NAUJOJI ROMUVA, 2022, NR. 1 (618)

TURINYS

2

Viktorija Daujotytė			

40

Raidės, bėgančios gyvenimo keliu

„Mano elementorius buvo Homeras“
KAZIMIERUI VASILIAUSKUI – 100

5

7

48

Kelionė su fleita saulėlydy jūros link,
horizonte regint pačią gražiausią idėją,
kurioje gimė muzika

53

Algimantas Grigelis, Libertas Klimka, Birutė Railienė

55

Viktorija Daujotė

58

24

28

59

Sri Aurobindo

Žmonijos vienybės idealas
65

Alfredas Drukteinis

Rašytojos kelionė tiltu per laiką

Robertas Kundrotas

Didysis gyvenimo kelyje dainius

68

Dvidešimto šimtmečio artistas

Sukarpytas Ievos Naginskaitės šimtmetis

69

Leonas Peleckis-Kaktavičius

Novelės

Pokalbis su Justa Petroniene ir Sigute Chlebinskaite
36

Jonas Ivanauskas

Poetinės geografijos valandos su Naująja Romuva

Sušilti ugnies namuose
JACKUI KEROUACUI – 100

Gediminas Martišius

Mitopoetikos inkliuzai

Brangakmenis į tautos išminties lobyną
22

Libertas Klimka

Harmoningas sambūvis su tėviškės gamta

Pokalbis su fleitininku Vytautu Sriubikiu
17

Dalia Bernotaitė-Beliauskienė

Žemė kėlė žolę

Arvydas Juozaitis

Monsinjoras Kazimieras – poezija

Sandra Kuliešienė

Tu ne tokia kaip visos

Pokalbis su tapytoju Andriumi Miežiu

Kęstučio Svėrio nuotrauka

79

Ruslanas Baranauskas

Istorinės sukaktys per mokslininko žvilgsnį

1

NAUJOJI ROMUVA, 2022, NR. 1 (618)
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„Mano elementorius buvo Homeras“

Vlado Braziūno nuotrauka

2

Frazė, ištarta Arvydo Šliogerio pokalbyje su Virginijumi
Gustu reikalingoje, dar suspėtoje knygoje Pokalbiai apie
esmes1. „Ar taip galėjo būti, ar tai įmanoma“, – paklausė
Giedrė Šmitienė, fenomenologė, literatūros, tautosakos
tyrinėtoja, dėl tokio ir mano knygos apie Arvydą Šliogerį pavadinimo. Aišku, kad tai metafora, metafora-simbolis, filosofo išsisunkta iš dar miglotų ankstyvųjų patirčių.
Dalis patirčių, ypač ankstyvųjų, apskritai yra neaiškios,
apgaubtos miglų. Jei sąmonė už jų užsikabina, jei ima justi, kad tai esminga, ima šviesinti, skaidrinti, formuluoti.
Homeras, kuris buvęs jo vadovėlis, yra viena laimingųjų
Arvydo Šliogerio formulių, savotiška epifanija, nušvitusi
po ilgos dvasios kelionės su antika, su graikais, filosofais,
istorikais, rašytojais. Su šypsena galima pasakyti, kad septyniolikmečiui skaityti Homerą nuobodu, gal ir neįmanoma, o keturmečiui, sėdinčiam ant tėvo kelių, – kaip tik.
Keturmečiui nieko nėra negalima.
Homero motyvas Šliogerio tekstuose, ypač eseistiniuose, tarsi sujungia ir Itakę, kaip sugrįžimo orientyrą, ir
kaip numanomą filotopijos giją, ir Odisėją, kaip esminę jo
vaizdinio mąstymo figūrą. Pokalbiuose apie esmes (2013)
apie Odisėją: „Beveik visose mano knygose jis yra centrinė simbolinė figūra, o ypač man brangiausiose knygose –
Daikte ir mene ir Niekyje ir Esme. Matyti, nuo tos knygos,
iš kurios mokaisi skaityti, niekur ir niekada nepabėgsi.
Odisėja visada su manimi“2.

Prie Arvydo Šliogerio dar grįžau rengdamasi knygos
apie jį sutikimui Vytauto Didžiojo universiteto prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje 2022 m. sausio
25 d., įvykusio profesoriaus akademiko Egidijaus Aleksandravičiaus iniciatyva.
Atrodė natūralu bent paminėti Arvydo tėvą Bronių
(Bronislovą) Šliogerį, Kauno universitete baigusį klasikinės filologijos studijas, mokytojavusį Panevėžyje. Mūsų
atskirosios istorijos prasideda tėvų istorijose. Arvydas
Šliogeris juto bendrą su tėvu biografijos motyvą, laikui
bėgant, vis svarbesnį, – Odisėjos skaitymą. Jei ir sąlygine
prasme – mokytojas, iš sovietinio kalėjimo (prabuvo trejetą metų, rodos, be teismo), grįžęs į namus, pas žmoną,
laikydamas mažą sūnų ant kelių, atsivertė ne sykį skaitytą Jeronimo Ralio iš graikų kalbos verstą ir 1921 metais
išleistą Odisėją. Tarsi iš Odisėjos tikrino savo paties jutimus – ilgą nebuvimą namuose, grįžimą, laukusią žmoną,
taip pat mokytoją, sūnaus laikymą ant rankų.
Vaizdinių, prasminių sėklos sielą pasiekia įvairiais būdais. Arvydo Šliogerio graikai pasirodė per tėvą, klasikinių kalbų mokytoją, iš jo skaitomos Odisėjos. Ir liko kaip
neišdildoma žymė, kurią vis labiau suvokė ir kaip savo
prigimtinio europietiškumo ženklą, kaip ryšį su klasika.
Klasikinė filologija, kurios pradmenų gaudavo ir klasikinių gimnazijų moksleiviai, klasikinė filologija universitetuose, – ir pokariu Lietuvoje tai tebebuvo gyva, junta-
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ma. Bronius Šliogeris, valstiečių sūnus, klasikinę filologiją
Kauno universitete buvo baigęs 1938 metais. Antikos kursus jam jau galėjo dėstyti ir nuo 1932 metų VDU dirbęs Jonas Dumčius, 1928-ųjų klasikinės filologijos absolventas.
Nuo 1940 metų Jonas Dumčius dirbo Vilniaus universiteto
Klasikinės filologijos katedroje. Arvydas Šliogeris doktorantūros laiku galėjo su žymiuoju klasiku susitikti, bet jo
grįžimo kelias dar tik prasidėjęs, disertaciją rašo iš rusų
filosofo Vladimiro Solovjovo, kartu pradeda gilintis į egzistencijos filosofiją, į Martiną Heideggerį. Bet jau ryškėja
ir prieigos prie viešumai neskiriamos knygos Būtis ir pa
saulis (1990). Savo patirtyje jau aptinka senlietuvio sodybą
(Alksnupius), daug sau artimo randa Romuvoje. Ir tuo keliu Šliogeris artėjo prie sengraikių polio, juto jo atitikimus
klasikiniame Lietuvos kaime. Lietuvos kaimo kultūrą laikė
autentiškai išsikristalizavusia lietuviškos kultūros forma,
filotopiją siejo su pirminiais artimos vietos patyrimais.
Klasikos graikus vertino už mąstymo paprastumą,
skaidrumą. Graikams matyti ir mąstyti buvo tas pat, ką
tvirtino ir Šliogeris. Sakė apie save: „Aš nuolat grįžtu prie
graikų, galbūt aš vienintelis...“3. Senųjų graikų pasaulėvaizdį laikė universaliu, buvo sukurtas racionalaus, skaidraus
mąstymo provaizdis. Ne modelis – provaizdis. Ne kartą
grįžo prie aristos savokos – geriausiųjų, kilniausiųjų valdžios. Ir tik aristokratizmo, individo laisvės persmelktą demokratiją tebrangino. Vergų, apskritai substancinio lygio
(arba individualumo) nepasiekusių žmonių demokratijos
nesą ir negalį būti, ji visada svirs į autokratiją. Lietuvos politines nesėkmes aiškino substancinių individų trūkumu.
Pasitikėjo antikos dievais, jei ir tik figūromis. Savitai
vienaskaitino graikų Dievą, laikė jį teoretiku, tuo, kuriam
nieko netrūksta, jokios stokos ir jokių poreikių. „Teorinis
sąlytis su kosmoso daiktais yra aukščiausioji, vadinasi,
dieviškoji būsena“4. Pasinerti į teorinę žiūrą ir reiškia priartėti prie dieviškosios būties. Iš čia teorinės žiūros svarba
studijoje Daiktas ir menas.

