabrą laikė Mėnulio,
o varį – Žemės įsikūnijimu. Jokia kita Amerikos žemyno
šalis negalėjo lygintis su inkais pagal metalų apdirbimo
ir statybų technologijas. Tuos laikus šiandien primena
tvirtovė Maču Pikču ir kitų didingų statinių liekanos.
Žinovai teigia, kad Andų gyventojai buvo sukūrę vieną
didingiausių civilizacijų pasaulyje. Ir vieną pažeidžiamiausių, kaip tuojau įsitikinsime.
Į Pietų Amerikos gilumą įžengė Senasis žemynas
ispanų konkistadoro Francisco Pizarro (apie 1475–1541)

Dar ilgai Peru valstybė, kadaise
buvusi Inkų imperija, stebins žmoniją
savo paslaptimis. Kad ir garsiosios
Naska linijos. Dalis tyrinėtojų jas laikė
kosmogoninės paskirties ženklais,
bet kokį ryšį su jais galėjo turėti
gyvatės, beždžionės ir kitų gyvūnų
išbraižyti siluetai? Akivaizdu, kad
Andų kalnynas net ir XXI amžiuje
bando užmegzti ryšį kol kas žmonijai
nesuprantamos kalbos įvaizdžiais.
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1532 m. Kachamarkos mūšis – Senojo ir Naujojo žemynų susidūrimas.

asmenyje. Jo gimimo data šaltiniuose „siūbuoja“ kaip jo
vadovauta karavelė banguotame Atlanto vandenyne. Su
kokiomis intencijomis atvyko krikščioniškos Europos
tautos atstovai? 1532 m. lapkričio 16 d. 106 Pizarro pėstininkai ir 62 raiteliai susikovė su 80 tūkst. inkų armija.
Ligi tol neregėti žirgai ir šaunamieji ginklai tarp indėnų
pasėjo tokią paniką, tarsi iš dangaus būtų nusileidusios
jiems priešiškos baltaveidės dievybės. Savo imperatoriaus Atahualpos vedami inkai beveik nepasipriešino
atėjūnams. Ispanai prarado tik 5 karius, o kiek išžudė
inkų karių, stengiasi neminėti. Šį mūšį prie Kachamarkos
būtų teisingiau pavadinti skerdynėmis. Senoje graviūroje pavaizduoti ir paniką tarp inkų pasėję mūšyje naudoti
pabūklai. Pavyzdys, ką reiškia parako galia jo nežinojusiai civilizacijai.
Konkistadorų klasta ir žiaurumas neatsitiktinai tapo
priežodžiu. Įsitvirtinęs Kachamarkos mieste, Pizarro nusiuntė pasiuntinį pas Atahualpą, kviesdamas deryboms.
Kai šis atvyko į miesto aikštę su imperatoriui derama iškilminga palyda, Pizarro jo nesiteikė pasitikti. Nusiuntė
dominikoną, kad pakviestų imperatorių pietų į patalpą
pas ispanus. Šiam nesutikus, dominikonas ėmė jam aiškinti krikščioniško tikėjimo tiesas ir padavė į rankas liturgijos knygą. Atahualpa metė ją žemėn, o ispanai to tik ir
laukė. Iššokę iš pasalų, ėmė žudyti palydos karius, suėmė
imperatorių. Išvydęs, kaip godžiai ispanai puolė prie jo
atsivežto aukso, sidabro ir brangakmenių, Atahualpa pasiūlė išpirką už savo gyvybę: per du mėnesius jo pavaldiniai sklidinai pripildysią auksu patalpą, kurioje jis įkalintas. Savo pažadą įvykdė, bet ispanai ne tik neišlaisvino
belaisvio, bet teisė pagal savo įstatymus ir nuteisė gyvą
sudeginti. Atahualpa paprieštaravo: netekęs kūno, jis nebus įleistas į mirusiųjų pasaulį. Ispanai sutiko jį pakarti...
Inkai traukėsi į neprieinamus Andų tarpeklius, nuolat sukildavo, narsiai kovėsi iki 1572 metų, kol galutinai
pralaimėjo. Parakas būtų išgelbėjęs jų imperiją, jeigu inkai jį būtų žinoję. Prieš europiečių karo technologijas ir
klastas inkų civilizacija buvo bejėgė.
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Paskutinysis Inkų imperatorius Atahualpa
(Atawallpa, Atabalipa; 1497–1533)

Buvusios inkų imperijos vietoje iškilo Peru vicekaralystė, tapusi labiausiai klestinčia Ispan‑ijos kolonija. Peru
žemės turtų dėka. Dar 1932 metais konkistadorai įkūrė pirmąjį Peru ispanų miestą San Miguel de Piura. 1535 metais
Francisco Pizarro įkūrė naująją ispaniškosios Peru sostinę
Limą, kaip įkūrėjas šis žiaurus grobuonis ir palaidotas Limos katedroje. Keistai skamba, bet tais pačiais 1535-aisiais
buvo įsteigtas ir Limos Šv. Morkaus universitetas. Būtų tas
pat, jei kunigaikštis Gediminas, susapnavęs geležinį vilką,
pradėtų statyti Vilniaus miestą ir kartu steigti universitetą. Beje, Vilniaus universitetas (įkurtas 1579 m.) 44 metais
jaunesnis už Limos Šv. Morkaus universitetą. Kartais pravartu lyginti, kad per daug nesipūstume.

P I R M A S I S P E R U AV I A C I J O S
P R O PA G U O T O J A S

Nors šiandieniniame pasaulyje Peru gal ir nevaidina išskirtinio vaidmens, bet jos gyventojai turi kuo didžiuotis. Ne vien praeitimi, bet ir asmenybėmis. Viena tokių – XX a. pradžios jau minėtas Peru aviatorius Jorge
Chávezas. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno tautiečiams
būtina žinoti apie šį vyrą. O per jo likimą geriau pažinsime ir Peru valstybę, kaip vieną iš aviacijos ir aeronautikos, erdvės įsisavinimo pradininkių.
1910 m. Europa nekantriai laukė naujo aviacijos rekordo, rugsėjo 23-ąją ta diena išaušo. Kuris iš trijų lakūnų – amerikietis, italas, o gal Peru gentainis pirmasis pasaulyje perskris Alpes, didžiausią ir aukščiausią Europos
kalnyną? Pasiryžėlių pasitikėjimą savo jėgomis kaitino
Italijos skraidymo klubo pasiūlyta 20 tūkst. dolerių premija nugalėtojui. Viena iš sąlygų: nugalėtojas galės pretenduoti į premiją, jei maršrute numatytą vietą pasieks
gyvas. Deja, italas nesuskubo su savo lėktuvu atvykti
į starto vietą, o amerikietis turėjo atsisveikinti su lenktynėmis po dviejų nesėkmingų bandymų pakilti. Liko
vienintelis dalyvis – dvidešimt trejų metų Peru pilotas
Jorge Chávezas. Pakilęs iš Ried-Brigo Šveicarijoje (Valė
kantonas), paėmė kursą į Domodosolos miestą šiaurės
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Ispanų dominikonų vienuolis,
misionierius humanistas Bartolomé
de las Casas (1484–1566), Salamankos
universiteto auklėtinis, sukrėstas savo
tautiečių konkistadorų žvėriškumo
Pietų Amerikos indėnų atžvilgiu,
1552 m. parašė knygą Trumpiausia
Indijų sunaikinimo istorija (Brevísima
relación de la destrucción de las Indias).
Šia knyga jis siekė paveikti būsimą
Ispanijos karalių Pilypą II (tuo metu
princą). Ispanijoje knyga sukėlė
karštas diskusijas, taip pat ir dėl
Pietų Amerikos (tuo metu vadinta
Indijomis) užkariavimo teisėtumo.
Dėl de las Caso aktyvios veiklos
galop buvo įstatymiškai panaikinta
indėnų vergovė, jis laikomas vienu
pirmųjų pasaulyje kovotoju ne tik už
Amerikos indėnų, bet apskritai už
žmogaus teises.

Italijoje (Pjemonto regionas). Mes tuo metu pasidomėsime jo gimdytojais.
Lakūno tėvas – bankininkas Manuelis Gasparas
Chávezas Moreyra (1840–1908). Motinos María Rosa
Ramona Dartnell Guisse (1849–1903) senelis Martinas
Guisse (1780–1829), vėliau žinomas kaip Jorge Martinas Guisse, buvo Didžiosios Britanijos Karališkojo laivyno karininkas. Dalyvavo Prancūzijos revoliucijos ir
Napoleono karuose, taip pat 1805 m. Trafalgaro mūšyje,
kuriam vadovavo admirolas Horatio Nelsonas (1758–
1805). Ši britų pergalė užkirto kelią Bonapartui įsiveržti į Didžiąją Britaniją ir užtikrino XIX a. imperijos dominavimą jūrose. Vėliau J. M. Guisse, įsigijęs nuosavą
laivą HMS Hecate, atvyko į Pietų Ameriką, kur savo
paslaugas pasiūlė už nepriklausomybę kovojusiai Čilei.
Kovose J. M. Guisse pasirodė reikšmingai ir garbingai.
Po karo vedė Limos gyventoją Juaną Valle Riestą, taip
anglo karinė biografija persipynė su Peru aristokratija ir
šios valstybės likimu. 1829 m. kilus karui su Kolumbija,
J. M. Guisse pasiūlyta vadovauti Peru kariniam laivynui.
Buvo pakeltas į karo laivyno viceadmirolus, istorijoje minimas kaip Peru karinio jūrų laivyno įkūrėjas. Vadovavo
didžiausio Ekvadoro miesto Gvajakilio užėmimui, kurio
metu per mūšį buvo pakirstas snaiperio kulkos. 1926 m.
Guisse palaikai buvo perkelti į Próceres panteoną Limoje. J. M. Guisse garbei Peru Aukštoji karinio jūrų laivyno
mokykla pavadinta Almirante Guisse, taip pat mažiausiai
ir du Peru karinio jūrų laivyno laivai.
Tokios istorinės asmenybės provaikaitis Jorge
Chávezas buvo pasiryžęs pratęsti garbingą giminės tradiciją, tik jį paviliojo ne jūrų platybės, o oro erdvių romantika. Jo tėvai iš Peru į Prancūziją atvyko po Ramiojo
vandenyno karo, dar vadinamo Kalio salietros karu, kai
1879–1883 m. Čilė kariavo su jungtinėmis Peru ir Bolivijos pajėgomis dėl mineralais turtingos Atakamos dykumos dalies. J. Chávezui buvo lemta gimti Paryžiuje, čia
jis baigė Elektros ir pramoninės mechanikos mokyklą
(École Violet), įgijo inžinieriaus diplomą. Buvo visapu-

siškas sportininkas, lengvosios atletikos varžybose atstovavo prancūzų ir anglų klubams, profesionaliai žaidė
futbolą ir regbį, mėgėjiškai dalyvavo dviračių ir automobilių lenktynėse, taip pat šaudymo varžybose. Vis dėlto
tituluoto sportininko likimą nulėmė aistra aeronautikai.
Mokėsi Maurice‘o ir Henri Farmano aviacijos mokyklose, čia sukonstravo kelis lėktuvų modelius. Gavęs 32-ąją
aviacijos piloto licenciją, Reimse atliko pirmąjį skrydį,
ore išsilaikė 1 val. 42 min. Aviacijos propagavimo ir skraidymo varžybose sugebėjo įveikti 142 km atstumą, Blériot
monoplanu pakilo į rekordinį 1775 m aukštį. Pakartotinai
sumušė pasaulio rekordą ties Isi le Mulino pasiekdamas
2 652 m aukštį.
Taigi Alpes perskristi J. Chávezas ryžosi kaip Europoje pagarsėjęs aviacijos rekordų autorius. Skrydį Blériot XI
monoplanu pradėjo ryžtingai, sėkmingai perskrido sudėtingiausius Alpių kalnyno ruožus ir po 51 skrydžio
minutės pasiekė maršruto tikslą – Domodosolos miestą
Italijoje. Tačiau nelabasis tyko, kur mažiausiai tikėtina.
Stipraus vėjo šuoras, tarsi keršydamas drąsuoliui, savo
įniršį bloškė į trapaus monoplano Bleriot XI sparnus ir
juos sulaužė. Pilotas krito iš 20 m aukščio, susilaužė abi
kojas, nors vidaus sužeidimų neturėjo ir sąmonės nebuvo
praradęs. Maršrutas buvo įveiktas, pirmajam pasaulyje
perskridusiam Alpes J. Chávezui sveikinimus atsiuntė
Italijos karalius ir Prancūzijos prezidentas.
Tačiau medikai to meto gydymo priemonėmis sustabdyti smarkaus kraujavimo iš piloto kojų neįstengė.
Po keturių kankinančių parų, rugsėjo 27 dieną, didžiavyris Peru valstybės pilotas mirė. Gedulingos atsisveikinimo pamaldos vyko Domodosolos miesto katedroje
ir Šv. Pranciškaus katedroje Paryžiuje. Jorge Chávezas
palaidotas šalia tėvų kapo Per Lašezo (Père-Lachaise)
kapinėse Paryžiuje, atsisveikinimo žodžius tarė Peru
filosofas, rašytojas ir diplomatas Francisco García Calderónas Rey ir garsus politikas, vėliau Prancūzijos ministras pirmininkas, 13 kartų skirtas įvairių sričių ministru
Léonas Barthou.
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XX a. pradžioje Prancūzijoje pripažintas kaip vienas talentingiausių
lakūnų buvo Peru valstybei atstovavęs lakūnas Jorge Antonio Chávez
Dartnellas, pasirašinėdavęs ir kaip Geo Chavezas

Dar vienas žvilgsnis į maršruto žemėlapį ir lakūnas Jorge Chávezas
lėktuvu Blériot pakils skrydžiui per Alpes iš Ried-Brigo vietovės
Šveicarijoje į Italijos miestą Domodosolą

Pasaulyje Jorge Chávezo žūtis sukrėtė ne tik aviatorius, bet ir daugelį paprastų žmonių. Jo laimėjimas šiandien lygintinas nebent su Charles‘o Lindbergho skrydžiu
iš JAV per Atlanto vandenyną į Europą, bet tai įvyko jau
1927 metais, taigi po 17 metų, o J. Chávezas kūrė ir dirbo
aviacijos vystymosi priešaušryje. Rekordinio ir lemtingo
skrydžio pradžioje ir maršruto pabaigoje – Brigo ir Domodosolos miestuose jam pastatyti paminklai. 1957 m.
J. Chávezo palaikai po iškilmingų ceremonijų Prancūzijoje ir Peru buvo perkelti ir perlaidoti Las Palmos aviacijos bazės soduose. Jorge Chávezo vardu pavadintas
svarbiausias Peru tarptautinis oro uostas, įkurdintas
Kaljao uostamiestyje netoli Limos. Peru gyventojams ir
ypač šios šalies aviatoriams Jorge Chávezo vardas reiškia maždaug tą patį, ką lietuviams Steponas Darius ir
Stasys Girėnas.

Svarbiausias jo atradimas sietinas su skysto kuro panaudojimu raketų varikliams. Būtent ši kuro rūšis vėliau
žmonijai atvėrė kelius į kosminę erdvę. Taigi jo įžvalgos
pasiteisino, techniniai sprendimai nebuvo diletantiški.
Gal todėl jis ir nenorėjo užsidaryti jam pernelyg siaurame aeroklubo vadovo burbule? Jį šaukė platesnės erdvės
ir horizontai. O kad ne viskas pavyko, tai ne visada nuo
žmogaus priklauso Tokį tad atsakymą siūlome į mūsų
pačių išsikeltą klausimą.
Buvome užsiminę apie perujiečio išrasto raketinio
kuro formulę. Dėl jos buvo kilę nemažai ginčų ir komplikacijų, savaip detektyvinių istorijų, neišvengta ir pramanų.
Kai kuriose publikacijose tvirtinama, kad Pauleto raketinio
kuro paieškos sudomino vokiečių karinių raketų specialistus, taip pat ir žvalgybą. Nepavykus paveikti Pauleto,
ėmėsi žygių jiems svarbią formulę įsigyti nelegaliu būdu.
Sunku pasakyti, ar vokiečiams pavyko, bet pats šis domėjimosi faktas turėjo pasekmių tolesnei išradybinei Pauleto
veiklai. Praėjus daugeliui metų jis buvo kaltinamas, kad
savo žiniomis su vokiečiais pasidalijo, net jeigu ir ne visai savo noru. Pauletas visa tai griežtai neigė. Kur veikia
slaptosios tarnybos, ten daug sunkiai patikrinamų faktų.

L A K Ū N O Ž Ū T I S PA Ž A D I N O
A I S T R Ą AV I A C I J A I

Taigi Jorge Chávezo vardu siūlyta Limoje pavadinti
aeroklubą, kuriam vadovauti kviestas Pedro Pauletas.
Natūralus pasiūlymas su technika susijusiam inžinieriui. Vis dėlto jis nesiėmė aeroklubą organizuoti. Kodėl?
Juk didvyriško lakūno mirtis, o svarbiausia jo laimėjimai aeronautikoje pažadino nepaprastą Peru jaunimo
aistrą aviacijai, tad Pauleto sprendimas gali atrodyti
keistas. Galimas daiktas, kad savo įžvalgomis Pauletas
lenkė net prityrusius Senojo žemyno aviatorius. Pastarieji pirmenybę teikė sraigtiniams lėktuvų varikliams, o
perujietis jau tuo metu įžvelgė raketinių variklių pranašumus aviacijos ateičiai. Nežinome, kokiais šaltiniais,
literatūra, autoritetais rėmėsi, bet sunku patikėti, kad
visos Pauleto naujovės būtų gimusios tuščioje vietoje.
Tomis idėjomis jis gyveno, kaip ir kiekvienas savo laiką
pralenkęs žmogus, jis ne visada buvo suprastas ir palaikomas. Pauletas netruko įsitikinti, kad tėvynėje savo
naujų kūrybinių sumanymų neįgyvendins. Finansinės
paramos išradimams įgyvendinti iš Peru valstybės negavo, ten bendraminčių nesusilaukė, tad tais pačiais 1910
m. grįžo į Europą ir bandė derinti diplomato pareigas
ir tolesnį išradybos azartą.

EPOCHINIAI IŠRADIMAI
TA I P I R L I K O B R Ė Ž I N I U O S E

Ką daugiau žinome apie šio talento likimą? Gyveno
Paryžiuje, Londone. Kokia veikla buvo užsiėmęs, ne
visada aišku. Nuo 1921 m. tęsė diplomatinę karjerą
kaip Peru generalinis konsulas Roterdame (Nyderlandai), vėliau Jokohamoje (Japonija), 1935 m. įsteigė Peru
užsienio reikalų ministerijos prekybos skyrių ir jam
vadovavo. Nuo 1941 m. su diplomatine misija dirbo
Argentinoje.
Kuo baigėsi Pedro Pauleto stulbinantys išradybiniai
užmojai, ką pavyko įgyvendinti? Daug metų dirbdamas
Peru ambasadoriumi Europoje, Pedro Pauletas ieškojo
rėmėjų savo kosminio aparato pastatymui, bet nesėk
mingai. Europiečiai dar neskubėjo investuoti į pernelyg
drąsius projektus, ką jau sakyti apie abejotiną kosminį
skrydį. Palaikymo nesulaukė ir iš Peru vyriausybės. Galop 1936 m. Britanijos ambasadai Limoje pateikė preli-
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Lakūno Jorge Antonio Chávezo laidotuvių procesija Paryžiuje, 1910
Atminimo paminklais lakūnas Jorge Chávezas pagerbtas Šveicarijoje, Italijoje, Prancūzijoje, taip pat ir Peru sostinėje Limoje.
Paminklas nuotraukoje sukurtas Šveicarijoje, Ried-Brigo mieste, pažymint lakūno skrydžio per Alpes pradžios vietovę

minarius savo pasiūlymų duomenis, veikiausiai su brėžiniais, kurių vėliau taip ir neatgavo. Jo raketinis lėktuvo
variklis („lėktuvas torpeda“) taip ir liko brėžiniuose,
praktiškai neįgyvendintas. Liūdniausia, kad ir pačių brėžinių išsaugoti nepavyko.
Išradėjas tvirtino, kad 1941 m., prieš išvykdamas į
Buenos Aires, savo skysto kuro variklį perdavęs vyriausiajam sūnui Hektorui. Šis turėjo pasitraukti iš Peru Ant
rojo pasaulinio karo metais, nes po Japonijos antpuolio
prieš JAV laivyną Perl Harbore iš Peru buvo deportuota
jo žmona japonė. Likęs be priežiūros istorinis Pedro Pauleto skystojo kuro variklis buvo prarastas. Jis pats mirė
Argentinoje 1945 metais, tais pačiais, kaip ir R. Goddardas, prie kurio mums tiesiog privalu bus sugrįžti.

S VA R U S W E R N H E R I O V O N B R A U N O
Į V E RTINIM A S

Pedro Pauleto idėjos ir techniniai sprendimai taikomi
šiuolaikiniuose kosminiuose aparatuose dažniausiai neminint jų tikrojo kūrėjo. Internetinėje erdvėje ligi šiol minimas kukliai, dažniausiai pasitenkinant lyg tarp kitko
mestelėta mintimi: esą jam kai kas priskiria skysto kuro
raketos sukūrimą. Paliekamas tarsi abejonės šešėlis. O
štai ką apie šį stebėtiną techninių sprendimų novatorių
rašė Wernheris von Braunas knygoje Pasaulinė aeronautikos istorija (ją parašė kartu su F. I. Ordway): „Atminkite,
kad Pedro Pauletas Paryžiuje 1895–1897 m. eksperimentavo su savo mažu dviejų su puse kilogramo varikliu, pasiekdamas šimto kilogramų traukos jėgą.“ Ir toliau teigė:
„Dėl šios priežasties Pauletas turi būti laikomas varomojo skysto kuro variklio pradininku.“ Vėliau išleistoje savo
knygoje Raketų mokslo ir kosminių skrydžių istorija W. von
Braunas pripažino, kad būtent Pauleto eksperimentai
padėjo žmonijai pasiekti Mėnulį. Ko gero, aukščiausias
įvertinimas, kokį Mėnulio Kolumbas galėjo skirti vienam
iš savo pirmtakų. Stiprus argumentas Pedro Pauletą, gal
ir per mažai pasaulyje girdėtą, pripažinti kaip vieną iš
aeronautikos ir kosminės aviacijos pradininkų.

Peru žmonių savimonėje jo atminimas įsitvirtino
kaip patraukliausio pavyzdžio žmogaus, gimusio neturtingoje šeimoje dykumos pakraštyje išaugusiame mieste
ir tik dėl ypatingų gabumų prasimušusio į šalies elitą,
diplomatų ir talentingiausių to meto technikos kūrėjų
gretas. Savo tėvynėje jis laikomas mokslinio ir klasikinio švietimo pagrindėju, pavyzdžiu perujiečių tautos
pažangai. Jo gimimo diena, liepos 2-oji, Peru paskelbta
Oreivystės diena.
Nacionaliniame aviacijos ir kosmoso muziejuje Vašingtone Pedro Pauletas pagerbtas kuklia atminimo lentele, kaip vienas iš aeronautikos pradininkų pasaulyje.
Vertas daugiau. Jo tyrinėjimais vis dar domimasi, jiems
1969 m. buvo skirtas 20-asis Tarptautinis astronautikos
kongresas Mar del Platoje (Argentina). Valstybėje, kurioje Peru diplomatijos atstovas dirbo paskutiniuosius
gyvenimo metus ir mirė atlikdamas savo pareigas. Savo
pranešimą kongrese jau minėtas amerikietis Frederikas
Ordway pavadino Spėjamas Pedro E. Pauleto indėlis į skysto
kuro raketos kūrimą. Pranešimo esmė tai, kad Pauleto teiginiai remiasi tik jo paties 1927 m. paskelbtąja publikacija,
nepateikus konkrečių dalykinių įrodymų.

K O VA D Ė L I Š R A D I M O P R I O R I T E T O
NESIBAIGIA

1982 m. kino režisierius Alvaro Mejía Salvatierra po
aštuonerių metų tyrimų ir parengiamųjų darbų pastatė dokumentinį filmą Ordway paieškose (isp. En busca
de Ordway). Filmas skirtas Pedro Pauleto išradimams,
mėginama įtvirtinti mintį, kad jam turi priklausyti neginčytinas kosminių kelionių vieno iš pradininkų prioritetas. Filmo pavadinime figūruoja Frederiko Ordway
pavardė, tuo norima pabrėžti, kad šis Pauleto vertintojas nėra objektyvus, nors ir buvo W. von Brauno knygos bendraautoris. Šaltojo karo tarp Sovietų Sąjungos
ir Vakarų valstybių sąlygomis Ordway siekęs įtvirtinti
amerikiečio Roberto Goddardo, kaip skysto kuro raketos kūrėjo, prioritetą pasaulyje, o tai diskredituotų
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tautinę ir valstybinę savimonę. Tam būtinas istorinis sąmoningumas ir saviugda. Yra ko pasimokyti ir iš Peru
valstybės, kaip ji karštai saugo ir propaguoja Pedro Pauleto atminimą. Už jį įtikinamai kalba jo darbai: apie 1900
metus užbaigtas konstruoti skysto kuro raketinis variklis
ir 1902 metais suprojektuotas pirmasis pasaulyje raketinis lėktuvas Avion Torpedo. Darbai, įtvirtinę autoriaus
pavardę ir prioritetą pasaulio raketinės technikos kūrėjų
gretose, tai pripažino ir raketinės technikos kūrimo grandas Wernheris von Braunas.

GODDARDAS PRIEŠ IŠR ADYBOS
BR AKONIERIUS

Profesorius Wernheris von Braunas buvo vienas iš autoritetų, kuris
pripažino Pedro Pauleto prioritetą sukuriant skysto kuro raketinį variklį
ir jo raketinės technikos kūrimo nuopelnus

P. Pauletą ar bent sukeltų abejonių. Tęsėsi nepaskelbta
kova dėl išradimo prioriteto ne tik tarp atskirų išradėjų,
bet ir tarp valstybių.
Perujiečiui įvairių šalių spaudoje buvo prikaišiojama už bendradarbiavimą su Vokietijos naciais, primetama versija, neva jis pardavęs ar perdavęs vokiečiams
savo atrastą skysto kuro raketos degalų formulę, nors
pats Pauletas ir Peru valstybės oficialūs asmenys šitai ne
kartą buvo paneigę. Manoma, kad tikroji tokių išpuolių
priežastis – noras prislopinti ir Wernherio von Brauno
nacistinės praeities šleifą, nors be pastarojo dalyvavimo
ir pastangų. Ne paskutinis vaidmuo tenka ir didžiosios
valstybės siekis įtvirtinti savo autoritetą kosmoso įsisavinimo srityje, taip pat ir išradimų istorijoje.
Abejonių ir atsargaus vertinimo šleifas pasaulio
spaudoje ir toliau lydi Pedro Pauleto atminimą, tad
Peru mokslo istorikams ir toliau yra kur reikštis. Mums,
Kazimiero Semenavičiaus kraštiečiams, suprantami dalykai. Tokia mažų ir mažiau įtakingų valstybių lemtis
daugelyje veiklų, siekiant įtvirtinti savo teises į prioritetus, kuriais naudojasi didžiosios valstybės. Prireikia
didelių pastangų ne tik prioritetus išsikovojant, bet ir
juos ginant, išlaikant tarptautinėje erdvėje. Tam būtina
sumaniai propaguoti savo valstybės ir tautos laimėjimus.
Žinodami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją, jos iškilimą ir nuosmukį, nesugrąžinamus praradimus, galime suprasti ir užjausti kitų panašaus istorinio
likimo tautų prarastis. Didžiųjų valstybių praeities paveldo dalybose mažos valstybės dažniausiai lieka nepakviestos prie dalybų stalo. Šios realybės nepakeisime, o
priešpriešinti galime tik žinojimą ir siekį išsaugoti bent
tai, kas įmanoma. O įmanoma tik puoselėjant istorinę ir
kultūrinę atmintį, gilinantis ir propaguojant savo etninės ir pilietinės tautos didžiųjų kūrėjų darbus, ugdant

Kaip į Pedro Pauleto 1927 m. publikaciją reagavo Robertas Goddardas? Bent jau viešai, regis, bangų nekėlė.
Tačiau galėjo būti ir kitaip, juk žinome, kaip karštai dėl
savo iškeltų idėjų ir išradimų kovodavo, nepakęsdavo
neteisybės. O tąkart buvo svarstoma dėl jo svarbiausio
išradimo prioriteto. Kažkas iš rašančiųjų pastebėjo, jog
raketų technikos dalykai Goddardui buvo tarsi jo asmeninė valda, savotiškas privatus draustinis. Bent jau pats
jis taip įsivaizdavo. Kiekvieną mėginantį skverbtis į jo
valdas laikė prašalaičiu, įsibrovėliu.
Metafora skambi, bet kiek ji teisinga? Jei tikrai taip,
tai R. Goddardas buvo mūsų K. Semenavičiaus priešingybė, bent jau savo profesinės veiklos nuostatose.
Mūsų kraštietis Didįjį artilerijos meną rašė ne vien tam,
kad pasigarsintų pats ar išliaupsintų savo ne itin gausius mecenatus, kuriuos dar reikėjo susirasti, sudominti
ir įrodyti savo rašomo veikalo svarba. Tą svarbą Semenavičius suvokė ir kaip neatlygintiną pagalbą pavymui
einantiems artileristams, fejerverkų ir raketų meistrams.
Lengvindamas kelią kitiems, jis skleidė technines žinias,
kurias XVII a. amatininkų cechų meistrai slėpė po septyniais užraktais vengdami konkurencijos ir nenorėdami
prarasti žymios dalies pajamų iš savo profesinės veiklos.
Semenavičiaus knygos pirmoji dalis, tas paslaptis praskleidusi, galėjo pakirsti dalį pelningų užsakymų artilerijos ar bombardų cechų meistrams, o parašytoji, tik dar
nespėta išspausdinti jo knygos antroji dalis tik pablogintų reikalus. Bent taip galėjo atrodyti tiems, kurie duonos
riekę pelnydavosi iš savo amato. Kilo net pramanas, esą
susimokę pabūklų gamintojai ar fejerverkų meistrai iš
pavydo ar keršto sutrumpino Lietuvos bajoro gyvenimą.
O jiems dar pavojingesnės knygos antroji dalis dėl tos
priežasties ir nebuvo išspausdinta, gal net sąmoningai
pradanginta. Bet apie tai dar prisiminsime, jei visagalė
Fortūna bus maloninga ir nesujauks mūsų sumanymų.
Beje, lygindami Goddardą ir Semenavičių, neturėtume būti pernelyg kategoriški. XX a. amerikietiškas gyvenimo būdas gerokai skyrėsi nuo XVII a. realijų. Semenavičiui savo išradimų teisinės apsaugos, kurią garantuotų
patentas, išimtinės savininko teisės į savo išradimus, veikiausiai neprireikdavo, o Goddardo mokslinę ir išradybinę veiklą be jo įgytų patentų būtų sunku įsivaizduoti.
Nieko nuostabaus, kad skyrėsi šių asmenybių santykis
su savo veiklos vaisiais, taip pat ir konkurentais.
Semenavičius taip atlapaširdiškai rašo apie savo paties išrastų ir iš kitų šaltinių sulasiotas ir išmėgintas pabūklų gamybos technines išmones, sprogiųjų medžiagų,
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Su talkininkais Rozvelo vietovėje prieš paleidžiant raketą: Albertas
Kiskas (R. Goddardo žmonos Esther C. Kisk-Goddard brolis), Fondo
vadovo pareigas po tėvo mirties perėmęs Harry F. Guggenheimas,
profesorius Robertas Goddardas, lakūnas pulkininkas Charlesas A.
Lindberghas ir N. T. Ljungguistas. (Naujosios Meksikos valstija, 1935,
rugsėjo 23)

artilerijos sviedinių ir fejerverkų parengimo ir pritaikymo subtilybes bei kitus profesinius dalykus, tarsi dalytųsi su artimiausiais bičiuliais. Slaptumo grifas ar kitokie
draudimai jam niekur negalioja. Apie Goddardą to nepasakysi. Beje, garsintis jis nemėgo, tą ne sykį pabrėžėme.
Buvo tipiškas vienišius. Apie 1926 m. tetulės Effie ūkio
lauke atliktus pirmuosius sėkmingus bandymus Goddardas niekur neskelbė ištisus dešimt metų. Nematė reikalo, o gal turėjo paisyti kitų įsipareigojimų? Tik 1936 m.
Smithsono instituto išleistoje jo knygoje Skystojo kuro
raketų kūrimas (Liquid Propellant Rocket Development) tie
pirmieji sėkmingi bandymai aprašyti. Žinias apie joninės
raketos pritaikymą būsimuose kosminiuose skrydžiuose
jis siuntė tam pačiam Smithsono institutui, bet su prašymu savo keturių laiškų turinio niekur neskelbti. Iš kur
toks kuklumas, o gal aplaidumas? Juk skysto kuro raketos veikimo principą Goddardas buvo užpatentavęs dar
1914 metais, o joninės raketos – 1917 metais, bet spaudoje
per daug, regis, neskubėdavo savo eksperimentų viešinti. Ne taip lengva išskirti jo veiklos motyvus, kur vykdė
slaptumo reikalavimus, o kur veikė pagal savo asmenines nuostatas, mums ne visada suvokiamas. Kiekvienas
žmogus savaip įdomus savo įpročiais.

PA G A L I A U R A S TA S M E C E N ATA S

Tais pačiais 1927 metais, kai pasirodė Pauleto straipsnis,
rudenį, Goddardo pavardė vėl išniro spaudos puslapiuose. Praslydo žinia, kad profesorius konstruos reaktyvinį
lėktuvą. Keistas pranešimas, žinant, kad išradėjo darbai
turėjo slaptumo grifą. Iš vėlesnių spaudos pranešimų
sužinome apie jo konstrukcijos (parako pagrindu) reaktyvinius sviedinius, galėjusius pasiekti 100 km aukštį, o
tai leido apskaičiuoti, kad jie galėjo įveikti 200–250 km
atstumus. Netenkino tų sviedinių pataikymo tikslumas,
bet, pritaikius valdymą radijo bangomis, šią kliūtį, regis, pavyko pašalinti. Ore manevruojantį lėktuvą raketa
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R. Goddardas tobulina raketą (Rozvelas, Naujoji Meksika, 1940 m.).

galėjo pavyti ir numušti. 1929 m. liepos 17 d. išbandyta
pirmoji Goddardo raketa, gabenusi mokslinius prietaisus (barometrą, termometrą, filmavimo kamerą), tad jam
priklauso ir pirmo pasaulyje mokslinio krovinio transportavimo raketa prioritetas. Amerikiečiai apie visus
šiuos laimėjimus mažai ką nutuokė, vargu ar tie darbai
buvo plačiau viešinami.
Ligi 1930 m. savo eksperimentams Goddardas galėjo
naudoti daugiausia Smithsono instituto dotacijas, na, dar
kliautis Vučesterio politechnikos instituto ir Klarko universiteto palaikymu. Šios institucijos savo absolventą ir
profesorių sušelpdavo ne tiek finansais, kiek papildomomis atostogomis ar kitomis lengvatomis. Jas Goddardas
skirdavo ne kurortams, o vis naujoms idėjoms įgyvendinti. Valstybės finansus valdančiųjų jo darbai nedomino, tai pasakytina ir apie karines žinybas. Net pagalbininkus profesorius samdydavosi dažnai apmokėdamas
savomis lėšomis.
Laimė, tarp suvokusių Goddardo darbų svarbą netikėtai atsirado labai svarbi asmenybė, būtent garsiausias
to meto JAV lakūnas Charlesas Augustas Lindberghas
(1902–1974). Jis 1927 m. gegužės 20–21 d. pirmasis pasaulyje vienviečiu vienmotoriu monoplanu perskrido
Atlanto vandenyną. Tai viena iš tų ne tokių jau dažnų
asmenybių, kurios, pasiekusios didžiausio pripažinimo
pasaulyje, rūpinosi ir kitais, visų pirma jaunais ir perspektyviais šalies talentais, Amerikos mokslo ir technikos
ateitimi. Toks buvo Lindberghas, todėl į jo akiratį pateko
Goddardas. Apie mokslininko veiklą ir ne visai glotnų
charakterį Lindberghas buvo prisiskaitęs, tad kreipėsi
į Masačusetso universitetą su užklausimu, kaip reiktų
vertinti drąsias Goddardo idėjas ir jo raketų kūrimo darbus? Gavęs patikinimą, kad tai joks pamišėlis, bet tikras
mokslininkas, tuojau su Goddardu susisiekė.
Jau per pirmą susitikimą vienas kitam padarė didelį
įspūdį. Mat sutikęs suinteresuotą, atidų ir nuovokų klausytoją, Goddardas, kaip reta, buvo iškalbingas ir nevyniojo žodžių į vatą. Toks atvirumas Lindberghui patiko.
Jis paskatino pramonininką ir mecenatą Danielį Guggenheimą (1856–1930), beje, Aeronautikos plėtros fondo
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steigėją, ir jo šeimą remti Goddardo raketų tyrinėjimus
kaip labai perspektyvius Amerikos ateičiai. Danielio ir
Florens Guggenheimų fondas trejiems metams Goddardui skyrė 100 tūkst. dolerių. 1930 metais JAV įsibėgėjo
Didžioji depresija, tais metais mirė D. Guggenheimas,
bet Fondo veikla tęsėsi, jam vadovauti ėmėsi įsteigėjo
sūnus Harry Franko Guggenheimas. Jo dėka mokslininkas su žmona galėjo persikelti į atokią Rozvelo vietovę
(Naujosios Meksikos valstija), čia vienuolika metų atsidės ramiai veiklai, toli nuo perdėto spaudos dėmesio,
kolegų kritiškų pašaipų ir nesukdamas galvos dėl bauginančios rytdienos.
Vargu ar mokslininkas buvo apipiltas doleriais, bet
jo darbai įgavo naują pagreitį, prasidėjo naujas skysto kuro raketų kūrimo etapas. Goddardo pastangomis
įkurtą nedidelį raketų poligoną Rozvelo vietovėje, vėliau
pavadintą White Sands (Baltieji smėliai), JAV karinės oro
pajėgos išplės ir naudos daugelio pirmųjų amerikiečių
raketų bandymams. Taip pat ir išbandant vokiečių raketas V-2 (Fau-2), kurių dalis, pasibaigus karo veiksmams
Europoje, amerikiečiai parsigabens iš Vokietijos ir susimontuos. Jų pagrindu bus kuriama JAV karinių ir kosminių raketų galia.

R AKETŲ BANDYMŲ ĮKARŠTYJE

Užsitikrinęs trejiems metams Guggenheimų fondo paramą, Goddardas įgijo tarsi antrą kvėpavimą. Nuo šiol
ištisas dešimtmetis bus papuoštas įspūdingais darbais.
Naujuosius metus pasitiko dideliu laimėjimu: gruodžio
30 dieną jo patobulinta raketa Goddard-4 – jau 3,4 m ilgio
(11 pėdų) ir 21 kg masės starto metu – nuskriejo 600 m
atstumą, pakilo į 609 m aukštį, išvystė 800 km per val.
greitį. Taip išradėjas pagerino ankstesnį savo paties laimėjimą.
1932 metų balandį Goddardas išbandė naują raketos
valdymo sistemą, pritaikė giroskopą vertikalaus skrydžio stabilumui užtikrinti, o raketos variklio išmetamųjų
dujų sraute panaudojo vairavimo mentes. Su šiais aerodinaminiais vairo mechanizmais Goddardo raketa šovė
į 2,28 km aukštį. Kai kurie žinovai šį techninį sprendimą
laiko efektyviausiu tuo metu ir bene didžiausiu įgyvendintu Goddardo laimėjimu. W. von Brauno vadovaujami
vokiečių konstruktoriai panašią sistemą išbandė tik po
dešimties metų raketoje V-2 (Fau-2).
Nuo 1932 metų pavasario iki 1934 metų rudens Goddardo raketų bandymai laikinai nutrūko pasibaigus numatytai Gugenheimo fondo paramai. Atsiradus galimybei sugrįžti į Rozvelą, į eksperimentus kibo su nauja jėga.
Pradėjo A serijos skysto kuro raketų tobulinimo darbus.
Tai 4–4,5 m ilgio raketos, varomos benzinu ir skystu deguonimi naudojant spaudimą azotu. 1935 m. kovo 8 d.
paleista paprastintos valdymo sistemos raketa A-4, nes
giroskopinį stabilizavimą dar teko tobulinti. Raketa pakilo į tūkstančio pėdų aukštį, pasisuko pavėjui, „sukaukė,
garso greičiu leisdamasi virš prerijos“. Taip emocingai
užrašyta Goddardo dienoraštyje. Galima tik įsivaizduoti,
kokiu melodingu balsu ta riaumonė nuskambėjo Goddardo ausyse. 1935 metais jis pasiekė, kad skysto kuro
raketos ugnis iš žiočių pasiektų garso greitį ir jį viršytų.
Tikras pranašas tolesnei sėkmei. Jau kovo 28 d. girosko-

Profesorius R. Goddardas su padėjėjais traukia į raketos paleidimo vietą

pinio valdymo 60 kg masės A-5 (Goddard A) raketa šovė
į 4800 pėdų (1,46 km) aukštį, pasviro ir nuskriejo horizontaliai 13 tūkst. pėdų (4 km) išvysčiusi 550 mylių per
valandą greitį. Gegužės mėnesį ta pati raketa pasiekė
2,3 km aukštį, o svarbiausia – pasižymėjo stabilumu. Tai
buvo reikšmingas laimėjimas.
Beje, 1935 m. lapkričio 2 d. Goddardas nusileido
Harry Franko Guggenheimo ir Charleso Lindbergho
spaudimui ir perdavė Smithsono institutui dar 1934 metais užbaigtą A serijos raketą. Pavyko užsitikrinti, kad
raketa nebūtų demonstruojama be Goddardo sutikimo,
o mirties atveju, be Guggenheimo ir pulkininko Lindbergho leidimo. Raketa su visa transportavimo dėže
buvo užmūryta Smithsono instituto rūsio dviguboje sienoje. Tik po Goddardo mirties, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, ši raketa buvo atidengta ir pristatyta
visuomenei.
1936 metai reikšmingi tuo, kad Goddardo praktiniai
rezultatai buvo gauti ne tik eksperimentuose, bet ir įprasminti jo antrojoje knygoje Skystojo kuro raketų kūrimas. Ją
taip pat išleido Smithsono institutas. Knygoje aprėpta
1930–1935 metų autoriaus veikla, išdėstyti praktiniai raketinės technikos laimėjimai, prie kurių reikšmingai prisidėjo ir pats Goddardas, įtvirtinęs savo pirmosios 1926
metais paleistos skysto kuro raketos prioritetą. Savotiškas oponavimas Pedro Pauleto pretenzijoms. Knygoje
daug vietos skirta raketų girostabilizacijai, statiniams
bandymams ir eksperimentiniams skrydžiams.
1936–1939 metais Goddardas kūrė dar didesnės galios ir skrydžio aukščio K ir L serijos raketas. Bandymų
metu degimo kameros neatlaikydavo pernelyg aukštos
temperatūros, tad teko konstruoti naujas. 1936 metų lapkritį pakilo L-7, pirmoji pasaulyje raketa su keturiomis
degimo kameromis. Bandymai patvirtino tolesnę tokių
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R. Goddardas apžiūri vokiečių balistinės raketos V-2 variklio dalį

raketų tobulinimo galimybę. 1937 m. kovo 27 d. paleistoji L-13 (Goddard L-B) pasiekė 2,8 km aukštį – Goddardo
raketų aukščio rekordas. Tais metais jis pritaikė ir raketą
su kardanine pakaba giroskopo mechanizmui valdyti.
Kelerius metus konstravo turbinas ir turbokompresorių
sistemas, dujų generatorius ir išcentrinius siurblius raketų varikliams. Žodžiu, siekė ne aukščio ir tolio rekordų,
o esminių patikimų inžinerinių sprendimų.

N E Į V E I K I A M I B I U R O K R AT I J O S
Š A R VA I

Kad ir kokie svarūs būtų Goddardo darbai raketologijos
istorijai, nūdienos mastais vertinant, tai buvo vienišiaus
mokslininko triūsas. Tuo pat metu Vokietijoje, Prancūzijoje, Sovietų Sąjungoje dirbo daug ryškių raketinės technikos kūrėjų ir inžinierių, to negalėtume pasakyti apie
JAV. Išskyrus Robertą Goddardą, vargu ar daugiau ką
iš amerikiečių pavyktų deramai išskirti kaip tarptautinės reikšmės raketų kūrėją. Paradoksalu, bet vokiečiai į
Goddardo išradimus dėmesį atkreipė anksčiau už oficia
liąją, finansus valdančią ir valstybės politiką lemiančią
Ameriką. Nepaisant visų įspūdingų, žinovui kvapą užimančių mokslinių, inžinerinių ir išradybos laimėjimų,
tikros šlovės spinduliuose Goddardui pasišildyti taip ir
neteko. Galima tik apgailestauti, kad ir paprasti amerikiečiai apie tikruosius jo išradimus ir darbus nedaug ką
buvo girdėję. Amerika tiesiog prasnaudė savo stebėtino
talento raketų kūrėją.
Atėjo laikas prisiminti Goddardo santykius su vokiečių raketų kūrėjais. Jau rašėme apie jo bičiuliškus ryšius su Hermannu Oberthu, ušsimezgusius XX a. trečiojo
dešimtmečio pradžioje, kai jiedu apsikeitė laiškais, po
to ir savo parašytomis knygomis. Tie ryšiai nenutrūko,
veikiausiai ne be Obertho įtakos ir jo mokinys Wernheris von Braunas neakivaizdiniu būdu susipažino su
Goddardu, o telefoninių pokalbių metu su juo konsultuodavosi svarbiausiais techniniais klausimais. Tačiau
aplinkybės keitėsi, ir ne visados bendradarbiavimo link.
Kaip menkai JAV kariniai strategai ir vyriausybė, net
valstybės žvalgyba domėjosi Vokietijos kurtų raketų darbais ir galimybėmis, primins keli faktai. 1931 metais Vokietijos kariuomenė (vok. Reichswehr, 1935 m. pervadinta
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į Wehrmacht) pradėjo tyrimus, skirtus tolimojo nuotolio
raketų kūrimui pritaikant skysto kuro variklius. Kaip į šį
labai rimtą signalą sureagavo JAV žvalgyba? Šaltakraujiškai, tarsi nieko nebūtų atsitikę. R. Goddardas gal net
anksčiau už JAV žvalgybą apie tai gavo tegu ir netiesioginius duomenis. Kaip pripažintas skysto kuro raketų
naudojimo autoritetas, amerikietis telefoninių pokalbių
metu iš vokiečių inžinierių gaudavo nemažai paklausimų įvairiais techniniais klausimais, kolegiškai juos aptardavo. Žinant, kaip kruopščiai Goddardas užsirašinėdavo
jam kilusias idėjas, praverstų panagrinėti praėjusio amžiaus ketvirto dešimtmečio jo dienoraščius. Iš vokiečių
inžinierių užduodamų klausimų galėjo spręsti apie jų
pasiektą lygį ir tolesnius siekius. Gaudavo Goddardas ir
vokiečių inžinierių laiškus, bet ilgainiui, Vokietijai vis atkakliau demonstruojant militaristinį agresyvumą, į tuos
laiškus liovėsi atsakinėti.
Maždaug nuo 1938 metų amerikiečių karinės žinybos kiek labiau pradėjo domėtis Goddardo raketomis,
tačiau praktiškų poslinkių neįvyko, nes Amerikos strategai prioritetą skyrė aviacijai, o ne raketų technikos vystymui. 1939 metais, kai agresyvi Vokietijos tarptautinė
politika jau niekam nebuvo paslaptis, Goddardas visiškai nutraukė konsultacijas su vokiečių raketų kūrėjais.
1940 metais net matė reikalą įspėti JAV Sausumos kariuomenės ir Karinio jūrų laivyno pareigūnus apie būtinybę gamintis tolimojo nuotolio raketas. Mat šioje srityje Vokietija per aštuonerius metus nuo darbų pradžios
jau gerokai lenkė JAV, bet tai suvokti galėjo Goddardas,
deja, ne JAV generalitetas. Svarbiausios galvos vis dar netikėjo, kad artimiausiu metu Vokietijai pavyktų sukurti
raketas, galinčias perskristi Atlanto vandenyną ir smogti
Amerikai. Goddardo perspėjimai prašvilpė pro ne itin
įdėmių klausytojų ausis. Mąstant tradiciškai, jie gal ir
būtų teisūs, tik neapskaičiavo, kad laikas tam tikromis
aplinkybėmis gali įgyti nenuspėjamą pagreitį. Vokiečių
inžinieriai įrodė, kad ne tik gali pralenkti laiką, bet tai iš
dalies jau buvo padarę. Amerikai pabusti reikėjo didelio
sukrėtimo, ir, savo nelaimei, ji jo sulaukė.
1941 m. gruodžio 7 d. Japonija užpuolė ir sunaikino JAV Ramiojo vandenyno karo laivyną Perl Harbore,
Havajuose. Klastingas smūgis Ameriką sugrąžino į realybę. Kitą dieną JAV ir Didžioji Britanija paskelbė karą
Japonijai, savo ruožtu gruodžio 11 d. Vokietija ir Italija
paskelbė karą JAV. Taip JAV įsitraukė į Antrąjį pasaulinį
karą. Štai kada atsigręžta ir į Goddardo įdirbį, ir tai buvo
JAV karinio jūrų laivyno iniciatyva. Daug laiko buvo nedovanotinai prarasta. Vienas iš realių žingsnių pasivyti
prarastą laiką ir buvo jo pasitelkimas darbams į Anapolio
inžinerinę eksperimentinę stotį (Merilando valstija), kur
nuo 1942-ųjų pradžios Goddardas užėmė Aeronautikos
biuro tyrimų direktoriaus pareigas. Pirmiausia ėmėsi
didinti vandens lėktuvo (pritaikyto kilti nuo vandens
ir tūpti ant vandens) galią pritaikant skysto kuro kintančios galios variklį. Nepaisant didelių pastangų, jam
taip ir nepavyko Karinio jūrų laivyno vadovybei įrodyti
būtinybės toliau tobulinti šiems lėktuvams skysto kuro
greitintuvus. To paties likimo sulaukė Goddardo siūlymas kurti balistines raketas. Jam teko toliau tobulinti
eksperimentinius variklius, giroskopus ir raketų stabili-
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karą. Pasaulis džiūgavo, naiviai tikėdamas, kad tokios
skerdynės žmonijos istorijoje niekada nebepasikartos.
Taigi buvo uždėtas kryžius ir ant Goddardo išradimo,
kuris prarado aktualumą. Amerikos karo žinybų susidomėjimas granatsvaidžiu kaip staigiai užsiplieskė, taip
greitai ir atvėso. Visi ruošėsi gyventi taikos sąlygomis.
Goddardas su savo reaktyviniu ginklu pavėlavo.
Prisimintas tik Antrojo pasaulinio karo metais.
Pirmasis amerikiečių granatsvaidžio M1 Bazukà 1942
metų pavyzdžio modelis (angl. bazooka, liet. kirčiuotinas bazukà) buvo sukurtas pagal Goddardo ginklo pavyzdį ir pirmą kartą panaudotas karo veiksmuose 1942
metais Afrikoje. Jo kalibras 60 mm, masė apie 7 kg, ilgis
1,5 m, granatos masė apie 3,6 kg, taiklaus šaudymo tolis
iki 450 m. Šis dinamoreaktyvinis (be atatrankos šūvio
metu) rankinis prieštankinis granatsvaidis, pramušantis
iki 28 mm storio plieno šarvą, pripažintas kaip vienas
originaliausių ginklų Antrojo pasaulinio karo metais.
Vokiečių granatsvaidžiai Faustpatron, Panzerfaust ir Panzerschrek buvo sukurti pagal nusižiūrėtos amerikiečių
bazukos M1 pavyzdį.

ŠLOVĖS SPINDULIAI JO NEŠILDĖ

Paskutinioji R. Goddardo konstrukcijos raketa paleidimo bokšte

zavimo sistemas, bandyti parašiutų sistemas. Bet kokiu
atveju išradėją sunku būtų įsivaizduoti tradicinio direktoriaus kėdėje. Išskirsime jo ištobulintą raketinio lėktuvo
valdymo sistemą, kurios poreikis pribrendo jau po karo,
kai Goddardo darbo tęsėjai ėmėsi kurti puikų lėktuvą
Bell X-2, išvysčiusį trijų machų greitį (tris kartus didesnį už garso greitį ore). Akivaizdu, kad Goddardas buvo
pralenkęs laiką. Daugelio kūrėjų siekis, o kartu ir drama.
Iš paskelbtų publikacijų aiškėja, kad į Goddardo
darbų svarbą iš esmės atsižvelgta tik po to, kai amerikiečių, anglų ir sovietų žvalgybos gavo pirmus patikimus
duomenis apie Vokietijos tolimojo skrydžio balistinių raketų kūrimą, o tai įvyko tik 1943 metų pradžioje. Ko gero,
sąlyginė data, visai įmanoma, jog iš naujai išslaptintų
duomenų išgirsime ir naujų dalykų. O Goddardo sveikata ėjo vis prastyn, jo našiausias laikas jau baigė išsisemti.

PA K A K O I R G O D D A R D O
SUKURTO S B AZ UKO S

Paradoksalu, bet iš gausaus Goddardo mokslinio ir techninio arsenalo JAV ir Vokietijos karinės ginkluotės specialistai tiesiogiai pasinaudojo tik vienu išradimu. Dar
1918 metais Smithsono instituto remiamas Goddardas
įgyvendino reaktyvinio granatsvaidžio idėją, ties kuria
pats eksperimentavo ir ją tobulino. JAV Sausumos kariuomenės artilerijos tarnyba net pareikalavo pademonstruoti granatsvaidžio praktinį pritaikymą. Bandymai
vyko Aberdyno poligone (Merilando valstija). Raketiniai
granatų užtaisai buvo leidžiami iš Goddardo pritaikytų
lengvų vamzdinių įtaisų ir padarė gerą įspūdį artilerijos
žinovams. Tačiau po 1919 m. birželio 28 d. Europoje pasirašyta Versalio taikos sutartis užbaigė Didįjį pasaulinį

Tikrasis Goddardo pripažinimas jį pasivijo po mirties, ir
tai ne iš karto, o po kelių dešimtmečių, ir ne be žmonos
Esther C. Kisk-Goddard pastangų. Daug laiko ir kantrybės jai prireikė NASA vadovams įrodinėjant Roberto
Goddardo nuopelnus JAV raketinės technikos mokslui ir
praktikai. Tai jos nuopelnas, kad už išradimus Goddardui
po mirties buvo pripažintas dar 131 patentas. Jų paraiškas
apiformino ir pateikė būtent ji, moteris, mat vyras tiesiog
nerasdavo atliekamo laiko toms paraiškoms pildyti. Jam
pačiam pakako laiko ir kantrybės gauti 83 patentus.
Dėl Goddardo mokslinio ir techninio paveldo būta
kolizijų. 1951 metais Guggenheimo fondo, kaip buvusio
Goddardo rėmėjo, pastangomis buvo pateiktas teisminis
ieškinys JAV vyriausybei dėl neteisėtai naudoto skysto
kuro raketos variklio patento. Teisminis procesas tęsėsi
kone dešimtmetį, kol buvo sutarta ieškovui sumokėti
1 milijoną JAV dolerių, iš kurių pusė atiteko Goddardo
žmonai Ester, o likusi dalis Fondui. Tuo metu tai buvo
didžiausia kada nors gauta kompensacija už patentinius
ieškinius. Ji prašoko ir visas lėšas, kurias Goddardas buvo
gavęs per visą savo gyvenimą. Galima priminti, kad savo
lėšomis samdydamas darbuotojus ir talkininkus, Goddardas išleido daugiau kaip 200 tūkstančių dolerių.
Amerikiečiams ligi šiol nelengva pripažinti, jog tik
roji raketinės technikos plėtra ir didžiausi laimėjimai į
jų šalį atkeliavo būtent iš Antrajame pasauliniame kare
pralaimėjusios Vokietijos. 1945 m. gegužės 2 d. W. von
Brauno vadovaujami 108 inžinieriai sutiko pasiduoti
JAV karinėms pajėgoms. JAV saugumo tarnyba pagal
slaptą Overcast (liet. Dargana) operaciją, vėliau pervadintą į Piperclip (liet. Sąvaržėlė), padėjo 118 geriausiems
nacistinės Vokietijos raketų mokslininkams ir inžinieriams, priešakyje su W. von Braunu, persikelti už Atlanto. Iš Vokietijos į JAV buvo perkeliamos raketų ir aviacijos, chemijos ir farmacijos, elektronikos ir prietaisų
gamybos įmonės, o svarbiausia – tų šakų mokslininkai
ir inžinieriai. Į laimingųjų skaičių nepatekusieji rake-

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

30

1969 m. liepos 16 d. nuo Žemės pakilusios
JAV astronautų misijos Apollo 11 skrydžio
akimirka, kai po 2,5 min. nuo pakilimo
atsijungia raketos nešėjos Saturn V
pirmoji pakopa S-IC. Taip prasidėjo
pirmoji pilotuojama misija į Mėnulį.
Raketos Saturn V kūrėjai – NASA
Maršalo kosminių skrydžių centro
valdybos pirmininko Wernherio von
Brauno vadovaujama grupė. Tačiau
niekas nepaneigs, kad raketoje esama
ir Roberto Goddardo indėlio. Lygiai
kaip ir mūsų Kazimiero Semenavičiaus,
kurio daugiapakopių raketų idėja juk
įgyvendinta ir šioje gigantiškoje raketoje.

tų specialistai atsidūrė sovietų žvalgybos rankose ir be
ceremonijų buvo iškeldinti į Sovietų Sąjungos gilumą.
Pokario metais JAV ir Sovietų Sąjungoje geriausi vokiečių mokslininkai ir inžinieriai V-2 pagrindu kūrė šių
valstybių raketinį ginklą. Ne išimtis buvo ir Kinija, kaip
buvusio komunistinio bloko šalis, kurios raketos kurtos
pasinaudojant vokiečių įdirbiu.
Pokario metais, kai Goddardo jau nebebuvo tarp
gyvųjų, amerikiečių patriotiniams jausmams bundant,
didis išradėjas ir kūrėjas buvo prisimintas, deramai pagerbtas, nors toli gražu ne iš karto. Kaip dažnai būna,
pamirštieji vėliau keliami į padanges, taip nutiko ir Goddardui. Jo vardu pavadintas NASA kosminių skrydžių
centras. Kaip čia neprisiminus epochinio The New York
Times atsiprašymo po to, kai erdvėlaivio Apollo 11 astronautai nusileido Mėnulyje ir sėkmingai grįžo į Žemę.
1969 m. liepos 11 d. įtakingiausias Amerikos dienraštis
prisiminė savo 1920 m. sausio 13 d. išpuolį prieš profesorių R. Goddardą ir Klarko universiteto vadovus. Lai
raštį buvo įsiutinę Goddardo svarstymai apie artimiausiu metu galimą bepilotį skrydį į Mėnulį. Mokslininkams
siūlyta iš naujo atsiversti mokyklinius fizikos vadovėlius
ir iš naujo pasiskaityti, jog beorėje erdvėje neįmanoma
skristi, raketa neturėsianti į ką remtis... Po pusės amžiaus The New York Times atsiprašė į geresnius pasaulius
iškeliavusių mokslininkų, taip pat ir Goddardo, už savo
pirmtakų paklydimą. Esą tolesni tyrinėjimai ir eksperimentai patvirtino Izaoko Newtono XVII amžiaus pabaigos išvadas, ir dabar neabejotinai nustatyta, kad raketa
gali funkcionuoti ir vakuume, ir atmosferoje. Taigi The
Times apgailestauja dėl klaidos.
Būtų puiku, jeigu nebūtų juokinga. Tarsi būtų prireikę
pusės amžiaus „tolesnių tyrinėjimų ir eksperimentų“, kas
Goddardui, o veikiausiai jau ir Newtonui, buvo akivaizdu:
raketa gali skristi beorėje erdvėje ir jokių atramų į orą jai
nereikia. Laikraštininkai dar kartą pademonstravo menką
fizikos išmanymą, bet nemenkus išsisukinėjimo įgūdžius.

L AU K I A R A K ETOM S
D R A U G I Š K A VA L S T I J A

Amerikiečiai didžiuojasi, kad kiekvienoje į kosmosą paleistoje raketoje panaudoti visų 214 Goddardo gautųjų
patentų rezultatai. Gal taip, o gal tai skambi metafora,
kurios atitikimo tikrovei netikrinsime. Vis vien įspūdingas darbų įvertinimas. Kartu neapleidžia jausmas, kad
tai negrįžtamai išėjusiojo tarsi atsiprašymas už tai, kas
nepadaryta gyvam esant.
Lankantis JAV, palinkėsime nukakti į „raketoms
draugišką valstiją“ – Naująją Meksiką. Ten, Rozvelo
miesto muziejuje, saugomas profesoriaus Roberto Goddardo techninis paveldas – dirbtuvės, jo kurtosios raketos ir kiti raketinės technikos eksponatai. Jeigu jie
prabiltų, papasakotų ir apie nepanaudotas išradėjo galimybes, gerokai anksčiau galėjusias JAV išvesti į kosminių valstybių pasaulio lyderes. Robertas Goddardas
galėjo užimti tą raketų ir kosminės aviacijos inžinieriaus poziciją, kurią nacistinėje Vokietijoje, o po karo
ir JAV, užėmė Wernheris von Braunas. Deja, apie tokį
valstybės palaikymą, kokį nacių laikais Vokietijoje buvo
įgijęs Braunas ir jo komanda, Goddardas nė nesvajojo.
Pasakysime ir stipriau: oficialioji Amerika Goddardo
paprasčiausiai neįvertino. Beje, kaip ir raketų kūrimo
ir panaudojimo perspektyvų Antrajame pasauliniame
kare. Praradusioms daug brangaus laiko JAV teko vytis
dviejų totalitarinių valstybių – karo metais nacistinės
Vokietijos, o pokariu ir komunistinės Sovietų Sąjungos
– šios srities proveržį.
Net jei pabaiga ir laiminga, vis vien su kartėlio prie
skoniu. Panašiai kaip ir gilinantis į Kazimiero Semenavičiaus gyvenimo istoriją, kurioje nėra nei gimimo, nei
mirties datų, nežinomybės prieblandoje nunyko biografijos faktai, tikriausiai ir atlikti jo darbai. Vienintelė knyga Didysis artilerijos menas skrodžia per žinių vandenyno
bangas tarsi švietalas laiko erdvėje, vis dar primenantis
epochinius kūrėjo užmojus ir siekius.
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Lijana Šatav ičiūtė-Nata lev ičienė

Gyvenimas su tekstile
ĮKVEPIAN TYS KŪRYBOS
PA S I E K I M A I

Rugsėjį vienas garsiausių Lietuvos tekstilininkų Feliksas Jakubauskas pakvietė į Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2) surengtą 28-ąją asmeninę parodą
Apskritimas – kvadratas – trikampis. Joje buvo parodyta
keliolika naujausių gobelenų, išaustų per pastaruosius
dvejus metus. Kiekviena asmeninė menininko paroda
apgalvota, apibendrinanti paskutinius meninius ieškojimus ir sujungianti kūrinius į vientisą logišką pasakojimą.
Kai kūryba tampa gyvenimo būdu, ji turi būti matoma,
nuolat pristatoma viešumoje. Jau keturis dešimtmečius
Feliksas Jakubauskas traukia meno mylėtojus, išlaikydamas įtampą tarp kūrinio ir žiūrovo. Šiomis dienomis būti
intriguojančiu ir pelnyti nuolatinį žiūrovų dėmesį nelengva, nes kūryba turi būti turininga, savita ir emociškai
paveiki, atliepti šiuolaikinių meno vartotojų lūkesčius.
Jei kūriniai jaudina, vadinasi, autorius užčiuopė vidines
gelmes, pro kurias negali praeiti abejingai.
Per savo kūrybinę karjerą Feliksas Jakubauskas dalyvavo daugiau nei dviejuose šimtuose grupinių parodų
Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, tarptautiniuose tekstilės simpoziumuose Vengrijoje, Šveicarijoje, Rusijoje, Belgijoje, Lenkijoje. Tarptautinį kūrybos matmenį patvirtina
aukščiausi apdovanojimai Lodzės (Lenkija), Pitsburgo
(JAV), Cheongju (Pietų Korėja), Pekino, Budapešto, Maskvos ir kitose tarptautinėse konkursinėse tekstilės parodose, kvietimai į tarptautinių parodų atrankos komisijas
ir ekspertų grupes. Menininko darbų yra įsigiję Lietuvos
ir užsienio (Lenkijos, Vengrijos, Rusijos, Pietų Korėjos,
JAE) muziejai, viešosios įstaigos ir privatūs asmenys.
F. Jakubauskas yra ne tik Lietuvos dailininkų sąjungos
(nuo 1985 m.), bet ir Amerikos gobeleno aljanso (American
Tapestry Allance), Europos gobeleno forumo (European Tapestry Forum) ir kitų tarptautinių asociacijų narys.
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato vardas ir kūrybiniai pasiekimai neatsirado iš karto,
jie pelnyti nuoširdžiu darbu ir nuolatinėmis savasties
paieškomis. Feliksas Jakubauskas debiutavo devintajame XX a. dešimtmetyje – lietuvių tekstilės proveržio
laikotarpiu. Pažintį su menu jis pradėjo Kauno Stepo
Žuko taikomosios dailės technikume. Prie jo pasaulėraiškos formavimo daug prisidėjo technikume kompoziciją
dėsčiusi ir tarpukario art deco principus diegusi vitražistė Filomena Ušinskaitė (1921–2003). Nuo 1974 metų
Feliksas Jakubauskas studijavo tekstilę Lietuvos dailės
institute Vilniuje, 1976–1980 metais – Taikomosios dailės akademijoje Budapešte (dab. Maholy-Nagy dailės ir
dizaino universitetas), ten baigė tekstilės studijas su go-

beleno specializacija. Budapešto akademija nuo pat įkūrimo ugdė tik taikomosios dailės menininkus, puoselėjo
Bauhauzo tradicijas. Funkcionalistai ir konstruktyvistai
XX a. daug dėmesio skyrė tekstilei interjere, turėjusiai
pagyvinti ir humanizuoti griežtą, minimalistiniais principais besivadovaujančią architektūrinę erdvę. Gal dėl
to Feliksas Jakubauskas nesistengia prisišlieti prie „grynųjų“ menų, neslėpdamas, kad tokį jį formavo mokyk
la. Be to, Vengrijos tekstilė, kartu su kitų socialistinių
šalių (Lenkijos, Jugoslavijos, Rumunijos) tekstilės menu,
nesaistomu komercinių įsipareigojimų, 7–9 dešimtmetyje išgyveno aktyvų ieškojimų laikotarpį, diktuodama
tekstilės tendencijas Europai. Tad galima tvirtinti, kad
su naujausiomis savo srities madomis menininkas susipažino ne iš dailės albumų, o susidūrė akivaizdžiai.
Grįžus į Lietuvą išausti ankstyvieji gobelenai, skoningos
tekstilės miniatiūros darė įtaką bendram lietuvių tekstilės klimatui, pristatė F. Jakubauską kaip savito mąstymo menininką. Jo kūryba rėmėsi kiek kitokia nei kolegų
Lietuvoje estetika – metaforišku turiniu, užuominomis,
taupia plastika. Apie Rytų įtaką bylojantys šviesūs ir tuštoki gobelenų fonai prieštaravo tam, kas laikyta tautine
tekstilės tradicija. Anuomet F. Jakubauskas sprendė, kokia linkme sukti, ką perimti iš lietuvių tradicinės tekstilės lobyno. Prisimindamas savo kūrybos pradžią, menininkas stengiasi paaiškinti kūrybos paskatas ir meninių
instrumentų pasirinkimo motyvus:
– Kodėl savo kūrybai pasirinkau klasikinį gobeleną?
Tikriausiai todėl, kad esu taikomosios dailės atstovas.
Man patinka rankomis liesti siūlus, pluoštus ir su jais
įgyvendinti savo idėjas. Gobeleno technika dirbu nuo
pat kūrybinio kelio pradžios. Per tą laiką keitėsi mano
kūrybos stilius. Ankstyvieji darbai buvo figūriniai, beveik realistinės manieros, kruopščiai laikantis klasikinio
gobeleno audimo. Tačiau ilgainiui supratau, kad tokia
stilistika trukdo man visapusiškai atsiskleisti. Pradėjau
kurti abstrakčias kompozicijas, ataudų ripsą (gobeleną)
papildydamas lietuviško ruoželio fragmentais, kartu su
vilna pradėjau naudoti storus siūlus ir viskozę. Tai įpūtė
darbams naujumo ir gyvybės.
Klasikinis gobelenas atima daug laiko. Net apmaudu, kad pastaruoju metu tekstilininkai renkasi greitesnius ir lengvesnius atlikimo būdus. Laimė, vis dar yra
pasišventusių klasikai. Jaučiu pasitenkimą, kad pats galiu materializuoti idėją, atlikti darbą nuo pradžios iki
galo. Su niekuo nepalyginamas nuoseklus darbo procesas, kai imi brandinti kūrinio idėją, po to įgyvendini ją
popieriuje, parenki spalvas ir tekstilės pluoštus. Ausdamas patiri improvizavimo džiaugsmą. Ir taip kasdien
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F E L I K S A S J A K U B A U S K A S . Raudonas taškas, 2018. Vilna, viskozinis šilkas, mišri technika: gobelenas, audimas ruoželiu, 130x151 cm

audi po kokias penkias valandas. Norėtųsi, kad tas procesas būtų greitesnis. Nuėmęs darbą nuo staklių, pamatai rezultatą. Kartais jauti didelį pasitenkinimą, kartais –
nusivylimą.

AU KS O PROP ORC IJ O S
PA G A L F E L I K S Ą

Paroda Apskritimas – kvadratas – trikampis demonstruoja, kad Feliksas Jakubauskas ištikimas plastiniams savo
kūrybos atradimams, plėtojamiems jau kelis dešimtmečius. Naujausiuose gobelenuose, kaip ir anksčiau, pajunti
lengvumo, švytėjimo ir skrydžio erdvėje jausmą. Tekstilininko pasaulyje nėra vidinės sumaišties, destrukcijos, perdėto dramatizmo. Greičiau nustebina griežtas ir
emocijas eliminuojantis parodos įvardijimas, kviečiantis
užmiršti poetines metaforas, iškalbingus darbų (ir ankstesnių parodų) pavadinimus, F. Jakubauskui būdingas literatūrines potekstes ir ieškoti žaismingų formų derinių
prasmės. Parodos plakate matome sudėtinę geometrinę
figūrą, kurios pagrindą sudaro kvadratas, o jame įterptas
apskritimas ir trikampis. Ar tai reikštų, kad F. Jakubauskas dekonstruoja savo kūrybą, nori atskleisti pagrindines
sudedamąsias jos dalis ir simboline forma nusakyti savo
siekiamybės esmę? Atspirties taškas plakate – kvadra-

tas – simbolizuoja žemę ir stabilumą, apskritimas reiškia vientisumą ir pilnatvę, o trikampis – kūno, proto ir
dvasios vienybę (ir Švenčiausiąją Trejybę), ezoterikoje –
praeitį, dabartį ir ateitį.
Feliksas Jakubauskas pasakoja:
– Rengdamas šią parodą, aiškinausi, kaip geomet
rinės formos veikia žmogų, kokias prasmes jos slepia.
Domėjausi Pitagoro geometrija ir kitų mąstytojų darbais.
Elementarios geometrinės figūros – neatsiejama supančio pasaulio dalis, jų yra visur. Todėl nekeista, kad jose
slypi ne tik loginė, bet ir gilesnė, dvasinė, reikšmė. Kiek
viena forma veikia skirtingai, ypač jeigu jos skirtingos
spalvos. Galima jas pasitelkti siekiant harmoningesnio,
brandesnio ir tiesiog įtaigesnio meninio rezultato. Dar
norėjau sukurti erdvės įspūdį dvimatėje plokštumoje
ir perteikti būseną, kurią išgyveni susidūręs su nenuspėjama gamtos didybe, jos būsenų kaita. Neslėpsiu,
kad kūryboje semiuosi įkvėpimo iš supančio pasaulio
ir asmeninių išgyvenimų. Pasaulio ir Visatos tvarka, jos
paslaptys ir amžinybė inspiruoja daugelį mano darbų.
Šios kolekcijos gobelenuose pabandžiau įvairias gamtos
ar vidines būsenas išreikšti geometrinėmis formomis,
pasitelkdamas klasikinio gobeleno ir lietuviško ruoželio
audimo derinį.
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Gal Feliksas Jakubauskas kompozicijas konstruoja
pagal savas, intuityviai atrastas aukso proporcijas? Menininkai ir architektai geometrija domisi nuo seniausių
laikų. Remiantis aukso proporcijomis, pastatytos senovės Egipto ir Meksikos piramidės, senovės Graikijos
šventyklos, kryžiaus plano krikščionių šventovės, formuojamos mandalos Indijoje. Tobulos proporcijos gimdo harmoningą statinio ar meno kūrinio aplinką, kuri
teigiamai veikia žmones, dažnai jiems net nesuvokiant
tokio poveikio priežasčių. Kazimirui Malevičiui (1878–
1935) geometrinės figūros, ypač gamtoje neegzistuojantis kvadratas, simbolizavo dvasinio pasaulio didingumą
ir viršenybę prieš regimąjį. Vasilijus Kandinskis (1866–
1944) kiekvienai geometrinei figūrai bedaiktėje kūryboje
suteikė konkrečią prasmę, o į tapybą žiūrėjo kaip į sielos
virpesius perteikiančią sritį.
Reikia pripažinti, kad intriguoja kontrastas tarp plakato schemiškumo ir pliūpsnio emocijų, kurias sužadina
Felikso Jakubausko gobelenai. Nors garsios pasaulio asmenybės analizavo geometrinių figūrų prasmes, vis dėlto reikia būti tikru menininku, kad priverstum bedaiktes
formas kalbėti ir pasiektum emocinį intensyvumą, kuris
ir lemia kūrinio prasminę įtaigą. Geometrija, kuri padeda
apibūdinti pasaulio ir Visatos tvarką, visada buvo svarbi
tekstilininkui pasukus abstrakčiojo meno keliu. Dailininkas nesitenkino savo atradimais, daug eksperimentavo
transformuodamas pamėgtus vaizdo elementus – trikampį, stačiakampį, apskritimą, prizmę, išbarstydamas
juos sąlygiškoje, dažniausiai balsvoje gobeleno plokštumoje. Bet tai yra Felikso geometrija. Jam visuomet buvo
svarbi kūrinio prasmė, poetinė užuomina, talpi metafora.
Šiais bruožais jo kūryba pritampa prie spontaniškojo ir
laisvojo abstrakcionizmo linkmės, sureikšminusios emocinį ir prasminį kūrybos pradą.