Sensus communis – aristoteliškoji sąvoka iš veikalo
Apie sielą. Ši sąvoka pagrįsta sugebėjimu suvokti, suprasti
ir spręsti taip, kaip tai darytų bent jau dauguma to paties
laiko žmonių, gebančių pakilti virš savo ego. Neužmirština, kad Šliogeris vedė ir akademinius Aristotelio seminarus; niekas taip esmingai netikrina akademinio autoriteto
kaip seminarai; tik juose profesorius pasirodo, kiek yra
savarankiškai ir laisvai mąstantis asmuo. Aristoteliškasis
sensus communis nukreiptas į žmogaus kasdienybę – ne
tik į jos fiziką, bet ir į metafiziką. Šliogeriui liko svarbi
ir kasdienybės, ir bulvės metafizika. Sensus communis yra
svarbiausias tiltas iš filosofijos į politiką – ir tai išreikšta Aristotelio veikaluose. Į lietuvių kalbą verčiama kaip
sveikas protas. Bet tikslinant – ir saiko, ribų, kito jutimas.
Ne tik praktinis protas, bet ir jutimų riba, pusiausvyra.
Galvočiau, kad sveiku protu reiškėsi ir filosofo akcentuotas valstietiškumas (minties artojas), netgi valstietiškasis
politiškumas. Arvydas Šliogeris, kaip filosofas, buvo savamokslis, atėjęs iš tiksliųjų mokslų, tiesiogiai nestudijavęs,
neklausęs paskaitų, nedalyvavęs filosofijos seminaruose. Kai 1973 metais pradėjo dėstyti Vilniaus universitete,
buvo tik viena filosofijos katedra, skirta marksistinės-lenininės filosofijos dėstymui ir „kovai“ su Vakarų filosofijos
srovėmis. Galėjo remtis ne filosofija, o tik filosofinės laikysenos žmonėmis, koks buvo autoritetu ir mokytoju laikytas Eugenijus Meškauskas, lemtinga figūra Arvydo kelyje.
Kaip atkakliausias minties artojas, Arvydas Šliogeris
dirbo versdamas filosofijos klasiką. Ir tuo sunkiu keliu ėjo
prie filosofijos pradmenų, prie filosofijos ir kaip filosofijos
istorijos. Juto ir intensyvino lietuvių kalbos budėjimą filosofinėse ištartyse, kūrė filosofinę lietuvių kalbą. Joje buvo
ramus ir saugus.
Arvydas Šliogeris yra stipri, šią dieną pasiekianti europietiško mąstymo, europietiškumo jausenos grandis.
Tikra ir natūrali, priartėjusi per lotynų kalbą vartojančius
„smetoninius inteligentus“, su kuriais dar vaikas susitiko
Panevėžy, per tėvą, mokytoją, vieną iš senųjų inteligentų.
Savo diplominiu darbu apie Tacito įtaką Simonui Daukantui Bronius Šliogeris tarsi įpareigojo sūnų gilintis į antikos
tekstus, patirti iš jų nušvitimo akimirkų. Tacito Analai Arvydo Šliogerio skaityti daug kartų. Apibendrino – iš dešimties svarbiausių autorių bent septyni yra graikai. „Tai
filosofai Herakleitas, Ksenofanas, Platonas, Aristotelis, istorikai Tacitas, Tukididas, Svetonijus, tragedijų autoriai
Aischilas ir Sofoklis ir, svarbiausia, Plutarchas“5.
Įžengdamas į Lietuvos politinę kasdienybę, į savosios
valstybės reikalus, Arvydas Šliogeris nebuvo nei filosofiškai atsargus, nei inteligentiškai delikatus. Nesijautė nurimęs klasikas. Dažnai aštrus, rizikuojantis, bet peržengiantis ne mąstymo, juolab ne laikysenos, o labiau kalbinės
raiškos ribą.
Iš kalbinės raiškos taško dar bandyčiau grįžti prie mažiau žinomo Arvydo Šliogerio etiudo Apie vieną kitą grės
mę Lietuvai, paskelbtą pirmojoje iš trijų Aleksandro Vasiliausko inicijuotų Lietuvos mokslų akademijos parengtų
knygų, skirtų realioms ir galimoms grėsmėms Lietuvai aptarti, Nerimas. Lietuvos mokslų akademija prisidėjo ir leidžiant knygą apie Arvydą Šliogerį, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius ir moraliai rėmė, dalyvavo ir rengiant
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knygos Arvydas Šliogeris: mano elementorius buvo Home
ras sutikimą Vytauto Didžiojo universitete. Tad prasminga
prisiminti ir Nerimą, ankstesnį akademijos projektą. Šiandien, praėjus dešimčiai metų, jau matyti, kad bent pirmoji
Nerimo knyga ir kaip prognozių bandymas išlieka aktuali
pirmiausia dėl Arvydo Šliogerio teksto. Pirmasis jo sakinys: „Lietuva dabar panaši į vandens lašą, nukritusį ant iki
baltumo įkaitusios geležies...“6 Aptarė demoralizuojančios
žiniasklaidos, ekrano visagalybės, informacijos fetišo grėsmę. Prakalbo ir apie tuščių pinigų pavojų: „Seniai ir gerai
žinoma, kad tuščių pinigų masės didėjimui tiesiai proporcingas demoralizuotų žmonių masės didėjimui“7.
Žmogus yra mirtingas ir grįžtantis, – teigė Šliogeris.
Tiek galimybių sumažinti ir dabarties grėsmes, kiek mirtingasis geba grįžti. Utopija, bet Šliogeriui ji buvo būtina.
Bandyti grįžti ir prie visuomenei, valstybei būtinos aristokratų kritinės masės. Be aristos demokratija neišsilaiko,
grimzta liūne.
Tačiau iš kur ir kaip aristos turi rastis? Nebeturime
senų giminių, žmonių, paveldėjusių garbės, garbingo gyvenimo, taurios laikysenos, sensus commmunis jausmą. Arvydo Šliogerio nuomone, nėra kitos išeities kaip jaunuomenės lavinimas. Grįžtama prie elitinio universiteto minties.
„Jeigu toks universitetas nebus įsteigtas, galima ramiai tarti,
kad po penkiasdešimties metų Lietuvos vardu vadinama
bendruomenė nebeegzistuos“; nebent koks jos rezervatas8.
Greta šio Arvydo Šliogerio apokaliptinio stiliaus
straipsnio atsiverskime Jungtinėse Tautose analitinį prog
nozinį darbą dirbančio profesoriaus Jurgio Kazimiero Staniškio interviu9, prie pamatinės tezės, jau ne tik apie Lietuvą, o ir apskritai apie žmoniją: jei norime išlikti kaip

Zitos Šliogerienės nuotrauka

rūšis, turime atsisakyti laisvosios rinkos ekonomikos, pagrindinis žmonijos išlikimo klausimas tebėra socialinis,
baisios socialinės nelygybės klausimas. Lengvus sprendimus daryti jau per vėlu. Šliogerio ir Staniškio (pagal pirminius pasirinkimus abu inžinieriai, turį labiau išlavintą materijos, materialios tikrovės jutimą) pozicijos ypač
sueina vertinant vis agresyviau moderninamas technologijas: ne, technologijos žmonijos problemų neišspręs,
technologijos, kuri neturėtų neigiamo poveikio žmogui
arba aplinkai, neegzistuoja. Atrodo, kad darnaus vystymosi perspektyvos, kurių teminiai projektai vis dar pirmenybiniai, jau prarastos.
Bandant ieškoti išeičių, grįžtama ten, kur jau ne kartą
grįžta: prie universitetinio lavinimo, moralės, etikos. Vadinasi, ir prie filosofijos. Lietuva šiame kelyje, jeigu jis dar
versis, susitiks ir su Šliogeriu. Ir su jo aštriomis prognozėmis, ir su gilesne, tarsi raminančia europietiškumo motyvacija, prasidedančia nuo pamatinių tekstų, nuo Odisėjo
mito, nuo klasikinės filologijos. Nuo Kristijono Donelaičio Metų, atsirėmusių ir į antiką. Nuo Simono Daukanto,
patyrusio ir antikos istoriko įtaką.
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ARVYDAS JUOZAITIS

Monsinjoras Kazimieras – poezija
Mirties šaukiuosi širdžia nukamuota, –
Aš pavargau žiūrėt, kaip Menkysta
Ant karžygio lavono kelia puotą,
Kaip niekinama priesaika šventa,
Kaip drabstoma purvais Garbė auksinė,
Kaip jungą velka Laisvė išdidi,
Kaip mėtos Gėda dvokiančiam šiukšlyne,
Kaip kilnūs Ryžtai smaugiami širdy,
Kaip dūsta didis talentas vergijoj,
Kaip spardo mulkis meno stebuklus,
Kaip pataikauja Gėris nebylus
Išpuikusios Niekšybės despotijai...