ABSTR AKTUSIS SIMBOLIZMAS

Felikso Jakubausko gobelenuose girdime muzikos
skambėjimą, poezijos posmus, užčiuopiame slapčiausias žmogaus mintis. Jo darbuose – ir žaidimas, ir asmeniniai išgyvenimai, ir sukaupta gyvenimo patirtis.
Tačiau iš vaizduotės polėkio kilusias figūrų kombinacijas – pamėgtus kvadratus, trikampius (piramides, vėduokles), tiesias ir įstrižas linijas, spalvų dėmes – suvaldo valinga meistro ranka, konstruojanti daugiabalses
vaizdines variacijas, pasižyminčias gyvybingumu ir vidine energija.
Pasižvalgykime po parodą. Tamsaus kolorito gobelenas Marmuro laiptai (2020), kurį perskrodžia viršun
kylančių vertikalių stačiakampių juosta, slepia savyje
dailininkui nebūdingą sunkumą, konstruktyvumą, jis
įdomus kaip retõs simetriškos kompozicijos pavyzdys
(paprastai autorius ištikimas asimetrinei gobelenų tvarkai). Dažnesnė laisvo improvizavimo regimybė, perteikianti nesvarumo būklės pojūtį – baltų arba juodų
gobelenų plokštumose laisvai pažeriant žaismingas geo
metrines formas. Tokiais bruožais pasižymi Fragmento
evoliucija (2019) su erdvėje skrajojančiomis pabiromis
„fragmento“ skeveldromis ar gobelenas Raudonas taškas
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(2020), kurio tirpstantį raudoną akcentą supa vienas pro
kitą persišviečiantys erdviniai sluoksniai. Štai Lūžtanti
linija (2019) demonstruoja autoriaus gebėjimą išnaudoti
kontrasto poveikį, o gobelene Jausmingas (2020) nuotaiką
kuria subtilios pustonių variacijos ir vos įžiūrimi faktūriniai tekstilinių struktūrų deriniai. Taigi tekstilininko meninių priemonių arsenale nėra tiesmukumo. 2013 metais
asmeninės parodos Kaune pavadinime Kalbėjimas – sidabras, tylėjimas – auksas jis užkodavo pagrindinį meninį
savo siekį – reikšti mintis užuominomis, šnabždėjimu,
pustoniais.
Autorius neslepia, kad kiekvieno gobeleno atsiradimą inspiravo konkretūs įspūdžiai ir išgyvenimai. Nuausti gobeleną Liepsnojanti gotika (2019) paskatino iki
širdies gelmių sukrėtęs Paryžiaus Dievo Motinos kated
ros gaisras. Pasirinkęs raudoną foną ir jį suardančias neramias įstrižaines, menininkas abstrakčia forma piešia
degančios architektūros vaizdą, sustiprindamas jį dar ir
lingvistiniu dėmeniu (pranc. flamboyant – liepsnojantis) –
vėlyvojo gotikos tarpsnio pavadinimu.
Siekdamas optimalaus meninio rezultato, Feliksas
Jakubauskas pasitelkia įvairias priemones: atvirą kompoziciją ir nuotaikingus spalvų derinius, neramią motyvų išdėstymo ritmiką ir audimo diktuojamas galimybes. Menininkas daug dėmesio skiria motyvų santykiui
su fonu. Spalvingi stačiakampiai, tiesės, įstrižainės ir
banguojančios linijos niekada neįterpiamos griežtai, jos
turi tirpstančius kontūrus, leidžiančius minkštai sulieti motyvą su aplinka. Atidžiau įsižiūrėjus matyti, kad
audinyje autorius taiko iš gotikos laikų atėjusį formos
kūrimą „brūkšniavimu“, vadinamąją hachure (pranc.
lygiagretės linijos) techniką. Sutankintais ar retesniais
brūkšniais padengtas tapiserijų fonas pradeda optiškai judėti, virpėti, įgauna erdviškumo ir dinamikos.
Plokštumas išjudinančios vertikalios linijos itin išryškėja tamsesnių fonų gobelenuose Du keliai (2019), Juodas
mėnulis (2019) ir Rugpjūčio fuga (2020). Statmenų plotų
ritmas, derinamas su ištisinėmis ir įstrižomis kvadratų
ir kitų figūrų masėmis, kiekviename darbe formuoja
vis kitą nuotaiką. Dėl šių meninių ir audimo priemonių
gobelenų fonai suvirpa, atsiranda erdvės iliuzija, ima
smagiai šokti mažesni ir didesni kvadratai, trikampiai,
apskritimai.
Iš tradicinių lietuvių kaimo audinių atkeliavę faktūrinio ruoželio fragmentai, paryškinti matinių ir blizgių
medžiagų kontrastu, pagyvina lygų gobeleno paviršių.
Tai tikras Felikso Jakubausko atradimas ir postmodernus žingsnis – ištraukti, regis, tokią paprastą tekstilės
struktūrą iš konteksto, ją sureikšminti, padidinti iki savarankiško kompozicijos elemento priverčiant tarnauti
modernybei. Tokie gobelenai, kaip triptikas Iš saulės ir
lietaus (2020), suformuoti vien iš austų vertikalių ruoželio juostų, parodo Felikso Jakubausko minimalizmo jėgą,
dvelkia tikra mistika, sujungiančia racionalųjį ir nematomą pasaulį. Abstraktusis simbolizmas, neabstrakti abstrakcija – taip būtų galima apibūdinti gobelenų pobūdį,
kuriuose bedaiktės formos ir jų deriniai atskleidžia gyvą
būties pulsavimą.

F E L I K S A S

J A K U B A U S K A S

Baroko sidabras, 2018. Vilna, viskozinis šilkas,
mišri technika: gobelenas, audimas ruoželiu, 130x150 cm

Paraleliniai gyvenimai, 2018. Vilna, viskozinis šilkas,
mišri technika: gobelenas, audimas ruoželiu, 130x133 cm

Mėnulio magija, 2018. Vilna, viskozinis
šilkas, gobelenas, 130x152 cm

Linijos lūžiai, 2019.
Vilna, viskozinis šilkas,
mišri technika: gobelenas,
audimas ruoželiu, 130x148 cm
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Alv ydas Augustinas Jegelevičius
Akmeninė upė

Apie Budą
(iš ginčo…)

Kas tai, ar gali regėti
upę be vandens arba
tiktai girdėti – žvelk
ant aukštų skardžių
kalnų vienuoliai stovi
viršūnes lenkia upei
bevandenei – rieda
ritas galvos akmeninės
gulasi į vagą – spaudžia
upės dugną, upės širdį
upės vardą be vandens
ir upė apkabina, glaudžia
riedulius nelyg 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

Mano Buda
tavo Buda
pučiam dviese
vieną dūdą
Dūda Tavo
dūda mano
būda vieno
Buda kito
taip gyvenam
nepabudę
an šio svieto
Juokias susi
rietęs Buda
marš greičiau
į savo būdą
Vilnius, 2019, sausio 17
Vilnius, 2019, sausio 2–3
Pakardiškis, 2020, birželio 3

***
Baltas kaip pienas
drebulės kūnas
guli nekaltas
išprievartautas
Kieno šis darbas
gal ne Perkūno
laksto su pjūklais
žmonių kamienai
Baltas kaip pienas
drebulės kūnas
guli apglėbęs
šešėlį šaltą
Vilnius, Fabijoniškės, 2019, spalio 8, 17–18 val.

Beržinė košė. Sekminės
Supas beržynėliai, blizgina lapukais
šmaikščios, liaunos rykštės švilpia vėjy, sukas
baltbruviai kamienai tarsi ainių vėlės
ką jie čia sumanė sekmoj savaitėlėj
Še tau, gvėra, še tau – dėk ant stalo šaukštą
marš greičiau į kiemą – jau diena išaušo
karvė bliauna tvarte – rytas pramiegotas
še tau, gvėra, še tau liaunas beržo kotas

Motė puošia pieno Motę ir vainiką kelia
ant karūnos – supasi beržų birželis
siaučia – plaukia karvė, šnioja salą
tai Sekminės tikros, žalios
tai smagumas iki valiai
Še tau, mielas, še tau – sėsk prie pieno stalo
tu dabar gerulis po beržų košelės
ačiū sekmai dienai, motinai, tėveliui
šlama beržynėliai, švilpauja birželis
Vilnius, Visorių miško parkas, 2019, birželio 9
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Gegužis-žalužis, birželis-karštužis
(poetinė kronika su padzūkavimais)
Gaila prabėgusio šiūmečio, bene žaliausio pastarųjų
metų gegužio su nuostabia ir tiršta žalios spalvos palete
nuo žalsvai gelsvos iki žalsvai mėlynos... Kaltas birželis
matyt, jis, tik jis čia kaltas – tas žalias žalužis, gegužio
brolis birželis, ba va – sugrįžis iš to Dubėjaus tuoj puolė
svilyt su savo lietlempi viskų iš eilės kap apgirtis nuog
krūminukės dzūkas – cik pažūrėk – vuogutės kap pipirai
sudžiūvį, slyvukės nukritį, obuolukai sustraukį, ruguciai
cik iki kelių, o kalnukai ruduoja pliki kap kiaulių nugaros
ale jei pociesiai jir rimtai, galėc kalci cia bus ciej šiūmecių
čėsų orų šposai, katrie lengvai gali paversc cia kadais an
ledzynmecio čėsų supuscytų kopų žaliuojancius kalnelius
jir vėl – baltom juodom pieskom, tai kurgi – kurgi tadu
bes(i)dėsim, jei tep jau ir pasdarytų dabartės mūs gyvenimi
ar jau po mūsų?.. Ale vuoj tas šiūmecis gegužis-žalužis, jau
kad jį jau kur kolera, ale vuoj kokis...
Vilnius, 2018, birželio 4 – liepos 7
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Gražus ruduo
Gražus ruduo – ir tavo, mano
sukrito lapų auksas
kažkam ruduo skolas grąžino
ne man, ne tau – nelauksi
Tik pakartosi – tavo, mano
sukrito lapų auksas
ir leptelėsi – eina na
ruduo tas – šluoja viską
O kas gi mums abiem beliko
ko troškom, šitaip laukėm
pabudę žiūrim – tuščia, plika
tik lapas baloj plaukia
Gražus ruduo, tiktai ne mūsų
nuplikęs aukso liūtas
užkriokia mirtinu balsu
ir žlegteli pakriūtėj
Tai kas gi mums abiem beliko
pro lapą saulėn žiūrim
ir šypsomės abu, juk turim
daugiau nereikia nieko

8/2
Žolinis
Žalumas žaliuoja žolynai žolynėliai žaliom
garbanėlėm garbanoja verpetais verpetuoja
lapeliai šakelės į kamuolius rutulius sukas
rutuliojas voliojasi vingiais vingiuoja vynioja
pynimais kasas riša mezga žalėsiai žolėsiai
audžia žaliąsias lankas supa banguoja kilnoja
lig aukšto dangaus žalios audeklo palos sukyla
lyg jūra žalioji žalužė suūžia ir tiesia užtiesia
žalią paklotą ant vasaros vardo ir mūsų visų
žemalės žmonelių ir mūs vabalėlių paukštelių
žvėrelių gyvulėlių šimtais balsų traukiančių
žalią žaliausią vasaros giesmę ir neša ją vėjai
ir aidi nuaidi nukyla žalioji gyvybės dainužė
ligi dangaus ir skamba pasviečiai padangės
ir debesys šoka gyvūnų pavidalais pasivertę
kol sukrenkščia kosteli senas Žolinis ir ūžteli
žalias Žalužio lietus palaimina vasaros žemę
žemalę ir džiaugias Kūrėjas su savo vaikeliais
Vilnius, Fabijoniškės, 2019, gegužės 11 – rugpjūčio 21

Vilnius, Fabai, 2020, spalio 23 – lapkričio 15

9/2
Rugsėjis (mokslo metai)
Rugsėjis. Kaštono stebuklas
vėl tavo delnuos
jaunystės dienų švytėjimas
tarsi brangiausias turtas
rodo laikus anuos
Rugsėjis sudrumsčia atmintį
kaštonų spygliais
paleidžia kraujuojančius vakarus
už viską, kas buvo-nebuvo
nebaus gal, atleis
Rugsėjis. Jis toks – tavo, mano
su savo žyme
rankelėm šaltom prie mokyklos
kaštonais, knygelių stebuklais
vis kviečia – eime
Vilnius, Fabijoniškės, 2020, rugsėjo 18
Tęsinys – p. 40

D Ž I N A

J A S I Ū N I E N Ė

Esu menininkė tekstilininkė, tad tekstilė yra
mano kūrybos pagrindas ir tiesiogine, ir
perkeltine prasme. Tekstiliniai motyvai (drabužis, kilimas, užuolaida ir kiti) atsikartoja
daugelyje mano kūrinių ir dažnai vaidina
pagrindinį vaidmenį. Audinys – tarsi antroji
oda, esanti arčiausiai kūno, kaip tarpininkas
tarp manęs ir aplinkos. Audinio raštas (geometrinis, augalinis ar kiti) yra dar viena, ne
mažiau svarbi meninė kalba, suteikianti kūriniui papildomos prasmės.

Tiesiog Aistė, 2019. Audinys, akrilas, aliejus, 140x100 cm

Venera, 2013. Audinys, akrilas, aliejus, 60x90 cm

Džinos Jasiūnienės stiprybė – fantazija, sugebėjimas įžvelgti ir
išryškinti plokštumoje slypinčią formą; mokėjimas džiaugtis audinio spalvomis ir dažo sodrumu; kantrybė, kruopščiai dažais
dengiant ornamentus; koloristinis talentas ir saiko jausmas, leidžiantis priartėti prie tapybos slenksčio ir jo neperžengti. Darbai
balansuoja tarp tekstilės ir tapybos, džiugindami spalvų deriniais ir rankų miklumu.
J U R G I T A L U D A V I ČI E N Ė

Be pavadinimo I, 2020. Audinys, akrilas, aliejus, 120x80 cm

Be pavadinimo II, 2020. Audinys, akrilas, aliejus, 120x80 cm
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10 / 2
Tas spalis

11 / 2
Lapkritys

Spali, spali – pali-bali
visą spalį baliai, baliai
girgžda sienos – byra spaliai
prišėliota iki valiai

Lap-lap lapkritys per mūsų metus
––––––––––––––––––
Lap-lap per lapus – supus jie, supus
bet rudenio spalvos pabus vėl, pabus
kas rudenį mėtys ir mūsų metus
kol rūdis išvysime savo veiduos
vėlu bus, vėlu, bet rudenys švies
spindės lapų auksas kituos veiduos
––––––––––––––––––
Lap-lap lapkritys per mūsų metus

Spalio spališkos gėlelės
prie tavo suknelės tinka
ir prie mano auskarėlio
groja spalio katarynka
Tai nestokime ulioti
kolei šitoks spalio balius
tegu girgžda senos klėtys
siaučia sidabrinis spalis

Vilnius, Fabai, 2019, lapkričio 8–9

Gruodžio 24

Spali, spali – pali-bali
džiaukimės visi, kol galim
Vilnius, 2018, lapkričio 12, 14:10 – lapkričio 14–16

Spalis prie Dusios
Guli ežero pakrantėj
tie karšti prisiminimai
o aš sprogstu ir svaigstu
tarsi užmynęs karštą jausmą
mena smiltys tavo lūpas
aistros šoky, liepos karšty
išsilydė mūsų laikas
–––––––––––––––
Spalio spiritas brandina
ir atšaldo, bet aš šypsaus
ir svaigstu čia karštą jausmą
Dusios smėly prisiminęs
2018, spalis – 2019, kovas

Tarp žemės ir dangaus
gyvybė miega, bręsta
ir kai varpai užgaus
pabusim ir atrasim
dalelę savo mažą
tik ką tik gimusią
ir tai nebus per daug
ir tai nebus per maža
2019, gruodžio 24
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4/2
Pavasarinis
(poetinė proza)
Šiūmetis pavasario dangus žemas žemutėlis, rodos, atsiguls, užklos žemalę su visais gyvais gyviais, prispaus,
palaikys, o tada paniurkdys ir pažadins – va, čia aš atėjau, džiaukitės... Tada kiek atšoks, pasišiauš, susikvies
septynis vėjus niekadėjus ir užsuks tokį siautulingą debesų valsą, kad padangė užsidegs, žaižaruos gaisais, mainysis
nematytom spalvom, o tada brūkštelės juodu debesų sparnu ir pažers žemėn ledinių kruopų iš žiemos rezervų,
dar ledokšnių, šlapio sniego, kuriuo užlipdys pavėlavusius žiedus, perinčių paukščių lizdus – varge, varge, tai
džiaugsmas – ką daro šitas pavasarinis padūkėlis ant debesų žirgų, kad šitaip dūksta neramus, dar svaidosi
žaibais – gal prasilošė ir užstatė mus visus...
Negali atsistebėt šio pavasario siautuliu, kai karšta saulė blyksteli pro debesis, pakaitina ir vėl staiga užtemsta,
atšąla, išlenda mėnulio lempa – vėl šviesu, gali skaityt, žvaigždes skaičiuot, bet kitą rytą matai – vėl balta ir
didžiulės snaigės kaip vištelės lėtai leidžias žemėn pasisukinėdamos ir tai ne balta karštinė... Tikras smagumas –
pulk žvakeles degiot, varpeliais skambint, tačiau – debesys išduoda tikrą metų laiką, tik pažvelk – pavasaris,
Čiurlionio debesėliai kaip avelės baltos plaukia dangumi, už jų baltuoja debesų kalnai, viršūnės aukštos, smailos
lyg iš Rericho paveikslų, o už jų atplaukia žuvys, krokodilai, meškos ir žmonių portretai švytinčiais perukais, žiū –
Bethovenas ir Mocartas, o be perukų Armstrongas, Pikasas, dar kažkoks epochų džiazas slenka iš paskos, kol ši
animacija lėtai kažkur nuplaukia ir pradingsta, filmas baigias...
Ir vėl dangus švarus, žydra pavasario mėlynė per visą dangų plyti, o žemai sodri palaukių, pamiškių ir pievų žaluma
pirmais žiedeliais pakaišyta. Zvimbia, dūzgia bimbalai, skraidūnai čiulba, pliaukši žuvys, kanopiniai per širdį ir
per nugarą pagaugais dunda... Visi užsiėmę, visi dirba, visi turi savo reikalų, o tu kvėpuok, pavasariu svaiginkis ir
svajok...
Nors dar šaltoka ir drėgmė kabina strėnas, oras primena rudens vaiskumą ir stiprumą, tik įkvėpk nemokamai ir
mėgaukis – pajusi tą, kvapiom žolelėm užtaisyto pavasarinio aperityvo skonį. Tai svaiginantis bundančios žemės
kvapas. Vertink jį ir mėgaukis, tai tavo žemė-žemalė...

K ĘS T U T I S S V ĖR Y S . Ruduo Fabijoniškėse, 2020

Zarasai, Salakas, Paskardiškis, 2020, gegužė

G E R A R D A S

Š L E K T A V I Č I U S

Lašelių džiazas IV, 2019–2020. Popierius, tušas, pieštukas, 70x100 cm

Spindinčios žvaigždės II, 2015. Popierius, pieštukas, akrilas, 70x100 cm

Amžina kova už laisvę II, 2018. Medžio raižinys, 70x100 cm

Akių šviesa I, 2019. Popierius, tušas, pieštukas, 50x70 cm

Aukštyn IV, 2019. Popierius, tušas, grafitas, 100x35 cm

Džiaugsmingas lietus, 2020. Popierius, tušas, akrilas, 70x100 cm

A N T A N O L U K Š ĖN O nuotraukos
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Aleksandra Aleksandravičiūtė

Dviese ir atskirai

D

ailininkų šeima visuomet patraukia dėmesį ir
kelia klausimą: ką suteikė dviejų dailininkų menui jų buvimas drauge? Matėme aibę menininkų porų sambūvio variantų. Kai kurie tandemai ilgus
metus išsaugodavo visai lygiavertį, taikų ir kolegišką
dviejų skirtingų kūrybinių individualybių santykį. Taip
bendraudavo Algirdas Steponavičius su Birute Žilyte –
ir pavieniui iliustruodami knygas, ir drauge tapydami.
Išoriniai Vlado Urbonavičiaus ir Ksenijos Jaroševaitės
skulptūrų skirtumai net neleistų įtarti, jog jie – šeima.
Kur kas dažniau dailininkų poros gyvenimo aplinkybės
susiklosto taip, kad vienas jų tampa donoru kitam – jei ne
savo idėjomis, tai pačiu gyvenimu, paskirtu mylimiems
žmonėms ir jų kasdienybei. Kartais toks vieno partnerio
apsisprendimas pavirsta mūsų kultūros laimėjimu, kartais – praradimu. Rugsėjį buvo įdomu aplankyti parodą
Improvizacijos galerijoje Kairė–dešinė, kurioje drauge (tiesa, gretimose salėse) pastarųjų metų kūrinius eksponavo
grafikai Birutė Stančikaitė ir Gerardas Šlektavičius. Kas
juos sieja ir kas skiria?
Šiedu bendraamžiai, bendrakursiai startavo 1976
metais, abu itin ryškiai ir visai skirtingai. Diplominis Gerardo darbas Studijų metai buvo atliktas tuomet dar neįprasta šilkografijos technika ir traukė žvilgsnį itin kontrastingomis (tuometinės lietuvių grafikos fone – tiesiog
įžūliomis) spalvomis. 2020-ųjų liepą, išsyk po alinančio
karantino, šis senas ciklas buvo eksponuotas parodoje
Hei, poparte ir suskambėjo netikėtai gyvybingai, švie-

žiai. 1976 metais diplominis Birutės ciklas, efemeriški litografiniai Vilniaus peizažai, atvirkščiai, buvo pats
svajingumas, romantinės miesto vaizdavimo tradicijos
interpretacija ir tąsa. Vienintelis bendras bruožas, kuris, mano galva, iki šiol sieja šią porą – tai labai rimtas,
kone rimtuoliškas požiūris į gyvenimą ir profesiją. Net
kurdami laisvas improvizacijas, abu dailininkai lieka vidujai susikaupę, be išlygų kontroliuojantys kompozicijos
visumą. Ar atsakingumas – bendra šių dviejų charakterių ypatybė, jų asmenybių sąlyčio taškas, ar tai grafiko
profesijos išugdyta savidisciplina? Juk abu pradėjo nuo
estampo, nuo spausdintinės grafikos, kuri netoleruoja
aplaidaus ar nekantraus atlikimo klaidų – panašiai kaip
griežimas smuiku. Tiesa, G. Šlektavičius visada buvo
didesnis avantiūristas, meistravo „grafines skulptūras“,
instaliacijas. Diduma B. Stančikaitės kūrybos – tai solidūs
estampų ciklai, atlikti oforto, litografijos ir mišria technika (už juos žinomai dailininkei 2016 metais paskirta
LR Vyriausybės kultūros ir meno premija). Pastaruosius
dešimt metų Birutė rečiau kūrė estampus, o užsiėmė
„grafine tapyba“ – didelių formatų detaliai ištapytomis
kompozicijomis (akrilas, drobė). Jautrios spalvos, subtilios ritmo ir tonų variacijos, kaip ir jos grafikoje, perteikia
asociatyvius vaizdus, kurie, kaip ir jos grafikoje, smulkiausias detales paradoksaliai jungia į monumentalią
visumą. Paskui Birutė pradėjo piešti didžiulius juodos
ir baltos spalvų piešinius ant popieriaus, su užmoju varijuodama pamėgtus abstrakčius motyvus. Dalyje tų dar-
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G E R A R D A S ŠL E K T A V I ČI U S . Lašelių džiazas, 2019–2020. Popierius, tušas, pieštukas, 70x100 cm

bų, pieštų baltu akrilu ant tamsaus popieriaus – archajiški ir pirmapradžiai, paprasti ir įtaigūs baltiški ženklai
(Drobulė, Nakties šviesa).
Parodoje Improvizacijos abu autoriai kai kuriomis
briaunomis susilietė naujai. Abu pristatė tik piešinius –
ritmingas kompozicijas, daugiausia atliktas tušu ant popieriaus. Bendra tai, jog abiejų darbai skatina įsisąmoninti rankų darbo vertę ir kiekvieno autorinio brūkšnio
unikalumą. Birutė sugrįžo prie detalaus, preciziško, itin
smulkaus piešimo, todėl jos lakštai primena, o gal ir atstoja estampus, atliktus metalo technika. Tai lyg ofortai,
atlikti juodu ir rusvu tušu. Kai kurie papildyti raudonos
spalvos akcentais, tokiais kaip sodrios šermukšnių uogos
priešais nutolusį mažytį Eifelio bokštą (Tolumoje Paryžius, 2020). Tokį piešinį galima detaliai apžiūrinėti prarandant laiko nuovoką, tarsi medituojant, žvilgsniu įsitraukiant į rafinuotai estetišką mažų brūkšnelių pasaulį.
Antra bendra sąlyčio briauna – gamtos ir erdvės
apmąstymai. Gerardas Šlektavičius savo cikluose Lašelių džiazas I–IX, Džiaugsmingas lietus ir kituose 2019–2020
metų lakštuose tęsia ritmines to paties motyvo – lašų –
improvizacijas. Kosminiai sūkuriai ir uraganai, žaibuojantys sandūrų konfliktai persmelkia mus nerimu, nors
iš pirmo žvilgsnio tie griežtai sustyguoti piešiniai primena dekoratyvias oparto kompozicijas. Birutė Stančikaitė neria ir kyla į begalines daugiaplanes erdves, tarsi
prisodrintas drėgmės ir virpančio oro. Tai beveik peizažai, tik be horizontų ir be ribų. Oro srautų peizažai. Jos
piešiniuose gamtiškumas prasideda vaizdo motyvais ir
įsikūnija per dailininkės rankos judesius, lyg šaltos mig
los adatėles išdėliojančius tušo brūkšnius (Šventovė I–II,
Tos neramios poetų mintys, 2020). Kai kurios Birutės darbų
detalės (nenutrūkstančios lanksčios linijos, brėžiančios

elipses ir sinusoides lyg gimnastikos kaspino kirčiai arba
smilgos vėjyje) primena jos ankstesnius estampus. Bet
dabar tai ne tiek ekspresijos, kiek išminties įrankiai. Jų
ritmu pulsuoja permainingas pasaulis, kuriame potvyniai ir atoslūgiai, įtampa ir laikina atvanga nepaliaujamai
keičia vienas kitą ir vienas iš kito atsiranda.
Ir pagaliau: abiejų dailininkų darbuose paliko pėdsaką šio pavasario sukrėtimai. Tačiau tik vienas apčiuopiamas daiktas – veido apsauga menininkės piešinyje
Autoportretas su kauke. Baimės akys didelės – tiesiogiai primena kovo mėnesį išgyventą stresą, kai visi staiga atsidūrėme savo būstų vienutėse, neturėdami jokių ateities
orientyrų. Po to kuriam laikui stojo tyla. Birutės piešiniuose nerimas nėra neurotiškas, jis jau transformuotas
į kitą energijos rūšį. Jis prasismelkia į piešinio paviršių
kai kuriais ritmais, kontrastais, bet jį tramdo itin tvirtai
sustyguota kompozicijos tvarka. Paradoksalu: laisvose
Stančikaitės improvizacijose nerasime ne tik chaoso, bet
ir spontaniškumo. Įtampa buvo ištverta ir nugalėta.
Birutės Stančikaitės ir Gerardo Šlektavičiaus paroda
dviejose galerijos Kairė–dešinė salėse man priminė romėnų vartų dievą Janą, kuris globoja laiką: pradžią ir pabaigą, praeitį ir ateitį. Todėl Janas (Janusas) ir vaizduojamas
dviveidis: vienas jo profilis žvelgia pirmyn, kitas atgal.
Neeilinė ši dailininkų pora, kurių gyvenimo patirtis,
esminės estetinės nuostatos ir keli kūrybos bruožai sutampa, bet kontrastų kur kas daugiau. Tie skirtumai per
daugiau nei keturiasdešimt metų neišnyko, būtų sunku
įžvelgti ar bent jau apibūdinti autorių savitarpio įtaką.
Toks kūrybinis sambūvis, mano galva, pats savaime yra
įsidėmėtinas mūsų kultūros reiškinys. O paroda nenumatytai tapo vienu pirmųjų epidemijos metų kultūros
dokumentu.

B I R U T Ė

S T A N Č I K A I T Ė

Šventovė I, 2020. Popierius, spalvotas tušas, 70x100 cm

Nakties šviesa, 2019. Popierius, akrilas, 70x100 cm
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Autoportretas su kauke. Baimės akys didelės, 2020. Popierius, tušas, 70x100 cm

Tos neramios poetų mintys, 2020. Popierius, tušas, 100x70 cm

Tolumoje – Paryžius, 2020. Popierius, spalvotas tušas, 70x100 cm

Nuojauta, 2020. Popierius, spalvotas tušas, 70x100 cm

A N T A N O L U K Š ĖN O nuotraukos
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Raminta Gamziukaitė

Žaliakalnis, Žemaičių gatvė

K

as pavasarį ateina metas, kai Žaliakalnio šlaitus
padengia švelni subtilių atspalvių žaluma ir soduose čiulbauja anksčiau nematyti juodieji strazdai, tie atvykėliai iš labiau pietinių šalių, grasinantys
užimti nuo vaikystės mielų varnėnų erdves. O dar ne taip
seniai parskridusių varnėnų pulkai tiesiog sukrisdavo
ant aukštų mūsų sodo klevų viršūnių, užpildydami visą
orą klegesiu, ir taip pat staiga pakildavo juodu debesiu –
taip į Žaliakalnį ateidavo pavasaris.
Jau kelintus metus, kai pavasarį atvažiuodavau į
Kauną, ir sūnus mane veždavo aukštyn Žemaičių gatve
į namus gatvės gale, vis pagalvodavau, kad reikėtų parašyti apie Žemaičių gatvę, kokią ją mačiau ir prisimenu.
Tai, ką dabar siūlau skaitytojui, nebus tikslumo siekiantys ar archyviniais dokumentais besiremiantys tyrinėjimai. Tai tik atminties vaizdiniai, kurie kartais gali apgauti, tik fragmentai, Žemaičių gatvės impresijos.
Visą Žemaičių gatvę pirmyn ir atgal pereidavau su
mama, kai ji išsiruošdavo tvarkyti tėvų kapų Vytauto
gatvėje, kur dabar parkas. Vėliau, jau mokinė, su natų
aplanku leisdavausi Žemaičių gatve žemyn ir kildavau
Parodos kalnu, kurio įkalnėje stovėjo ir tebestovi mano
muzikos mokytojos namas. Ne dėl jos kaltės iš to skambinimo nieko neišėjo, neturėjau tam gabumų, o dar prisidėjo ir tai, kad namuose stovėjo prastos kokybės instrumentas. Kas yra muzika, supratau vėliau, nuolatine
koncertų lankytoja tapau tik studijų metais ir negalėčiau
pasakyti, kodėl taip pasikeitė požiūris ir supratimas. Tačiau kai autobusas iš Vilniaus leidžiasi žemyn Parodos
kalnu, nepamirštu pažiūrėti į namą, kurio laipteliais pakildavau su natų aplanku.
Kai vaikščiojau į vidurinę mokyklą, pereidavau tik
dalį Žemaičių gatvės, toliau kelias vedė Savanorių prospektu žemyn į senamiestį, į dabartinę Maironio gimna-

ziją. Kodėl buvo pasirinkta taip toli nuo namų esanti
mokykla? Viena, ją baigė mano mama, o jos buvusi klasės auklėtoja Juzefa Kudirkaitė, man besimokant, direktoriavo. Antra, arčiau nieko ir nebuvo, nes dabartinė (ir
prieškarinė) Saulės gimnazija buvo berniukų vidurinė
mokykla. Šiandien pėsčiomis retas mokinys kasdien tiek
nueina, o tada viešojo transporto beveik visai nebuvo,
o Žemaičių gatvėje jo nebuvo, nėra ir nebus. Tačiau gal
mažai kas beprisimena, kaip atrodė pirmoji transporto
priemonė, kuria mokinės iš Žaliakalnio kartais pakildavom į kalną. Ji buvo vadinama gruzo-taksi, ir tai ne koks
nors autobusiukas, o sunkvežimis su paaukštintu stogu.
Vidun patekti reikėjo laipteliais, o ten jau laukė konduktorė su bilietėliais. Keleivių netrūko, važiuodavo stovėdami ir laikydamiesi vieni už kitų. Kodėl ši transporto
priemonė, vežiojusi žmones, o ne krovinius, buvo taip
vadinama, paaiškinti negalėčiau, dabar tai atrodo tiesiog
siurrealistiška, ypač komponentas „taksi“.
Tai štai nuo tokių laikų ir prisimenu Žemaičių gat
vę, daug kas joje pasikeitė, bet kai kas išliko. Žemaičių
gatvės ištakos miesto centre, Donelaičio gatvėje, pirmieji
pastatai abiejose gatvės pusėse yra skirtingų laikotarpių:
kairėje visais laikais buvo ir tebėra mokslo įstaiga, o dešinėje – iš grubių mūro blokų sukrauta (tikriausiai vienu
metu tai buvo madingas stilius) Dailės galerija. Nuo čia
jau prasideda status kilimas. Dešinėje – plačiai žinomi
Kauko laiptai, o kairėje – visai kitokios apimties ir ne
visai aiškios paskirties cementiniai laiptai, ant kurių vaikystėje žaidė seserys Judita ir Dalia Vaičiūnaitės, – apie
tai Judita rašė ir eilėraščiuose, ir prisiminimuose.
Kiek aukščiau – Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės
namas. Kitoje gatvės pusėje namų nėra, tik vis statėjantis šlaitas. Namai tolydžio kyla vis aukščiau, nieko nežinau nei apie juos, nei apie jų gyventojus, bet vaikystėje
jie man atrodė ypatingi, neprieinami, o visa aukštutinė
gatvės dalis – svetima ir paslaptinga. Ir visiškai anoniminis, atminties neatkuriamas liko kampinis namas, pro
kurį nesuskaičiuojamą daugybę kartų praeita prieš nusileidžiant funikulieriumi ar pakilus juo aukštyn.
Įveikus kalną, kaip būna pasakose, atsiveria trys keliai. Į kairę pasuksi, laukia miesto įžymybė – Žaliakalnio
funikulierius. Į dešinę eisi, rasi Aušros gatvę ir kiek tolėliau joje garsaus operos boso Antano Kučingio namus.
Jeigu į šalis nesukinėsi, teks dar tolokai žingsniuoti tiesia, besileidžiančia ir vėl kylančia Žemaičių gatve. Tik,
prieš pasirenkant tiesų kelią, būtina stabtelėti ties Jono
Jablonskio gimnazija. Kai teko joje mokytis, tai tebuvo
pradinė mokykla. Prisimenu direktorių Milerį (vardo
nepamenu) ir pirmąsias mokytojas Brėdikytę (jei atmintis neapgauna) ir Kubertavičienę (turbūt žinomo dramos
artisto žmoną). Prie mokyklos, kiek ją matydavau ir vė-
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liau, sviro gluosnis, o žymiojo kalbininko biustas atsirado palyginti neseniai.
Už mokyklos – keli tarpukario architektų projektuoti solidūs namai. Mama yra sakiusi, kad prie Žemaičių
ir P. Višinskio gatvių sankryžos stovintis namas priklausė, rodos, Vailokaičiui ar Tūbeliui. Ant vieno tolesnių
namų – atminimo lenta-bareljefas žymiam dramos aktoriui Juozui Lauciui.
Kitoje gatvės pusėje, drįstu sakyti, miesto simbolis –
daug kur iš tolo, o čia iš arti matoma Prisikėlimo bazilika.
Gražu važiuoti P. Višinskio gatve horizonte matant artėjančią didingą vertikalę. Bažnyčia, kažkodėl nudažyta
baltai, gal ir įspūdingiau atrodo, bet statoma ji buvo iš
raudonų plytų, tokią visi ir buvo įpratę matyti. Ar balta spalva padėjo įveikti tarybiniais laikais ten tvyrojusio
radijo fabriko tvaiką? Nežinau, turbūt vieno teisingo atsakymo nėra. Man bažnyčia įspūdinga žiūrint visais rakursais, tarp jų ir pro VDU auditorijos langą, bet viduje
sakralumo trūksta, ir nebūtinai dėl buvusio fabriko. Galimas daiktas, kad modernus architektūrinis sprendimas
niekada nesukurs gotikinėms ar barokinėms bažnyčioms
būdingo sakralumo. Gal to ir nebuvo siekta. Pagaliau –
gal kai kam susidarys visai kitoks įspūdis. Šiaip ar taip,
Prisikėlimo bažnyčia lankoma ne tik tikinčiųjų, bet ir turistų, norinčių pasigrožėti iš aukštai atsiveriančia Kauno
panorama. Tai patvirtina ir toks epizodas. Kartą pavakare, grįždama po paskaitų VDU, kur tada dėsčiau, pakilau tuščiu funikulieriumi ir, eidama tuščia gatve, sutikau
Belgijos karališkąją porą, ką tik aplankiusią baziliką. Be
manęs reginį stebėjo dar viena, iš namo priešais kitoje
gatvės pusėje išėjusi moteris, ji man ir paaiškino, kokie
tai garbūs svečiai. Netoliese stovėjo greitosios pagalbos
automobilis, daugiau nieko nesimatė, nors neabejotinai
viskas vyko pagal protokolą. Toks štai kasdieniškai nekasdieniškas susitikimas Žemaičių gatvėje.
Už bažnyčios fasadu į Savanorių prospektą (nors
kažin ar apskritai čia taikytini architektūros terminai)
riogso pasibaisėtinas buvusios gamyklos pastatas, darkantis prieigų prie iškilaus statinio aplinką. Tikėtina, kad
kada nors Kauno valdžia jį nugriaus, bet baugu, kad jo
vietoje atsiras koks nors stiklinis ar dar kitoks monstras,
užstojantis ir pačią bažnyčią (du tokie nežinia kam skirti,
šiai vietai neadekvatūs „gražuoliai“ jau rėmina dvi Savanorių ir Žemaičių gatvės sankirtas). Kol dar neperėjome
per Savanorių prospektą, grįžkime į dešinę Žemaičių
gatvės pusę.
Paėjus kiek į priekį nuo namo, kuriame gyveno aktorius Laucius, pamatysime atokiau nuo gatvės atitrauktą
nedidelį pailgą dviejų aukštų mūrinuką. Čia gyveno dvi
seserys – Marytė ir Onutė Dabrilaitės. Ona Dabrilaitė
mums dėstė lietuvių kalbą II vidurinėje mergaičių mokykloje. Ji išsiskyrė iš kitų mokytojų elegancija, prisimenu, kad net pieštuko spalvą derindavo su megztinio ar
suknelės spalva. Ar buvo tai stilinga? Nežinau, bet reikia
prisiminti ir laikus, kai gauti ką nors elegantiško nebuvo
paprasta. Viena neabejotina – mokytoja siekė būti stilinga, kiek leido galimybės. Mano literatūrinius gebėjimus
vertino objektyviai, tik nuolat visiškai pagrįstai priekaištavo dėl baisios rašysenos. Tačiau ir tada jutau, ir dabar
atrodo, kad Ona Dabrilaitė, šviesi, plačių interesų as-
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menybė, į mane žiūrėjo kiek ironiškai – kaip į išlepintą
vienturtę. Jeigu taip ir buvo, tai netrukdė man domėtis
daug kuo, ypač literatūra ir teatru, – tiesiog mokytoja ir
mokinė viena kitos neatrado. Tiesa, jokių kitų prioritetų
klasėje ji taip pat neturėjo. Kad ir kaip būtų buvę, negaliu jos vadinti mokytoja, atvedusia mane į literatūrą – tą
polinkį jau turėjau. Gal nuskambės arogantiškai, bet dvasinio vadovo(ės) literatūroje, ypač vokiečių, neatsirado ir
universitete. Negana to, disertaciją rašiau ir apsigyniau
taip pat be vadovo. Tai nebuvo iššūkis ar kaprizas, o tik
intrigų pasekmė. Manau, kad tame nėra jokios puikybės ir nieko nepaprasto, jeigu nuo paauglystės knygų
pilnuose namuose ne tik godžiai skaitai, bet ir pajunti
poreikį rašyti apie tai, ką perskaitei. Tokiu atveju yra
visos prielaidos, kad tolesniame gyvenime darbas taptų
hobiu. Taip ir nutiko.
Grįžkime atgal į gatvę. Greta mokytojos namo matome pilką medinį dviaukštį, kuriame gyveno profesoriaus
T. Šiurkaus šeima (turbūt nereikia aiškinti, kad tie namai,
jei kada ir priklausė Dabrilaitėms ar Šiurkui, buvo nacio
nalizuoti). Su Dalia Šiurkute kartu mokėmės pradinėse
klasėse. Ir štai jau Žemaičių ir Savanorių sankirta, kur,
kiek tik prisimenu, stovėjo paprastas, bet Kauno medinei
architektūrai būdingas nedidelis namas. Jo neliko, toje
vietoje išdygo tai, kas ir Vilniuje, ir Kaune man atrodo
mįslinga. Kuo užpildytos tos stiklinės dėžės, kokia veikla
ten vyksta, ar apskritai reikalingi tie gremėzdiški pastatai, apaugę automobilių stovėjimo aikštelėmis. Nors ką
ten aikštelėmis, – aikštėmis. Nevaldoma biurokratijos
plėtra, ir tiek.
Čia pat perėja į kitą Savanorių gatvės pusę, o ten...
Atmintis kažkodėl nenori atkurti to, kas ten buvo mano
vaikystėje, tikriausiai – medinis namas, kas gi daugiau
galėjo būti. Vėliau atsirado tokios pat sunkiasvorės architektūros, kaip straipsnio pradžioje minėta Dailės galerija,
statinys pavadinimu Žalias kalnas, bet ir vėl – neprisimenu, kas jame buvo, gal valgykla. Kažkodėl atmintis stringa ties tuo kampu, iškyla tik dieną ir naktį šviečiančio
neoninio Dainos kino teatro dekoro vaizdas Savanorių
prospekte. Jį matydavau tamsiais rytais eidama į mokyklą, ir ta paprasta neoninė dekoracija buvo tiesiog ateities šauklys. Neonu taip pat puikavosi ir ties Aukštaičių
gatve stovintis kino teatras Pasaka, ir tai nebuvo savaime
suprantama, tai buvo didelė naujovė ir progreso ženklas.
XX amžiaus dešimtajame dešimtmetyje nepretenzingas
valgyklos su žaliakalniečių labai mėgiama kulinarijos
parduotuvėle hibridas transformavosi į visam miestui
žinomą ir tuo metu siautusių gaujų ypač pamėgtą restoraną Žalias kalnas. Paskutinio praėjusio amžiaus dešimt
mečio siautulinga kriminaline „romantika“ baigėsi gyvenimiška proza – Žalio kalno vietoje veikia standartinis
prekybos centras IKI.
Kitoje gatvės pusėje situacija daug dramatiškesnė. Priešais IKI iškilęs modernios architektūros etalonas
man asmeniškai (o neabejotinai ir kitiems, kam tai svarbu) drastiškai užstoja dalį Prisikėlimo bažnyčios, nebeliko nuo seno pažįstamo vaizdo, matyto einant iš namų
Savanorių prospekto link. Iš Žemaičių gatvės paraleliai
prospektui nuvingiuoja siaura Vaisių gatvelė, o jos pradžioje, nutolęs vos per kelis namus nuo Žemaičių gat
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vės, prie pat šaligatvio stovėjo ir per stebuklą tebestovi
medinis dailininko Antano Samuolio namukas. Tikėtina, kad sode už namelio augo ir jo garsaus paveikslo
obelis. Sprendžiant pagal jos trapumą, Samuolio obels
greičiausiai nebėra, nors mūsų sode tebeauga išsikerojusi, apsamanojusi tikrai šimtametė obelis, kasmet rudenį
dovanojanti gausų obuolių derlių, o kitos, kiek jaunesnės, vaisius nokina kas antri metai. Gausiai žydėjo ji ir
šį pavasarį, bet nutiko kai kas netikėta – vieną gegužės
naktį iškrito sniegas ir nubloškė žemėn visus iki vieno
žiedlapius. Žvelgiant į neišvaizdų namelį naujai išaugusio kaimyno šešėlyje ir didelės automobilių stovėjimo
aikštelės kaimynystėje, nejučia stebiesi, kad ir pati atmintina vieta netapo tokia aikšte, nes dideliame „stiklainyje“
turi būti daug darbuotojų (nesvarbu, ką jie ten dirba), o
darbuotojams reikia pasistatyti automobilius. Juk galėjo
būti ir kitoks sprendimas – koks ten Samuolis, kokios ten
obelys, užliejam teritoriją asfaltu, ir taškas.
Name tikriausiai niekas nebegyvena, paveldėtojų,
atrodo, neliko. O gal ir šeimininko pastatas neturėjo.
Dailininko giminaitis rašytojas Raimundas Samulevičius
neaiškiomis (ir tikriausiai neišaiškintomis) aplinkybėmis
žuvo nuo kulkos viename Vilniaus bute. Istorija miglota,
gatvė teisybės nesužinojo, nors versijų būta. Kažkodėl
Samulevičių netikėtai į Vilnių pakvietęs jo pažįstamas
buvo saugumietis. Kažkodėl svečio akivaizdoje jis žaidė
su ginklu ir – tik pamanykite – netikėtai ginklas iššovė
ir visai atsitiktinai sužeidė svečią mirtinai. Gal tai tik
sąmokslo teorija, bet per rašytojo laidotuves viešpatavo įtampa ir buvo daug saugumiečių. Liko Raimundo
mama Stasė Samulevičienė, plačiai žinoma kailinių žais-

liukų dirbėja. Kaip įvykiai klostėsi po S. Samulevičienės
mirties, man nežinoma.
Nuo Vaisių gatvelės Žemaičių gatvė ima leistis žemyn, kad netrukus vėl kiltų į viršų. Dabar statumą sušvelnina viadukas, o kadaise reikėdavo leistis iki pat
„dugno“, P. Kalpoko gatvės, ir tada kilti aukštyn. Vis
dėlto tai buvo labai seniai, ir šiandien jau nebeprisimenu
tų nusileidimų ir kilimų. Šioje vietoje negaliu nepareikšti
nuostabos dėl pašėlusiai greitėjančio gyvenimo tempo –
dar nebaigus rašinio, viaduką nugriovė, Žemaičių gatvė
tapo sunkiai praeinama ir visai nepravažiuojama mažiausiai iki metų pabaigos.
Nuo viaduko (dabar jau reiktų sakyti – buvusio, į
kairę atsiveria gan plati erdvė, ir gali matyti besileidžiančią saulę, o dešinėje, kitoje viaduko pusėje, įkalnėje, iškyla originalūs raudonų plytų dailininko Petro Kalpoko namai, įspūdingi ne tiek dėl jų architektūrinio sprendimo,
kiek dėl dislokacijos. Paradoksalu, bet Petras Kalpokas
juose gyveno su palikusia vyrą, vieną artimiausių dailininko draugų, šokėja Olga Dubeneckiene-Kalpokiene.
Pasak Žemaičių gatvės legendos (tikėtina, yra ir
tikslių duomenų), sūnaus Rimto Kalpoko motina – italė.
Šiandien niekas nenustebtų apie kokį nors asmenį išgirdęs, kad jo motina iš Trinidado ir Tobago ar Dramblio
Kaulo kranto. Tačiau tada... Italija tarybiniais metais prilygo pasakų šaliai. Tiesa ta, kad Rimtas Kalpokas gimė
Miunchene, ir tėvas parsivežė jį į Kauną, kažkodėl pamiršęs kartu pasiimti ir motiną. Man tada atrodė, kad geriau negu galimi dokumentai itališką dailininko junioro
kilmę patvirtina itališkos Rimto Kalpoko akys. Dar mokinukė labai norėdavau jį sutikti ir kartais sutikdavau,
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nes pro jų namus praeidavau beveik kasdien. Nebuvau
nei įžūli, nei drąsi, bet visada pažvelgdavau į tamsias,
nelietuviškas Rimto Kalpoko akis.
Dailininkų Kalpokų vila pastatyta, kaip jau minėjau,
vaizdingoje įkalnėje, o gatvė ir toliau kyla į kalną. Žemaičių gatvės reljefas toks nelygus, kad abiejose pusėse, tik
atitraukti nuo šaligatvių ir pakylėti virš jų, namai gali
rikiuotis tiesia linija. Dešinėje – keli tarpukario statybos,
niekuo itin neišsiskiriantys solidūs statiniai. Viename jų
kurį laiką (tikriausiai neilgai, nes gatvės atmintyje šis faktas neužfiksuotas) gyveno aviacijos pulkininkas leitenantas, karo lakūnas Antanas Mačiuika su šeima. Apie tai
kartą išsikalbėjome su skulptoriumi ir rašytoju Vytautu
Mačiuika, laiptinės kaimynu. Mūsų spontaniški (dažnai
dviejų dalių) pokalbiai pas jį prie vyno taurės, o po to
aukštu aukščiau pas mane prie kavos, praplėtė mano žinias ir apie Kolymos lagerius, ir apie Vilniaus menininkų
gyvenimą, ir apie aviaciją. Tų pokalbių, kai daugiausia
kalbėdavo Vytautas, man iki šiol trūksta. O dėl namo
Žemaičių gatvėje nesu visiškai tikra, galėjo pasakotojas
ką nors ir supainioti, juk abu su broliu Benediktu tada
dar buvo vaikai.
Apie kitą gatvės pusę nieko negaliu pasakyti, kol
nepriėjome seno ąžuolo. Medinis dviaukštis greta ąžuolo – buvusi pradinė mokykla. Mokytojas Dalinkevičius
mane šešiametę priėmė iš karto į antrą klasę, nusprendęs, kad pirmoje man nebus ką veikti – jau mokėjau
skaityti ir rašyti. Mokykla buvo visai netoli namų, ėjome
dažniausiai su kaimynu Alfredu (architektas A. Jakučiūnas, visą gyvenimą darbavęsis Kaune). Rudenį eidavom
prisiskynę slyvų iš mūsų sodo, o žiemą – neatspėsite – su
malkų ryšulėliais. Alfredas riteriškai nešdavo ir savo, ir
mano malkas. Neprisimenu, kiek laiko truko tas malkų
nešimas mokyklai apšildyti, bet palyginti su dabartiniu
nuotoliniu mokymu, jau pats faktas atrodo egzotiškas.
Nežinau, ar mokyklą uždarė, ar dėl kitų priežasčių buvau perkelta į Jono Jablonskio mokyklą vis toje pat gat
vėje, tik tolėliau nuo namų.
Visai arti prie mokyklos sklypo šliejosi mažytė žalia
batsiuvio būdelė, išstovėjusi visą tarybmetį. Net nepastebėjau, kada jos nebeliko, o jos vietoje atsirado metalinis
garažas.
Dabar pereikime per gatvę, stabtelėkime ties
dviaukščiu mūrinuku, – paminklinė lenta primena, kad
šiame name gyveno kompozitorius Juozas Pakalnis.
Apie ankstyvą jo mirtį gatvė kalbėjo, kad nusižudė (tai
gali būti ir tiesa) ir kad kaltė krinta ant kito kompozitoriaus (žinoma, minėjo ir pavardę). Našle tapusi Pakalnienė kaip užsidėjo gedulą, taip jo ir nenusiėmė iki gyvenimo pabaigos. Juoda, tabletės formos su veidą dengiančiu
juodu vualiu Pakalnienės skrybėlaitė tapo neatskiriama
Žemaičių gatvės dalimi, kaip ir memorialinė lenta.
Užsitęsęs kompozitoriaus našlės gedėjimas – ne vienintelė keistenybė, susijusi su prisiminimais apie gimtąją gatvę. Kurį laiką joje nuolat galėjai sutikti skurdžiai
apsirengusią, su savimi kalbančią ar su kažkuo įsivaizduojamu besibarančią moterį. Dar jos savitumas buvo
tai, kad ji bet kada ir bet kurioje vietoje galėjo trumpam
prisėsti, kad ir tiesiog ant šaligatvio. Moteris visada nešiojosi skardinę dėžutę, ir gatvė, žinoma, spėliojo, kas
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toje skardinėje galėtų būti. Susiformavo nuomonė, kad
galbūt ji nesiskyrė su mirusio ar žuvusio vyro pelenais,
bet tiesos gatvė taip ir nesužinojo.
Šiame kontekste galima paminėti personažą, apie
kurį pasakoja Leonardas Gutauskas vaikystės prisiminimuose. Net keliuose romanuose minimas kvailelis
Tosikas ir buvo tikrų tikriausias Tosikas (gal trumpinys
iš Antosiko) iš Žemaičių gatvės, gyvenęs už kelių namų
nuo mūsų. Dėl jo viskas buvo aišku, gatvei problemų nekilo. Tosikas visada vaikščiojo nešinas pjūkleliu, kuriuo
iš tikrųjų pjaudavo žmonėms malkas, taigi jokios simbolikos ir jokios paslapties jo pjūklelyje nebuvo. Įdomu
tai, kad labiau autobiografiniame pasakojime Leonardas
Gutauskas Žemaičių gatvės kvailelį aprašo realistiškai,
o vėliau Tosikas praranda autentiškumą ir tampa literatūriniu paveikslu. Hiperbolizacija įvyksta, jei neklystu,
romane Kazbekas, kuriame Tosikas jau savotiškas superherojus, žinoma, gutauskiška prasme, akcentuojant seksualinį pradą, – iš vaikystės prisiminimų objekto lieka
tik vardas.
Kitoje gatvės pusėje mediniai namai išliko beveik
nepakitę, o už jų – posūkis kairėn link baltuojančio
statinio – vienuolyno. Visiškai suprantama, kad tarybų valdžios vienuolynas buvo uždarytas, jame įsikūrė
vaikų darželis. Vėliau ilgą laiką ten buvo Pedagogikos
muziejus, o šiandien vėl seserys iš vienuolyno Žemaičių
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Medinis namas su kupolu

gatve pareigingai skuba į mišias Prisikėlimo bažnyčioje. Einant gatve atrodo, kad pastatas lygioje vietoje, bet
iš tikrųjų jis ant aukšto skardžio ir įspūdingiausiai balti
vienuolyno mūrai atrodo žvelgiant į juos aukštyn iš Pet
ro Kalpoko gatvės.
Į Žemaičių gatvę, lyg į plačią upę, iš abiejų pusių
įteka mažesnės gatvelės. Tiesiai prieš keliuką į toliau
nuo gatvės esantį vienuolyną į Žemaičių gatvę įsilieja
nedidelė Zarasų gatvelė, o ten vos už kelių namų buvęs
Geniušų domenas. Nežinau, ar talentingi Geniušų dinastijos menininkai turi laiko prisiminti priverstinį praradimą, – buvo laikai, kai įstatymai draudė būti kelių valdų savininku, tad vieninteliam paveldėtojui dirigentui
Rimui Geniušui, jau gyvenusiam Vilniuje, tėvoniją teko
parduoti. Tikriausiai jų mintys kitur, Žaliakalnyje jie jau
negyveno, su tuo paveldu jų beveik niekas nesieja, tik
žinojimas, kad tai buvo vienų senelės, kitų – prosenelės
namai. O aš prisimenu ir senąją ponią Geniušienę (nors
tada ne tokia jau labai sena ji buvo), ir nuostabų jos sodininko tvarkomą darželį. Nedidelio sodelio ypatumas
buvo tas, kad jame nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens žydėdavo, vienos kitas keisdamos, išmaniai
parinktos gėlės. Mano mama pakeliui į parduotuvę ar
turgelį, jei tik sutikdavo, visada sustodavo pakalbėti su
ponia Geniušiene.
Nukrypdama į šalį, paminėsiu, kad Kaunas kreipimosi ar apibūdinimo ponia, taip pat ir ponas, niekada ne-
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buvo atsižadėjęs. Mano tėvai buvo vaišingi, todėl pas ponus Gamziukus šeimyninių švenčių progomis į kuklius
Žemaičių gatvės namus noriai susirinkdavo pažįstami
ponai ir ponios. Žinoma, fakulteto dekanas ar docentas,
juristas ar gydytojas jų darbo vietose ir šiaip viešame
gyvenime buvo tituluojami draugais, bet jų dažniausiai
nedirbančios žmonos buvo tik ponios. Kas, kad viena
augino keturis vaikus, kita – tris, kad stovėdavo eilėse
net prie visai nedeficitinių prekių, kad visa iš šalies beveik nematoma namų ūkio našta gulė ant jų pečių, nes
tarnaičių neturėjo, – į svečius ateidavo ponios, ir joms
buvo sakomi rafinuoti komplimentai. Dabar, žiūrėdama
į apvalų ąžuolinį stalą, – nors jį galima prailginti įdėjus
dvi atsargines lentas, – vis vien stebiuosi, kaip mažame
kambaryje prie to stalo susėsdavo tiek svečių, juolab kad
ateidavo ir giminės iš netolimos Kapsų gatvės. O kaip
mama vis dėlto nelengvais laikais sugebėdavo paruošti
paprastas, bet visuotinio pripažinimo sulaukiančias vaišes? O kaip tie ponai ir ponios vėlų vakarą grįždavo į
namus? Žinau tik viena – užstalės su kalbomis ir tostais
visada buvo linksmos, ir niekas niekada nekalbėjo apie
buitinius sunkumus, nors visiems jie vienaip ar kitaip
buvo žinomi. Apie politiką prie stalo taip pat nebuvo
kalbama. Ir kam kalbėti, jei ir taip viskas aišku?
Grįžkime į vietą, kur nenumatytai sustojome. Vienuolyno pusėje liko paprastas medinis namas po galingu medžiu, kurio nebėra. Tikėtina, kad čia užaugo
būsimasis kompozitorius Feliksas Bajoras, nors jo iš tų
laikų kažkodėl neprisimenu. Dažnai sutikdavau tik rusų
kalbos mokytoją Bajorienę – dar jauno veido, bet visiškai
baltais plaukais.
Čia pat ir originalus medinės statybos pavyzdys –
namas su šoniniu kupolu. Apie jo architektūrinę vertę
neturiu aiškios nuomonės, gal specialistas jokios vertės
jame ir neįžvelgtų. Prieš gatvei pasukant į kairę – vėl
vešlus senas ąžuolas, o po juo – medinis pastatas, gatvės
atmintyje likęs kaip Staškevičiūtės namas. Turbūt jis iš
tikrųjų priklausė operos solistei Aleksandrai Staškevičiūtei, Kaune dainavusiai su garsiuoju Fiodoru Šaliapinu.
Kitoje gatvės pusėje kampinis yra vadinamasis Šakūrų
namas. Niekada nepasidomėjau, kas buvo tie Šakūrai,
pasistatę triaukštį mūrą, tik žinau, kad tuo metu jau nacionalizuotame name tikriausiai buvo paliktas vienas butas šeimos nariams muzikantams – brolis vėliau grojo jau
į Vilnių persikėlusios operos orkestre, o sesuo liko Kaune
ir buvo muzikos mokytoja, tikriausiai Juozo Gruodžio
muzikos mokykloje.
Vienišas tarp medinių namų Šakūrų mūras iš dalies
įsibrauna į Rokiškio gatvelę, o ten – muzikų Kuprevičių valda. Ją, kaip ir anksčiau aprašytą Geniušų, galima
priskirti Žemaičių gatvės arealui. Nuo mokyklos prisimenu iš tolo Žemaičių gatve atlinguojančią aukštą, kiek
pakumpusią Viktoro Kuprevičiaus figūrą. Dabar, pravažiuojant Rokiškio gatvele, kartais matau rudens lapus
uoliai grėbstantį Nacionalinės premijos laureatą, tačiau
su Giedriumi Kuprevičiumi kaip tikri santūrūs lietuviai
per gyvenimą, nepaisant gan artimos kaimynystės, nespėjome susipažinti. Nors jo dėdė Petras bičiuliavosi su
mano tėvu ir, kai atvykdavo į Kauną, aplankęs brolį, nak
voti ateidavo pas mus. Gal jį, technokratą, varžė tikriau-
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siai pas brolį Viktorą susirenkanti menininkų draugija,
gal brolis nepritarė jo pasirinkimui – buvo vedęs kitatautę, kas ten supras. Tačiau tai buvo labai mielas, delikatus
žmogus, ir jo viešnagė nieko neapsunkindavo. „O, ponas
Kuprevičius atvažiavo“, sakydavo mano mama, ruošdavo vakarienę, po kurios jie su mano tėvu sėsdavo prie
šachmatų lentos.
Ties vis dar įspūdingu ąžuolu gatvė pasuka kairėn,
kad už kelių namų pasisuktų dešinėn. Viename tų namų
gyveno enkavedistas. Taip jį trumpai ir tiksliai apibūdino mano tėvas, taip ir pasiliko – nei pavardės, nei vardo,
nei tautybės nežinojom ir žinoti nenorėjom. Vaikščiojo
su uniforma ir buvo be galo atgrasus. Realios grėsmės
jis lyg ir nekėlė, bet ką gali žinoti, kai tokia profesija, juk
buvo ir trėmimų laikotarpis. O čia vienas dviejų artimo
kaimyno Volskio sūnų kunigas, pats tėvas taip pat nuolat
puolamas darbe dėl atsidavimo bažnyčiai. Galima spėti,
kad su bažnyčia jį siejo ne vien pamaldumas, bet ir disidentinė veikla. Kad ir kaip būtų, enkavedistui tikriausiai
darbo netrūko, Volskis jo dėmesio išvengė.
Priešais Volskių namus, kitoje gatvės pusėje, stovėjo
medinis, dviejų aukštų ir keturių gan erdvių butų statinys, kurio niekas kitaip nevadino, tik „raudonas namas“.
Ideologinės potekstės tame nėra, namas buvo nudažytas
tamsiai raudona spalva ir tik ne taip seniai buvo perdažytas skandinavų pamėgta ruda spalva. Kuo gi jis galėtų būti įdomus? O čia jau prasideda ideologija. Iš pasakojimų žinau, kad iki karo čia gyvenę žmonės pabėgo į
Vakarus palikę tuščius butus. Tarybų valdžia juos atidavė proletariaro ir valstietijos atstovams. Su proletariatu
buvo įvairiai. Dvi šeimos nekėlė jokių rūpesčių, netgi
priešingai – džiaugėmės, kad visai čia pat atsirado siuvėja. Dizainere jos nepavadinsi, bet mamai ir man suk
neles visai neprastai pasiūdavo. O štai kita šeima, taip

Šimtametė obelis
Žaliakalnio sode sniego
nublokštais žiedlapiais.
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pat su keturiais vaikais, mūsų ramų gyvenimą gerokai
apkartino. Tie kaimynai, kokių niekam nelinkėčiau, atsigabendavo nepataisomai sudaužytas mašinas, jas pjaustė ir iš duženų gamino „naujus“ automobilius. Nuo ryto
iki vakaro buvo kalama, pjaustoma, gręžiama, ir visa tai
vyko tarp raudono namo ir mūsų tvoros. Kiek vasarų
teko praleisti nuolatiniame triukšme, neskaičiavau, bet,
kaip viskas pasaulyje, ir tas pragaras baigėsi.
Tiek apie proletariatą. Kita kalba apie valstietiją. Į
raudoną namą atsikraustė energinga ir triukšminga etninė žemaitė su tyliu vyru, trimis vaikais ir pulkeliu vištų.
Kalbėjo tik žemaitiškai, sūnų Feliksą šaukė Peliksiu ir
kaimynėms emocingai pasakojo apie dingusią ir iš ryto
parėjusią vištą. Ją visi mėgo ir vadino tiesiog žemaite. Bet
klausimas, kas ją, tokį miesto nepaliestą grynuolį, atvedė
į Kauną, liko atviras.
Kai žemaičių šeima išsikėlė kitur, jų vietą užėmė
ukrainiečiai, atvykėliai iš Ivano Frankovsko, jauna šeima
su dviem vaikais. Vyresnė duktė neilgai trukus ištekėjo
už lietuvio lenktynininko, sąjunginių ralių prizininko.
Švęsti pergalės suvažiuodavo visas automobilininkų žiedas, ir vyksmas vyko tarp raudono namo ir mūsų tvoros,
prie kurios, visiems išsivažinėjus, rikiuodavosi šampano
buteliai. Ukrainiečių berniukas buvo truputį jaunesnis
už mano sūnų, bet jie greitai susidraugavo ir puikiai išmoko vienas kito kalbą. Atvykėliai buvo geri kaimynai,
ir niekas nesuko sau galvos, kas jie tokie – pabėgėliai ar
dar kas nors. Tik viena mano tetų, įvertinusi situaciją,
ištarė nuosprendį – okupantai.
Kas man dabar atsakys, ar teisi buvo mano teta? Kaimynai jie buvo geri, užaugę vaikai sukūrė lietuviškas šeimas, kaip ten su jų ukrainietiška tapatybe, gal ne mūsų
reikalas – atvykę kalbėjo rusiškai, o tapę kauniečiais,
pradėjo kalbėti lietuviškai. Šeimos tėvas greitai susivokė
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R O K A S G E L A ŽI U S . Prisikėlimo bažnyčia, 2020

Lietuvos politiniame gyvenimą, turėjo savo prioritetą, o
sūnus ir dabar kartais pavasarį atvažiuoja į savo (mūsų)
vaikystės sodą pažiūrėti, ar jau pražydo pakalnutės. Sentimentaliu akordu užbaigsiu šią temą, nes vienareikšmio
atsakymo vis vien nebus.
Žemaičių gatvė priėmė ukrainiečius ramiai, neįžvelgdama jų pasirodyme nieko ypatingo ar pavojingo.
Nuo seno, gal nuo gatvės pradžios, čia gyveno sentikiai
ir stačiatikiai. O visų mėgstama ir visiems reikalinga dantų gydytoja Tatjana Kazlauskienė buvo kilusi iš už Uralo,
apie tai liudijo siauros rudos jos akys ir mongoloidiniai
bruožai. Kitoniškumą paveldėjo ne tik jos vaikai, bet net
ir vaikaičiai. Vienas jų dalyvavo vienoje pirmųjų lietuvių
karių misijų Kroatijoje. Niekas, spręsdamas vien pagal
išorę, nebūtų atspėjęs, kad tai lietuvis. Dar pas sūnų ateidavo kaukazietiškos išvaizdos vaikinas vardu Gintas.
Jo tėvas buvo azerbaidžanietis, o motina – lietuvė. Kai
Azerbaidžane kilo karas, tėvas pasiėmė sūnų ir išvyko
į tėvynę. Daugiau apie juos niekas nieko negirdėjo. Kai
rašau šias eilutes, Azerbaidžanas vėl kariauja.
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Žemaičių gatvei nestigo patirties ir tolerancijos. Pakantumo reikėjo ne vien kito tikėjimo ar kitos tautybės
gyventojams, bet ir saviems, priklausantiems nuo butelio ir žinantiems tik vieną kelią nuo namų iki artimiausios parduotuvės ir atgal. Reikėjo sukurti saugią erdvę
ir keistuoliams, kad ir tam, kurį gatvė vadino Dzidu, bet
artimiau su juo lyg ir niekas nebendravo, buvo žinoma
tik tai, kad ant šlaito beveik gatvės gale jis augina persikus. Sako, kad persikai pas jį iš tikrųjų prinokdavo.
Tai buvo sunkiai nusakomo amžiaus žmogus, visada
įdegusiu veidu ir baltais plaukais ir atrodė, kad bėgant
metams nė kiek nesikeičia. Tačiau netikėtai sužinojau,
kad persikai persikais, o iš tikrųjų Dzidas domisi senuoju lietuvių tikėjimu, pagonybe ir platina leidinį Druvis
apie senąją lietuvių tikybą. Tai paaiškėjo, kai visai netikėtai atsiradęs Vilniuje, auditorijoje, kurioje vyko eilinė
vietinės reikšmės literatūrologinė konferencija, Dzidas
man įteikė leidinio Druvis numerį. Niekas nesuprato, kas
vyksta, aš – taip pat. Į klausimą, iš kur jį pažįstu, atsakiau: iš Žemaičių gatvės Kaune. Tai buvo ne visai tiesa,
nes iš tikrųjų to žmogaus nepažinojau.
Dar vienas gatvės nuotykis iš vėlesnių laikų – joje
atsirado „naujasis lietuvis“: gatvės gale beprasmiškai
didelį ir neskoningą namą pasistatė naktinio klubo Venera savininkas. Jis važinėjo kabrioletu įsijungęs be galo
trankią muziką, nesvarbu, diena tai buvo ar naktis. Visi
vadino jį Šefu, pas jį su visu autobusu užsukdavo žalgiriečiai. Paskui autobusą bėgdavo vaikai, kad iš arti pamatytų įžymybes, nes tada Žalgiris buvo beveik vien tik
Žvaigždžių komanda.
Perėjome gatvę beveik iki jos pabaigos, bet viskas ne
taip paprasta, todėl grįžkime prie ąžuolo, iškylančio kaip
tik prieš Rokiškio gatvę, o nuo čia prasideda tai, kas kelia neviltį visiems ieškantiems kokio nors adreso – gatvė
išsišakoja, visos trys šakos baigiasi prie Neries skardžių,
o numeracijoje veltui ieškotum kokios nors sistemos ar
logikos. Tai iš tikrųjų nelabai ir įmanoma. Jei nuo Rokiškio gatvės suksime į dešinę, tai tik mūsų sode pasislėpęs
namas dar stovi lygioje vietoje, bet sodas jau „kelių aukštų“. Sunku pasakyti, kodėl nuo seno čia gyvenantys rusų
sentikiai namelius statėsi ant šlaito, vis žemiau ir žemiau.
Tai nepaprastai nepatogu žiemą, bet ir kitais metų laikais
problemiška, nes modernūs sentikių palikuonys tiesiog
negali naudotis automobiliais.
Antras status šlaitas leidžiasi žemyn pro jau minėtą
raudoną namą kitoje mūsų sodo pusėje, ir kai pasiklydę žmonės užeina pasiteirauti kokio nors numerio, tiek
ir tegalime pasakyti, kad Žemaičių gatvė ir dešinėje, ir
kairėje, ir dar tiesiai, tad reikiamo numerio teks gerai
paieškoti. Nesėkmę patiria ir tie, kurie, netyčia užklydę,
tikisi pro kurią nors atšaką išvažiuoti – ir trečioji kryptis
baigiasi ilgais ir labai stačiais laiptais, nuo kurių atsiveria puikus vaizdas.
Šiame neįmantriame pasakojime išsitrynė laiko ribos, bet gatvė toliau gyvena savo gyvenimą, geriau ar
silpniau išsaugodama ja vaikščiojusių žmonių paliktus
pėdsakus.
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Olegas Katenskij

Tarp juodo ir balto
Įsmeigė nendrės
Į audinį ežero
Vėrinį pilkų debesų
Yra Lietuvoje vieta, kur sniegas baltesnis ir puresnis,
o debesys mėlynesni ir paslaptingesni, vieta, kur pinasi
daugybė vaizdų, aspektų, dimensijų: didinga Lietuvos
istorija, nepakartojami apylinkių peizažai, ryškūs ir šilti
mano vaikystės prisiminimai. Visi šie veiksniai atsispindi
neseniai plačiajai visuomenei pristatyto fotomenininko
Gurijaus Kateščenkos kūryboje, eksponuotoje Užutrakio
dvaro rūmuose. Fotografijos, sukurtos 1955–1983 metais,
įamžino Trakų pilis, Trakų miestelio apylinkes, jų gyventojus ir išskirtinį Trakų kraštovaizdžio grožį. Fotografijos
„juodai baltos“, atliktos unibromo technika.
Gurijus Kateščenka – sudėtingo likimo įvairiapusė
asmenybė. Jis gyveno sudėtingu istoriniu laikotarpiu,
jam teko patirti daug sunkių netekčių ir išgyvenimų.
Būdamas meniškos prigimties ir turėdamas skulptoriaus
diplomą, įgytą dar 1933 metais Vilniuje, 1941 metais suprojektavo paminklą savo žuvusiems bendražygiams,
dalyvavusiems Birželio sukilime prieš sovietų okupaciją.
Pats autorius vadovavo paminklo pastatymo darbams, ir
paminklas buvo pastatytas tais pačiais 1941 metais. Tai
buvo vienintelis žinomas Lietuvoje pastatytas paminklas
Birželio sukilėliams atminti. Po antrosios sovietinės okupacijos paminklas buvo nugriautas, o jo autorius Gurijus
Kateščenka suimtas ir nuteistas dešimčiai metų pataisos darbų lagerio už dalyvavimą Birželio sukilime ir už
paminklo suprojektavimą bei pastatymą. Po dešimties
metų tremties 1956 metais jis grįžo į Lietuvą ir čia likimas
jam padovanojo laimingą bilietą – galimybę kartu su šeima gyventi ir dirbti stebuklingame mieste, pavadintame
Trakais. Nuo tada Gurijus Kateščenka pradėjo aktyviai
domėtis fotografijos menu, čia jis ir sukūrė savo meninę
fotografijos kalbą ir estetiką.
Įdomu pastebėti, kad ši meninė kalba ir estetika yra
labai artima Andrejaus Tarkovskio estetikai. Jų darbai
buvo kuriami tuo pat laikotarpiu. Čia atrandame ir šviesią romantiką, eleganciją, ramybę, nepagražintą rūstumą
ir nepagaunamą paslaptį. Įdomu tai, kad paslaptis a priori
būdinga neskaitmeninei, „juodai baltai“ fotografijai. Tokia fotografija man daug įdomesnė už spalvotą. Spalvota
fotografija tarsi duoda atsakymus į visus klausimus, pretenduoja į išsamų vizualinio vaizdo pateikimą. Tačiau nė
viena skaitmeninė technologija, nė vienas spalvotas spausdintuvas negali išreikšti realios įvairovės gylio ir paslapties.
Monochrominė fotografija – atvirkščiai, – ji kviečia
žiūrovą kartu stebėti realybę, dalyvauti, jausti, suvokti,
keliauti laiko ir erdvės matmenimis. Tai yra kūrybinis
aktas, reikalaujantis įtraukti žmogaus protą ir jausmus,

švelniai prisiliečiantis ir paleidžiantis į laisvę galingiausią kūrybos įrankį – žmogaus vaizduotę. „Juodai balta“
fotografija turi daug didesnį užtaisą, emocinį ir mentalinį krūvį nei spalvota, priverčia įjungti kūrybines žiūrovo pastangas. Ji tarsi bando sustabdyti laiką, prisiliesti
prie akimirkos. Tačiau laiko substancija prasiveržia pro
kūrinio rėmus ir įtraukia žiūrovo dėmesį, atmintį ir vaizduotę į savo paslaptį ir palieka žmogų, klausiantį savęs –
kas yra laikas?
Gal tai saulė, prasiskverbianti pro debesų srautą, ar
besikeičianti debesų forma, ar įelektrintas oras prieš lietų? Gal tai galimybė palydėti debesis už horizonto? Gal
tai judantys žuvų šešėliai tarp ežero akmenų arba sniego
virsmas ežero ledu ir žingsnių garsas per sniegą pilies
link? O gal tai mano vaikystės prisiminimai, kai mane,
trejų metų vaiką, tėvai atveždavo į kitą miestą pas senelius? Tada Trakai man atrodė ne naujas miestas, o nauja
didelė šalis, su nematytais pastatais, tiltais, kalvomis,
medžiais, ežerais, įlankomis. Gal tai ryškūs kelionių į
salas įspūdžiai – neregėti tolumų vaizdai, augalai, gėlės,
paukščių balsai ir senelis su kamera, permesta per petį?..
Įdomu, kad visas šias asociacijas sukelia paprastas
baltas lapas, tik dviejų spalvų gama, unibrom cheminės
medžiagos apšviesti sidabro grūdeliai ir noras pažinti
šviesos paslaptis.
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Dabar suprantu, kad tie nuostabūs vaizdai,
tos salos ir įlankos menininkui buvo inspiracijos objektas, kuris formavo kūrybinį ir meninį
fotografo Gurijaus Kateščenkos stilių. Pulsuojantys šviesos efektai – išskirtinis autoriaus stiliaus
bruožas. Tai – sąmoningas vaizdo ieškojimas laike ir skoningas jo panaudojimas į kompozicinėje
erdvėje. Šviesa, šviesos akcentai kūrinyje tarsi atsiduria atskiro personažo vaidmenyje. Kartais šis
personažas tampa kūrinio dirigentu, kuris valdo
šešėlius, pusšešėlius, srautus ir judesius, kartais
išbarstytus tarp vandens saulės blyksnių, kartais
prasibraunančius pro debesis, paliestus saulės
spindulių.
Dar vienas būdingas Gurijaus Kateščenkos
stiliaus bruožas – tobula atlikimo technika. Praėjo daugiau nei penkiasdešimt metų, bet laikas
beveik neapgadino kūrinių ir techninės jų struktūros. Atvirkščiai – fotografijos įgijo daugiau me-
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ninės ir istorinės vertės. Meninės – dėl būdingų tuo
laikotarpiu fotografijos ieškojimų, istorinės – dėl
architektūros pastatų, kurie dingo arba neatpažįstamai pasikeitė. Ir dabar, žiūrint į Trakų pilies mūrą
fotografijoje, galima suskaičiuoti daugybę didelių ir
mažų detalių, pamatyti išgaubtus akmenis ir jų šešėlius. Daugiaplaniuose Trakų apylinkių peizažuose
visos detalės yra aiškiai įskaitomos: ar tai vandens lelijos, ar medinė valties konstrukcija, ar žmogaus pėdsakai sniege. Ilgą laiką Gurijus Kateščenka kryptingai ir nuoširdžiai domėjosi fotografijos technologija,
kad galėtų kokybiškai ir profesionaliai įgyvendinti
savo kūrybinius sumanymus. Apie tai liudija didelis
fotoarchyvas, kurį sudaro šimtai fotojuostelių, negatyvų ir fotografijų, darytų menininko ranka. Manau,
kad šie ieškojimai verti visuomenės susidomėjimo.
Tikiuosi, kad šis archyvas kada nors bus išsamiai
ištirtas ir pristatytas visuomenei kaip nauja paroda,
publikacija spaudoje ar fotografijos albumas ir suras
savo vietą turtingoje Lietuvos fotografijos meno istorijoje. Praeis dar penkiasdešimt ar šimtas metų ir
žiūrovas, kuris gilinsis į šiuos kūrinius ir grožėsis,
taip pat turės savo vertinimų, klausimų ir galimybę
keliauti atsakymų link.
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Benjaminas Mašalaitis
Lieptas

Į miestą rytas eina

Buvo lieptas ir liepto nėra.
Liko pieva našlė – gedi draugo.
Aš aptversiu upelę tvora –
nes policija nieko nesaugo

Žibintai užspringę, o prieky – tik raistas,
tik gatvių kolonos, iš miesto išvytos.
Į smegenis rangos šaligatvių pleistras
ir girto šlavėjo išbudintas rytas:
į šluotą – po skausmą, į skausmą – po žmogų,
iš nieko sutvertą, iš dulkių nukaltą.
Ant grindinio rytas naktim užsimoka,
nors meilės nebuvo ir niekam nešalta,
išlipti iš lovos į brėkštančią lygtį,
ir spręsti kavos nevirtos teoremą.
Reikės vėl save gatvių filtrui palikti:
kaip žmoniškai žema, miesčioniškai žema
ant žemės nužengti iš rytmečio tirščių
į skystą neono vitrinų reklamą.
Jei kirvį turėčiau, tai rytą nukirsčiau,
klausyčiau aš beržą – lai šluotomis šlama,
mane suskaičiuoja, dar prideda lopšį.
Bijau aš į šluojamą miestą nukristi,
kur grindinio scenoj skubėjimą lošia,
kur dulkės – žiūrovai, vitrinos – artistai
nespėja gyventi, pabusti nespėja.
Mieguistom, raudonom akutėmis kuojos
žvynų nepalieka brastoj ant alėjos –
į niekur šlavėjai gyvenimą šluoja.

ir nesaugo policijos nieks.
Kartais pabudi beržas čia girtas.
Tas nusvirs – koks pyplys atsirieks
metrą upės ir ims kaime girtis:
„Kitą kartą pavogsiu krantus!“
Pastovėsiu skersai išsižergęs.
Už save, už tave, už kitus.
Verks manęs nesulaukusios mergos.
Pakelėj sužaliuos ir šatra.
Lauks manęs, kai net protas nelaukia.
Buvo lieptas ir liepto nėra:
jis, matyt, tapo tiltu užaugęs.
O jei upė užaugs, ištekės
į marias, ar už vyro į miestą?
Vainikėlio neteks, pavardės.
Negalėsiu net aš jos paliesti!
Vamzdis miesto sugundys, apgaus.
Ar užteks išsiveržti jai ryžto?
Juk dabar ji kasdien lig dangaus
vis nubėga – iš ryto sugrįžta.
Tai aptversiu, pririšiu virve:
atsakau už krantus ir už upę!
O paskui prisirišiu save,
nes be virvės ne vienas suklupo.
Nuo tvoros upėn nardys vaikai.
Plieks man pagyras mamos ant kranto:
„Kaip gerai, kad tu tiltu likai!”.
Net mane kartais žmonės supranta.