Vieną 1993 metų gegužės dieną, įvažiavę į nuostabiuosius
Nemuno slėnius, nuo Kauno pajudėjome Skirsnemunės
link. Mums prieš akis skleidėsi gražiausias Lietuvos kraštovaizdis, prisodrintas istorinio lietuvių likimo. Vos tik
peršokome Dubysą ties Seredžiumi, istorinis lietuvių likimas užsimiršo ir mūsų sielas užliejo pasaulio grožis.
Mes stebėtinai lengvabūdiškai ėmėme kalbėti apie
viską po saule nejausdami pasaulio svorio ir likimo. Ši
stebuklinė vieta, kur žmogus kaip vabaliukas juda keliu
palei Nemuną, užburia, prarandi laiko jausmą. Aukštos
kalvos šiapus ir anapus Nemuno sakyte sako, kad tokių
vabaliukų kaip mes šiuo keliu prašliaužė milijonai. Visi
išnyko, išnyksime ir mes, ir tai juk puiku – susiliesime su
šia didybe. Pasaulis tą dieną mums reiškė poeziją.
Šalia vairuotojo sėdėjo Viktoras Petkus, ant užpakalinės sėdynės man išpuolė laimė sėdėti šalia Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko. Abu vyrai buvo tiek gyvenimo
paragavę, kad aš stengiausi tylėti. V. Petkaus atminties
aruodai atrodė neišsenkami, jis galėjo iš atminties traukti
ir eilėraščius, ir prozą. Nuo jo mažai atsiliko ir Monsinjoras. Abu vyrai vienas per kitą liudijo išminties pamoką:
sunkiausiomis gyvenimo valandomis, lageriuose ir kalėjimuose šąlant ir badaujant žmogaus siela maitinasi malda
ir eilėraščiais. Poezija yra maldos dalis.
Ties Gelgaudų pilimi Monsinjoras išsitraukė iš atminties šešiasdešimt šeštą Williamo Shakespeare’o sonetą ir
paleido jį kaip nosinaitę pavėjui išmetęs pro pravirą langą:

Paskutinį dvieilį Monsinjoras Kazimieras nukando.
Jis nedeklamavo šio soneto, jis jį atliko kaip maldą.
Tą saulėtą gegužės dieną viskas aplink: Nemuno slėniai, žaliosios kalvos, bylojo apie gyvybę, smaragdinės
pievos buvo nulietos rėkiančiu pienių geltoniu, – tai kodėl, po galais, mirtis?!
Net dabar, prisimindamas tą kelionę ir kalbas, skambėjusias visą laiką, nesu tikras, ar supratau, ką Monsinjoras norėjo pasakyti tuo Shakespeare’o sonetu. Supratau
tik, kad sonetą jis skaitė ne man, ne savo bendražygiui
Viktorui Petkui ir net ne sau. Tad kam?
Tiedu gyvenimo pamokyti ir pakankinti vyrai su šypsena kalbėjo apie mirtį. Jie jos nebijojo, jie buvo kartu su
ja, su žuvusiais ir likusiais sibiruose šviesuoliais, jų kalboje nebuvo netekties ir nuoskaudos – švietė gyvenimas.
Mirtis tėra gyvenimo kova, sakė jiedu vienas kitam. Ir šis
Shakespeare’o sonetas – tos kovos vėliava, kuri taip puikiai
dera prie Nemuno slėnių ir didingo kraštovaizdžio.
Už Skirsnemunės mūsų automobilis pasuko į dešinę,
Paantvardžio link, gimtojo Jurgio Baltrušaičio kaimo. Artėjome prie kelionės tikslo. Mes buvome pasišovę pagerbti
poetą ir diplomatą, Sidabrinio amžiaus šviesuolį ir vertėją.
Tomis dienomis jam sukako 120 metų. Niekas Vilniuje to
jubiliejaus neminėjo, išskyrus Vaidotą Daunį ir dar vieną
kitą kultūros aistruolį.
Du vyrai, pasivadinę mane į šią kelionę, norėjo nusilenkti žmogui, kuris ne tik Lietuvai, bet ir jiems asmeniškai padėjo išgyventi. Taip ir buvo. Vorkutoje ir
kituose lageriuose jiedu atmintinai mokėjo daug Jurgio
Baltrušaičio eilėraščių, vadino juos „Ašarų vainiku“ (pagal rinktinės pavadinimą) ir kartodavo kaip maldą. Šalia
J. Baltrušaičio jie mylėjo (mylėjo, ne tik mėgo) Vytautą
Mačernį, Vincą Mykolaitį-Putiną, Joną Aistį. Žinoma,
ir Shakespeare’ą (rusiškai). Maža to, Kazimieras Vasi-
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liauskas, neturėjęs ne tik Monsinjoro titulo, bet negalėjęs
nė kunigu vadintis, Vytautą Mačernį mylėjo kaip kraujo brolį. Naktimis, gulėdamas ant narų, jis iš atminties
traukė jo eilėraščius ir rašė juos ant palaikio popieriaus
(kurio nė popieriumi negalima buvo pavadinti), pasišviesdamas galai žino kuo. O dienomis, pasislėpęs tarp
vergystės valandų, iš tų surašinėtų lakštų sulankstė ir surišo poezijos knygelę. Knygelė kaip maldaknygė ėjo per
kalinių lietuvių rankas.
Kunigystė, sakydavo Monsinjoras, yra žodžių jūra,
tarnystė prie altoriaus – liturgija. Bet jeigu iš kunigystės lieka tik žodžiai ir tik liturgija, kunigas ima skleisti
mirties alsavimą. Kristaus mirtis jam ima reikšti daugiau
negu Kristaus gyvenimas ir prisikėlimas. Katalikiška kunigystė yra tarnystė, ji turi būti plati, pasitikti gyvenimo
erdves. Jis mėgo kartoti Antano Maceinos teiginį, kad
katalikybė pasmerks save, jeigu susiaurės iki tarnystės
bažnyčiose ir vienuolynuose, skaitys tik kanonus. O ši
tendencija buvo labai stipri. Jis – už „atvirą katalikybę“.
Toks buvo Monsinjoras Kazimieras. Toks buvo ir jo bendrabylis ir bendražygis tėvas Stanislovas Dobrovolskis.
Jiedu abu ne kartą yra sakę, kad kultūros renginyje, šviesių žmonių apsuptyje jie jaučiasi kaip prie altoriaus. Geriau negu prie altoriaus!
Būtina eiti visur, kur tave kviečia, sakė Monsinjoras,
būti visur, kur tave nori matyti. Nes tu esi reikalingas žmonėms. Esi reikalingas kaip malda, esi reikalingas kaip po-

Kęstučio Svėrio nuotrauka

ezija. Nes be sielos ir bendravimo žmogus negali gyventi.
Ne vien duona kasdienine gyvas žmogus.
– O kai žmogus išeina į anapilį… – ištariau nejučia,
tarsi seminaristas.
– Ir nieko baisaus, – nusijuokė Viktoras Petkus, mums
prieinant prie Jurgiui Baltrušaičiui skirto stogastulpio. –
Jis lieka darbuose ir žodžiuose. Daugiau net eilėse. Gera
poezija garantuotai įveikia mirtį – mes be jos gyventi negalime.
Priešais poetui pastatytą stogastulpį tą šviesią gegužės
dieną mes ir nusilenkėme.
– Štai taip, – regis, ištarė Viktoras Petkus. – Paliko
namus ir niekada čia nebegrįžo. Nė į tėvų laidotuves. Jį
išlydėjo visas kaimas, pritaręs jo išvykimui – tokia tada
buvo tvarka.
– Išvyko – ir… Tai juk žiauru, – susigūžiau, lyg kas
trenkė iš giedro dangaus.
– Nieko baisaus, – skardžiai nusijuokė Viktoras Petkus. Jo balsas tikrai primindavo griaustinį. Šią šviesią dieną griaustinis sudundeno iš giedro dangaus. – Jį skaitė
kaimo mokykloje. Net dainų pagal jo eiles sudėjo. O mes
už jį čia pasimelsime.
– Štai tokie keliai žemėje, – nusijuokė savo drovia
šypsena Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. – Poeto keliai niekada nežinomi mums, mirtingiesiems. Nors… –
prisimerkė jis ir kiek sumikčiojo, tai jam buvo būdinga. –
Mes juk atvažiavome sielos keliu.
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Kelionė su fleita saulėlydy jūros link,
horizonte regint pačią gražiausią
idėją, kurioje gimė muzika
Elvinos Baužaitės pokalbis su fleitininku,
LNOBT fleitų grupės koncertmeisteriu Vytautu Sriubikiu
Fleitininkas Vytautas Sriubikis – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro fleitų grupės koncertmeisteris – muzikos meno asmenybė, turinti daug įvairių ir skirtingų patirčių, kurios svarbios – būtinos muzikanto formavimuisi, jo išsipildymui, įvykstančiam kas kartą koncerte, – kiek
vieno atskirai ir visų bendrai, – teikiamose patyrimų vertėse. Asmeninio jubiliejaus akivaizdoje
pokalbis su Vytautu Sriubikiu apie savąjį instrumentą ir muzikos meną, esantį gyvenimo dalimi ir
duotimi, reikšmine verte atsiskleidžiant asmenybei.