Ištrykšiu
Ištrykšiu kaip praeito šimtmečio votys.
Sudužiu kaip veidrodžio šukės už ateitį.
Ir liks tik malūnai: tušti, iškovoti.
Ir verks dulsinėjos, kurių jūs nematėte.
Mane jau paskolino žiemai kaip molį,
o žiemą išmainė, be lovos išniekino.
Ištirpsiu kaip sniegas į partiją solo –
jau dantys ištirpo protingi ir priekiniai.
Liežuvis dar liko kaip koks suvenyras:
cituosiu save aš iš Dievo įsakymų,
kur mano šventorius neganomas styro,
kur prakaitas proto dar įsčiose lakamas.
Išneškite duobę – nupirko man griovį:
kad tilptų šešėlis, tvėrėjo sulopytas.
Aš savo paminklą iš kamščių sukroviau.
Galiu dovanoti net kryžių iš lopetų.
Nespėsiu, matyt, įsigyti beretės.
Ir rankos atvėso – jos plikos, be kojinių.
Ištrykšiu eilutėm. Beveik kaip poetas.
Už ką ir prieš ką mes, nykštukai, kovojome?
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Neišgersiu

Senamiesčio sapnas

Neišgersiu
nei vyno,
nei upės bėgimo,
neužtvenksiu aš
nuosavo vaško kapsėjimo.
Nuo tylėjimo
merkias balsas užkimęs
ir pabėga skiemuo
akimis neapsėjamas.

Pasiimsiu aš tuziną vėjų į dešinę,
pusę snaigės, išbeldusios miegą, į kairę,
ir išlipsiu iš sapno, voratinkliais nešinas,
į senamiesčio naktį neoninę, žvairą,
kur nuvytusios katės į kiemsargį dairos,

Nekinkysiu jau vėjo
save išravėti:
aš – klaida,
paklaida,
rudeniop nubalnojama.
Aš – į dilgėles
genamas kluonas,
įstrigusi klėtis.
Atvira tik spynoms.
Brisiu dar molio kojomis
pro save,
pro saulėlydžio
drumzliną delčią
į senamiestį nuosavą.
Varo iš užmiesčio.
Nėr tvorų:
užgiedočiau,
po to prisikelčiau
patylėt –
akmenin pasibelst dar neuždrausta.
Neišgersiu, nes niekad
nei siūliau,
nei gėriau:
tostus rėžė
pirmadieniai kelkraščiu tekantys.
Pamiršau aš pasiūlyti
ašarą gėriui.
Ir pamiršiu
jau blogį
prie stalo pašnekinti.
Neišgersiu aš vyno:
nei viso,
nei pusės
net už Judo skolas.
Ar veltui. Už tūkstančius.
Sakinys vejas tašką
ir krinta uždusęs.
Aš
– jau žvakės vyzdy
dūmas
parašu rūkstantis...

kur tūnėjimas – veltui, o gyvenimas – perkamas
už akis palubėj, už praeinantį litą,
už neištarto žodžio vienuoliškas šermenis,
kur vienaskaitos daug, o mada nepakito –
stovi rožinis šveicorius, žvilgsniais įmitęs,
ir dėlioja praeinančių mumijų poterius.
Tris kartus sukalbėsiu „Vienaskaita, mūsų“
už visas su manim nenuėjusias moteris,
už senamiesčio miško klaidinantį gūsį.
Tris kartus patylėsiu „O, Dieve“. Ir griūsiu
į pirmadienį pilką, kur grindinį žvangina
pralaimėti sapnai, mano Dievo kulneliai.
Parsivesiu snaiges, o gal Užupio angelą.
Ten už sienos girdžiu – du paklydėliai kelias.
Man – naktis išrengta: aš glaudžiu jos suknelę.

Atsiklaupia metai
Atsiklaupia metai, tie mano arkliai,
nors vakar lukšteno dar dangų eikliai
be galo galulaukėj.
Ne antspaudą – pasagą deda kreivai.
Randais pasirašo mediniai dievai.
Koplytstulpiai nuplaukia.
Sugirgždu ašim – Dievo kraitį vežu.
Dangus nusisuko: neduos avižų
šešėlių šventykloje.
Per meddirbio žodį iš lūpų lipu.
Kur kalės akmuo – stovi pilys kapų
ir žvilgsnį įstiklina.
Ir laukiu, kol kas botagu pamosuos.
Gana avižų, atsikandau šviesos,
žvengimais pritvinkusios.
Man kužda: „Žemai daug saugiau, nei aukštai.“
Todėl ir, matyt, pakeleivių šimtai
išlipo paminkluose.
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Kadišas Tėvui

Žaliakalny pražydo zylėm

Prieš eidamas miegoti
pasikalbu su veidrodžiu
atverčiu albumus
mėnulį prisegu prie lango
žinau kad užeisi Tėve

Žaliakalny pražydo zylėm. Sninga moterys
užbalintos kavos šaligatviuos. Nevėsta
jos. Čia ne kava už sueiliuotus poterius
ant neatėjusio poeto stalo. Krapštos miestas

kai lieptas parplauks
tu pereisi upę
žinau –
kartą sapnavau krantą
vartelius atnešu
o kartais ir tvorą
net svirtim – sutepta lietum
tavo žvilgsnį paremiu
žinau – jo vienas Tėve nepakelsi
apgobiu kėdę tavo švarku
jei ir nesušilsi
tai kėdė
pasijus ne viena
kai pievų rūku nešinas
tirpsi miegoti
pasiimk ir mūsų naktį –
mano krante
jai vietos nėra
tėve mano
kurs esi albume
teateinie dar vienas
rytmetis
ir atleisk man
kad tave
žadinu
per vyturių ėmimą
į dangų

pavasarin akis. Akivarai kišenėse
nedrasko kelnių paskutinių. Braunas
šimtai pavasarių. Gal Binkis nusižeminęs
„Metropolį“ pakaso? Niežti Kaunui:
užtvočiau žibute – šaligatvių neprakala
ana. Anapilin išeis žiema. Nepilki!
Esu žmogus, be krupniko taurės suprantamas
nakčia, o dienos – tik eilėraščiuose pilkos,
išmurzintos kava. Į miestą grįžta moterys –
matau. Funikulierium krapštos rūdys
metų. O man ne plunksna pakrapštyti norisi:
giliau šiek tiek. Išeik! – žvairom barmenas grūda
į laisvę, laisvą be alėjų. Tango liejasi
kažkur rūsy. Užspringsta gramofonas. Aušta
kava. Gal rytas? Tirpsta cukraus gabalėliuose
sniegai. Įpilk pavasario, nedaug – tik šaukštą!

Abipus M. K. Čiurlionio Šaulio
Smilkiniuos – aviliai susilanksto. Ir peršti
medumi, iš korių debesų, neaprašomų
tošyje. Nukraujavusio vakaro nerštas
tuoj susmilks. Paskutinis saulėlydžio pašinas
veria paukštį. Mane. Tris rasas susilašinu
iš Čiurlionio akių. Ir iš rėmų išlįsčiau
ant strėlės, kad šaulys užsimerktų. Į avilį
grįžta žvakės langų. Tik negrįžta prie įsčių
paskutinė diena. Mintys, potėpių ravimos,
išobliuoja mane: net skiemens nesisavinu
sueiliuotos dienos, nuganytos. Lyg tyčia
neprikroviau savęs, bevartydamas vakarą
tarp gaisų, tarp voratinklio grojančių nyčių,
smilgele. Atsisveikina varlės nukvakusios
tvenkiny ir pieštukas, sapniabrolių vagiamas.
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Libertas Klimka

Vieta susikaupti
ir atgaivinti mintis

G E D I M I N O Z E M L I C K O nuotrauka

Š

i išskirtinė giraitė puošia tautos patriarcho dr. Jono
Basanavičiaus gimtąją sodybą Ožkabaliuose, Bartninkų apylinkėje, Vilkaviškio rajone. Lygiai prieš
22 metus LR vyriausybės nutarimu Ąžuolynui suteiktas
kultūros paminklo statusas. Ten dabar auga bene 7000
ąžuoliukų, sudarančių 14 giraičių 40 ha plote. Drūčiausiojo kamieno apimtis – 168 centimetrai; net nesitiki, kad
jam – tik truputį daugiau nei 30 metų. Basanavičynėje
ąžuolai gražiai veša todėl, kad buvo pasodinti su meile
ir kilniomis mintimis apie Lietuvos valstybės ir ją sukūrusios tautos ateitį...
Iš tiesų Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas – tik
ras mūsų laikų stebuklas, gražiausia patriotiškumo raiška, nes radosi tik dėl pilietinės iniciatyvos, Sąjūdžio dvasios įkvėpimo. 1989-ųjų balandžio 1-oji diena: šlapdribai
krintant, vėjui blaškant tautines vėliavas, klampojant išartą molynę, čia tuomet buvo sodinami pirmieji medeliai.
Ir dar porą pavasario savaitgalių žmonės iš visų Lietuvos
kampelių važiavo čia niekieno neraginami, su didžiausiu
entuziazmu, pakiliu nusiteikimu: šeimomis, giminėmis,
kolektyvais. Tokia buvo Ąžuolyno pradžia... Ir vėliau
Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne sodinti medeliai
nuglostyti nuoširdžiausiais jausmais. Net aukšti pareigūnai čia nusimeta oficialumą ir susireikšminimą, atlieka šį
darbą kaip mielą ir būtiną priedermę lietuviui. Ąžuolyno idėja nuostabiai jungia asmeninius jausmus su tautos
bei valstybės ateities vizija. Juk sodindamas ąžuoliuką su
vaikais ar anūkais, dažnas mintyse kartoja: „Auk, medeli, į ąžuolą, šakomis dangų remiantį; auk, vaikeli, į dorą
ir garbingą žmogų, mylintį savo artimuosius ir tėvynę!“
Ir dar mintyse palinkint, kad savo laimę rastų tėvynėje...
Juk sodinamas medis skiriamas ateities Lietuvai, kurioje
gyvens jaunoji mūsų tautos karta! Ąžuolyno tapsmas iš
nebūties prikėlė ir gimtąją tautos patriarcho sodybą: čia
tebuvo tik pamatų liekanos. Suvokus, kokį stiprų emocinį užtaisą turi jos lankymas, sodybos ir Ąžuolyno globa
dabar perduota Lietuvos nacionaliniam muziejui. Ekspozicija pasakoja apie valstietišką Jono Basanavičiaus
kilmę, bet svarbiausia – byloja apie jo projektuotos valstybės tikslą – atkūrus nepriklausomybę, išsaugoti tautos
gyvastį. Ogi tauta gyvuoja gimtąja kalba, tradiciniais papročiais, istorine atmintimi…
Ąžuolynas įkūrėjų buvo sumanytas kaip Lietuvos
giria: krašto puošmena, kultūros paminklas ir istorinės
atminties vieta. Tokią nuostatą įgyvendina Ąžuolyno
draugija, vadovaujama Vitaliaus Stepulio. Puiku, kad
Ąžuolynui labai daug padeda Kėdainių ir Marijampolės urėdijos, vietiniai miškininkai. Ir jau susiklostė gražios tradicijos: čia pažymimos šeimos šventės, sukaktys;
vyksta valstybės masto renginiai, dr. J. Basanavičiaus

skaitymai. 1998-aisiais metais buvo pasodintos Vasario
16-osios ir Kovo 11-osios Lietuvos valstybės nepriklausomybės aktų signatarų giraitės. O patys jauniausi ąžuoliukai – Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio giraitėje,
kurią sudaro 5 guotai – tiek turime etnografinių regionų.
Kiekvienas istorinis mūsų valstybės žingsnis Ąžuolyne
palieka savo ženklą, suvirpinantį taurius jausmus. O ant
aukščiausio Ąžuolyno kalnelio – Aukuro akmuo. Didžiulio riedulio paviršiuje ratu iškalti tautodailės ženklai,
atspindintys amžinuosius dangaus šviesulių diktuojamus gamtos ritmus, o kartu ir metų darbus bei šventes.
Taip kitados protėvių kultūroje buvo suvokiamas laikas.
Metų cikle įterptos ir tautos patriarcho gyvenimo datos.
Ilgainiui Ąžuolynas tikriausiai taps Lietuvos Romuva – vieta, kurioje gera susikaupti, atgaivinti mintis
apmąstant kelią iš praeities į ateitį, gal ir ieškant sudėtingiausių problemų sprendimų. Juk lietuvio sąmonėje archetipinis ąžuolo vaizdinys – tai Pasaulio medis, Visatos
ašis. Ir iš tiesų: apglėbęs medžio galiūno kamieną, pajunti stiprybės ir energijos srautą. Lankytis šiame išskirtinai
svarbiame tautinės tapatybės stiprinimui ir ugdymui
Lietuvos kampelyje – dvasinė atgaiva... Ožkabalių kraštovaizdis – tikrai išskirtinis: suvalkietiška lyguma sustoja
ties Bartninkais, toliau subanguodama vaizdingomis kalvomis. Net ir nuotraukose jos įstabios visais metų laikais!
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Vitalius Stepulis

Lietuvos tautinio
atgimimo ąžuolynas:
1989–2019 metai

Tautinio atgimimo ąžuolyno draugijos pirmininkas Vitalius Stepulis, 2017. L E O N A R D O S K I R P S T O nuotrauka

K

odėl žmogus, sodinantis medį, toks gražus? Ir ko
jis tikisi, tankindamas žemę apie pasodintą ploną
medelį? Suprantama, kad iš vaismedžio tikimasi
vaisių, o iš medžio prie namų – pavėsio. O ko galima tikėtis iš medžio, sodinamo tuščiame lauke, kur tik lietūs
ir vėjai bando sodinuko ir sodintojo ryžtą, ir kodėl, ten
pasodinus medį, širdį užplūsta gerumas ir šiluma? Ieškodami atsakymo, sugrįžkime į 1988-uosius.
Tada, prieš 30 metų, aušo veržlus mūsų Prisikėlimo
pavasaris. Atgimimo idėjos plito it miško gaisro liepsna,
pažadindama žmonėse tai, kas tiek metų buvo slopinama ir persekiojama – laisvės troškulį, norą būti savimi
savo Tėvynėje, savo žemėje. Tirpo baimės ledai, skleidėsi
bendrystės jausmas. Ir radosi stiprus noras tą nepaprastą jausmą įprasminti, padaryti matomą, gyvą, augantį
ir amžiną.
Štai kada lietuvis ir sodina ąžuolą! Sodina tam, kad
jo tvirtybe patvirtintų savo jausmų stiprybę!
Didžiuoju postūmiu tapo 1988 metų spalio 22–23
dienomis įvykęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio stei-

giamasis suvažiavimas. Jo milžiniška pozityvi energija
turėjo virsti kažkuo materialiu, prie ko galėtų prisidėti
Sąjūdžio pažadinti žmonės. Taip gimė idėja visai Lietuvai sodinti savo Atgimimo ąžuolyną. Kad idėja taptų
kūnu, reikėjo atlikti didelį organizacinį darbą; pirmiausia – surasti iniciatyvių žmonių, galinčių ir gebančių tai
atlikti.
Suburti žmones teko man. Grupę sudarė Algimantas
Kepežėnas, Vygandas Čaplikas, Kęstutis Labanauskas,
Rimantas Krupickas, Romualdas Survila ir kiek vėliau
prisijungęs Vladas Markauskas. Dažnai susiėję karštai
diskutuodavome, kaip organizuoti sodinimą, kur gauti
sodinukų ir kuolų jiems pririšti, kibirų, kastuvų, kaip
paruošti bent minimalias sąlygas sodintojams ir – svarbiausia – kur rasti vietą Ąžuolynui. Geografas Rimantas
Krupickas prisiminė pirmąjį Lietuvos tautinio atgimimo
žadintoją Joną Basanavičių ir tuo metu visiškai apleistą
jo tėviškę Ožkabaliuose. Kauno gamybinio susivienijimo
Drobė darbuotojai jau buvo iškėlę mintį atstatyti sodybą,
o Paminklų restauravimo projektavimo instituto archi-
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Architekto Vytauto Gabriūno sukurtas
stogastulpis, pastatytas 1975 metais
Jono Basanavičiaus sodybos vietoje.
Z I N O K A Z ĖN O nuotrauka, 2009, kovo 25

tektė Živilė Mačionienė pasisiūliusi sukurti atstatymo
projektą.
Kai su architekte nuvykome į Ožkabalius, mūsų
tautos patriarcho sodybos vietoje ant kalnelio stovėjo
tik vienišas kuklus stogastulpis su inicialais J ir B viršuje. Už sodybos plytėjo suartos kalvelės. Gražus reljefas,
tinkama ąžuolams augti priemolio žemė. Vieta visais
atžvilgiais pasirodė tinkama. Beliko išspręsti, kaip gauti
leidimą kolūkiui priklausančioje žemėje sodinti Ąžuolyną. Po ilgų derybų Vilkaviškio vykdomajame komitete ir
Bartninkų kolūkio kontoroje sutarėme, kad kolūkio pirmininkas Vladas Markauskas surengs visuotinį kolūkiečių susirinkimą ir priims teigiamą sprendimą dėl žemės
skyrimo Ąžuolynui.
Iš pat pradžių supratome, kad, neparengus rimto
projekto ir jo nesuderinus, jokie darbai iš vietos nepajudės. Įveikti visas biurokratines užkardas padėjo gaivūs
Persitvarkymo vėjai ir pabudęs žmonių patriotizmas bei
geranoriškumas. Diskutuodami su įvairiais specialistais suformulavome ir išgryninome Ąžuolyno – Tautinio atgimimo simbolio – idėją. Ją turėjo įkūnyti atskiros
ąžuolų giraitės, atspindinčios mūsų tautos istoriją. 1989

metų žiemą su žemėtvarkininku Romualdu Survila parengėme būsimo Ąžuolyno projektą. 1989 metų kovo 15
dieną jį suderinome su vyriausiuoju Vilkaviškio rajono
architektu.
Visos kliūtys buvo įveiktos, tačiau pirmosios Ąžuolyno sodinimo dienos iš anksto viešai neskelbėme. Bijojome, kad koks skambutis „iš aukščiau“ neužblokuotų
viso mūsų nuveikto darbo. Tik likus kelioms dienoms didžiausiu tiražu leistame laikraštyje Komjaunimo tiesa (1989,
kovo 25) ir televizijos laidoje Veidrodis (1989, kovo 31) pakvietėme Lietuvos žmones 1989 metų balandžio 1 dieną
atvykti į Jono Basanavičiaus tėviškę Ožkabaliuose ir pradėti sodinti Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną.
Kovo 29 dieną nuvykę į Ožkabalius, kolūkio buldozeriu nužymėjome projekte numatytas būsimų giraičių
vietas, laukymes, pravažiavimo keliukus, atlikome kitus
parengiamuosius darbus. Talkos išvakarėse Vilniaus medelyne iškasėme apie 100 nemažų ąžuoliukų ir sukrovę
į sunkvežimį ant šaknų užpylėme apie toną žemių, kad
vežant neišdžiovintų vėjas.
Vilkaviškiečiai savo giraitę pradėjo sodinti viena
diena anksčiau – kovo 31 dieną!

Pirmoji Ąžuolyno sodinimo diena – 1989 m. balandžio 1 d. Z I N O K A Z Ė N O nuotraukos
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Pirmoji Ąžuolyno sodinimo diena – 1989 m. balandžio 1 d. Z I N O K A Z Ė N O nuotraukos

1989 metų balandžio 1-osios rytas išaušo šaltas ir
žvarbus. Krito gausi šlapdriba, pūtė smarkus vėjas. Pasidarė neramu, kad žmonės gali išsigąsti tokio blogo oro ir
kelionės į tuomet dar daug kam nežinomus Ožkabalius.
Tačiau, jau nuo Marijampolės kelyje pamačius daugybę
lengvųjų automobilių su bagažinėse smagiai linguojančiais ąžuoliukais, įtampa atlėgo ir grįžo entuziazmas.
Numatytu laiku susirinkome prie Kauno drobiečių
pastatyto masyvaus ąžuolinio stogastulpio su išraižytu
numatomos atstatyti sodybos pastatų planu. Po trumpų kalbų ir paaiškinimų, kur ir kaip sodinti ąžuoliukus,
sugiedojome Tautinę giesmę, kuriai kanklelėmis kukliai
pritarė Antanas Bujokas, ir ėmėmės darbo.
Iš rudens suartas laukas buvo virtęs neišbrendama
klampyne, bet žmonės nekreipė į tai dėmesio – ėjo, kasė,
sodino. Visur lyg gėlės ant sniego plaikstėsi trispalvės.
Bandėme nukreipti žmonių srautus tolyn nuo sodybos,
laikytis atstumų tarp sodinamų medelių, nesodinti po
aukštos įtampos elektros linija. Sekėsi, žinoma, sunkiai.
Juk dalyvavo apie 450 sodintojų, o organizatorių buvo
nedaug. Kai molini, pavargę, bet smagūs žmonės susirinko pasistiprinti, visus nudžiugino Vlado Markausko

atvežtas bidonas pieno. Užkandus paaiškėjo, kad tolėliau užklimpusiame sunkvežimyje dar liko daug nepasodintų medelių. Visi, nors ir labai pavargę, kibome juos
sodinti (vienas iš tų paskutiniųjų ąžuoliukų dabar yra
didžiausias Ąžuolyne!). Dienai baigiantis du traktoriai
traukė užklimpusius automobilius ir sunkvežimius.
Šią ypatingą dieną buvo pasodinta apie 1500 ąžuoliukų. Ant aukščiausios Ąžuolyno kalvos, vėliau gavusios Aukuro kalno vardą, buvo pasodintas Stelmužės
ąžuolo vaikaitis, išaugintas iš jo gilės ir pavadintas Stelmužiuku. Per du kitus savaitgalius (balandžio 8 ir 15
dienomis) talkose dalyvavo apie 3000 žmonių.
Iš viso per tris talkas pirmąjį pavasarį pasodinta apie
7000 ąžuoliukų. Užsodintas gerokai didesnis plotas, nei
buvo numatyta.
Vasarą visas Ąžuolyno plotas virto ištisine balta laukinių ramunėlių jūra, kurioje tiesiog skendo įvažiavęs
mūsų moskvičius. Nesimatė ir ąžuoliukų, todėl šienauti
nebuvo galima. Rudenį, spalio 4 ir 7 dienomis, įvyko dvi
didelės talkos. Pasodinta dar apie 1000 ąžuolų ir nemažai kitų medžių bei krūmų – tam, kad ąžuolams būtų ir
saugiau, ir smagiau augti.

Antroji Ąžuolyno sodinimo diena – 1989 m. balandžio 8 d. Vilniaus miesto klinikinės ligoninės darbuotojai eina sodinti ąžuolų.
Nuotraukos iš gydytojos D A L I O S T R I P O N I E N Ė S archyvo
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Pirmaisiais metais Ąžuolyne jau augo apie 8000 medelių!
Prabėgo žiema ir atėjo 1990 metų pavasaris. Kovo
11-ąją Lietuva paskelbė apie Nepriklausomybės atkūrimą. Žmonių džiaugsmas netilpo širdyse. Visi degė noru
kurti, statyti, gražinti savo valstybę. Ant aukščiausios
Ožkabalių kalvos buvo pasodinta 11 ąžuoliukų šiai nepaprastai datai atminti; perkelti medeliai, pasodinti per
arti sodybos ir Maro kapinaičių.
Tuomet mūsų džiaugsmą dėl atgautos laisvės ėmė
temdyti grėsmės iš Rytų – ekonominė blokada, grasinimai, karinių dalinių judėjimas, konfliktai pasienyje.
Įtampa vis augo. Suliepsnojo laužai ir prasidėjo budėjimai prie Parlamento rūmų, Televizijos bokšto, Radijo ir
televizijos komiteto. Skaudi 1991 metų sausio 13-osios
naktis – televizijos bokšto užgrobimas, nužudyti ir sužeisti beginkliai žmonės. Apėmė liūdesys, pyktis ir dar
didesnis ryžtas ginti mūsų laisvę!
1991 metų balandžio 6 dieną Ąžuolyne buvo pasodinta 13 ąžuoliukų ir viena liepaitė žuvusiems prie
Televizijos bokšto pagerbti. Vėliau prie kiekvieno iš jų
atsirado kuklūs lauko akmenėliai su pavardėmis, kurias
iškalė Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokyklos skulptūros specialybės mokiniai. Pasodinti 5 ąžuoliukai 1991
metų sausio 21 dieną žuvusiems latviams.
Tragiški įvykiai tęsėsi – žuvo žmonės Medininkuose, Šalčininkuose, Vilniuje. Rudenį pasodinti 9 ąžuoliukai Lietuvos pareigūnams, nužudytiems Medininkų

Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno planas
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pasienio poste, Šalčininkuose ir prie Aukščiausiosios
Tarybos pastato Vilniuje. Tris ąžuoliukus Himalajams,
Everestui ir Aivarui Bojarui (žuvusiam ant Elbruso prieš
pat išvykstant į Himalajus) pasodino alpinistas Vladas
Vitkauskas, kuris yra pirmasis lietuvis, įkopęs į Everestą
ir užnešęs Lietuvos vėliavą į visas aukščiausias žemynų
viršūnes. Spalio 8 dieną pasodintas 35 berželių žiedas
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybai.
Tapo akivaizdu, kad Ąžuolynas turės būti plečiamas
operatyviai reaguojant į visus Respublikoje vykstančius
įvykius.
1991 metų spalio 12 dieną buvo nuspręsta iniciatyvinės grupės pagrindu įkurti Lietuvos tautinio atgimimo
ąžuolyno globos bendriją, kuri rūpintųsi tolesniu Ąžuolyno ugdymu – prižiūrėtų, kad būtų šienaujama žolė, sodinami proginiai ąžuoliukai, įvairūs medžiai ir krūmai,
statomi ženklai su giraičių pavadinimais (Teisingumo
ministerijai pasiūlius, 1997 metais bendrija sutrumpintai
pavadinta Tautinio atgimimo ąžuolyno draugija).
Spalio 25 dieną Algimantas Kepežėnas Represijų
aukų giraitėje pradėjo sodinti ąžuoliukus Amerikos lietuviams (jų paprašytas). Per keletą metų Amerikos, Kanados, Australijos lietuviai patys arba padedami Kepežėno pasodino per 100 medelių.
Lapkričio 23 dieną minint Jono Basanavičiaus gimimo metines atstatytoje gimtojoje sodyboje Ožkabaliuose
oficialiai atidarytas muziejus, kurio prižiūrėtojais tapo
Violeta ir Romanas Raulynaičiai.

1. Simboliniai Ąžuolyno vartai. Autorius – skulptorius Daumantas Kučas, 2017

4. Ant Aukuro kalno gražiai auga Stelmužės ąžuolo vaikaitis

2. Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarų giraitė

3. Tuoj bus atidengtas akmuo sušaudytiems prie TV bokšto, Parlamento, Krakūnuose,
Medininkuose, 2009, balandžio 25

5. Ąžuolas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą
80-mečiui pažymėti. Pasodino S. Dariaus giminaitė Vida Škėmaitė ir
Algimantas Kepežėnas, 2013

6–8. Tautines juostas riša Lietuvos ir Latvijos Nepriklausomybės aktų signatarų klubų prezidentai Birutė Valionytė ir Juris Karlsonis bei pirmoji Estijos ambasadorė
Lietuvoje Valvi Strikaitienė, 2009

9. Jono Basanavičiaus gimtinė ir dalis ąžuolyno, 2018
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Jono Basanavičiaus vardu
2016 m. pavadinta viršūnė
Tian Šanio kalnuose.
K ĘS T U Č I O B A L E I Š I O

nuotrauka, 2016

Žinomi senovės papročių žinovai architektas Sigitas
Lasavickas ir etnologas Jonas Trinkūnas pasiūlė Aukuro
kalno sutvarkymo planą. Nuo balandžio iki lapkričio
vykusiose talkose buvo apžiūrimi, genimi, rišami prie
kuolų esami ąžuoliukai, atsodinami išdžiūvę ar neprigiję, sodinami vardiniai ąžuolai žymiems Lietuvos žmonėms: Dionizui Poškai, Simonui Daukantui, Vydūnui ir
kitiems. Ąžuolyno audinys buvo nuolat papildomas uosiais, putinais, šermukšniais, gudobelėmis, vėlyvosiomis
ievomis. Sodintojus linksmino Rūtos Navickienės vadovaujami vaikų folkloro ansambliai Jovarėlis ir Dūšelės.
Ąžuolyne lankėsi ir savo ąžuoliukus Prezidentų giraitėje pasodino Lietuvos Respublikos prezidentai Valdas Adamkus, Algirdas Brazauskas, Dalia Grybauskaitė.
Lankėsi poetas Justinas Marcinkevičius, architektas Algimantas Nasvytis, filosofas Romualdas Ozolas, Estijos
ambasadorė Lietuvoje Valvi Strikaitienė, aktoriai Laimonas Noreika, Virginija Kochanskytė ir daugelis kitų garbių žmonių. Aktyviai talkininkavo Marijampolės šaulių
sąjungos nariai, Policijos akademijos studentai. Gintis
nuo ąžuolų kenkėjų padėjo Marijampolės urėdijos darbuotojai, kelis tūkstančius ąžuoliukų nupurškę specialiu
preparatu.
Visa tai buvo daroma savo iniciatyva ir neatlygintinai, nes žmonės suvokė – Ąžuolynas yra kiekvieno iš
mūsų ir visų. Augant Ąžuolynui nusistovėję jo priežiūros
darbai tapo kasmečiu ritualu ir tradicija. Žmonės dirbo
su džiaugsmu ir gera energija.
1995 metų pavasarį Vilkaviškio melioratoriai žemiausioje Ąžuolyno vietoje iškasė didelę kūdrą, labai
pradžiuginusią Bartninkų vaikus; vėliau Bartninkų seniūnija kūdrą gerokai padidino.
Lapkričio 25 dieną pradėta sodinti Valstybinės Jono
Basanavičiaus premijos laureatų giraitė. Pirmąjį ąžuoliuką pasodino pirmoji laureatė – lietuvių liaudies dainų

atlikėja Veronika Povilionienė. Antrasis ąžuoliukas 1996
metais pasodintas jau mirusiam etnologui prof. Norbertui Vėliui. Dalyvavo jo žmona grafikė Ramunė Vėliuvienė ir Vilniaus žemaičių kultūros draugijos dainininkės,
ąžuoliuko sodinimą palydėjusios senovinėmis dainomis.
Atidengti simboliniai Ąžuolyno vartai, kuriuos sukūrė
skulptorius Daumantas Kučas. Nuotaiką kėlė etnografinis ansamblis Ratilio su Veronika Povilioniene ir Zita
Kelmickaite.
1996 metų vasario 16 dieną į sodybą atsikėlė nauji
prižiūrėtojai Vilma ir Antanas Klimai.
Balandžio 20 dieną Lietuvos mokslo istorikų draugijos iniciatyva pasodintas ąžuolas pirmajam mokslo
istorikui Pauliui Slavėnui. Pasodintos 4 liepaitės pedagogėms „voronežietėms“ – Mykolinai Obelenytei-Krikštopaitienei, Vladai Arminaitei, Sofijai Arminaitei ir Marijai Šalnaitei-Balutienei, kurios Pirmojo pasaulinio karo
metu mokėsi evakuotoje Lietuvos mokytojų seminarijoje
Voroneže. Savo ąžuolus pasodino 1941 metų Birželio sukilimo (vykusio birželio 20–27 dienomis) dalyviai.
Ąžuolyne ganytis priimti jojamieji žirgai, kurie teikė
džiaugsmo ne tik vaikams. Lankytojų buvo gausu.
1997 metų balandžio 4 dieną Kėdainių urėdijos miškininkai kartu su urėdu Alfonsu Seržantu atvežė ir prie
kūdros pasodino rutulinių gluosnių sodinukų (miškininkai mielai dalyvauja talkose ir atveža kitų rūšių medelių ir krūmų). Pasodinta eglaičių, lazdynų, putinų.
Gražiškių etnografinis ansamblis talkininkams parengė
nuotaikingą programą. Sodybos prižiūrėtojui A. Klimui
perduota Jonui Basanavičiui priklausiusi Mykolo Römerio knyga Litwa apie lietuvių tautos atgimimą. Vasarą
skulptorius Kučas ant Aukuro kalno akmens iškalė lietuvių mitologinius ženklus, suprojektuotus etnologo Liberto Klimkos ir architektės Vitalijos Stepulienės. Talkose
aktyviai dalyvavo Vilniaus žemaičių kultūros draugijos
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nariai su pirmininke Dalia Dirgėliene; širdis džiugino jų
dainos ir tautinių drabužių spalvos.
1998 metų kovą signatarai Jonas Mačys ir klubo prezidentė Birutė Valionytė pasiūlė Ąžuolyne pasodinti giraitę Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams; jie
pasirūpino žemės sklypu, giraitės projektu, ąžuolų pažymėjimo ženklais ir sodinukais. Pirmą dieną, 1998-ųjų
balandžio 24-ą, pasodinti 74 ąžuoliukai, pastatytas giraitę žymintis ženklas ir stogastulpis (nuo tada signatarai
kasmet organizuoja dideles talkas – sodina savo ąžuolus,
lanko jau pasodintuosius; visada su dainomis, šokiais ir
smagia nuotaika, kuri džiugina žmones, nudirbusius reikalingus gražius darbus).
Gegužės 19 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 612 Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynui suteiktas kultūros paminklo statusas.
Ąžuolynas kabinosi į molingą žemę ir lėtai, bet vešliai augo. Taip nepastebimai atėjo dešimtasis Lietuvos
tautinio atgimimo ąžuolyno pavasaris.
1999 metų balandžio 17 dieną į šventę vėl gausiai rinkosi žmonės iš visos Lietuvos. Atvyko signatarai
ir Vyriausybės nariai – Vytautas Landsbergis, Algirdas Brazauskas, Povilas Andriukaitis, Balys Gajauskas,
Bronius Genzelis, Birutė Valionytė, Leonas Milčius ir
daugelis kitų. Visus šildė pakili nuotaika, įveikianti dar
neįsibėgėjusio pavasario vėsą. Tautos namų santaros tarybos pirmininkas Antanas Gudelis pastebėjo, kad Nepriklausomybė anksčiausiai atėjo į Ąžuolyną, nes jį sodinę žmonės jau 1989 metų pavasarį jautėsi laisvi. Apie
tai ir ištrauka iš mano dienoraščio: Tautinio atgimimo
jausmas, apėmęs mus visus prieš 10 metų, neišnyko. Jis ypač

Atkurta Jono Basanavičiaus sodyba. K Ę S T U ČI O S V ĖR I O nuotrauka
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stiprus čia, Ąžuolyne, įkūnytas mūsų sodintuose ąžuoluose
ir kartu su jais auga ir stiprėja. Gal sunkią Tėvynei valandą
mūsų vaikai ir vaikaičiai čia pasisems jėgų ir to nenusakomo
laimės ir atsakomybės Tėvynės likimui jausmo, kurį palikome
Ąžuolyne mes. O mus tas jausmas lydės visą gyvenimą, kaip
ir pirmi, neišdildomi vaikystės įspūdžiai.
Antrąjį dešimtmetį Ąžuolynas pasitiko ūgtelėjusiais
ąžuoliukais, žydinčiais putinais ir uogomis apsipilančiais avietynais. Savo namus čia rado du būreliai stirnų,
atsirado lapių, kiškių. Atėjusius pavasarius sveikino gervių trimitai ir puošė purienų kilimai.
2000–2002 metais buvo toliau sodinami ąžuolai nusipelniusiems Lietuvos žmonėms ir žymioms datoms
atminti. Mokslo istorikų draugijos iniciatyva pasodintas
ąžuolas pasaulinio garso mokslininkui Theodorui Grottussui, gyvenusiam ir dirbusiam Pakruojo rajono Gedučių dvarelyje; dalyvavo jo giminaitė Marija GrotusaitėČiurlienė. Pasodinti medeliai Lietuvos generolui Povilui
Plechavičiui ir Atgimimo idėjas aktyviai skleidusiam Televizijos laidos Veidrodis kolektyvui. Ąžuoliuką Taikos
žygiui dviračiais aplink pasaulį priminti pasodino žygio
vadovas Sigitas Kučas ir Goda Čiplytė.
2003 metų balandžio 26 dieną ąžuolą pasodino Lietuvos karinių pajėgų vadas generolas Jonas Kronkaitis
ir Marijampolės apskrities štabo karininkai; buvo atsodinti nuo praėjusių metų sausros nukentėję signatarų
ąžuoliukai.
2004 metų balandžio 24 dieną buvo atidengtas paminklinis akmuo Ąžuolyno sodinimo 15-mečiui. Pasodinti ąžuolai Lietuvos įstojimui į Europos Sąjungą ir
NATO. Šventėje dalyvavo daugiau kaip 200 žmonių;

10. Pasodinti savo ąžuolo iš Lenkijos atvyko Punsko valsčiaus lietuvių delegacija su valsčiaus
viršaičiu Vytautu Liškausku (pirmas iš dešinės), 2010

11. Ąžuolyne svečiuojasi Punsko valsčiaus lietuvių kapela Klumpė (vadovas Jonas Zakarevičius), 2010

12. Altininko Andriaus Pleškūno dovana ąžuoliukui... 2017

13. Visada aktyvūs talkininkai – Kovo 11-osios Akto signataras Jonas
Prapiestis ir VU Gamtos mokslų fakulteto prodekanė Regina Prapiestienė
prie savo ąžuoliuko, 2015

14. Trumpas stabtelėjimas prieš talką. Iš kairės – Libertas Klimka, Birutė Kulnytė, Daiva Mikutavičienė,
Liongina Gudelienė, Andrius Konickis, 2012

15. Zino Kazėno fotodarbų paroda Vilnius – laisvės miestas Ąžuolyne, 2015, balandžio 25

16. Prie laužo ant Aukuro kalno smagu užbaigti talkas ir šventes, 2018

17. Zinas Kazėnas džiaugiasi susitikęs su savo garsiosios nuotraukos,
apkeliavusios pasaulį, personaže Leokadija Juškiene, 2015
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„Eime sodinti eglaičių!“ – kviečia visada energinga miškininkė
Zita Bitvinskaitė, 2017. Nuotrauka iš Tautinio atgimimo ąžuolyno
draugijos archyvo

pasidžiaugta, kad mūsų šalis tapo saugesnė ir pripažinta Europos dalimi.
2005 metų balandžio 23 dieną buvo pasodintas ąžuolas Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 15-mečiui. Vilkaviškio parapijos dekano Vytauto Gustaičio iniciatyva
pasodinti ąžuolai Popiežiams Jonui Pauliui II ir Benediktui XVI. O vasarą gamta iškrėtė nemalonų pokštą.
Mano dienoraštyje liko įrašas: Atvykę į Ąžuolyną, buvome
priblokšti to, ką pamatėme. Prieš 5 dienas praūžusios liūtys su
stipriais vėjais paguldė jau gerokai paaugusius 8 beržus Sąjūdžio Seimo tarybos žiede. Žemė buvo taip įmirkusi, kad beržai
visu ūgiu tiesiog prilinko iki pat žemės. Keturis labiausiai pasvirusius pakėlėme ir fiksavome atotampomis. Gerai, kad audrą
atlaikė ąžuolai. Matyt, todėl, kad jie – ąžuolai...
2006 metų balandžio 29 dieną Lietuvos tautinio
atgimimo ąžuolynas ir Jono Basanavičiaus sodyba iš
Vilkaviškio savivaldybės priklausomybės iškilmingai
perduoti Marijampolės apskrities viršininko Albino Mitrulevičiaus administracijai. Sodybos vedėja paskirta
Rūta Vasiliauskienė. Lapkričio 22 dieną iškilmingai ir
gražiai paminėtos dr. Jono Basanavičiaus 155-osios gi-
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mimo metinės. Vilkaviškyje surengtas puikus koncertas
sukvietė daugybę klausytojų.
2007 metais Tautos namų santaros tarybos pirmininkas Antanas Gudelis pasodino ąžuolą 100 metų Tautos
namų idėjai.
2008 metais pasodintas ąžuolas išeivijos lietuviui
Vaclovui Dargužui, daug prisidėjusiam prie Nepriklausomybės atkūrimo. Sodyboje surengta fotografo Romo
Čėplos nuotraukų paroda priminė pirmosios Ąžuolyno
sodinimo dienos vaizdus ir nuotaiką. Ant pamato pastatytas akmuo sušaudytiems laisvės gynėjams, pasieniečiams ir muitininkams (akmuo ypatingas – pačios
gamtos sukurtas toks, tarsi būtų su kulkų žymėmis). Jo
iškilmingas atidengimas numatytas 2009 metų pavasarį.
2009 metų kovo 16 dieną išleista knyga Tautos ąžuolynas. Balandžio 25 dieną surengta didelė ir nuotaikinga Ąžuolyno gimtadienio šventė. Sukako 20 metų! Ošia
užaugę medžiai, teikdami pavėsį žmogui ir prieglobstį
paukščiams. Puikus oras, gausybė (per 300!) žmonių.
Tarp svečių – Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus
skyriaus nariai, skulptoriaus Algimanto Vytėno šeima
iš Panevėžio, Vilniečių Ainių klubo atstovai. Svečiai iš
Latvijos pasodino dar vieną ąžuolą latviams, žuvusiems
1991 metų sausio 21 dieną. Trys ąžuolai, simbolizuojantys Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių vienybę, šių šalių atstovų iškilmingai apjuosti valstybių vėliavų spalvų
juostomis. Pasodinti 8 ąžuolai Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio Tarybos 1949 metų Vasario 16-osios deklaracijos signatarams. Iškilmingai atidengtas akmuo Sušaudytiems. Sodybos klojime pristatyta knyga Tautos ąžuolynas.
Birželio 30 dieną Ąžuolyną aplankė Sigito Kučo vadovaujama grupė pasaulio dviratininkų, važiuojančių iš
Kvedlinburgo į Vilnių. Lapkričio 23 dieną sodybos ūkiniame pastate atidaryta Zino Kazėno ir Martyno Jaškūno
fotoparoda. Nuotraukose įamžinti pirmosios Ąžuolyno
sodinimo dienos ir per 20 metų užaugusio Ąžuolyno
vaizdai. Įspūdingos nuotraukos, puiki ekspozicija. Tolėliau ant žalios žolės – spalvingų tautiškų prijuosčių raštų grožis; talentingos audėjos tautodailininkės Marijos
Danilaitienės išaustų prijuosčių paroda buvo Sūduvos
folkloro festivalio Žalias ąžuolėli programos dalis.
2010 metų balandžio 24 dieną iš Lenkijos atvyko
Punsko valsčiaus viršaičio Vytauto Liškausko lydima
lietuvių delegacija ir tautiniais drabužiais pasipuošusi
Punsko kapela Klumpė su vadovu Jonu Zakarevičiumi.
Savo ąžuolą pasodino garbaus amžiaus inteligentų sambūris Patirtis. Su žurnalo Naujoji Romuva vyriausiuoju
redaktoriumi Andriumi Konickiu pasodintas ąžuolas
pirmajam redaktoriui, sunkaus likimo intelektualui Juozui Keliuočiui.
2010 metų birželio 30 dieną Tautinio atgimimo ąžuolynas ir J. Basanavičiaus sodyba iš Marijampolės viršininko administracijos perduoti Lietuvos nacionaliniam
muziejui.
2011 metų gegužės 7 dieną pavasarinėje Ąžuolyno
dienos šventėje dalyvavo keli šimtai žmonių ir 2 folkloro
ansambliai (vienas vaikų ansamblis atvyko iš Klaipėdos).
Gamtos mokslų daktarė Onutė Grigaitė atvežė kadagių
iš Marcinkonių miškų. Pasodintos 2 liepaitės grafikei
pedagogei Giedrei Žmuidzinavičiūtei-Gučienei ir daini-
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Architektė Vitalija
Stepulienė aiškina
mitologinių ženklų
ant Aukuro kalno
akmens prasmes, 2009,
balandžio 25.
Z I N O K A Z ĖN O

nuotrauka

ninkei Beatričei Grincevičiūtei. Sodintojus sujaudino Beatričės Grincevičiūtės buto-muziejaus Vilniuje prižiūrėtojos Renatos Tarosaitės-Minkevičienės padainuota Balio
Dvariono daina Žvaigždutė; tyra jos melodija pynėsi su
paukščių giesmėmis ir kilo aukštai į dangų. B. Valionytės
pasiūlymu po talkos surengėme ekskursiją į Vištytį; pakeliui stabtelėjome ant Kaupiškių piliakalnio, nuo kurio
atsivėrė pavasariniai toliai su ką tik išsprogusių berželių
ir ievų žaluma.
2012 metų balandžio 28 dieną vėl susitiko metus
nesimatę bičiuliai. Diena karšta, žmonių daugybė. Pasodinti ąžuolai muziejininkams ir ilgamečiam Vilniaus
universiteto rektoriui akademikui Jonui Kubiliui. Kalbė-

Vladas Vitkauskas
(centre) pasodino
ąžuoliuką Everestui
ir žuvusiems
draugams. Jam padėjo
D. Kazlauskienė,
O. Grigaitė,
V. Stepulienė,
R. Vasiliauskienė,
R. Survila, L. Milčius,
V. Stepulis ir
J. A. Krikštopaitis, 1991.
Nuotrauka iš Tautinio
atgimimo ąžuolyno
draugijos archyvo

jo Bronislovas Genzelis ir Antanas Gudelis; prisiminėme Vilniaus universiteto viršūnę Tian Šanio kalnuose,
į kurią lietuviai įkopė dar 1979 metais, kai universitetas
šventė 400-ąsias metines. Gegužės 20 dieną Ąžuolyną
aplankė Lietuvos alpinistai senjorai.
2013 metų balandžio 27 dieną vėl susirinko minios
žmonių, skambėjo muzika. Dalyvaujant Lietuvos gynybos ministrui Juozui Olekui ir Lietuvos karinių oro pajėgų vadui generolui majorui Edvardui Mažeikiui, pasodinti ąžuolai Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio
per Atlantą 80-mečiui bei 1863 metų sukilimo 150 metų
sukakčiai priminti. Darbus lydėjo dainų posmai ir netoliese klykaujančių gervių balsai. Pasodintus medžius

18. Patirtis ir ateitis

19. Prie Angonitos Rupšytės iniciatyva pasodinto ąžuoliuko Baltijos kelio 25-mečiui, 2014

20. Ąžuolyno trisdešimtmečio šventės dalyvių grupė prie žemaitiškais kupoliniais gluosniais įrėmintos kūdros, 2019

21. Smagu atlikus gražų darbą. Centre Vabalų klubo prezidentas Arūnas Stepulis, 2018, spalis

23. Saulėtas takas Ąžuolyne, 2016

22. Puikiai paruoštą ąžuolo sodinuką
rūpestingai sodina Vabalų klubo narys
Andrius Dumalakas, 2018
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JAV ambasadorės Lietuvoje pavaduotojas Howardas Solomonas (centre)
prie ąžuoliuko, pasodinto JAV–Lietuvos draugystei pagerbti. Kartu sodino
Šimtmečio giraitės projekto autoriai V. Stepulis, V. Stepulienė ir R. Survila, 2017.
L E O N A R D O S K I R P S T O nuotrauka

papuošė gražūs šiaudiniai paukščiai, nupinti druskininkietės Audronės Paškonytės. Pavasarį buvo parengtas
šaltinėlio projektas ir pradėti jo įrengimo darbai.
Artėjant Ąžuolyno 25-mečiui, Lietuvos nacionalinio
muziejaus direktorei Birutei Kulnytei kilo mintis pradėti sodinti Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio giraitę.
Sumanyta formuoti ją iš penkių guotų, simbolizuojančių
Lietuvos etnografinius regionus; guotus išdėstyti taip,
kad giraitės kontūrai primintų retą penkialapį dobilą
(Trifolium lupinaster), o jo centre stovėtų akmuo su simboliniu užrašu. Parinkus vietą, kartu su Vitalija Stepuliene ir Romualdu Survila pradėjome projektavimo darbus;
pavasarį projektą baigėme. Nusprendėme Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį pradėti švęsti nuo 2014 metų ir
kiekvienais metais pasodinti po vieną ąžuolų guotą kiek
vienam Lietuvos regionui.
2014 metų balandžio 26 dieną pradėta sodinti Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio giraitė. Pirmąjį – Suvalkijai skirtą guotą sodino šio krašto žmonės. Dalyvavo
premjeras Algirdas Butkevičius, Vilkaviškio meras Algirdas Neiberka, Signatarų klubo atstovai su prezidente Birute Valionyte ir daugybė kitų žmonių. Pasodinti
ąžuolai literatūros milžinui Kristijonui Donelaičiui jo 300
metų gimimo metinėms; Angonitos Rupšytės pasiūlymu pasodintas ąžuolas Baltijos kelio 25-mečiui, Onutės
Grigaitės iniciatyva kartu su studentėmis ukrainietėmis
pasodintas ąžuolas žuvusiems Maidano aikštėje Ukrainoje prisiminti.
Liepos 23 dieną baigti sudėtingi šaltinėlio įrengimo
darbai. Ant kranto pastatytos dvi apdailintos šakotos
eglės kaladės – kad būtų kur po darbų prisėsti ir paklausyti tylaus šaltinio bylojimo.

Juozas Algimantas Krikštopaitis ir Romualdas Ozolas prie ką tik
pasodinto ąžuoliuko, skirto Juozui Keliuočiui, 2010.
K Ę S T U ČI O S V Ė R I O nuotrauka

2015 metų balandžio 25 dieną į Ąžuolyno dienos
šventę besirenkančius svečius pasitiko pievelėje už sodybos išrikiuoti didžiuliai stendai su puikiomis Zino
Kazėno nuotraukomis, primenančiomis kelią į Nepriklausomybę. Susirinko gausus būrys kariškių. Atvykę
klaipėdiečiai ir Mažosios Lietuvos atstovai iš Viešvilės,
pasipuošę tautiniais to regiono drabužiais, pasodino 5
ąžuolus Mažosios Lietuvos guote (nors šio guoto užsodinimas buvo numatytas kitais metais). Visi sutartinai
sodino ąžuolus Aukštaitijos guote. Šauniai darbavosi Artūras ir Agnė Zuokai, Vaclovas Bagdonavičius.
2016 metų balandžio 14 dieną su miškininke Zita
Bitvinskaite Šimtmečio giraitėje pasodinta 50 eglaičių,
25 putinai, gudobelės, pūsleniai, laukiniai serbentai. Balandžio 30 dieną į Ąžuolyno dienos šventę susirinko per
200 žmonių. Dalyvavo Vilkaviškio meras Algirdas Neiberka, Telšių vyskupas Jonas Boruta, gausi Mažosios Lietuvos delegacija su Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto
kultūros centro kapela Smalinė iš Smalininkų, vokaliniu
ansambliu Vėtrungė iš Viešvilės ir tautinių šokių kolektyvu Skalva iš Smalininkų. Vyskupas Jonas Boruta pasodino gražų ąžuolą Žemaitijos krikšto 600 metų sukakčiai.
Pasodinti ąžuolai 1941 metų birželio 14 dienos tremties
75-mečiui prisiminti, Kristijono Donelaičio draugijai ir jo
vardo lituanistinei mokyklai Vašingtone JAV. Pasodinus
Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos guotus, surengta išvyka
prie Padovinio piliakalnio netoli Marijampolės. Spalio 16
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Atkurtos Lietuvos
nepriklausomybės 100‑mečio
giraitės sodinimo pradžia –
2014 m. Sūduvos guote
ąžuolus sodina Lietuvos
Respublikos Ministras
Pirmininkas Algirdas
Butkevičius, Vilkaviškio
meras Algirdas Neiberka
ir TA Ąžuolyno draugijos
pirmininkas Vitalius Stepulis.
LEONARDO SKIRPSTO

nuotrauka

dieną Šimtmečio giraitės centre ant prieš metus išlieto pamato sumontuotas didžiulis 18 tonų akmuo; po akmeniu
padėta 5 rūšių grūdų, gintaro gabalėlių, litas ir euras su
Vyčio atvaizdu.
2017 metų balandžio 29 dieną gamtai buvo nė motais
mūsų didžioji pavasario šventė – po visą naktį lijusio lietaus visur telkšojo balos ir purvas, pūtė stiprus šaltas vėjas.
Tačiau ąžuolų sodintojai buvo atkaklūs. Sodinant ąžuoliuką JAV ambasadai Lietuvoje dalyvavo ambasadorės pavaduotojas Howardas Solomonas. Pasodinta 20 ąžuolų Dzūkijos guote. Giraitės centre atidengtas simbolinis akmuo su
lakonišku užrašu „1918–2018“ ir šventu žodžiu „LIETUVA“. Taip buvo baigta sodinti Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio giraitė. Lietuvos žmonės savo rankomis sukūrė
augantį ir žaliuojantį 100 ąžuolų paminklą prieš 100 metų
atkurtai Lietuvos valstybei ir ją įtvirtinusiems žmonėms.
Grįžtant aplankytas Prienų rajono Pilotiškių kaimas – poeto Vinco Mykolaičio-Putino tėviškė.
Spalio 16 dieną fotografai Leonardas Skirpstas, Zinas Kazėnas ir Kęstutis Pikūnas fotografavo Ąžuolyną,
pasipuošusį rudens spalvomis. Lapkričio 29 dieną Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje atidaryta Leonardo Skirpsto fotografijų paroda Lietuvos tautinio atgimimo
ąžuolyne Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio giraitę pasodinus. Puikios nuotraukos, daug žmonių, gėlių. Vėliau
paroda pakartota Karininkų ramovėje Vilniuje ir Vilkaviškio kultūros centre.
2018 metų balandžio 18 dieną pasodinta 2 liepaitės,
40 eglaičių, 5 putinai, 2 skirpstai, 2 gudobelės, atsodinti 2
ąžuoliukai. Sodinant dalyvavo J. Basanavičiaus sodybos
vedėja R. Vasiliauskienė, darbuotoja R. Vilkaitienė, Vilkaviškio kultūros centro darbuotojos Renata Medelienė ir
Eglė Bačinskaitė. Eglučių apsaugai nuo stirnų Jono Basanavičiaus gimtinės ūkvedys Saulius Grinevičius pažadėjo jas apjuosti tinklu. Į Ąžuolyno dienos šventę gegužės
12-ąją susirinko per 200 žmonių. Diena buvo saulėta ir
šilta. Visur skambėjo muzika ir dainos. Dalyvavo buvęs
gynybos ministras Juozas Olekas, ekspremjeras Algirdas
Butkevičius, Vilkaviškio meras Algirdas Neiberka, signa-

tarai. Šventinę programą vedė aktorius Egidijus Stancikas. 50 Raseinių rajono Girkalnio pagrindinės mokyklos
mokinių, lydimi direktoriaus Ramūno Bružo ir mokytojų
Stanislovo Feizos bei Ramintos Sakavičienės, Žemaitijos
guote pasodino atsivežtus 2 ąžuoliukus.
Vasarą fotografas Leonardas Skirpstas fotografavo
Ąžuolyną iš viršaus, naudodamasis bepilote skraidykle.
Savo ąžuoliuką pasodino antikvariniais automobiliais į
Ąžuolyną atvykę Vabalų klubo nariai. Miškininkė Zita Bit
vinskaitė parūpino iš Marijampolės urėdijos tepamo repelento medeliams apsaugoti nuo žvėrių daromos žalos.
Ąžuolyno formavimas iš esmės jau baigtas. Daug
ąžuolų svarbioms Lietuvai datoms priminti ir iškiliems
žmonėms pagerbti pasodinta iškilmingai; ne mažiau jų
paprasti Lietuvos žmonės pasodino tyliai. Visų bendru
darbu ir rūpesčiu jis suaugo ir sutvirtėjo, žalia siena nuo
audrų ir vėjų užstodamas atstatytą Jono Basanavičiaus
gimtinę, kurioje verda gyvenimas, lankosi tūkstančiai
žmonių, vyksta prasmingi renginiai. Tautos patriarcho
gimtoji sodyba ir Tautos atgimimo ąžuolynas jau tapo
neatskiriama vienove, kuri traukia žmones atvykti, apsivalyti širdis nuo kasdienybės rūpesčių ir pasisemti stip
rybės vėl pajutus Laisvės gėrį.
Ąžuolynas yra mūsų visų, nes visus atvažiavusius
vienodai apsupa savo ypatinga aura. Iš nuoširdžiausių
jausmų Tėvynei proveržio gimęs jis auga ir stiprėja vis
aukščiau keldamas šakas į saulę, vis tvirčiau šaknimis
kibdamas į gimtą žemę. Kai žmogus paliečia savo pasodintą medį, jo mintys pakyla kamienu į šviesą, o medžio
ramybė apgaubia širdį.
Ąžuolyno, tapusio kultūros paminklu, amžius neribotas. Po 200–300 metų gal jame jau augs kiti ąžuolai.
Tik giliai šaknis įleidęs Stelmužės ąžuolo vaikaitis Stelmužiukas taps panašus į savo senolį. Bus pats seniausias
ąžuolas, menantis praėjusius laikus, kai atgimusi Lietuva ir Ąžuolynas šventė savo pirmuosius gimtadienius*.
* Tautos ąžuolynas (sudarytojas Vitalius Stepulis). – Versus aureus,
Vilnius, 2009, p. 22.
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24. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos beržų žiedas 2017‑ųjų pavasarį

25. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos beržų žiedas 2018‑ųjų žiemą
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26. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda sodina savo ąžuolą, 2020, vasario 25
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27. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda tikrina storiausio ąžuolo apimtį

28. Aukuro kalnas Ąžuolyne iš paukščio skrydžio, 2018
Nuotraukų autoriai: L E O N A R D A S S K I R P S T A S (1, 4, 9, 13, 15, 17, 19–20, 23–28); K Ę S T U T I S S V Ė R Y S (2, 18); V I T A L I J A S T E P U L I E N Ė (3);
G E D I M I N A S Z E M L I C K A S (5, 14, 16); Z I N A S K A Z Ė N A S (6–8, 10–11); P O V I L A S ŠI M K A V I ČI U S (12); S A N D R A P A ŠK A U S K A I T Ė (21–22)
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Girkalnio pagrindinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai prie akmens, skirto Atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui atminti. 2018, balandžio 18.
Nuotrauka iš Tautinio atgimimo ąžuolyno draugijos archyvo

L I E T U V O S TA U T I N I O AT G I M I M O Ą Ž U O LY N O P L Ė T R O S K O N C E P C I J A
Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas (toliau –
Ąžuolynas) yra unikalus mūsų tautos ir valstybės
istorinio lūžio, vadinamo Atgimimu arba Antruoju nepriklausomybės atgavimu, simbolis. Jo idėja,
gimusi ir rutuliojama susibūrusių į iniciatyvinę
Ąžuolyno kūrimo bei puoselėjimo grupę žmonių,
pradėta įgyvendinti 1989 metų pavasarį, kai tūkstančiai mūsų tautos žmonių 30 hektarų plote prie
Jono Basanavičiaus sodybvietės Ožkabalių kaime
pasodino apie 7000 ąžuoliukų.
Tolesnį dešimtmetį buvo nuosekliai dirbami
kiti Ąžuolyno projekte numatyti darbai – sodinami įvairių rūšių medžiai ir krūmai, papildantys bei išryškinantys Ąžuolyno vardinių giraičių,
kaip pagrindinių struktūrinių jo dalių, erdvinę
sklaidą; rengiami takai, kasamas tvenkinys, kuriami bei statomi skulptūriniai akcentai; prižiūrima teritorija, puoselėjami ir nuo kenkėjų saugomi
medeliai. Buvo įteisintas Ąžuolyno, kaip respublikinės reikšmės kultūros paminklo, statusas ir
įkurta Tautinio atgimimo ąžuolyno draugija. Visa
tai leidžia formuluoti šiuos pagrindinius Ąžuolyno plėtros koncepcijos teiginius:

1. Ąžuolynas yra unikalus Atgimimo simbolis, įteisintas valstybinės reikšmės kultūros paminklo statusu.
2. Ąžuolynas tvarkomas pagal parengtą ir aprobuotą projektą.
3. Projektą įgyvendina bei Ąžuolyno priežiūros darbus organizuoja Ąžuolyno draugija bei jos išrinkta Taryba
4. Ąžuolynas su Kovo 11 giraite, Jono Basanavičiaus memorialine sodyba ir Maro kapinaitėmis sudaro vientisą diferencijuotą kultūrinę paminklinę erdvę.
Pagrindinis Ąžuolyno tikslas – būti tautinės ir dvasinės atgaivos
Šventove. Svarbiausi uždaviniai (darbai) yra šie:
1. Tolesnis Ąžuolyno idėjos projekto puoselėjimas ir apsauga.
2. Nepaliaujamas Ąžuolyno ugdymas, apsauga ir priežiūra.
3. Renginių ir talkų organizavimas, leidinių rengimas, individualių bei organizuotų Ąžuolyno lankymo tradicijų propagavimas.
4. Ąžuolyno ir jo aplinkos perspektyvinio tvarkymo pasiūlymų rengimas.
5. Ąžuolyno draugijos bei jos Tarybos veiklos perimamumo
užtikrinimas.
Patvirtinta Tautinio atgimimo ąžuolyno draugijos taryboje
2007 metų balandžio 25 dieną
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L I E T U V O S TA U T I N I O AT G I M I M O Ą Ž U O LY N U I S VA R B I O S D AT O S
1988-10-23
1989-01-09

Kilo mintis sukurti tautos atgimimą simbolizuojantį paminklą.
Parinkta ir galutinai sutarta vieta Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynui – dr. Jono Basanavičiaus
tėviškėje Ožkabaliuose.
1989-03-15
Parengtas Ąžuolyno projektas.
1989-03-25
Žiniasklaidoje paskelbtas kvietimas Lietuvos žmonėms atvykti į Pirmąją Ąžuolyno sodinimo talką
Ožkabaliuose.
1989-04-01, 08, 15 Įvyko trys Ąžuolyno sodinimo talkos, kuriose dalyvavo apie 3500 žmonių iš visos Lietuvos. 30 ha
plote pasodinta 7000–8000 medelių (prigijo apie 80 procentų).
1990-04-22
Ant aukščiausios Ožkabalių kalvos pasodinta 11 ąžuoliukų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui
1990 metų kovo 11 dieną paminėti.
1991-04-06
Sausio 13-osios aukų memoriale pasodinta 13 ąžuoliukų ir 1 liepaitė Sausio 13-osios aukoms. Ten
pat pasodinti ir 5 ąžuoliukai žuvusiems latviams.
1991-10-12
Sausio 13-osios aukų memoriale pasodinti 9 ąžuoliukai sušaudytiems Medininkuose, Šalčininkuose ir prie Aukščiausiosios Tarybos.
1991-10-12
Sukurta Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno globos bendrija (nuo 1997 metų pervadinta Tautinio
atgimimo ąžuolyno draugija).
1995-03
Žemiausioje Ąžuolyno vietoje iškasta kūdra.
1995-11-25
Atidengta skulptūra, simbolizuojanti Ąžuolyno vartus.
1996 m. vasara
Keli tūkstančiai ąžuoliukų nupurkšti danišku preparatu naikinant Ąžuolyną užpuolusius voratinklinius kenkėjus – ąžuolinius lapsukius.
1989–1997
Pasodinta apie 1500 kitų rūšių medžių ir krūmų.
1998-04-25
Pasodinti pirmieji vardiniai Lietuvos Nepriklausomybės kovo 11 akto signatarų ąžuoliukai.
1998-05-19
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 612 Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynui suteiktas kultūros paminklo statusas.
2006-03-31
Ąžuolynas ir Jono Basanavičiaus sodyba iš Vilkaviškio savivaldybės pavaldumo perduota Marijampolės apskrities viršininko administracijai.
2009-03-16
Leidykloje Versus aureus išleista Vitaliaus Stepulio sudaryta knyga Tautos ąžuolynas.
2009-04-25
Atidengtas atminimo akmuo 1991 metų liepos 31 dieną Medininkų pasienio punkte sušaudytiems
pasieniečiams. Pasodinti 8 ąžuoliukai Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio Tarybos 1949 metų vasario
16 dienos deklaracijos signatarams.
2010-06-30
Tautinio atgimimo ąžuolynas ir Jono Basanavičiaus sodyba iš Marijampolės apskrities viršininko
administracijos perduota Lietuvos nacionaliniam muziejui.
2012-10-14
Priimtas draugijos tarybos nutarimas pasodinti Atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio giraitę su
5 guotais, simbolizuojančiais 5 Lietuvos regionus.
2014-04-26
Pradėta sodinti Atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio ąžuolų giraitė.
2017-04-29
Baigta sodinti Atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio ąžuolų giraitė.
2017-04-29
Atidengtas akmuo Atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui atminti.
2018-05-12
Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas, užimantis 40 ha, baigtas formuoti.
Pagal Tautinio atgimimo ąžuolyno draugijos archyvinę medžiagą parengė Vitalius Stepulis

Gyva vėliava prie
žiemoti pasirengusio
Ąžuolyno vartų.
Nuotrauka iš Tautinio
atgimimo ąžuolyno
draugijos archyvo
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Naujosios muzikos karys

Styginių kvarteto „Chordos“ bei kamerinio orkestro „Modus“ meno vadovą,
altininką, baroko muzikos puoselėtoją, festivalio „Muzikos ruduo“ organizatorių
Robertą Bliškevičių kalbina Robertas Kundrotas.

Dabartinė akademinė muzika jau ne tai, ką mes
įsivaizduojame kalbėdami apie classical music,
tai jau naujas žanras, kuriame nėra ribos tarp
akademinio ir neakademinio.
Robertas Bliškevičius, 2020, liepos 12, Vilnius

Styginių kvartetai „Chordos“ ir „Kronos“ – tai ne tik pavadinimo panašumas. Kaip pačiam tai atrodo?
Iš tikrųjų tai ne tik panašumas. Kronos kvartetas tuo
metu, kai kūrėmės, buvo pavyzdys to, kaip turėtų atrodyti ir veikti šiuolaikinis kvartetas. Turėjome galimybę klausytis daug jo įrašų, o didžiausią įspūdį paliko
kvarteto koncertas 1996 metais Lietuvos nacionalinės
filharmonijos salėje – gyvas atlikimas visiškai nesiskyrė
nuo įrašų kokybės, viskas surežisuota, įgarsinta, suderintas apšvietimas ir t. t. Tuo metu Lietuvoje tai atrodė
„kosmosas“ – specialus apšvietimas, puikus styginių
instrumentų įgarsinimas, kartais net kiekvienam kūriniui sukuriama speciali akustika, kūrinių sudėtingumas ir įvairovė, naujos grojimo klasikiniu instrumentu
technikos... Lietuvos atlikėjai tuo metu tokių galimybių neturėjo, nebuvo ir atlikėjų, grojančių bent panašų
repertuarą. Visi tie įrašai, koncertai tuo metu darė didžiulį įspūdį, tai inspiravo sukurti kažką panašaus. Tai
ir įvyko po dvejų metų, kai mes keturiese – Ieva Sipaitytė, Eglė Jurašūnaitė, Darius Stabinskas ir aš – susibūrėme groti kartu. Visi buvome Kronos kvarteto gerbėjai,
repertuarą galvojome atlikti panašų kaip ir jų ir, ėmus
svarstyti apie mūsų kolektyvo pavadinimą, ieškojome
tokio, kuris asocijuotųsi su Kronos ne tik dėl pavadinimo, bet ir dėl turinio. Mums labai padėjo Jonas Vilimas,
tuometinis mūsų vadybininkas, arba prodiuseris, kaip
dabar sakoma. Jo graikų kalbos žinios gana greitai padėjo rasti sprendimą. Chorde – graikiškai styga, o tam,
kad matytųsi asociacija su Kronos, pridėjome galūnę os,
ir taip atsirado pavadinimas Chordos. Šiame pavadinime yra dar viena slapta reikšmė, Chordus – vėlyvas.
Tuo metu mes naiviai suvokėme save kaip jau gerokai
pasenusius ir vėlokai pradedančius tokią veiklą, tad
antroji reikšmė buvo tiesiog mūsų slaptažodis. Tačiau
Kronos-Chordos-Chordus-Chorde sukūrė nuostabią grandinėlę to, ką šiandien vadiname Chordos kvartetu. Vėliau, žinoma, dar atradau kvartetą Arditti, ir tai buvo
kitoks modernaus kvarteto pasaulis. Galima sakyti, jog
dabartinio Chordos genezė vyko Kronos ir Arditti kvartetų įtakoje.