F L E I TA

Gerbiamas Vytautai, kuo ir kaip skambėjo Jūsų vaikystė,
kas ataidi šiandien, galbūt netgi lydi kaip gyvenimo leit
motyvas?
Gimiau 1972 metais, tad mano vaikystė, kaip ir daugelio
to meto vaikų, gyvenusių Sovietų Lietuvos miesto daugiabučiuose. Turėjau labai laimingą vaikystę – nerūpestingą,
daug žaidimų su vaikais kieme. Dabar, deja, nebematau
kiemuose tiek vaikų. Kas atsitiko? Kodėl nebeišeina vaikai
žaisti? Kiek save prisimenu – ištisai ant dviračio. Dviratis
arba kamuolys ir begalė vaikų. Mes visi, užaugę to meto
sampratoje, to meto kultūriniame lauke, turėjome labai
panašias vaikystes – tos pačios pionierių stovyklos, tie patys žaidimai...
Prisiminkite savo pirmąjį kartą išgirdus fleitą.
Pirmojo karto, išgirdus fleitą, nesu įsiminęs, tai galėjo būti
koncerto transliacija per radiją ar televiziją, bet tada veikiausiai negalėjau atpažinti, koks tai instrumentas. Tikras
susitikimas su fleita įvyko labai banaliai: mama nuvedė
mane į tuometę 4-ąją muzikos mokyklą (dabar – Vilniaus
Algirdo muzikos mokykla), kur buvo renkami vaikai naujiems mokslo metams. Lankiau chorą, namuose paniūniuodavau, tad nutarė, kad turiu klausą, vadinasi, žmogui
reikia muzika užsiimti. Muzikos mokykloje pirmasis žmogus, kurį sutikome įėję pro duris – Nina Grigorjevna Šavrova, kuri ir tapo mano fleitos mokytoja, jau amžiną atilsį.
Ji buvo ilgametė filharmonijos orkestro (dabar – Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras) piccolo fleitininkė, rusų
žydė. Ji pasitiko mamą ir sako: „Vaikas nori muzikos mokytis?! Jam fleita bus labai gerai. Einam! – pažiūrėjo į pirštus ir: – Pakankamai ilgi, bus labai gerai.“ Nusivedė mane
į klasę, ir viskas! Parodė instrumentą – fleitą sudaro trys

dalys: galvutė, į kurią pučiama, vidurinė ir apatinė dalys,
kur yra vožtuvėliai. Mokytoja tik supažindino, kaip išgauti garsą galvute; aš, būdamas smalsus, namuose surinkau
instrumentą ir pradėjau... Viskas paprasta: ateini į muzikos mokyklą, pirmas mokytojas, kurį sutinki, yra fleitos
mokytojas, ir imi mokytis. Štai taip.
Fleita – koks tai instrumentas? Kiek ir ko ji reikalauja, ką
suteikia, kam paskatina, kiek išlaisvina, kiek riboja? Ko
neatleidžia ir kuo apdovanoja grojantįjį?
Kiekvienas pučiamųjų instrumentų atstovas, aišku, savo
instrumentą aukština, sakydamas, kad jo instrumentu
groti sunkiausia. Pučiamieji instrumentai: liežuvėliniai
arba variniai turi muštuką arba liežuvėlį, kurie apžiojami,
ir oras neišeina pro šalį. Fleita neturi lūpos, todėl, išgaunant garsą, dalis oro įeina į pūstuką, o kita dalis nueina
vėjais, dėl to yra labai apmaudu, nes fleitininkas išeikvoja labai daug oro tuščiai. Todėl fleita yra vienas iš dviejų
daugiausiai reikalaujančių instrumentų fizine prasme. Kai
girdžiu kalbant apie ypatingą fleitos meistrą, iš karto suprantu, kodėl jis toks ypatingas – jis moka naudotis oro
srove, moka teisingai ir tikslingai – efektyviai – kvėpuoti,
jo pučiamas oras taip gerai sukoncentruotas, kad eina tiktai į instrumentą, o ne vėjais.
Reikšminga pastebėti fleitos archaiką – tai vienas seniausių instrumentų žmonijos istorijoje, veikiausiai po
mušamųjų. Fleita yra dažna mitologijoje, daugelyje religijų, pavyzdžiui, induizme Krišna groja fleita.
Dažnai lyginu muzikantą su sportininku. Fleita, ap
skritai bet kuris instrumentas, neatleidžia, kai nuo jo nutolstama, kai kasdien neatliekama elementari mankšta:
garso ar pirštų lavinimo pratimai.
Save laikau siauro pobūdžio, siauro išsilavinimo fleitininku. Pagrindas, ko mokiausi – klasikinė fleita, klasiki-
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Fleitininkas Vytautas Sriubikis. Martyno Aleksos nuotrauka

nės muzikos atlikėjo specialybės. Kai, baigęs įvairias studijas, susitikau su geru savo draugu Nadaprem (Ernestas
Jepifanovas), kuris mokėsi groti bansuri – indiška fleita,
padaryta iš bambuko, – ir išgirdau, ko jis tik per ketverius
mokymosi metus Indijoje pas meistrą pasiekė, supratau
klasikinės muzikos tradicijos, – ko taip nuoširdžiai ir uoliai mokiausi, – ribotumą.
Klasikinė muzika, pradėkime nuo baroko, tai yra ne
daugiau kaip keturių šimtų metų tradicija. O indiška muzika, kurios mokėsi mano draugas, gyvuoja du–tris tūkstančius metų, galima prisiminti minėtą Krišną. Ši muzika
yra nepakitusi, iki šių dienų išlaikiusi savąjį pradą. Išgirdęs grojant draugą, tai, ko jis pasiekė per ketverius studijų
metus, taip, labai intensyvius, nes tenykštis mokymo(si)
procesas yra kitoks: mokinys atsisėda priešais fleitos guru
ir klauso, paskui bando atkartoti, kol mokytojas linkteli
galva, tai reiškia, kad atkartota teisingai, ir darbas vyksta
toliau – mokytojas groja, o mokinys vis bando atkartoti.
Žinoma, yra pratimų bazė, bet pats instrumentas, turintis tiktai šešias skylutes – būtent indiška fleita – bansuri,
teikia atlikėjui daugybę galimybių. Išprusęs indiškoje muzikoje, kurioje yra dvidešimt du garsai, įvaldęs hindustaniškąjį arba Karnatic (karnatiškąjį) stilių – tai yra du pagrindiniai, žinomiausi Šiaurės ir Pietų Indijos muzikos
stiliai, – įgudęs ketvirtaktiniuose ritmuose, melizmuose,
turi tiesiog beribes galimybes. Grojant tuo instrumentu,
klausa itin išlavėja, į garsų pynę panyrama kur kas giliau
nei Vakarų kultūros muzikoje klasikinės fleitos atveju. Šis
patyrimas man atvėrė akis ir sukėlė tam tikrą liūdesį. Ži-

noma, niekada nevėlu, visada galima pradėti mokytis kažko naujo. Kartkartėmis „pačiupinėju“ bansuri, tai yra tam
tikra „ausų higiena“.
Kadaise girdėjau indus – savo instrumentų meistrus –
hindustaniškojo stiliaus atlikėjus – grojant vieno iš klasikų, ar Josepho Haydno, ar Felixso Mendelssohno, kvarteto dalį, jų atlikimas skambėjo labai keistai, nes visų pirma
intonacija – tobula! Kaip minėjau, jie groja ketvirtaktiniais ritmais, dar jų muzikoje smulkesni melizmai, tai suteikia jiems tokią laisvę pustoniuose ir tonuose, todėl jie
mūsų – Vakarų civilizacijos – muziką atlieka tobulai. Tačiau jie nesupranta tos muzikinės kalbos, jos emocijos,
todėl rezultatas labai keistas.
Japonų fleita – šiakuhači vėlgi yra visai kita kultūra, visai kitas pasaulis, tačiau tikrai neatsiejama muzikos meno dalis. Šiakuhači yra ritualinis instrumentas,
labai dažnai naudojamas japonų teatre. Ja grojantis atlikėjas tarytum palydi išeinančią sielą, esančią tarp šio ir
anapusinio pasaulio. Šiakuhači yra kaip sielos palydovas.
Archajiški instrumentai nepaprastai įdomūs, mano – būtent modernioji fleita – yra jauniausia visų ką tik paminėtų sesutė. Kaip klasikinės fleitos atlikėjas, pats jaučiuosi šiek tiek ribotas, nors yra atlikėjų, kurie įstabiai valdo
klasikinę fleitą, groja glissando, išgauna net dvylika garsų
vienu metu.
Kartą savo profesoriui Vokietijoje, su baltu pavydu
žvelgdamas į romantizmo epochos kompozitorių, pavyzdžiui, Johanesso Brahmso ar Roberto Schumanno kūrinius, jų gausą, tarkim, styginiams ar fortepijonui, su nuos-
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kauda pasakiau, kad fleitos repertuare tokių kūrinių lyg ir
nėra. Profesorius atsakė, jog nesistebėčiau, fleita, kad ir
kaip mes ją mylėtume, yra ribotas instrumentas. Nusistebėjau: kaip? Profesorius ir sako: „Įsivaizduokite, smuiko diapazonas yra penkių oktavų (styginiai instrumentai
iš tikrųjų turi milžinišką diapazoną), fleita patogiai išgaunamo skambesio diapazonas yra trys oktavos, kylant
dar aukščiau – kvinta, kurioje garso decibelai ir tonacijos
aukštumo vibracijos jau yra nebelabai mielos klausytojo
ausiai.“ Žinoma, tai priklauso ir nuo atlikėjo, bet, pasak
profesoriaus, šis instrumentas neturi plačios spalvų gamos, kaip, sakysim, styginiai instrumentai.
J U O Z O TA L L AT-K E L P Š O S KO N S E R VAT O R I J A –
KO S M O S A S – D VA S I N Ė B E N D RY S T Ė

Baigėte Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją, pri
siminkite muzikos meno mokymąsi, kaip tada visa tai at
rodė, kur link vedė? Kaip įgytosios patirtys mokantis regisi
šiandien?
Labai džiaugiausi, kai baigiau aštuonias klases ir įstojau į
Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją, nes mokykloje man
buvo nuobodu, eidavau tik dėl draugų. Nors visos mokslo
disciplinos sekėsi gerai, bet nuoširdžiai be galo džiaugiausi pabaigęs tą gyvenimo tarpsnį ir pradėjęs mokytis Juozo
Tallat-Kelpšos konservatorijoje. Čia atradau visiškai kitokį gyvenimą.
Mokykloje, rodos, buvome du vaikai, lankę muzikos
mokyklą, todėl mūsų susidomėjimas muzika ir pati muzikinė veikla nelabai galėjo rezonuoti toje aplinkoje. Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje patekau tiesiog į savo
terpę – muzika buvo kosmosas, dėl kurio visi besimokantys jaunuoliai buvome visiškai „išprotėję“ gerąja prasme.
Mes, keturiolikmečiai, turėjome neįtikėtiną dvasią, polėkį groti. Iš tiesų grodavome visi kaip pamišę. Keldavomės
anksčiausiai ryte – penktą valandą, pusę šešių – niekieno
neverčiami, tėvai net stebėdavosi, kad po šešių penkiolika
jau būčiau Kelpšoj ir praktikuočiausi iki paskaitų, kurios
prasidėdavo devintą–dešimtą. Aišku, į jas irgi ne visada
nueidavome, nes paprasčiausiai norėdavome groti, groti,
groti... Jeigu nebūdavo laisvų klasių, – jų visada buvo stoka, – pilnas konservatorijos kiemas grojančių. Ir džiazo
skyrius, ir pučiamųjų – visi! Vyravo stiprus vienas kito
palaikymas – groti kuo daugiau, važiuoti į konkursus...
Vyko tarsi savotiškos lenktynės: kas daugiau per dieną
pagros, bet kartu ir didžiulis palaikymas. Atmosfera buvo
fantastiška. Tai buvo jau nedidukas žingsnis į suaugusiųjų
pasaulį. Kelpšoj viskas buvo laisviau: mokytojai kur kas
atlaidžiau žiūrėdavo, jeigu pusmetį nelankai arba mažiau
lankai paskaitas, jie pykdavo, bet sugrįžus iš konkurso su
diplomu, iš karto atleisdavo, suprasdami, kad žmogus tik
rai labai intensyviai ir rimtai žiūri į savo instrumentą ir
muzikinę veiklą, tuo sąžiningai užsiima, o ne šlaistosi po
senamiestį, to, tiesą pasakius, irgi pasitaikydavo.
Šiandien su draugais – kolegomis muzikantais su malonumu prisimename, džiaugiamės ir didžiuojamės, kad
baigėme Tallat-Kelpšą. Lygiai kaip čiurlioniukai. Ar čia,
ar išsibarstę po pasaulį, susitikę: „Čiurlioniukas!“ – ir viskas aišku, viskas gerai, sieja ypatinga dvasinė bendrystė.

Taip pat ir mes, baigę Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją, nors galbūt ir skirtingų kartų, bet – Kelpšoj mokeisi, ir
viskas gerai – bendrystė jungia, tai yra tam tikri nerašyti
dalykai, kurie džiugina ir palieka gilų pėdsaką širdyje bei
gyvenime.
Konservatorijoje mokėtės Laimos Šulskutės klasėje, teigti
na, jog pirmasis mokytojas turi ypatingos svarbos, jo figūra
galbūt yra lemtinga mokiniui, jo tolimesnio kelio pasirinki
mui, būsimai karjerai. Šiandien ir pats dėstote – esate Na
cionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mo
kyklos fleitos klasės ir kamerinio ansamblio mokytojas, tad
visų patirčių akivaizdoje nusakykite, ką reiškia mokyti(s)
muzikos meno, konkrečiai groti fleita, ugdyti būsimuosius
muzikantus – fleitininkus, ko tai reikalauja iš asmenybės,
atliekančios mokytojo misiją? Jūsų teigimu, kokios esminės,
būtinosios mokytojo savybės ir ką teikia mokytojo patirtis
muzikantui?
Tai labai didelė ir plati tema. Taip, aš darbuojuosi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje ir kartais
susiduriu su dilema ir abejone – ar galiu tai daryti? Kai
išgirstu apie kokį gerą rezultatą, kai mokinys pasirodo nepaprastai sėkmingai ar kamerinis ansamblis laimi konkurse, ši abejonė pasitraukia. Tokie momentai pašalina visas
abejones. Bet iš esmės manau: būti mokytoju yra labai sudėtingas darbas. Ši profesija tam tikra prasme yra tarnystė.
Įsivaizduokime: vaikas metų metais eina kartą–du,
o gal net tris kartus per savaitę mokytis, savaime suprantama, kad pamokos metu viskas sufokusuojama į instrumentą, bet vyksta dar ir visai kiti procesai: pradedant pasisveikinimu, nuo kurio ima megztis emocinis mokytojo
ir mokinių ryšys. Tai yra didžiulė atsakomybė, nes mokytojas savo pavyzdžiu turi labai stiprios įtakos mokinio,
jo asmenybės formavimuisi. Kartais ši atsakomybė baugina. Nepaisant muzikinių dalykų, o tiktai norint išvengti
pedagoginio darbo klaidų. Ne paslaptis ir iš kolegų, ir iš
mokinių žinoma, kad būna pedagogų, kurie yra griežti
despotai, jie ne tik išmuša bet kokį norą groti, bet ir palieka nuoskaudų, psichologinių žymių visam gyvenimui,
nekalbant apie muzikinę profesiją.
Asmeniškai labai džiaugiuosi viena savo mokine,
su kuria dirbau jau gal prieš penkerius metus. Darbas su
mokiniais, kurie apdovanoti ypatingu talentu, be abejo,
yra dovana kiekvienam mokytojui. Daug lengviau vyksta
mokymo(si) procesas. Be galo džiaugiausi, kai ji įstojo į
Kelno aukštąją muzikos mokyklą. Iš šešiasdešimties kandidatų, – o tai tikrai nemažai, – buvo priimti tiktai du. Tai
yra tikriausias įrodymas, kad žmogus iš tiesų yra gerai
pasiruošęs. Gera, kad prie to prisidėjau. Turiu nemažai
mokinių, kurie mokėsi fleitos specialybės, bet nepasirinko
muziko kelio. Pavyzdžiui, viena mokinė, baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, įstojo į kino režisūrą
Berlyne; kita mokinė tapo aktore. Tai mane irgi džiugina.
Žmonės, susidūrę su fleita, mums susitikus, patikina, kad
jie ir toliau gyvenime tuo instrumentu vis pagroja. Vadinasi, neišmušiau jų muzikinio intereso, muzikos meilės.
Be abejo, būdamas fleitos mokytoju, dirbdamas su
mokiniu, dėmesį fokusuoji į instrumentą; bet man atrodo, kad mokytojas tam tikra prasme visų pirma turi būti
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moralinis autoritetas mokiniui-studentui, daugiau edukacine prasme formuoti jį kaip asmenybę, perteikdamas jam
savo patirtis, pasaulėžiūrą, nebrukdamas savo nuomonės,
o leisdamas ir skatindamas skleistis jo individualybei. Dėl
to vis apmąstau šiuos procesus, analizuoju ir klausiu savęs:
ar tikrai galiu tuo užsiimti? Nuo tokių apmąstymų-dvejonių gelbsti šaunūs koncertai, mokinių pasirodymai. Tai –
gelbėjimosi ratas audringoje minčių jūroje.
Man pačiam labai pasisekė, kad pirmoji mano mokytoja Kelpšos konservatorijoje buvo Laima Šulskutė, puiki
fleitininkė, nuostabi pedagogė, o prieš tai penkerius metus mokiausi pas minėtą Niną Grigorjevną Šavrovą. Ne
paslaptis, kaip žydai prižiūri vaikus, kaip juos globoja...
Penkerius metus du kartus per savaitę važiuodavau pas
ją į muzikos mokyklą; negana to, mokytoja įtikino mano
mamą, kad man reikia dar ir sekmadieniais mokytis pas
ją namuose, čia pamokos vykdavo beveik dvi valandas...
Tai buvo ne tik mokymasis groti fleita, ji lavino ir mano
klausą, mokė solfedžio, intervalų, gamų, ženklų – visos
muzikinės kalbos. Dėl nepaprasto mokytojos užsispyrimo ir atsidavimo ir Kelpšos konservatorijoje, ir jau vėliau
Muzikos akademijoje solfedžio diktantas man buvo lengva užduotis. Būtent mokytoja Šavrova mane tikrai labai
gerai „aplamdė“, stipriai „užlaužė“, ji „pravalė ausis“. Žinių gavau daug anksčiau nei mokantis įprastai. Esu jai
labai dėkingas.
Mokiausi pas begalę mokytojų, visi jie – labai skirtingos asmenybės. Esu tikrai labai laimingas žmogus, – ir
Lietuvoje, ir Vokietijoje, – kad pažinau tokius įvairius pedagogus, kiekvienas jų man kažką davė. Apskritai manau,
jog kiekvieną žmogų, sutiktą gyvenime, galime pavadinti
mokytoju. Reikia būti akylam, stebėti, kuo dalinamės, ką
duodame ir koks mūsų požiūris vieno į kitą. Visa tai leidžia
nuolat mokytis, o žmogui būtina mokytis visą gyvenimą.
S T U D I J Ų PAT I R T Y S