Iš kur tokia trauka prie muzikos?
Vaikystėje buvau gana judrus vaikas ir niekuo ypatingu
neišsiskyriau, bet kartą į mūsų klasę vidurinėje mokykloje atėjo mokytoja iš Balio Dvariono vaikų muzikos
mokyklos ieškoti tinkamų vaikų, kuriuos galėtų pakviesti mokytis. Jai pasirodė, jog aš muzikalus ir turiu klausą,
davė mano mamai kvietimą į koncertą Balio Dvariono
VMM. Mama po to pasakojo, jog išklausiau visą koncertą nejudėdamas. Tai mano tėvams buvo tikras įvykis,
nes kai mane dar mažesnį vesdavosi į kino teatrą, visada turėjo neštis skanėstų, kad užimtų mane, leisdavo ten
bėgioti (tuo metu Lietuvos kino teatre buvo labai smagūs
kalneliai praėjimuose), nors tai labai trukdydavo žmonėms, žiūrintiems rimtus filmus. Žodžiu, tas koncertas
ir buvo tas įvykis, nuo kurio prasidėjo mano muzikinis
kelias. Įstojau į smuiko klasę, nors norėjau į fortepijono,
ir prasidėjo mano mokslai. Pradžia nebuvo įspūdinga,
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buvau normalus vaikas, kurį tėvai nuvedė į muzikos mokyklą ir, kaip daugumai vaikų, mokytis didelio entuziazmo neturėjau. Tačiau buvo mokytojai, kurių pamokose
tikrai buvo įdomu. Tai buvo muzikos literatūros, fortepijono pamokos, orkestras. Vėliau, jau įstojus į J. TallatKelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą (šiandien tai Vilniaus konservatorija), visas muzikinis gyvenimas tapo
daug intensyvesnis. Tiesa, įstojau į alto klasę, nes, kaip
smuikininkas, pasirodžiau per silpnas. Tačiau čia radau
visai kitą pasaulį, jame daug familiaresnis dėstytojo ir
mokinio santykis, su visais dėstytojais turėjau galimybę
kalbėtis ne tik apie jų dėstomą dalyką, dažnai vykdavo
mokyklos vakarėliai, kuriuose gana noriai dalyvaudavo
ir dėstytojai. Intensyvus koncertinis gyvenimas, puikūs dėstytojai, bendruomeniškas santykis padėjo atrasti
muzikos pasaulį, kuris pasirodė daug didesnis nei tik
amatas. Manau, jog lavinant jauną protą kiekvienas mokytojas ar dėstytojas, nebijantis ir pats lavintis, domėtis
naujovėmis, turintis platesnį požiūrį, stengdamasis dirbti kūrybiškai, neformaliai, stipriai paveikia jaunas smegenis ir taip formuoja sveiką ir kūrybingą žmogų. Trauka
atsiranda, kai pamatai, supranti, pamilsti. Kiekvienas iš
tokių dėstytojų įdėjo kažką savo, išskleidė savo individualų požiūrį ir taip po kruopelytę formavo mane kaip
muzikantą ir kaip asmenybę. Didžiausią dėkingumą jaučiu visiems dėstytojams, kurie suformavo nuolatinį norą
pažinti, atrasti, išeiti už amato ribų, siekti kompetencijos
visose gyvenimo srityse – moksle, politikoje, visuomeniniame gyvenime, filosofijoje ir t. t.
Kokia muzika XXI amžiuje: jos poveikis visuomenei, technologijų įtaka muzikai?
Turbūt XXI amžius nėra esminis kalbant apie technologijas ir modernumą. XX amžiuje įvyko fundamentalūs
lūžiai visose gyvenimo srityse ir mes (kalbu apie visuomenę plačiąja prasme) per trumpą laiką įgijome savotišką įmunitetą naujovėms. Iš pradžių visi žinojome ir
sekėme svarbiausius epochos įvykius – Schönbergas, Cage’as, Stockhausenas, Einsteinas, Oppenhaimeris, pirmas
žmogus kosmose, Mėnulyje, Martinas Luteris Kingas ir
daugybė kitų. Šiandien jau tik siauresnė žmonijos dalis
supranta ir žino lemiamus epochos įvykius. Galingas
technologijų ir informacijos srautas išprovokavo imuninę reakciją ir, galima sakyti, globalumas defragmentavosi į savotišką informacinį lokalumą. Mums sunku
aprėpti visus įvykius ir dar sunkiau suvokti, kurie iš jų
svarbiausi. Postmodernizmas, postpostmodernizmas ir
t. t. – plačioji muzikos visuomenė pasiklysta toje įvairovėje, kai kurie dalykai lokalizuojasi tik ta veikla užsiimančiųjų ar ta kryptimi besidominčių bendruomenėse,
muzikinis švietimas, užstrigęs XIX amžiuje, sunkiai įsileidžia avangardą, eksperimentą, taip kurdamas rimto,
„amžino“ meno šventovę ir marginalijas, gyvenančias
už „pilies sienų“. Net suformuluotas terminas – subkultūra, kuris reprezentuoja „eksperimentatorius“, savotiškus marginalus, kurie „išaugs“ ir „sugrįš“ prie tik
rųjų ir amžinųjų meno vertybių. Žinoma, technologijų
ir informacijos kiekis turi ir pozityvią reikšmę – sudaro
galimybę lavintis, atrasti naujas perspektyvas, supras-
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ti atskiras sritis kaip kultūrinę, civilizacinę visumą. Vis
daugiau žmonių tai supranta, bet švietimas iki šiol daug
kur grindžiamas principais, kuriuos suformulavo Prancūzų revoliucijos švietėjai, ir net dabar labai tvirtai laikosi jų įsitvėręs. Man įdomus buvo faktas, kurį neseniai
sužinojau, jog Kendrickas Lamaras, hiphopo muzikos
atstovas, 2018 metais buvo apdovanotas Pulitzerio premija už kūrybą. Pulitzerio premija skiriama už geriausius
žurnalistikos, literatūros arba muzikos kūrinius. Norint
suprasti muzikos visuomenės sutrikimą, reikia įsivaizduoti, kokiame kontekste tokia muzika buvo įvertinta –
knygos, dramos ir muzikos srityje tarp apdovanotųjų
Johnas Steinbeckas, Tenessy Williamsas, Ernestas Hemingway, Williamas Faulkneris, Carlas Saganas, Aaronas Coplandas, Charlesas Ivesas, Samuelis Barberis, Elliottas Carteris, George’as Crumbas, Wyntonas Marsalis,
Johnas Adamsas, Ornette Colemanas, Steve‘as Reichas ir
t. t. XX a. septintame dešimtmetyje tokią premiją buvo
ketinama skirti Duke’ui Ellingtonui, bet kilo skandalas
ir ji nebuvo skirta džiazo, „nerimto“ žanro, atlikėjui. Didelis ažiotažas kilo, kai tokią premiją gavo W. Marsalis,
ir dabar visiškas „krachas“: hiphopas – rimta muzika?
O siaube! Manau, kad ši tendencija yra labai pozityvi, ji
rodo, jog meno kritika pradeda suprasti dalykus plačiau.
Ir čia aš įžvelgiu teigiamas informacinio prieinamumo,
technologijų sklaidos pasekmes, kurios veikia muziką.
O pastaroji savo ruožtu įgyja vis didesnių galimybių
vėl tapti svarbia kultūros dalimi, ne tik fonu, bet su kita
veikla nesuderinama rimta veikla, mūsų refleksijų part
neriu klausantis jos vienumoje. Ir žanrų suartėjimas neišvengiamas. Apskritai pastaruoju metu visas menas vis
daugiau „bendrauja“ su naujausiais mokslo laimėjimais,
yra atvejų, kai menininkai savo kūriniais pasiūlo mokslininkams kokius nors sprendimus ir atvirkščiai, labai
daug muzikos yra paremtos mokslo teorijomis, technologijomis ir idėjomis. Manau, kad XXI amžius – visų sričių difuzijos amžius, ir visos įtakos yra abipusės. Labai
įdomu, kaip viskas vystysis toliau.
Koks vadovo vaidmuo meno kolektyve: lyderis, despotas, liberalas ar anarchistas?
Tokiame kolektyve, kaip kvartetas, vadovas – nelabai
tinkama sąvoka. Čia susiduria keturios individualybės,
keturi požiūriai, keturios ideologijos, keturi charakteriai,
kurie lemia atlikimo visumą. Vadovauti – siaurąja žodžio prasme – tai užmušti kūrybą. Čia daugiau, mano
supratimu, tinka moderatoriaus vaidmuo. Funkcionaliai
tai galima būtų apibrėžti kaip tam tikro judėjimo arba
bendruomenės dvasinį lyderį – tai ir programų sudarymas (veiklos ideologija), medžiagos parinkimas ir parengimas, vadybos reikalai, repeticijų organizavimas ir
pan. Tačiau tai daroma iki prasidedant repeticijoms. Kai
pradedame repetuoti, visi esame bendradarbiai ir vienodai atsakingi už galutinį rezultatą. Žinoma, man dažnai tenka siūlyti įvairius sprendimus, dėl to, jog aš daugiausia pasinėręs į tą sritį, seku informaciją, žinau daug
atlikimo technologijų (vadinamųjų extended technique),
šiuolaikinių partitūrų skaitymo subtilybių ir jau tam tik
ra bendrine kalba tapusių šiuolaikinės muzikos raiškos
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būdų. Tai pasiekti iš tikrųjų reikia labai daug laiko ir kitais darbais užsiėmę žmonės dažnai jo neturi. Tai savotiška nuolatinė savišvieta, lavinimasis, ėjimas koja kojon
su laiku. Jeigu tai vadovavimas – tebūnie, turbūt iš tavo
klausime išvardintų nominacijų arčiausiai būtų lyderis,
bet kaip autoritetas, o ne kaip despotiškas vadovas. Visuomeninė ar karinė hierarchija mene, mano supratimu,
pražūtinga. Meną turi kurti laisvi žmonės. Laisvi ne tik
politine prasme, bet ir laisvi kūrybinėje veikloje, neapriboti stereotipų, nebijančių suklysti, mokančių pasiaukoti
dėl kitų, kūrybos džiaugsmo sirgalių, smalsių ir nebijančių naujovių, ambicingų, bet ne narcizų.
Kokia akademinės muzikos padėtis Lietuvoje: ar yra trinties
aukštojo meno ratuose, konkurencijos?
Anksčiau aš buvau aršus Lietuvos akademinio muzikinio švietimo kritikas, nes visas muzikinis švietimas
Lietuvoje (panašiai kaip ir daugelyje posovietinių Rytų
Europos šalių, nors tai ir ne kategoriškas teiginys) prasideda nuo XVIII a. vidurio ir baigiasi ties XX a. pradžia,
teigiant, jog to meto muzika – geriausia muzika, neturinti epochos apribojimų, vadinamoji „amžinoji vertybė“. Kartą apie tai diskutavau su mano labai gerbiama
ir vertinama muzikologe. Ji teigė, jog XIX a. opera yra
vertingiausia, kas buvo sukurta muzikoje. Kadangi kalbėjome apie LNOBT, LNF ir kitų valstybinių kolektyvų
repertuarinę politiką, po ilgų diskusijų abu vis dėlto
sutikome, jog šiuolaikinė opera ir šiuolaikinė muzika
lengvai „ištrauktų“ visą koncertinį gyvenimą, net jeigu
programose skambėtų vien tokia muzika. Problema –
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švietimas, kuris nemoko suprasti ir reflektuoti šiuolaikinio meno, muzikos kritika ilgai buvo užmigusi senuose
stereotipuose, nebuvo stiprių teoretikų, kurie imtųsi populiarinti šiuolaikinę muziką (negaliu to paties pasakyti apie kitas meno sritis, nes kituose menuose sudėtingiau nekurti šiuolaikiškai, juk negali tapyti Caravaggio
ar Da Vinci stiliumi). Tarp bendrojo lavinimo mokyklų
pedagogų ar aukštųjų mokyklų atlikimo menų dėstytojų yra itin mažai (galima sakyti – vienetai) tokių, kurie
tai darytų laisvai ir su išmanymu. Sistema to neleidžia
ir tam priešinasi, vaikai ir atlikėjai mokomi klausytis ir
suprasti Beethoveną ar Brahmsą, bet beveik nieko nežino apie Bartoką, Weberną, Bergą, nekalbant apie Stockhauseną, Cage’ą, Glassą, Crumbą, Xenakį ir t. t. Ši sistema dar labai stipri ir gaji, ji auginasi naują kartą, kuri
turėtų tai išlaikyti „per amžius“. Tačiau laikai keičiasi,
informacija, galimybė mokytis užsienyje, bendravimas
su užsienio menininkais stipriai kerta per to dogmatiško bastiono pamatus. Situacija labai pagerėjo – susikūrė daugybė šiuolaikinės muzikos atlikėjų kolektyvų,
įkurtas Muzikos inovacijų studijų centras, Šiuolaikinės
muzikos katedra (deja, tik LMTA, ir tik poros dėstytojų
iniciatyva), užaugo jaunų kompozitorių karta, kuri kažkuo panaši į O. Balakausko ir B. Kutavičiaus laikų šiuolaikinės muzikos sąjūdį. Panašumai akivaizdūs – labai
intensyvus šiuolaikinės muzikos (kalbu apie tuos, kurie
dirba tik šioje srityje, o ne retkarčiais atlieka vieną kitą
kūrinį) atlikėjų ir jaunųjų kompozitorių bendradarbiavimas ne tik kūrybiniame procese, bet ir įrašų studijose,
bendrose akcijose, net bendruose vakarėliuose, kur prie
vyno taurės diskutuojama, dalinamasi patirtimi, tiesiog
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bendraujama. Taip formuojasi stipri kūrybinė jėga, kuri
ir turėtų pralaužti tuos XIX a. apkaustus akademiniame
švietime. Randasi vis daugiau asmenybių, kurios jau gali
kažką formuoti, kurti naujas švietimo programas, nebijo
eksperimentuoti ir ieškoti. O jeigu trintį suvoktume kaip
konkurenciją, tai kol kas visiems vietos užtenka, nėra
tokios žiaurios konkurencijos kaip kitose Vakarų šalyse.
Visi susiradę savo nišas ir jose dirba, sunku Lietuvoje
rasti du to paties žanro ar sudėties akademinės muzikos
kolektyvus, kurie dirbtų toje pačioje srityje. Galų gale
mene konkurencija yra iš esmės nonsensas – ar gali būti
konkurencija tarp filosofų, tarp poetų? Jei ir būtų, tai
nebent ekonominė, bet tai iš valstybės skurdumo, o ne
dėl prasmės. Diskusija, požiūris, bet ne rungtyniavimas.
Konkurencija dažniausiai susijusi su pinigais, tik dėl
to atsiranda konkurencija ir ji yra (bent jau turėtų būti)
meno, kūrybos antipodas.
Kaip renkatės repertuarą, kokie prioritetai? Ar autoriai kantriai laukia, kol sugrosite jų kūrinį, ar patys ieškote autorių?
Kiek tai lemia valstybės ar kitos dotacijos?
Repertuaro politika visada kuria ar atspindi tam tikrą
meninę ideologiją. Norint gerai išmanyti tam tikrą sferą ar žanrą, į tai reikia labai intensyviai gilintis ir tam
skirti nemažai laiko. Su šiuolaikine muzika (kaip, beje,
ir su senąja, Vakaruose vadinama bendru terminu early
music, kurios nereikia painioti su komerciniu klasikinių koncertų repertuaru) tai itin svarbu – reikia išmokti naujos kalbos, mąstymo, technologijų. Jau neužtenka
vien jausmo ir intuicijos ar grožio suvokimo, apriboto
vien iki estetinio lygmens, reikia domėtis kitais menais,
mokslu, filosofija, politika, meno teorija, svarbu pažinti
ir nekomercinės populiariosios muzikos (progresyvaus
roko, elektronikos ir pan.) sritį ir t. t. Tai fundamentali pažintinė veikla, kurios dabartiniame akademiniame
muzikiniame švietime yra labai mažai. Šis gilinimasis
natūraliai veikia repertuaro pasirinkimą ir prioritetus.
Negali būti vadinamasis renesanso žmogus, neįmanoma
visko aprėpti, turi lokalizuotis. Žinoma, man, kaip dėstytojui, dirbančiam su studentais, tenka įgyti kompetencijų ir kitose epochose, domėtis bei lavintis ir kitokioje
muzikoje, nes jaunimui reikia bazinių amato žinių, tačiau
atlikime aš labiausiai koncentruojuosi į šiuolaikinę muziką. Iš čia ir repertuaras. Daugiausia renkuosi kūrinius,
kurie man pasirodo įdomūs ir man norisi juos atlikti,
kartais repertuarą renkuosi kaip švietimo formą – yra
daugybė svarbių šiuolaikinės muzikos kūrinių, jau tapusių šiuolaikinės muzikos klasika, tačiau vis dar Lietuvoje neskambėjusių. Kartais kuriu programą, kurioje
kūrinius jungia bendra koncepcija ar bendras naratyvas.
Didelę kvarteto Chordos repertuaro dalį sudaro lietuvių
kompozitorių muzika, čia jau veiklą suprantu kaip misiją, kurios tikslas – puoselėti lietuvių (ne lietuvišką, nes
toks terminas šiais laikais, mano manymu, yra nekorektiškas ir labai netikslus) muziką, atlikti ją, populiarinti,
suteikti jai gyvybės ir parodyti, jog turime daugybę puikių šiuolaikinių kompozitorių ir kūrinių. Su autoriais sutariame labai gerai (kai atliekame jų kūrinius, jie visada
jaučia dėkingumą), dažnai prašome jų kūrinių, kartais jie

patys pasiūlo kažką naujo, bet, žinoma, būna ir kantrūs.
Vienas pavyzdys – O. Balakauskas 2012 metais sukūrė
Styginių kvartetą Nr. 5 ir dedikavo jį kvartetui Chordos,
bet kūrinys premjeros laukė iki 2017 metų. Tam buvo
įvairių priežasčių, bet mes vis dėlto grąžinome skolą, atlikome kūrinio premjerą, kuri savo ruožtu inspiravo visų
O. Balakausko kvartetų įrašymą į kompaktinę plokštelę,
išvydusią dienos šviesą jau 2020 metais. Akivaizdu, jog
tokio repertuaro atlikimas reikalauja nemažai finansinių
išteklių (tai ir natų įsigijimas, įvairios garso, apšvietimo
bei videotechnikos poreikis, scenografija ir t. t.). Kvartetas Chordos gyvena tik iš projektinių lėšų, tad valstybės
parama – vienas lemiamų veiksnių. Galimybė gauti paramą per LKT lėmė daugelio svarbiausių projektų atsiradimą ir realizaciją. Žinoma, čia yra ir kita medalio pusė –
neturint tokios paramos, neišvengiamai tektų ieškoti
kitų finansavimo galimybių, gal būtų stipresnė vadyba
ir gerokai sėkmingesnė kvarteto Chordos komunikacija,
didesnis pripažinimas ir galimybė generuoti paramą. Tai
dabar labai sėkmingai daro ansamblis Synaesthesis. Mes
tai kompensavome savo entuziazmu... Čia jau kita – kultūros politikos – tema, kuri man labai svarbi: ar dotuoti
meną, ar kurti sistemą, kurioje vyrautų visuomeninis tokio meno poreikis ir prestižas jį remti, o ne tik dotuoti.
Ar pasinėrimas į akademinę muziką patenkina vidinį alkį,
muzikos poreikį? Gal kyla noras rokuoti, repuoti, gal net pop
suoti?
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Visada svajojau groti roko grupėje, ypač mušamaisiais.
Kai kūrėmės – jau sakiau apie tai anksčiau – vienas kolektyvų, paveikęs mūsų tapsmą, buvo kvartetas Kronos.
Žinant jų repertuarą, o mes bandėme panašiai dirbti ir
atlikome daug kūrinių iš jų repertuaro, neišvengiamai
susiduri su roko, popso, džiazo elementais šiuolaikinėje
muzikoje. Teko dalyvauti ir kaip solistui, ir su kvartetu
Chordos projektuose su džiazo muzikantais, ne tik klasikinio, bet ir laisvojo džiazo žanre. Daug bendradarbiavau su Liudu Mockūnu (ir kaip kvarteto narys, ir kaip
dirigentas). Teko groti ir su popmuzikos atlikėjais (Andriumi Mamontovu, Lemon Joy, Liūdni slibinai). Muzikos
alkis tikrai labai didelis, akademinė muzika tam netrukdo, kaip minėjau, visos sritys persipynusios. Vienas paskutiniųjų mūsų projektų Short Stories from around the
World, kurio atspirties taškas buvo didžiulis Kronos kvarteto projektas – 50 for the Future. Tai jų 50-mečio jubiliejui
skirtas projektas, kuriam 50 jų pačių atrinktų kompozitorių buvo užsakyti kūriniai: 25 moterims ir 25 vyrams iš
įvairių pasaulio šalių. Tai nebuvo vien akademinės muzikos atstovai, bet ir roko atlikėjai, pop- bei folk- muzikos
atlikėjai ir kompozitoriai, galime pasidžiaugti, jog šiam
projektui sukurti kūrinį buvo pakviesta ir puiki mūsų
kompozitorė, Nacionalinės premijos laureatė Onutė Narbutaitė (jos kūrinį, beje, mes irgi atlikome savo projekte).
Tai buvo tikras iššūkis, nes grojant teko naudoti ir oro
ventiliatorius, ir sviestinį popierių, ir patiems groti perkusiniais instrumentais, skaityti tekstą, atlikimo metu
interaktyviai bendrauti su publika, teko išmokti groti
indišku grojimo styginiais stiliumi ir pan. Tai muzika,
kurioje apstu įvairiausių neakademinės muzikos grojimo
būdų, elementų ir atlikimo technikos. Dabartinė akademinė muzika jau ne tai, ką mes įsivaizduojame kalbėdami apie classical music, tai jau naujas žanras, kuriame nėra
ribos tarp akademinio ir neakademinio.
Ką reiškia būti muzikos festivalio direktoriumi?
Jeigu kalbėčiau konkrečiai apie festivalio direktoriaus
funkcijas, čia jau patenkame į vadybos sritį, dalyką, kurio daug metų teko mokytis empiriniu būdu ir tai tęsiasi
iki šiol. Jeigu rimtai, aš manau, jog vadyba ir kūryba yra
nesuderinami dalykai. Arba vadyba, arba muzikavimas,
nes abiem reikia skirti visą save. Labiau norėčiau būti festivalio meno vadovu, o vadybą patikėti tikriems tos srities profesionalams. Tačiau visi dalykai kainuoja, o finansavimas tokiam festivaliui tikrai nedidelis. Juk festivalis
Muzikos ruduo unikalus – vienintelis Lietuvoje, skirtas tik
šiuolaikinei lietuvių muzikai. Kalbant iš kultūros politikos pozicijų, tai turėtų šiokią tokią prioritetinę reikšmę,
bet, deja, tenka nusileisti įvairiems komerciniams festivaliams, kuriems lengviau rasti rėmėjų, juk ten skamba
muzika, kuri patinka visiems, o čia kažkokia nežinoma
šiuolaikinė lietuvių muzika... (vėl galime grįžti prie švietimo problemų). Todėl save matau kaip šiuolaikinės lietuvių muzikos populiarintoją ir savo veiklą vertinu ne
kaip vadybą, o kaip švietėjišką veiklą, kuriai, deja, reikalinga vadyba. Užduotis sudėtinga ir trapi, nes, perėjęs
į vadybos pusę, gali prarasti autentiškumą ir idėją, gali
tekti taikytis su komercijos, komunikacijos taisyklėmis
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ir artėti prie publikos poreikių, o visiškai susikoncentravęs į idėją, gali prarasti finansavimą, nes būsi nepajėgus
realizuoti kūrybinių užmačių. Žodžiu, vyksta nuolatinis
balansavimas, bet tai tam tikra prasme dabartiniu momentu ir padeda – visada turi būti aktyvus, kurti tokias
programas, kurios būtų rimtos, aktualios, o kartu ir komerciškai patrauklios. Tai dar vienas iššūkis sau pačiam.
Neseniai tapai muzikos profesoriumi. Sveikiname. Ar pedagogika nesmukdo aukštų reikalavimų, keliamų muzikai, neslopina vidinės kūrėjo ugnies?
Man pedagogika visada buvo iššūkis ir inspiracija. Juk
norint subrandinti (studijos vyksta šešerius metus) menininką, turi visada būti tas, kuris veda, turi kompetencijų
ne tik muzikoje, bet ir kitose meno, kultūros ar mokslo
srityse. Juk dažnai tenka argumentuoti, kodėl taip, o ne
kitaip, kodėl tai gerai, o tai nelogiška. Studentai dažnai
užduoda panašius klausimus (žinoma, jeigu jie mokosi,
o nėra mokomi). Kaip įrodyti studentui, jog šis kūrinys – šedevras? Kodėl turi būti vienoks ar kitoks loginis
muzikinis interpretacinis sprendimas? Visi tie dalykai
reikalingi ir atliekant muziką pačiam. Kadangi esu kolektyvų vadovas, turiu argumentuoti savo sprendimus
ar pasiūlymus, o ne teigti, jog taip reikia, ar aš taip noriu,
nes esu vadovas. Tik pradėjęs dėstyti, iškart gavau labai
svarbių pedagoginių patirčių (galima sakyti – pamokų),
kai, dirbdamas su studentu, turėjau paaiškinti, kodėl reikia Bacho muziką atlikti kitaip, negu jis mokėsi muzikos
mokykloje. Susidūriau su kognityviniu disonansu, kai
studentui turėjau trumpais argumentais išdėstyti, kas
yra istorinis atlikimo požiūris, kuris, Vakaruose bendrai
vadinamas kaip HIP (Historically informed performance)
judėjimas, jau daugiau kaip prieš 60 metų ėmė keisti (ir
seniai pakeitė) senosios muzikos (early music) atlikimo
sampratą. Kaip subtiliai paaiškinti, kodėl jo mokytojai
buvo tam tikra prasme neteisūs mokydami barokinės
ar klasikinės muzikos atlikimo, ir dar per trumpą laiką
išdėstyti pačius suvokimo bei atlikimo principus. Norint tai išdėstyti glaustai ir aiškiai, reikia turėti ne šiaip
žinių, o fundamentalių žinių, kurias dar reikia išanalizuoti ir susisteminti, rasti tinkamų metaforų. Tik tada
pavyks glaustai išdėstyti savo mintis, sudarant studentui galimybes gilintis į tas žinias tikslingai ir kryptingai.
Panašiai yra ir su šiuolaikine muzika. Kitaip sakant, turi
nuolatos lavintis ir plėsti temų ratą, o tai reikalinga ir
pedagogikoje, ir atlikime. O naujos informacijos, naujos
žinios atradimo džiaugsmas labai inspiruoja ir motyvuoja kūrybai, iškart gimsta idėjos ir svajonės. Lavinimas visada susijęs su nuolatiniu lavinimusi, ir tuo pedagogika
siejasi su atlikimu.
Kokie ateities planai? Ką dar svajoji nuveikti muzikos baruose?
Kada Lietuvos Prezidentas pakvies į iškilmingą apdovanojimą
prezidentūroje?
Ateities planai nežinomi... Planų gali turėti daug, bet galimybės dėl to nedidėja. Jauna karta labai greitai bręsta ir
tvirtėja, anksčiau ar vėliau teks užleisti pozicijas. Tačiau
dar yra šiek tiek laiko ir jėgų. Labiausiai norisi pasiekti,
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kad festivalis Muzikos ruduo taptų prestižiniu ir pasiektų
nacionalinį lygmenį, kad būtų galimybė pasikviesti daug
užsienio atlikėjų, kurie grotų lietuvių kompozitorių muziką ir vėliau norėtų ją turėti savo repertuare ir atliktų ne
tik Lietuvoje. Su kvartetu Chordos dar turiu daug nerealizuotų projektų, kuriuos norėčiau įgyvendinti (visų net
negalėčiau išvardyti, tiek daug dar neatliktos muzikos!).
Jau seniai brandinu idėją su Chordos įrašyti lietuviškos
kvartetinės muzikos antologiją bent jau į skaitmeninį
formatą, skirtą internetiniam vartojimui. Čia milžiniški
klodai neatliktos ar neįrašytos puikiausios muzikos. Žinoma, ir pedagoginėje veikloje turiu svajonių – 2019 metais pavyko pradėti senosios muzikos studijų programą
VDU Muzikos akademijoje, tad norėtųsi tą gležną daigelį
išauginti į visavertę senosios muzikos katedrą su savo
koncertiniu kolektyvu, kuriame studentai galėtų griežti
kartu su dėstytojais, norėtųsi įkurti dar ir šiuolaikinės
muzikos katedrą, kurioje dirbtų šiuolaikinės muzikos atlikėjai. Idėjų daug, kiek pavyks realizuoti – klausimas...
Apie prezidentą tikrai nėra kada galvoti, jei tai būtų svarbu, tektų užsiimti savo viešaisiais ryšiais, o tada nebeliktų laiko kūrybai, svajonėms ir joms realizuoti.
Gal gali tarti kelis žodžius apie naujausius įrašytus O. Balakausko ir O. Narbutaitės darbus?
Kvartetas Chordos per savo gyvavimo laikotarpį sukūrė labai daug įvairių kūrinių įrašų, kurie buvo išleisti
įvairiose kompozitorių autorinėse kompiliacijose greta
kitų atlikėjų. Net ir pirmoji mūsų autorinė kompaktinė

plokštelė Muzika styginių kvartetui (2 CD, 2014 m.), kurioje įrašyta 16 šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinių, buvo išleistas MIC iniciatyva ir jų lėšomis. Todėl
labai norime pasidžiaugti savo naujausiais darbais šioje
srityje. 2019–2020 metais kvartetas Chordos daug dirbo
repeticijų kambaryje ir įrašų studijoje. Pavyko gauti finansavimą labai seniai lauktai veiklai – lietuviškos muzikos įrašymui į skaitmeną. Žinoma, pradėjome nuo labai sunkių ir sudėtingų projektų – O. Balakausko ir O.
Narbutaitės kvartetinės muzikos. O. Balakausko muzika,
norint ją kokybiškai ir išbaigtai parengti, tarp atlikėjų tradiciškai laikoma labai sudėtinga, o O. Narbutaitės kūriniai visada reikalauja didelės emocinės koncentracijos ir
visiškos technologinės instrumento valdymo laisvės. Todėl ilgai ruošėmės įrašams, repeticijoms skyrėme tikrai
daug laiko ir jėgų, bet realizacija atpirko tas pastangas
ir pirmoji iš šių dviejų kompaktinių plokštelių – O. Balakausko CD – išvydo dienos šviesą šių metų pradžioje.
Šiuo metu jau baigėme įrašinėti visus O. Narbutaitės kūrinius styginių kvartetui, dabar liko tik leidybos darbai,
ir rudenį, kaip tikimės, galėsime pristatyti visuomenei
abu šiuos naujausius kvarteto Chordos darbus. Labai noriu padėkoti grafikei Neringai Žukauskaitei už abiejų
kompaktinių plokštelių viršelių ir bukleto vizualizacijas
(ir maketavimą), kurioms ji panaudojo savo autorinius
darbus. Abu šie darbai bus pirmieji mano prodiusuoti
autoriniai Chordos CD.
Ačiū už išsamius ir įdomius atsakymus. Visa ko geriausio dabar ir ateityje!
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Nicola Prebenna
Peregrinus Dei
Beginklis, negalįs užgauti
nelyginant banga ir jūra
Rytų keliuose
jis skleidžia šviesą,
kuri gimsta jame.
Begalybės nerimo
paakintas, dirba, kad užglaistytų
kančias, mirtis ir plėšimus:
stiprybė tai viltis,
tai atleidimas nesuteiktas,
nors nuolankiai prašytas.
Ryškėja tarp trumpų šešėlių
vieniša siela, pilna nuodėmių,
ne savo, ir troškimo pilna
paskandinti meilėje
naujos pradžios nerimą;
ir tiara nusilenkė kipai,
ir naujasis žmogus
baltuojantis palei raudų
sieną paliko
apsikabinimo sėklą.
Tvirtai suskaičiavo natas
sutrikdytas bausmių,
ugnies ir grasinimų
ir akys vėlei galėjo
aprėpti saulę ir tolimus kraštus,
ir teisiųjų bendrystėje
nuščiuvo neteisybės, kaltės.
Ant nežinomo dievo altoriaus
bendras tikėjimas gurga
ir Kristuje pažinus brolį
susitaikymas vėl prasideda.
Nesuterštus sandalus nusiavė
ir Visagaliui patikėjo
drąsą mylėti kitokį,
vakar dienos priešą,
rytojaus brolį.

C Z E S ŁA W D Ź W I G A J . Paminklas Jonui Pauliui II Kaune, Santakos parke, 2011.
K Ę S T U ČI O S V Ė R I O nuotrauka

Atleidimo galia
ir santarvės atkaklumu
uždegė šviesą,
kad apšviestų amžius neapykantos,
pagiežos, žaizdų ir kalčių,
kad apibrėžtų sujungtus
Absoliuto siūlu
Jahvę, Kristų, Alachą.
Ir piligrimas vėl iškeliauja.
Iš italų kalbos išvertė E D I T A M A S I U L I A N E C
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Anna Czachorowska

Ba rba ra Ju rkowska

Malda Šventajam Jonui Pauliui II

Dedikacija Jonui Pauliui II

pažinsite tiesą, ir tiesa jus išlaisvins
(Jn 8, 32)
Atleisk mums
negalią
Atleisk mums
priepuolius
Sustiprink mus liūdesyje
ir ašaras nušluostyk
Veski mus toliau
Baltasis Ganytojau
Būk Kelrodžiu
ateinančioms dienoms
Tavo Aušrinė
ryškiai
jau šviečia mums
Tu mūsų Šventasis –
Mes Tavo vaikai
Nekils prieš brolius mūsų kardai

Mano kryžius kaip besikryžiuojantys keliai
Džiaugsmo ir kančios
Gėrio ir blogio
laukimo ir išsipildymo
Tu Dieve rodai
Aš kelius renkuosi
Laisva valia įsisuka botagas
Kerta skaudžiai
Ant kelių puolu
Ir keliuosi stipriau
Tikėdamas kančios prasme
Kur moko nuolankumo
Meldžiuosi
Už laimės trupinius dėkodamas
Mano gyvenime pabertus – Tavo dovanas
Dieve.
Iš lenkų kalbos išvertė N I D A T I M I N S K A I T Ė

Tu mūsų Tiesa
ši tiesa mums bus
Balandžio Žvaigžde
Melskis už mus!
Iš lenkų kalbos išvertė N I D A T I M I N S K A I T Ė

Alina Lassota
Popiežius
Žodžiu lyg Evangelija žvelgė į rūsčias minias
Kad jų širdis paliestų paprasčiausia kalba
Štai pakilimo ir nuopuolio akimirkos
Pasaulio niekingumo ir garbės kovos
Kuris kartą stojo po kryžiumi nepatirs pagundos
Ir sausa pėda pereis virš laiko tėkmės
Šis Popiežius pakėlė kančias ir skausmus
Kad milijonai taptų malda
Už planetą Žemę
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A nd r iu s Kon ick i s

Su Juozu Eretu
apie filosofiją ir poeziją

M

ūsų dienų filosofijos ir poezijos santykio tyrinėtoją nuolat lydi taiklios ir ryškios visai nesenos praeities pirmtakų idėjos. Susimąstant
apie šių dviejų žmogiškosios kūrybos ar netgi, sakytume,
dvasinės veiklos sričių panašumą, o gal ir giminingumą,
gera prisiminti paprastą, bet anaiptol ne banalų Antano
Maceinos pastebėjimą: „Filosofas ir poetas kuria sakydami“1, – nuo čia reikia pradėti, o visa kita, kad ir to paties
A. Maceinos pabrėžiamas bendras poezijos ir filosofijos
turinys – „žmogiškasis būties suvokimas ir pergyvenimas“2 išryškėja vėliau. Kaip savotiškas rezonansas šiai
A. Maceinos minčiai nuskamba Martino Heideggerio
idėja: „Kalba yra būties namai. Jos prieglobstyje gyvena
žmogus. Mąstytojai ir poetai yra šio prieglobsčio sargai.“3 Itin prasmingas atrodo Hanso Georgo Gadamerio
poezijos ir filosofijos palyginimas per tam tikrą tertium
comparationis – mokslą: „Filosofas, kitaip nei mokslininkas, jeigu sako ką nors, tai, kaip ir poetas, nenukreipia į
kažką, esantį kitoje vietoje, kaip nukreipia pinigas prie
savo padengimo banke.“4 Čia kaip ir deklaruojamas besąlygiškos poetinio ir filosofinio žodžio vertės principas:
poetinis ir filosofinis žodžiai nėra kažkieno atstovai – jie
patys yra tai, kam atstovauja; šitaip iškyla filosofinių ir
poetinių tekstų vertimo į kitas kalbas problema – arba
tiesiog pagrindžiamas jų neišverčiamumas. Prisiminkime dar vieną gražią A. Maceinos idėją, kuri pačiam
mąstytojui, atrodo, buvo itin brangi: „...tikrai filosofuoti arba kurti savitą filosofiją galima tik gimtąja kalba.“5
„Apie poeziją nėra reikalo kalbėti, – priduria kiek toliau
Filosofijos keliu autorius. – ...tikrasis poeto žodis yra jo
gimtasis žodis.“6 Bet juk žinome, kad nenuspėjamas likimas neretai priverčia žmogų gerokai primiršti gimtąją
kalbą, užtat sėkmingai pramokti svetimos, taigi iš esmės
paversti ją savąja; tokiu atveju jis nebegalės kurti savitos
(kaip pabrėžia A. Maceina) filosofijos gimtąja kalba, neištars ja tikrojo poeto žodžio, tad natūraliai ims tai daryti
nauja, išmoktąja7. Drįskime pakeisti A. Maceinos formuluotėje sąvoką „gimtoji“ į „geriausiai išmoktoji, giliausiai
perprasta“ ir išsaugosime taiklią mąstytojo formulę, reikalaujančią poezijai ir filosofijai tam tikros vienos, ypatingos kalbos, kuri jiedvi esmingai suartina.
Šitaip smagiai cituojant bendraminčius, nederėtų
lengvabūdiškai pamiršti oponentų – rimtam tyrinėtojui
tai tiesiog pavojinga, o ir apskritai kažkaip šleivai atrodytų. Beje, turiu prisipažinti, kad neteko aptikti bent kiek
solidesnių argumentų filosofijos ir poezijos skirtingumo
ar priešingumo naudai. Prisimenu vieną įdomų Paulio