Pasidalinkite savo autentiškomis grojimo fleita studijų
Lietuvoje ir užsienyje patirtimis. Kokia tikroji jų vertė?
Kas ir kaip, kuo tapatu ir skirtinga studijuojant Lietuvoje
ir svetur?
Labai geras klausimas, Elvina. Studijuoti į Vokietiją išvažiavau 1995-aisiais. Be abejo, laikas buvo išskirtinis – ką
tik atgauta nepriklausomybė, pagaliau pasibaigusios blokados... Viena vertus, psichologiškai buvo labai džiugu ir
šviesu, kad esame laisvi; kita vertus, tai buvo vis dar visa
ko nepritekliaus metas. Turiu omenyje, žmonių buitį.
Išvykęs į Vokietiją, didelio šoko nepatyriau, nes, jeigu
gerai pamenu, rodos, 1993-iųjų ar 1994-ųjų vasarą mano
tuometis dėstytojas profesorius Algirdas Vizgirda delegavo mane į Mozarteumą – aukštąją muzikos mokyklą
Zalcburge (Lietuvos muzikos ir teatro akademija iki šiol
plėtoja su ja draugiškus santykius). Vyko vasaros kursai.
Patirtis juose, prisipažįstu, man buvo didžiulis šokas.
Kursuose dalyvavo legendinis šveicarų fleitininkas Peteris
Lukas Grafas. Dabar šiai asmenybei yra, rodos, devyniasdešimt treji.
Mano bičiulis, gyvenantis Šveicarijoje, pernai parašė
žinutę, kad su savo orkestro kolegomis eina akompanuoti

Peteriui Lukui Grafui. Tokio garbaus amžiaus meistras vis
dar groja fleita. Tai – unikali asmenybė!
Taigi šokas mane ištiko atėjus į auditoriją pačią pirmą dieną. Kiekvienam iš dvidešimt penkių dalyvių reikėjo pagroti. Pasiklausęs aštuonių, pagalvojau, kad gal man
reikėtų tyliai atsistoti ir greitai eiti pro duris iš šių kursų.
Paprasčiausiai išsigandau. Lietuvoje man tikrai gerai sekėsi groti, jaučiausi puikiai ir, tiesą sakant, buvau kiek išpuikęs. Egzaminų balai visada buvo labai aukšti, galvojau,
kad jau viską žinau ir moku. Kursuose, išgirdus, kaip groja
mano bendraamžiai, tiesiog atvipo žandikaulis. Žinoma,
labai gerai, kad niekur nebėgau ir dalyvavau tuose savaitės
kursuose. Tai man nepaprastai daug davė – paties garso
suvokimo ir muzikinės kalbos prasmėmis. Supratau, kad
man būtinai reikia kuo greičiau rasti būdus, kaip tobulinti
savo grojimo lygį.
Su didžiausia pagarba ir padėka mokytojams Lietuvoje vis dėlto turiu pasakyt, kad tada man tikrai reikėjo važiuoti 1800 km mokytis svetur, nes labai stipriai stokojau
informacijos, kurios be galo troškau, visko, kas susiję su
fleita. Dabar, gal per paskutiniuosius dešimtį metų technologijos, įvairios socialinės medijos, YouTube platforma
leidžia viską pasiekti ranka tiesiog čia ir dabar. Mano laiku to nebuvo.
1970-aisiais pats Vizgirda parsivežė labai šviežių,
naujų žinių iš Paryžiaus; net ir mums mokantis, jis vis
vykdavo į Paryžių stažuotis ir atveždavo labai gerų prancūzų atlikėjų, fleitininkų, pavyzdžiui, Pierre-Yves Artaud.
Vizgirda plėtė mūsų akiratį. Procesai vyko, bet jutau, kad
nepakankamai, per lėtai, man labai trūko žinių: to, kas
susiję su garso formavimu, literatūra apie tai, netgi natų
nelabai turėdavome.
Akademinė klasikinė muzika gimė, susiformavo Vakarų kultūros lopšyje, tuometėje Austrijos–Vengrijos imperijoje. Manau, kad Wolfgango Amadeus Mozarto, Johanno Sebastiano Bacho muzikos reikia mokytis ten, kur
jie gyveno, dirbo, kur rašė savo kūrinius, gimusius tos kultūros tradicijose. Be abejo, kyla ginčų. Dažnai girdėdavau
klausimą: kodėl būtent Vokietija? Prancūzijoje geriausi
fleitininkai! Taip, vienu metu prancūzų mokykla dominavo dėka Marcelio Moyse’o – fleitų tėvo, kaip jis vadinamas,
tai yra didysis prancūzų mokytojas ir didysis fleitininkas,
kuris išleido neįtikėtinai (!) galingą fleitininkų plejadą Europoje ir Amerikoje.
Man labai pasisekė, kad, įstojęs studijuoti Vokietijoje, patekau pas vokietį profesorių Hermanną Klemeyerį,
kuris mokėsi ir pas tą patį Marcelį Moyse’ą, ir pas taip pat
prancūzą Aurèle’į Nicolet – ne kartą buvusį Lietuvoje, dar
vieną legendą. Taigi gavau, taip sakant, dvigubą dozę: ir
prancūziška mokykla, nes mano mokytojas mokėsi pas
prancūzus, ir vokiška mokykla, nes vienas pirmųjų jo mokytojų buvo Berlyno filharmonijos ilgus metus pirmoji
fleita Karlas Heinzas Zölleris.
Skirtumų, be abejo, yra. Pamenu, kaip mano dėstytojas po ketverių ar penkerių studijų metų pasakė, kad man
laikas ieškotis ko nors kito. Labai nusigandau, galvojau,
kad jis nori manęs nusikratyti, mane išmesti; o jis tiesiog
pasakė, kad man reikėtų plėsti žinias visai pas kitus žmones. Taip, jo siūlymu, nuvažiavau į kursus ir užmezgiau
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labai įdomią pažintį su Robertu Winnu – britų fleitininku, irgi viena ryškiausių XX amžiaus pabaigos asmenybių
šalia Williamo Bennetto, taip pat ne kartą buvusio Lietuvoje, pas jį mokėsi du puikūs mūsų fleitininkai: Giedrius
Gelgotas ir Vytenis Gurstis. Mano minėta mokinė irgi
įstojo pas Robertą Winną. Winnas – sudėtinga asmenybė,
kontroversiška, bet kaip fleitininkas, jis yra labai žinomas,
gerbiamas ir labai stiprus kaip mokytojas. Iš jo sėmiausi
žinių, būtent britiškos atlikimo manieros. Mes, fleitininkai, gyvenome tam tikrame mikrokosme, kad ir kur būtume, ypač mokantis Vokietijoje, žinios apie profesorius
meistrus itin greitai sklisdavo, nors tuo laiku dar nebuvo
taip išvystytos socialinės medijos; mes bendraudavome,
bemat keisdavomės visa turima informacija.
Baigęs studijas, tebegilinau žinias, nuolat vykau į įvairius kursus. Vienu metu man nusišypsojo laimė – patekau
pas dar vieną fleitos legendą – ilgametę Niujorko filharmonijos pirmąją fleitininkę Jeane’ą Baxtresser. Apsilankymas pas ją – tikriausia vyšnaitė ant torto. Visi mano minėti
mokytojai – unikalios asmenybės, fanatiškai atsidavusios
savo instrumentui. Nesu radikalaus fanatizmo šalininkas,
bet labai gerbiu fanatizmą būtent mene, kai žmogus labai
giliai panyra – visiškai atsiduoda menui, savo idėjai. Sutikti mokytojai man suteikė labai daug senų, gilių tos keturių šimtų metų tradicijos žinių.
Kai išvykau studijuoti 1995-aisiais, mes, lietuviai,
dar tik pradėjome laisviau judėti po pasaulį. Imta paprastini sąlygas norintiesiems gauti užsienio vizą. Šis
dalykas labai glaudžiai susijęs su asmenine mano patirtimi. Puikiai pamenu tas eiles prie ambasados, kai žmonės
paromis laukdavo, kas nors ateidavo pakeisti, kad tavo
vieta nepradingtų. Tuo metu gauti vizą buvo tikriausia
fantasmagorija.
Mano išvykimas buvo labai juokingas. Trečiame kurse dėl gresiančių skolų buvau pašalintas iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Groti sekėsi gerai, tuo metu daug
koncertuodavau ir kameriniame ansamblyje – kvintete,
ir jau dirbau LNOBT orkestre. Dažnai nukentėdavo paskaitos – jas praleisdavau. Taigi buvau nepažangus studentas – turėjau aštuonias skolas. Akademija tapo griežtesnė, „nepažangiems“ studentams buvo įvedama mokamo
mokslo tvarka. Administracija pasiūlė mokėti už studijas.
Atsisakiau, ir žiemos sesijos pabaigoje buvau pašalintas.
Tai buvo labai geras spyris man, kad nedelsčiau.
Žinoma, tuo metu buvau labai nuliūdęs. Vasaros pradžioje visai atsitiktinai, eidamas gatve, sutikau daug metų
nematytą bendraklasį iš vidurinės, pamatęs mane, jis ir
sako: „O, šimtą metų nesimatėm! Ko toks smurnas?“ Pasakiau, jog mane išmetė iš Akademijos, tėvai nežino, kad
pusę metų aš – tarp dangaus ir žemės, nežinau, ką toliau
daryti. Prisipažinau, jog labai norėčiau išvažiuoti į Vokietiją, bet reikia vizos. Bičiulis kaip tik turėjo pažįstamą ambasadoje, tad susitikome su ja, ir įvyko stebuklas! Išklausiusi mano istorijos, ji liepė atsinešti asmens tapatybės
dokumentą, nuotrauką bei dvidešimt markių, ir pažadėjo
įtraukti į sąrašą kandidatų vizai gauti. Taip ją ir gavau.
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras vyko, rodos, į gastroles Portugalijoje, jie sutiko nuvežti mane iki
Vokietijos. Autobusui sustojus degalinėje, išlipau ir auto