Valéry palyginimą – vertėtų jį kiek detaliau aptarti. „Poetai-filosofai... – susimąsto mielai poetu save laikęs, bet
vengęs filosofo vardo P. Valéry. – Tai būtų supainioti dailininką marinistą su laivo kapitonu.“8 Gražus, poetiškas
posakis, ir jau norėtume susižavėję įtikėti, tačiau neskubėkime: išardykime jį ir pažiūrėkime iš arčiau į jo detales. Dailininkas marinistas piešia arba tapo jūrą, jūra yra
jo kūrinys; kapitono santykis su jūra kitoks – jam reikia
įveikti, nugalėti jūrą, kad nuvestų savo laivą į numatytą
tikslą, jis tarsi kovoja su jūra. Dailininkui mūsų – poezijos
ir filosofijos – atveju tikriausiai atstovauja poetas, kapitonui – filosofas. Poetas iš tam tikrų žodžių sukuria eilėraštį, poeto kūrinys yra tekstas. Ar filosofas turėtų kovoti su
poeto kūriniu, ar jam reikia nugalėti tekstą? Ne, jis irgi
kuria tekstą, nors gal kiek kitokį negu poetas. Pasirodo,
mus dominančioje poezijos ir filosofijos kolizijoje nėra
„laivo kapitono“, tik du „dailininkai marinistai“. Šitaip
P. Valéry, aišku, pats nė neketindamas, parodo mums
dar vieną filosofijos ir poezijos artimumo aspektą. Savo
kasdieniuose užrašuose poetas leidžia sau ir daugiau
tokių galbūt neatsargių, bet itin nuoširdžių ir taiklių
posakių, kurie, vėlgi tikriausiai autoriui nė nesitikėjus,
atskleidžia veikiau poezijos ir filosofijos panašumą nei
skirtingumą. Pavyzdžiui, „filosofija bei visa kita yra tik
tam tikras žodžių panaudojimas“9. Betgi poezija irgi yra
„tam tikras žodžių panaudojimas“; be to, poezija mažų
mažiausiai turėtų patekti į tą „visa kita“...
Gerokai rečiau prisimenamas ir cituojamas dar vienas filosofijos ir poezijos artimumo koncepcijos šalininkas Juozas Eretas. Taip tikriausiai yra todėl, kad vienintelis, ko gero, straipsnis šia tema Filosofija ir poezija (Iš
rengiamos platesnės studijos šiai problemai aiškinti, 1924)
nėra teorinė studija, o veikiau taiklių ir reikšmingų filosofijos ir poezijos dermės pavyzdžių rinkinys su gana
kukliais komentarais, kuriuos tik ir galima laikyti tam
tikrais teoriniais samprotavimais. Šiai „platesnei studijai“ arba „specialiam tyrinėjimui“ autorius iškelia keletą nepaprastai intriguojančių klausimų, pavyzdžiui:
(1) „ar kai kurie pavieniai filosofai dalyvauja poezijos
puotoj?“, (2) „kokias literatūros formas filosofija mėgsta
pasirinkti savajam reiškimuisi?“. Šie du klausimai (gal
kiek kitaip suformuluoti) yra gana tradiciniai ir paprastai patraukia daugelį besidominčių filosofijos ir poezijos
santykiu. Bet štai toliau plėtodamas savo būsimų tyrinėjimų objektą J. Eretas kone apverčia poezijos ir filosofijos giminingumo problemą aukštyn kojomis ir ima
klausti: (3) „ar tuodu dalyku nesistengia išsiskirti?“,
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(4) „kaip šios pastangos išsiskirti reiškiasi chronologijoje ir dėl kurios pusės kaltės tai įvyksta – ar poezija,
ar filosofija nori pirmoji skirtis?“, (5) „kurios filosofinės pakraipos pirmiausiai ir anksčiausiai pretenduoja
atsiskirti ir nuo kurių būtent literatūros rūšių filosofija
stengiasi pirmiausiai pasilaisvint?“10. „Tos rūšies tyrinėjimų išdavos“ tikrai turėtų „žymią vertę“ (44), kaip
tikisi juos pradedantis tyrinėtojas, tačiau šio straipsnio
sumanymai gerokai kuklesni: jis skirtas „abiejų sričių
susiartinimo problemai“, tad ketinama aptarti „kuriomis literatūros rūšimis naudojasi filosofija, artindamasi
prie poezijos“ (44–45).
Pirmoji tokia literatūros rūšis – „pamokomasis epo
eilėraštis“. Kiek mįslingai įvardytas literatūros žanras
netrukus paaiškėja, susipažinus su jo atstovais: Parmenidas (poema Apie gamtą), Lukrecijus (Apie daiktų
prigimtį) ir... Friedrichas Nietzsche (Taip kalbėjo Zaratustra). Čia būtų pravartu prisiminti, kad P. Valéry laiko
Lukrecijų ryškia to poeto ir filosofo (arba dailininko ir
kapitono) supainiojimo išimtimi. J. Eretas pripažįsta,
kad ir Parmenidas, ir Lukrecijus pasinaudojo savo tekstuose „žavinčiais vaizdais“, „brangiais poezijos akmenėliais“, tačiau „Lukrecijus toli gražu neprilygsta Parmenidui, kuris patiekia savo mintį... Jis yra tik sekėjas
jau sukurtų dalykų...“ (46). Pridurkime iškart, kad jeigu
filosofas pasakoja ne savo mintis, jis apskritai (bent jau
šiuo atveju) nėra filosofas, o tik perpasakotojas, geriausiu atveju – jeigu aptinkame tų „brangių akmenėlių“ –
iliustruotojas. Tačiau tai nėra pagrindinis J. Ereto priekaištas Lukrecijui – labiausiai jam kliūna dėl to, kad jis
nesugeba „įrodyti Epikūro mokslo tikrumą“ (46). Ir čia
mes pastebime, kad poezijos ir filosofijos artimumo teo
retikas visiškai neskiria filosofijos ir mokslo. Ir tai nėra
atsitiktinė žodžių painiava: neatsargus, lengvabūdiškas
žodžio „mokslas“ pavartojimas filosofijos atžvilgiu –
gana dažnas reiškinys „filosofiniuose“ tekstuose; bet čia
per pusantro puslapio Lukrecijui skirtų samprotavimų
žodžiai „mokslas“ ir „įrodymas“ vartojami nuosekliai ir
sąmoningai (pirmas aštuonis kartus, antras – šešis). Itin
vaizdžiai J. Ereto poziciją parodo toks sakinys: „Tai, ką
jis (Lukrecijus – A. K.) gina, yra teorija, kuri, kaip mes
šiandien žinome, nesilaiko: jo mokslas apie atomus, apie
anksčiau buvusius pasaulius...“ (46) – ir toliau išvardijami dar keli Epikūro „mokslo“ elementai. Taigi Lukrecijaus atpasakojama Epikūro filosofinė koncepcija aiškiai
traktuojama kaip mokslinė teorija, kuri, mokslui tobulėjant, gali būti paneigta, atmesta, pakeista kita, modernesne, kaip, pavyzdžiui, atsitiko Ptolemėjo geocentrinei
sistemai Kopernikui sukūrus heliocentrinę.
Gaila truputį, kad J. Eretas negalėjo paskaityti nuostabių M. Heideggerio samprotavimų apie filosofijos ir
mokslo santykį – mąstytojas pradėjo garsėti tik 1927 metais (Sein und Zeit). A. Maceina savo koncepciją šiuo atžvilgiu suformulavo dar vėliau (Filosofijos kilmė ir prasmė,
1978); ką jau kalbėti apie Arvydą Šliogerį (Transcendencijos tyla, 1996)... Bet juk šie mąstytojai nieko neišrado – viskas buvo aišku jau Senovės Graikijoje. Šalia visų smagiai
kuriamų mokslų Antikos mąstytojams parūpo iš esmės
kitoks požiūris į mus supantį pasaulį – išminties meilė. Pa-
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vadinęs filosofiją „mokslu apie priežastis ir pradus“ (Metafizika, 982a), Aristotelis pridėjo tokį komentarą: „Taigi
visi kiti mokslai būtinesni už ją, bet geresnio nėra nė
vieno.“ (Ten pat, 983a) Geriausia ji daugeliu požiūrių –
tai kiekvienas gali įvertinti asmeniškai; paminėkime čia
tik kelis mūsų klausimui svarbesnius aspektus: filosofijos nereikia įrodinėti – gali priimti tam tikrus teiginius,
gali nepriimti, bet ir šiuo atveju nebūtina jų moksliškai
paneigti; ji negali pasenti, jos nereikia tobulinti pasitelkus naujus mokslinius atradimus. Visa tai J. Eretas galėjo pastebėti savarankiškai, bet kažkodėl pražiopsojo. Ar
Platonas buvo įrodęs savo vadinamąją idėjų teoriją? O
gal ją įrodė kas nors iš jo mokinių – vėlesnių platonikų,
kaip kad, pasak J. Ereto, Epikūro idėjas mėgino įrodyti
Lukrecijus? Ar R. Descartes’as įrodė savo cogito ergo sum,
o I. Kantas – savo kategorinį imperatyvą? Ir jeigu kas nenori elgtis „taip, kad žmogus būtų visada tikslas ir niekados – priemonė“, jam visiškai nebūtina įrodinėti, kad
I. Kantas buvo neteisus, ir konstruoti naują modernesnį
„griežtą paliepimą“. Epikūras buvo susižavėjęs Demokrito atomizmu ne todėl, kad tasai buvo jį moksliškai
įrodęs – Demokritas nebuvo joks mokslininkas, tik filosofas, jis pateikė filosofinę idėją, o ne mokslinę teoriją. Į
kultūrinę apyvartą mąstytojo paleistas žodis „atomas“
šiuolaikiniame moksle funkcionuoja jau ne demokritiška prasme – „nedalomas“11 (nors galbūt išsaugotas iš
pagarbos iniciatoriui): dabar fizikai sugeba padalyti ir
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nedalomo Demokrito atomo dalis ir, ko gero, dalys ir
toliau, bet tai visiškai netrukdo filosofiškai mąstyti apie
mažiausią kokio nors reiškinio elementą12... Tai – tik tam
tikra dalis apmaudžios painiavos, kylančios neskiriant
filosofijos ir mokslo.
Kad F. Nietzsche’s Taip kalbėjo Zaratustra yra epinis eilėraštis, tai – ko gero, individuali J. Ereto idėja,
nors daugelis F. Nietzsche’s tyrinėtojų mielai pripažįsta,
kad kūrinys parašytas poetine proza. Galėtume pritarti
J. Eretui, kad čia filosofas norėjo „iš savo aistringai sujaudintos sielos iškelti „viršžmogio“ ir „amžinojo grįžimo“
idėjas“ (48), bet kartu pripažinkime, kad ne pačios šios
idėjos lėmė kūrinio poetiškumą, o veikiau būtent „aistringai sujaudinta siela“... 1882-ųjų vasarą beprotiškai įsimylėjęs F. Nietzsche pasipiršo panelei Lou Salomé – rusų
generolo dukteriai, atvykusiai į Europą ieškoti dvasinės
ramybės; dvidešimtmetė išdykėlė ramiausiai atsakė, kad
vedybinis gyvenimas jos kol kas nedomina. Baisiai nuliūdęs ir sutrikęs mąstytojas lapkritį išvyko į Italiją. Kitų
metų vasario pradžioje buvo parašyta pirmoji Zaratustros dalis. Paskutinėje savo knygoje Ecce homo F. Nietzsche kalba apie tai kaip apie „pagimdymą“ ir nėštumą
skaičiuoja nuo 1881-ųjų rugpjūčio, kai jam pirmąsyk
atėjo mintis apie amžinąjį grįžimą. Maždaug lygiagrečiai su Zaratustra (1883–1885) buvo rašomi Piktosios išminties aforizmai; štai pora šiuo atveju itin reikšmingų:
„Kiekvienas žmonių santykiavimas suponuoja tik nėštumą“ (289); „Tasai, kurį mes apvaisiname, anaiptol nesužadina dėl to mūsų meilės“ (290) – štai ir Lou apvaisintas
filosofas meilės jai „dėl to“ nesužadino. Pridurkime dar,
kad Lou Salomé vardas minimas F. Nietzsche’s kūryboje tik vieną kartą – būtent Zaratustrai skirtame Ecce homo
skyrelyje. Yra ir daugiau argumentų, leidžiančių manyti,
kad F. Nietzsche’s puslapiuose prabilęs Zaratustra yra
savotiškas jųdviejų dvasinis sūnus; galime net pastebėti
jame būdingų tėvelio ir mamytės bruožų. Tik nepaliaujamai kirba Aleksandro Etkindo pakištas klausimas: „Ką
būtų kalbėjęs Zaratustra, jeigu Nietzsche’s santykiai su
Lou būtų susiklostę kitaip?“
Dar viena „literatūros rūšis, kuria naudojasi filosofija“, pasak J. Ereto, yra romanas. Tai, kad romanas
nuostabiai tinka filosofinėms idėjoms perteikti, buvo pastebėta ir anksčiau, o maždaug dešimtmečiui praėjus po
šių J. Ereto samprotavimų Albert’as Camus užrašys savo
Užrašų knygelėse: „Nori tapti filosofu, rašyk romanus“13
ir puikiausiai parodys tai savo literatūrine kūryba – Svetimas (1942), Maras (1947), Krytis (1956). Kai kurie filosofijos istorikai mano, kad, pavyzdžiui, visa rusų filosofija
surašyta XIX amžiaus grožinėje literatūroje – Nikolajus
Gogolis, Michailas Saltykovas-Ščedrinas, Fiododas Dostojevskis, Levas Tolstojus. Kiek daugiau abejonių sukelia
romano artimumas poezijai. Nenagrinėdami čia visų šios
problemos detalių, prisiminkime kaip tam tikrą argumentą vieną taiklią Edgaro Poe mintį: eilėraštis neturėtų
būti per ilgas. Pirmiausia E. Poe rūpi, kad jį būtų galima
perskaityti „vienu ypu“; kita vertus, ilgame poezijos kūrinyje neišvengiamai atsiranda nepoetinių, sakytume,
pagalbinių eilučių: komentarų, paaiškinimų, perėjimų,
papildymų. Kad ir kokia graži būtų romano kalba, jame
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juo labiau bus tokių pagalbinių vietų; yra jų netgi eiliuotuose romanuose (A. Puškino Eugenijus Oneginas,
A. Mickevičiaus Ponas Tadas).
Šio trūkumo neturi kaip tik toliau J. Ereto minima
filosofinė literatūros rūšis – aforizmas, „ryškiausia forma
apvilkta mintis“ (51). Atrodo, be reikalo čia studijos autorius bando pralinksminti skaitytoją, demonstratyviai
abejodamas dėl aforizmo esmės: „...ar čia mintis ieško
gražaus skambaus išreiškimo, ar skambūs žodžiai tinkamos minties.“ (51) Beje, netrukus, paminėjęs kelis ryškius
prancūzų rašytojų vardus, jis pareiškia įsitikinęs, kad šį
abejojimą lengvai išspręsime.
J. Eretas mini tris – jo manymu turbūt būdingiausius – aforizmų autorius; tai – Blaise’as Pascalis, Friedrichas Nietzsche ir Georgas Christophas Lichtenbergas.
Nėra reikalo prieštarauti, tik konstatuokime, kad šie trys
mąstytojai aforizmus pasirinko būtent kaip savo kuriamų tekstų žanrą. Ir čia derėtų pastebėti, netgi pabrėžti,
kad į aforizmus, t. y. į „ryškiausia forma apvilktas mintis“, buvo linkę ir daugelis kitų autorių, kurie kaip kuriamos literatūros žanrą kultivavo ir J. Ereto anksčiau
aptartus „pamokomąjį eilėraštį“ bei romaną, ir toliau
nagrinėjamus „lyrinį monologą“ bei „draminį dialogą“. Neretai iš ilgiausio literatūros kūrinio prisimename
pirmiausia vieną kitą taikliai suformuluotą frazę, tarsi
reziumuojančią ilgamečius ir daugiatomius autoriaus
apmąstymus. „Elkis taip, tarytum tavo elgesio maksima
per tavo valią turėtų tapti visuotiniu gamtos dėsniu“14, –
parašė kadaise Immanuelis Kantas Dorovės metafizikos
pagrinduose, ir šį sakinį galima laikyti savotiška „vizitine
kortele“ ne tik šios knygos, bet ir visos didingos filosofo
dorovės sistemos. Albert’as Camus pradeda Sizifo mitą
itin intriguojančia pastraipa: „Yra tik viena tikrai rimta
filosofinė problema – savižudybė. Nuspręsti, ar gyvenimas vertas, kad jį gyventum, ar ne, – reiškia atsakyti į
pagrindinį filosofinį klausimą. Visa kita – ar pasaulis trimatis, ar esama devynių ar dvylikos proto kategorijų –
ne tokie svarbūs dalykai.“15 Tai yra pagrindinė knygos
filosofinė idėja, o kartu ir poetinis aforizmas. Toliau seka
paaiškinimai, pagrindimai ir kitokie samprotavimai.
Beje, įsiskaitykime: „Dar nesu matęs, kad kas mirtų už
ontologinį argumentą. Galilėjus, laikęsis svarbios mokslo tiesos, lengviausiai jos išsižadėjo, vos tik ji sukėlė pavojų jo gyvybei. Tam tikra prasme jis gerai padarė. Toji
tiesa nebuvo verta laužo. Kuri iš jų, Žemė ar Saulė, sukasi viena apie kita, visiškai nesvarbu. Atvirai kalbant,
tai tuščias klausimas. Užtat matau, kaip daugelis žmonių miršta todėl, kad mano, jog gyvenimas nevertas to,
kad jį gyventum.“16 Malonu patirti, kad A. Camus tekste
ne tik aforistiškai suformuluotos filosofinės idėjos, bet ir
pagalbiniai (kaip anksčiau buvome apibūdinę) samprotavimai irgi kupini poezijos. Įdomu, kokiai „literatūros
rūšiai, kuria naudojasi filosofija“ būtų priskyręs J. Eretas A. Camus Sizifo mitą – dabar tai vadinama „esė“, tik
kad šio žanro apibūdinimas neką aiškesnis už J. Ereto
„pamokomąjį epo eilėraštį“...
Neretai prisimindami garsųjį Herakleito „Į tą pačią
upę neįmanoma dusyk įžengti“ (119) ar kokį kitą aforizmą, nė nesusimąstome, kad visi jie yra didesnės knygos
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Apie gamtą fragmentai; knyga išnyko, bet poetiškesni
posakiai skaitytojų buvo pastebėti, užfiksuoti ir išsaugoti. Dabar net sunku įsivaizduoti, kaip į vieną sklandų
tekstą buvo sugulę tokie tiesiog įvairiaspalviai elementai: „Asilai mieliau renkasi šiaudus negu auksą“ (47),
„Kelias aukštyn ir žemyn – vienas ir tas pats“ (44), „Didžiuma dieviškųjų dalykų per netikėjimą išvengia pažinimo“ (32), „Nedera elgtis ir kalbėti it miegantiems“ (9),
„Priešprieša naudinga, ir iš besiskiriančiųjų – gražiausia
dermė“ (41), „Jei Saulės nebūtų, nepaisant kitų žvaigždžių, būtų naktis“ (126), „Puikybę reikia gesinti labiau
negu gaisrą“ (77)17.
J. Eretas įsitikinęs, kad „joks kitas filosofas taip plačiai nevartoji aforizmų... kaip Nietzsche“, užsimena apie
„svaiginamą jo kalbos gražumą“, kuris „apakina... nuostabiais sulyginimais, nepaprastais formulavimais“ (52),
tačiau... necituoja nė eilutės. Ištaisykime šią klaidą – štai
keli aforizmai apie meilę (iš Zaratustros): „...aš noriu,
kad sąžiningi žmonės sakytų vienas kitam: mes mylime
vienas kitą; pažiūrėkim, ar galėsime mes toliau vienas
kitą mylėti...“ (III); „Ar reikia tuoj pat neapkęsti, jei nemyli?“ (IV); „Meilėje visada yra truputį beprotybės. Bet
ir beprotybėje visada yra truputį proto“ (I); „Pradėkite
tad mokytis mylėti!“ (I). Visa tai galėtų atrodyti itin nebūdinga griežtam (kartais manoma, kad net piktam ir
žiauriam) „viršžmogio“ ir „valios viešpatauti“ teoretikui – ką gi, štai šis bei tas apie tą supermeną ir jo valią:
„Svarbiausia yra ne tai, kad eitum priešakyje (šitaip geriausiu atveju galima tapti piemeniu, taigi pagrindiniu ir
primygtiniausiu bandos poreikiu), net kad galėtum eiti
savarankiškai.“ (Valia viešpatauti, 358)
Panaši situacija klostosi ir poezijoje – „grynoje“, sakytume, arba „normalioje“ poezijoje, o ne J. Ereto literatūroje, kuria „naudojasi filosofija, artindamasi prie poezijos“, taigi kai eilėraščiai rašomi dėl eilėraščių, nieko
negalvojant nei apie filosofiją, nei apie aforizmus. Ir tiktai
mes, skaitytojai, vėliau aptinkame šiuose eilėraščiuose
aforistiškai suformuluotų filosofinių idėjų. Štai pora lietuviškos poezijos pavyzdžių.
Atsisėdi
sūpuoklėse
lyg paliegęs
ir, ilgai vakarėjęs,
kartoji: upė negrįžta.
Upė negrįžta
niekad18, –
samprotauja Vytautas Stulpinas. Prie kitos upės prisėdęs Herakleitas pagalvojo, kad antrąsyk įžengti į upę
nepavyks. Bet juk jiedu kalba apie tą patį reiškinį: todėl
ir neįžengsi antrąsyk, kad upė negrįžta – būtų sugrįžusi,
tad ir įžengtum be rūpesčių... Perskaitę poeto eilutę „Be
laiko nebūtų erdvės“19 pirmiausia prisimintume turbūt
Albertą Einsteiną ir vieną jo bendrosios reliatyvumo
teorijos postulatų. Kitos šio eilėraščio eilutės mums šiuo
atveju neįdomios. O kaip poetinę šios filosofinės idėjos
paralelę galėtume pasitelkti Oskaro Milašiaus teiginį iš
metafizinės poemos Ars Magna: „...laikas, erdvė ir ma-
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terija yra duoti ne paskirai, bet viena ištisa visuma judėjime“20.
René Descartes’o kūrinių žanrą J. Eretas vadina lyrinių monologu. Svarbiausia čia yra turbūt apibūdinimas „lyrinis“. Literatūros teoretikai sutaria, kad lyrika
pirmiausia perteikia individo išgyvenimus, įspūdžius,
nuotaikas, mintis. Jiems pritaria ir J. Eretas: „Lyrika yra
subjektyvi literatūros rūšis.“ (54) Bet juk subjektyvumas
labiausiai būdingas ir filosofijai – samprotaudamas kartą
apie filosofijos ypatybes, P. Valéry pastebėjo gana kategoriškai, bet, ko gero, teisingai: „Filosofija yra dalykas
iš esmės individualus ir todėl tautiškas. – Ji yra individuali arba jos nėra.“21 Descartes’as, pasak J. Ereto, filosofavo „iš savęs ir pats sau“ (54) ir todėl, matyt, „buvo
priešingybė mokslininkų luomui“ (53). Puiku! Tačiau juk
nepamiršome dar, kad ką tik svarstydamas Lukrecijaus
ir jo mokytojo Epikūro reikalus tyrinėtojas primygtinai
kalbėjo apie mokslą ir įrodymus. Ogi mokslas negali
būti individualus, subjektyvus, „iš savęs ir pats sau“ –
jis tiesiog privalo būti objektyvus ir visuotinis. Iš J. Ereto teksto neaišku, kodėl jo samprotavimuose atsiranda
tokia keistoka kolizija; vadinasi, arba jis nepastebėjo šio
prieštaravimo, arba nuoširdžiai mano, kad vieni filosofai
gali būti mokslininkai ir įrodinėti savo tezes, o kiti – jų
„priešingybė“, subjektyvūs lyrikai.
Dar vienas itin svarbus J. Ereto pastebėjimas apie
Descartes’ą: įsitaisęs 1628 metais Olandijoje, jis kūrė
nuolat apsuptas moterų. Šiaip apie moterų įtaką poetų
kūrybai žinome gana nemažai – galėtume, ko gero, net
sudaryti įspūdingą garsiausių poetų mūzų sąrašą. Žinios
apie filosofų mūzas kur kas kuklesnės. Tiesa, kalbėjome
ką tik apie Lou Salomé poveikį Friedrichui Nietzsche’i.
Derėtų pastebėti, kad rašydamas Zaratustrą 1883–1885
metais filosofas su Lou nebendravo – viskas baigėsi
1882-ųjų lapkritį jam išvykus į Italiją. Neneigdamas, kad
pagrindinės Zaratustros idėjos yra viršžmogis ir amžinasis grįžimas (apie tai sutartinai kalba pats autorius ir jo
kūrybos tyrinėtojai), drįsčiau vis dėlto teigti, kad tai yra
knyga apie meilę: Nietzsche, nors ir nebendrauja su Lou,
tebemyli, energingai samprotauja apie meilės esmę ir atskleidžia tokius meilės aspektus, kokių gali nepastebėti
aistros apimtas įsimylėjėlis. Kiek kitokia Levo Karsavino
situacija – Noctes Petropolitanae (1922) jis parašė būtent
apimtas aistros ir karštai bendraudamas su mylimąja.
Buvusi profesoriaus studentė Jelena Skržinskaja pavertė
mokslininką istoriką poetu ir filosofu: nedidelės apimties
literatūros kūrinys dažnai pagrįstai vadinamas poema, o
pagal žanrą galėtų būti priskirtas prie meilės filosofijos.
Knygelės pasirodymo metais jos autorius buvo ištremtas
iš Tarybų Rusijos ir po šešerių metų Vokietijoje ir Prancūzijoje 1928-aisiais pradeda dėstyti Kauno universitete.
Netrukus (1932) pasirodo antras mąstytojo poetinis filosofinis kūrinys – Poema apie mirtį: dešimt metų nematęs
mylimosios, autorius ryžtasi čia keliskart nostalgiškai
paminėti jos vardą – lietuviška mažybine forma, bet rusiškomis raidėmis – Элените. Įdomu būtų sužinoti, ar
neįkvėpė kokia moteris I. Kanto jo garsioms įvairių protų
kritikoms, M. Heideggerio – Būčiai ir laikui ar Tomo Akviniečio – jo galingoms Sumoms. Sokrato žmona Ksantipė
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dėl savo bjauroko būdo niekam negalėjo įkvėpti filosofo,
veikiau nuolat visaip jam trukdė. Savo mokytoja Sokratas laikė Diotimą – būtent ji papasakojo jam apie meilę,
informavo jis pašnekovus Platono Puotoje (201 D). Vis
dėlto Sokratas manė, kad bet kokiu atveju reikia vesti:
jei turėsi gerą žmoną, būsi laimingas, jei blogą – tapsi
filosofu. Ar ne šita rekomendacija vadovavosi F. Nietzsche rašydamas seseriai (dar gerokai prieš susipažindamas su Lou Salomé): „galbūt man reikalinga žmona“,
„gal jau atėjo laikas man susirasti žmoną“? Beje, maždaug tais pačiais laikais rašydamas Žmogiška, pernelyg
žmogiška apie santuoką jis pasisakė visai kitaip: „...aukščiausio filosofinio lygio reikaluose visi vedę kelia įtarimą“ (VII, 436). Atrodo, tokia pat situacija susiklostė ir
„aukščiausio poetinio lygio reikaluose“ – prisiminkime
George’o G. Byrono abejonę iš Don Žuano: „Manytumėt,
jeigu Laura būtų Petrarcos žmona, / jis rašytų sonetus
visą gyvenimą?“ (III, 8)
Pagaliau penktoji filosofijai tinkanti literatūros rūšis – draminis dialogas. Vienintelis čia J. Ereto aptariamas
šios literatūros atstovas – Platonas. Derėtų pripažinti,
kad ne visi Platono dialogai atitinka meninius dramaturgijos žanro kriterijus; štai Naglis Kardelis mano, kad
labiausiai jam dramaturgiškai pavyko viduriniojo kūrybos laikotarpio dialogai22, o ir pats J. Eretas konstatuoja, kad „dialoguose, parašytuose senatvėj, Platonas yra
žymiai silpnesnis... Timajo ir Įstatymų dialogo forma atrodo kaip scheminiai paskaitos rėmeliai“ (55). Čia slypi
didžiulis pavojus kiekvienam kūrėjui: jeigu, pavyzdžiui,
filosofas, turintis tam tikrų idėjų, joms išsakyti imasi literatūros meno (dramaturgijos, romano, poezijos), kurio iš
esmės neišmano, nukenčia ir filosofija, ir literatūra, nes
„kūrinys“ veikiausiai bus koks neįveikiamas eklektinis
griozdas arba šiaip neskoninga banalybė. Visiškai kitas
reikalas – filosofiškai nusiteikusio talentingo dramaturgo kūryba. Scenos meno istorija pateikia mums daugybę
pjesių, kurias galime laikyti filosofinėmis vien dėl to, kad
jose iškeliami egzistenciniai klausimai, į kuriuos neįmanoma atsakyti tiesiogiai, juo labiau – galutinai. Prisiminkime bent keletą jų (kad ir tyčia neminėdami labai mylimų ir nepaprastai gerbiamų jų autorių vardų): Hamletas,
Romeo ir Džuljeta, Karalius Lyras, Natanas išmintingasis,
Faustas, Be kaltės kalti, Revizorius, Lėlių namai, Kėdės, Belaukiant Godo, Įpročio jėga – štai tikri, sakytume, filosofinės
dramaturgijos šedevrai. Filosofinės idėjos čia neformuluojamos tiesiogiai – jos išryškėja dramaturgo inicijuoto
proceso eigoje, kai skaitytojas (o vėliau – spektaklio žiūrovas) ima dalyvauti susiklostančiose siužetinėse situacijose, įsiklauso į veikėjų dialogus ir mėgina savarankiškai
interpretuoti kylančias egzistencines problemas. Platonas kiek supaprastino dramos fenomeną – jam pakako
vien dialogo, o siužetinius konfliktus jis pakeitė dalyvių
„protų mūšiais“. Tai leido jam ne tik suformuluoti, bet ir
pakomentuoti, paaiškinti savo idėjas – meilės koncepciją, idėjų teoriją, tobulos valstybės projektą. Neretai dramos kūriniai palieka mūsų atmintyje gražių aforizmų,
kuriuos galima traktuoti kaip taiklias filosofines idėjas
(panašiai kaip Herakleito „fragmentus“). Prisiminkime,
pavyzdžiui, trumpą klausimėlį „Būti ar nebūti?“, sulau-
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kusį daugybės filosofinių interpretacijų. Arba štai tokią
prasmingą mintį (beje, dažnai kartojamą visiškai be reikalo): „Teorija, brolau – sausa šaka, užtat gyvenimo vaisingas medis žydi“. Tam tikromis sąlygomis naujos gilios prasmės įgauna ir toks desperatiškas šauksmas: „Ko
juokiatės? – Iš savęs juokiatės!“...
Baigdamas savo samprotavimus apie filosofijos ir
poezijos santykį, J. Eretas negaili ditirambų ir poezijai,
ir filosofijai, tačiau pakartokime čia tik vieną taiklią jo
mintį: „Pasakymo silpnumas verčia filosofą prie poezijos formos“ (56); ir sugrįžkime į Pratartį – ten autorius
suformulavo vieną itin intriguojančią idėją, kurią tiesiog
maga aptarti atskirai. Pacitavęs F. Schillerio eilėraštį Rezignacija, pareiškęs, kad autorius „buvo ir poetas, ir filosofas kartu“ (42), J. Eretas trumpai apžvelgė vokiečių
kultūros istoriją ir konstatavo, kad XVIII amžiuje, t. y.
F. Schillerio laikais, „poezija tapo filosofija, kadangi ji
siekė religijos“ (44).
Turiu prisipažinti, kad man šis teiginys nuskamba
kaip absoliutus disonansas ir tuoj pat kyla noras dar sykį
pasiaiškinti dėl šio reiškinio esmės (su savimi, aišku, nes
įtikinėti kitus – labai nedėkingas darbas, nors padiskutuoti su kitaip manančiais būtų tikrai įdomu). Juk filosofija ir religija yra gana skirtingi, tolimi vienas nuo kito
dalykai, tam tikra prasme net priešingi, todėl artėjant
prie vienos negalima kartu artėti prie kitos – nuo jos tik
tolstama, kaip, pavyzdžiui, keliaujant iš Vilniaus į Varšuvą, t. y. į vakarus, negalima pamatyti Maskvos, kuri
yra rytuose. Filosofijos esmė, pradžia, pagrindas (prisiminkime jos „išradėjus“ – senovės graikus) yra nuostaba,
abejonė ir klausimas; konvertavus šią triadą religijos atžvilgiu būtų maždaug garbinimas–įsitikinimas–atsakymas.
Filosofijoje gali būti tam tikrų atsakymų, bet kiekvienas
turi rasti juos savarankiškai; jie nuolat tikrinami, tikslinami ir neretai atmetami, kad būtų galima pradėti ieškoti kitų. Religijoje atsakymai yra kolektyviniai ir amžini – kiekvienas juos gauna įstodamas į bendruomenę
(pavyzdžiui, krikštijamas) ir negali jų atmesti, nes tada
netektų prasmės jo narystė religinėje bendruomenėje...
Labai gali būti, kad vienas kitas F. Schillerio amžininkų
tikrai „siekė religijos“ ir ėmė dažniau eilėraščiuose kalbėti apie Dievą, dvasią, gėrį ir blogį, žmogaus gyvenimo
tikslą ir likimą šiame (o ir kitame) pasaulyje, bet ar dėl
to jis tapo filosofu? Taip, filosofai irgi dažnai operuoja
šiomis sąvokomis, todėl susidaro iliuzija, kad filosofija
labai artima religijai. Tik filosofijoje šios sąvokos vartojamos kitaip – kitame kontekste, o neretai ir kita prasme.
Įdomu būtų pažvelgti į poezijos ir religijos santykį
per visą kultūros raidą, o ne vien Vokietijoje ir būtent
J. Ereto minimu klasicizmo ir romantizmo laikotarpiu.
Atrodo, kad arčiausiai jos buvo kaip tik pačioje pradžioje:
juk pirmoji poezija buvo ne kas kita, kaip religinės giesmės, himnai ir kitoks apeiginis dainavimas – niekam
turbūt į galvą neateidavo, kad apdainuoti galima ir kitus žmogiškus dalykus. Jau kiek kitaip atrodo Homero ir
Hesiodo kūryba: šalia Teogonijos atsiranda Darbai ir dienos, o Homeras, kad ir, kaip sako specialistai, „stiprino
bendrą graikams religiją“, galėjo įsismaginti aprašydamas, pavyzdžiui, karo veiksmus – gal tai ir buvo pirmas
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ryžtingas poetų žingsnis iš bendruomeninės kūrybos į
individualų, savarankišką mąstymą, atvėręs vėlesniems
graikų mąstytojams kelią į filosofiją. Ar Dante Alighieri buvo religinis poetas, ar jo poezija „siekė religijos“?
Vargu, nors pagarba religijai jo Dieviškojoje komedijoje
neabejotina. Veikiau jis buvo religijos žinovas, kaip ir
dera puikiai apsišvietusiam viduramžių (kad ir vėlyvųjų) kultūros veikėjui. Bet štai kuriozas: kelis aukščiausio
rango Bažnyčios veikėjus, netgi popiežius – Anastasijų II, Mikalojų III, Bonifacą VIII – poetas įpakavo gana
giliai į pragarą (į šeštą ir aštuntą ratus). Gal toks savotiškas laisvamaniškumas pastūmėjo poetą filosofijos link?
Pripažindami ir vertindami savitą jo filosofiją, tyrinėtojai netgi apgailestauja, kad „Dante-filosofas lengvai gali
būti paslėptas savo literatūrinio didingumo šešėlyje...“23
Poezija, atrodo, pamažu tolo nuo religijos per visus
mūsų civilizacijos šimtmečius, nors religiniai (ar „religijos siekiantys“) poetai, aišku, niekur nedingo. Yra
jų ir keistais mūsų postmoderniais laikais. Štai iš dalies mūsų amžininkas Vladas Šlaitas: „Dieve, išvaduok
mane iš mano kūno kalėjimo“ (Akmenio monologas); „O,
mano Jėzau, / pasigailėk manęs: / leisk man, / po mirties, / išbučiuoti dulkes nuo Tavo kojų“ (Antroje pusėje);
„Ir padėk man, Dieve, būt paprastam“ (Aktualijų vietoje);
„Viešpatie! / Duok man jėgos pabėgt iš vienatvės rato...
Dieve, padėk man tvarkyti mano gyvenimą“ (Senatvės
prieangyje); „Dieve mano, / būk man malonus, / ir prikelki mane, / po mirties, / amžinajam gyvenimui“ (Būk
man malonus). Rodos, tikrai nemažai pasiekė poetas kelyje į religiją. O kaipgi filosofija? Štai kaip: „Kam filosofija? Kam begalinės naktys / blyškioj šviesoj tarp knygų
ir be miego?“ (Vynuogės)24 Toks kelias tarp religijos ir
filosofijos būdingas ne vien poetams; tai, ko gero, visų
„religijos siekiančių“ likimas. Puikiausiai šį fenomeną
apibūdino Antanas Maceina (beje, labai religingas žmogus ir religijos filosofas): „Mes dar nesame pakankamai
įsisąmoninę, kad Krikščionybė nepakenčia šalia savęs
jokio varžovo ir kad todėl ji visiems amžiams sunaikino
filosofiją kaip gyvenimo lytį, kaip būseną ir elgseną, kaip
žmogaus atramą ir kelrodį, paversdama ją gryna teorija,
nebepersunkiančia žmogiškosios būtybės, kadangi šiosios keitėjas dabar yra Kristus, kuriuo reikia apsivilkti
kiekvienam krikščioniui...“25
Daug įvairių pokyčių, net transformacijų patyrė
poezija per ilgus evoliucijos amžius ir ne visi jie, reikia
pripažinti, smarkiai džiugina ištikimus skaitytojus. Kai
kuriuose šiuolaikiniuose eilėraščiuose gali nerasti ne tik
religijos, bet ir elementarios prasmės, netgi aiškiai artikuliuotos minties. Tokiu atveju, suprantama, eilėraštyje
nėra ir filosofijos. Klausimą, ar yra jame pačios poezijos,
laikykime šiuo atveju retoriniu...
Tuose eilėraščiuose, kur vis dėlto esama tikros, gyvos poezijos, išskirkime bent dvi įdomias mūsų dienų
poetų santykio su religija tendencijas. Viena jų – atviras,
nuoširdus bedieviškumas. Tai nebūtinai turėtų būti Dievo
neigimas, ateizmas – pavyzdžiui, Valdo Kukulo Žmogus be Dievo „nuolat eina link Dievo“, eina „savo sielos
gelmėn, savo sielos bedugnėn“, jis „kuriasi Dievą / iš
nieko, iš savo tamsybės, iš savo menkybės, / iš nervų“,
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bet jis niekad nepasigirs turįs Dievą, nes „turintis Dievą
savy / jo nepažįsta... Dievas jį veda, o jis nematydamas
eina“26. Kartais Dievui priekaištaujama, šaipomasi iš jo,
ir net gana piktai – Aidas Marčėnas: „štai mano eilėraštis, kuris, kaip ir tavo / pasaulis, netobulas“ arba „prastas
portveinas / stipresnis nei, Viešpatie, / tavosios mirtys“27;
Kerry Shawnas Keysas: „visagalybės įkarštyje Dievas
kulkų padaugino ir našlaujančių skaistmergių be galo“28.
Kitą poezijos santykio su religija variantą pavadinkime gal religine laisvamanybe: poetai lyg ir gyvena mums
įprastame krikščioniškame pasaulyje, vartoja tradicines
krikščioniškas sąvokas, bet visa tai daro kažkaip laisvai –
ne bažnytiškai, ne kanoniškai, na ir, aišku, ne dogmatiškai. Jie bendrauja su Dievu – ir Tėvu, ir Sūnumi, bet
kaip su žmogumi, netgi kaip su bičiuliu. Alfas Pakėnas
pernelyg nesidrovi kalbėdamas su Kristumi Maironio
sodne: „noriu paklausti Tavęs / ar Tu kada nors rūkei /
kad esi gėręs vyno – žinau“29; Daiva Čepauskaitė, susirūpinusi, kad „Dievas per naktį kosti“ ir galvoja „kurį čia
pirmiau paguosti“, bando nuraminti Visagalį: „Nesuk
sau galvos, Dievuli“30; diskutuoti su visažiniu Dievu –
tai lyg būnant gana lieknam boksuotis su sunkiasvoriu,
bet Aistė Mišinytė nusiteikusi ryžtingai: „Dabar, Dieve,
išdėstyk savo versiją – / manoji...“31 Jie kalba apie visiems
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krikščionims žinomus dalykus, bet jų intonacija visiškai
ne tokia kaip kalbančiųjų iš sakyklos ar prie klausyklos –
Giedrė Maybe džiaugiasi, nes neabejoja, kad „Dievas
duos – ir bus Velykos“32; Gintaras Patackas susirūpinęs:
„Neturiu kur pasislėpti. Dievas mato...“33 Jie prašo Dievo
ir dėkoja jam – prisiminkime, ko prašo ir už ką dėkoja
tradiciniai krikščionys, ir palyginkime. Valdas Kukulas:
„Siųsk man, Dieve, klaidas... sergėk, Dieve, mane nuo
savęs, kuris žino“34; Julius Keleras mėgina užtarti biurokratus: „Dieve, padėk jiems / mirti ramiai, savo lovose, /
sugniaužusiems naujo pavyzdžio / banknotus... padėk
jiems suprasti, / kad jie irgi buvo žmonės kadaise“35;
Vainius Bakas dėkoja Dievui už tai, „kad viskas vyksta
ne taip kaip norėčiau...“36, o Aldona Ruseckaitė – „už
tai, ko niekada nebus“37. Pagaliau poetai pastebi tokias
situacijas ir tokius su Dievu susijusius dalykus, kurie ištikimiems parapijiečiams tiesiog neateina į galvą. Gied
rė Maybe stebi, kaip „Viešpats išskobia valtį iš priešpilnio“38, o Rimvydas Stankevičius prisimena, kad jam teko
„miegoti iškraustytame kambaryje, / kur nė vieno daiktelio... tik parketas ir Dievas“39; kartu su poetais ir mes,
skaitytojai, galime pamatyti ąžuolą, kuris yra „Viešpaties
taškas vaikystės kalboj“40, atsidurti „vidur didžiulio ežero, / pilno Dievulio ašarų“41 arba „vietovėj, kur nedrįsta
žengt net Dievas“42.
Visi šie poetų kūrybos fragmentai tikriausiai galėtų parodyti, kad mūsų čia išskirtos dvi poetų grupės –
„bedieviai“ ir „laisvamaniai“ – yra bent jau potencialiai
arčiau filosofijos nei griežtai besilaikantys bažnytinio
kanono ar ištikimai kartojantys Katekizmo tiesas. Priėmę tokią prielaidą, galėtume drįsti apibendrinti ir kiek
plačiau: juo toliau poezija nuo religijos, juo ji arčiau filosofijos.
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