stopu važiavau iki Štutgarto pas savo pažįstamą lietuvaitę. Kuriam laikui apsistojau pas ją, nežinodamas nei kur
ketinu stoti, nei kada stojamieji. Lankydamas Viurcburge
besimokančius lietuvius, susipažinau su savo būsimuoju
fleitos profesoriumi Hermannu Klemeyeriu. Po pamokos
pas jį paklausiau: ar turiu šansų įstoti į kurią nors Vokietijos muzikos akademiją? Profesorius pasakė, kad mano lygis tinkamas studijuoti. Grodamas jutau, kad jam tarytum
įdomu su manimi, tad, neturėdamas ko prarasti, pasiteiravau: gal galėčiau studijuoti pas jus? Stojamieji jau buvo
praėję, tačiau rudenį turėjo vykti stojimas į muzikos pedagogikos studijas. Klemeyeris patarė pateikti dokumentus ir liepė atvykti į stojamuosius spalio 3–4 dienomis. Per
savo gimtadienį sėdėjau Viurcburgo akademijos mažojoje
salėje ir grojau stojamąjį egzaminą fortepijonu, kitą dieną buvo fleitos. Viskas pavyko puikiai – įstojau ir patekau
vėlgi į nuostabią terpę.
Profesorių Klemeyerį be galo gerbiu ir myliu, deja,
jis jau amžiną atilsį. Pati mokykla – įstabi. Po šoko, kurį
patyriau kursuose Zalcburge, tai buvo kitas šokas: kad
aš – jau ne svečias, ne trumpam atvykęs, o studijuoju čia.
Tiesa, visiškai neturėjau lėšų – jokios stipendijos, atvykau
į Vokietiją su aštuoniais šimtais markių, kurių, susimokėjus už draudimą, bendrabučio kambariuką, labai greitai
nebeliko. Tad pradžia buvo nepaprastai sunki. Nepaisant
to, buvau laimingiausias žmogus pasaulyje. Man nieko
netrūko, nes buvau ten, kur norėjau. Be profesoriaus Hermanno Klemeyerio, mokykloje dirbo kiti įstabūs muzikos
pedagogai. Arfos profesorė Giselle Herbert – turbūt viena
geriausių XX amžiaus pabaigos mokytojų pasaulyje, pas
kurią dvejus metus, man baigiant studijas, atvažiavo mokytis mano gera pažįstama kelpšietė Laima Švarlytė-Bach.
Tuo metu akademijoje buvome du lietuviai. Grigorijus
Žislinas – vienas genialiausių smuikininkų ir smuiko pedagogų. Legendinio Jurijaus Jankelevičiaus mokinys, Elžbietos konkurso laimėtojas, Paganinio konkurso laimėtojas, laureatas. Jo paskaitų klausiausi labai dažnai, nes rusų
kalbą moku, įsidėmėjau, ką ir kaip jis kalba apie muziką,
pasakoja apie kūrinius, apskritai aiškina muzikinę kalbą.
Taip pat Ksenija Jankovič – labai ryški Mstislavo Rostropovičiaus mokinė – ir galybė pianistų, klarnetistų, kitų
savo instrumento žinovų. Mes, studentai, eidavome vieni
į kitų paskaitas, niekieno neverčiami, tiesiog patys norėdami gilinti ir plėsti savo akiratį.
Po studijų LMTA jutau didžiulį kontrastą. Gal tai susiję ir su mano paties nebranda, juk galėjau ir LMTA keliauti iš kabineto į kabinetą ir semtis žinių iš skirtingų
pedagogų. Tačiau tokia praktika nebuvo propaguojama.
Viurcburgo muzikos akademijoje migruoti per auditorijas
buvo natūralu. Studentija iš įvairiausių šalių nuolat bendravo tarpusavyje, visi dalinosi, ką išgirdę iš savo dėstytojų, ko mokęsi paskaitose. Mus vienijo didžiulis, begalinis
smalsumas. Mane itin džiugino supratimas, kad, pasimokęs dvejus metus, dalyvavęs įvairiuose konkursuose, koncertuose, projektuose, turiu daugybę draugų ir galiu keliauti po visą pasaulį. Prisimenant, jog tai buvo 1995‑ieji,
galima įsivaizduoti, ką reiškė tas potyris.
Iki šiol esu Vokietijos advokatas. Žinoma, daug kas
pasikeitę dabar – kiti laikai, kiti žmonės, kitaip gyvena-
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Koncerto akimirka. Martyno Aleksos nuotrauka

ma, bet tuo metu, mano patyrimu, tai – tikriausia kultūrinė Meka. Studijuodamas patyriau, kaip bendras pomėgis,
aistra, konkrečiai – muzikos meilė – suartina žmones, jie
tampa broliais ir seserimis. Ryšys užsimezga ir išlieka, nepaisant atstumo, laiko, kultūrinių ypatybių.
Viurcburgas – nedidelis miestas prie Maino upės, per
kurią veda nuostabūs tiltai, mieste driekiasi vynuogynai, man jis šiek tiek primena Prahą. Viurcburgas idealus
miestas būtent studentams; viskas po ranka. Džiaugiuosi susipažinęs su kita kultūra. Iš pradžių buvo sudėtinga
dėl kalbos barjero, bet greitai – per pusantrų metų – jį
peržengiau, nes apsigyvenau su vokietaite. Tai buvo geriausia, kas galėjo nutikti. Ne paslaptis, kad muzikams
lengviau sekasi mokytis kalbų. Tad greitai nebejaučiau jokio diskomforto. Pamilau Vokietiją, jos gyventojus, ypač
terpę, kurią atradau muzikos akademijoje Viurcburge.
Buvau ir esu labai dėkingas už man padovanotas galimybes tuo metu.
MUZIKANTO LAISVĖ

Šiandieniu suvokimu, kurios patirtys Jums yra pačios svar
biausios, ypatingiausios ir brandžiausios, giliausiai įsira
šiusios atmintyje? Kodėl?
Patyrimų tikrai daug. Ir iš vaikystės laikų, ir iš studijų
metų. Vis dėlto turbūt kiekvieno muziko gyvenime yra
kertinės patirtys. Žinoma, tikiuosi, kad jos dar bus (juo
kiasi), tos neišdildomos man ir klausytojams. Galbūt man
esminė pati muzikanto profesijos, kaip tam tikro tarnystės

ir saviraiškos būdo, laisvės, kai atrodo, kad visas pasaulis tau po kojom. Baigęs studijas, su žmona persikėliau į
Frankfurtą. Žmona pradėjo režisūros studijas Frankfurto muzikos ir teatro akademijoje, o mane pakvietė groti
Sankt Peterburgo kamerinės muzikos filharmonijos orkestras, kurio muzikantai daugiausia buvo Nikolajaus Rimskio-Korsakovo konservatorijos absolventai. Labai šaunus
orkestras, daug gastroliavome.
2006-aisiais persikėlėme į Šveicariją. Bandžiau rasti darbą, parašiau labai daug laiškų įvairioms muzikos
mokykloms siūlydamasis būti mokytoju. Rodos, iš šešiasdešimties laiškų tik į du buvo neatsakyta, visi atsakymai
buvo neigiami – tiesiog nebuvo poreikio. Šveicarija, kaip
žinome, turi labai specifinę tvarką kitataučių atžvilgiu,
tad galbūt ir naivu buvo tikėtis rasti darbą. Kartkartėmis
nuvykdavau į Frankfurtą repetuoti, koncertuoti su Sankt
Peterburgo filharmonijos orkestru. Tačiau, gyvenant Šveicarijoje, pagrindinė mano veikla buvo grojimas gatvėje.
Supratęs savo galimybes, tiesiog įsidėjau į kuprinę magnetofoną, nuvažiavau į stotį, – Šveicarija nėra didelė šalis, ir
joje puikiai kursuoja traukiniai, – bedžiau pirštu į šalies
planą ir patraukiau atsitiktinai pataikyton vieton. Taip
išmaišiau beveik visą šiaurinę Šveicariją iki Liucernos,
Freiburgo, Ženevoje irgi teko, groti, bet ji jau tolokai, –
maždaug pusdienis kelio, – o aš norėdavau kuo daugiau
apkeliauti. Taigi išlipdavau miestelyje, išsirinkdavau vietą,
kur groti, ir grodavau čia pat – gatvėje.
Galbūt įdomiausias kontrastas: vieną dieną groji gat
vėje, šalia važiuojančių tramvajų, o kitą – Berlyno filharmonijoje. Su Sankt Peterburgo filharmonijos orkestru
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akompanavome pianistų finalistams viename konkurse,
kuris vyko Berlyno filharmonijoje. Patyrimas – neįtikėtinas! Atsimenu savo jauseną: džiaugiausi kaip mažas vaikas, gavęs daugybę kalėdinių dovanų. Jau vien būti toje
filharmonijoje yra kažkas metafizinio, jau virš buities...
Ten atsidūręs, supranti, kad tai yra viršūnė. Nesvarbu,
kad nesi Berlyno filharmonijos narys, bet, grodamas toje
erdvėje, pasieki turbūt daugiausia, ką galima pasiekti. Iš
tiesų nepaprastas jausmas. Matydamas savo kolegas orkestre, jutau išskirtines jų pastangas, ypatingą atsidavimą – šimtu, dviem šimtais procentų, vien dėl to, kad jie
suvokė, kur esame. Na, o kitą dieną vėl groji gatvėje...
Tie kontrastai mane linksmino, džiugino – buvau laisvas.
Sankt Peterburgo orkestras veikė projektų principu: susirenkam, repetuojam tris–keturias dienas, koncertas arba
koncertų turas, ir dvi savaites–mėnesį esi laisvas. Taip
pažinau Šveicariją – nuostabų kraštą. Be galo džiaugiausi
šia galimybe. Grojimas gatvėje mane užgrūdino. Tai reikalauja ir atitinkamo fizinio pasirengimo, ir dingo bet kokia scenos baimė, kurios – ekstremaliai stiprios – niekada
neturėjau. Tačiau, grodamas su savo trapiu instrumentu –
fleita – mieste, kur nuolat žmonių srautai, automobiliai,
tramvajai, paprasčiausiai gali paskęsti, tai man buvo savotiškas įkvėpimo impulsas, suteikęs stuburą ir užauginęs
tam tikrus šarvus. Esminis dalykas – suvokimas: ar groji
gatvėje, ar salėje, klausytojai visur yra tie patys.
Beje, Šveicarijoje gatvės muzikantai nepaprastai vertinami. Bent jau tuo metu grojančiųjų būdavo labai daug.
Kokią įvairovę muzikantų pažinau – Pietų Amerikos atstovai, portugalai, rumunai, romai... Nuostabiausios muzikinės patirtys.
Projektas Bach in India, kuriame su mano minėtu bičiuliu sujungėme klasikinę, galima sakyti, modernią fleitą
ir bansuri. 2011-aisiais įvykęs koncertas galiausiai virto
projektu, kuris 2013-aisiais buvo pakviestas į lietuvių dienas Indijoje. Ne kasdien pasitaiko proga aplankyti Indiją...
Esu labai dėkingas projektui – Bach in India, nuvežusiam
mane į šią egzotišką šalį. Buvome vieni iš nedaugelio europiečių – lietuviai, kurie priminė Johanno Sebastiano Bacho muziką Indijoje, kuri iš tiesų ten nėra itin populiari.
LNOBT DUOT YS

Kaip minėta straipsnio įžangoje, esate LNOBT orkestro
fleitų grupės koncertmeisteris. Gerbiamas Vytautai, nusa
kykite šių pareigų užduotis ir atsakomybes. Bendrąja ir
asmenine prasme nusakykite, ką reiškia būti orkestro dali
mi, – dargi muzikos teatro orkestro, – ką teikia, kuo, Jūsų
manymu ir patyrimu, išskirtina, ypatinga repertuarinių
spektaklių partitūrų duotis, kiek ji varžo, riboja, kiek iš
laisvina?
Pirmiausia norėčiau prisiminti ir padėkoti savo pirmtakams: pradedant Juozu Pakalniu, Liudu Survila, paskui –
Vladas Šakūra, kuris, man atėjus groti teatro orkestre,
buvo jau nebe koncertmeisteris, tuo metu šias pareigas
ėjo Valentinas Kazlauskas, po jo – Giedrius Gelgotas. Visi
šie fleitininkai sukūrė savotišką tradiciją, jie – tikriausi

savo amato meistrai – iškėlė kartelę labai aukštai. Tapęs
koncertmeisteriu, pirmiausia jutau didžiulę atsakomybę
išlaikyti kartelę tame aukštame lygyje.
Darbas dideliame kolektyve operos teatre reikalauja atitinkamų savybių. Ne paslaptis, tai darbas ir rytais,
ir vakarais, ir savaitgaliais. Tai yra savotiškas maratonas,
kurį lemia būtent operos ir baleto teatro specifika. Mano
profesorius Klemeyeris, kaip asmenybė, turėjęs man didžiulės įtakos, daug metų buvo pirmoji Miuncheno valstybinės operos fleita. Jis įdiegė meilę operai, baletui. Todėl labai džiaugiuosi savo darbu, myliu jį. Taip, šis darbas
yra rutiniškas, nes tai repertuarinis teatras, atliekami kūriniai kartojasi metai iš metų. Yra grėsmė užsigroti, bet,
kita vertus, galima itin nugludinti, ištobulinti iki idealumo kurio nors veikalo atlikimą. Dažnai įvyksta, pats labai bijau užsisėdėti, kai intensyviai nebesimokoma naujos
literatūros. Jeigu muzikantas, grojantis operos teatre, nedalyvauja kitoje koncertinėje veikloje, jis gali užsimigdyti
repertuaro monotonijoje. Repertuaro kartojimas kartais
tampa automatizmu. Mano, kaip muzikanto, lygis kažkuria prasme kyla – kaupiasi patirtis, bet kaip fleitininkas
aš netobulėju.
Dėl to man labai džiugu buvo išgirsti mano kolegą po
spektaklio sakant: „Su tavimi groti įdomu, nes tu niekada
tos pačios frazės nepagroji taip pat. Visą laiką lauk siurprizo.“ Galbūt kam nors tokia savybė atrodytų neigiama, nes
yra tam tikros frazės, pasažai, kurie yra atidirbti, bet mano
noras – kiekvieną kartą frazę pagroti kitaip, kad ji nebūtų
tokia pat, kaip buvo, nesvarbu, penkioliktas ar trisdešimtas spektaklis. Tokia yra mano siekiamybė. Jeigu mano
kolega tai pastebėjo, galbūt kažkas man jau yra pavykę.
Bėgant metams, fizinis kūnas jau nebeatlieka taip,
kaip buvo savaime suprantama jaunystėje. Tai yra natūralu. Nors, kaip minėjau, Peteris Lukas Grafas devyniasdešimt trejų vis dar groja scenoje savuoju instrumentu. Tai
verta pagarbos ir yra pavyzdys, kad vis dėlto įmanoma.
Taip pat prisiminus Yehudį Menuhiną ar Vladimirą Horowitzą... Didžiųjų meistrų atlikimo kokybei niekada neatsiliepdavo amžius, kad galbūt pirštai nebe tokie greiti.
Pasidalinkite savo mėgstamais operos, baleto opusais, ku
riuos ne tik gera atlikti, bet ir dvasiai malonu kas kartą
išgirsti.
Sergejaus Prokofjevo baletas Romeo ir Džuljeta. Esu Prokofjevo muzikos gerbėjas. Tai yra klasika, savaime suprantama melomanams, tačiau joje skambantys motyvai iš tiesų patraukia bet kurio žmogaus ausį. Galima pavadinti
hitu, bet ne dėl to plataus, visuotino paveikumo, o dėl neįtikėtino grožio ir gylio, kuriuo Prokofjevas nepaprastai
jautriai muzika išrašė ir perteikė Williamo Shakespeare’o
dramą Romeo ir Džuljeta. Kompozitoriui iš tikrųjų puikiai
pavyko ją perteikti. Tai yra genialus kūrinys – tiek drama,
tiek baletas. Kiekvieną kartą džiūgauju galėdamas groti
šiame spektaklyje. Kalbant apie jį, nė menkiausios užuominos apie tai, kad jis galėtų pabosti. Tai visada yra šventė.
Iš operų išskirti vienos negalėčiau. Galbūt dėl muzikinės dramaturgijos, kaip ji koreliuoja su pačiu siužetu –
Giuseppe’s Verdi Don Karlas. Tai opusas, vėlgi nekeliantis
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jokių minčių apie rutiną. Nors fleitai nėra itin daug vietos
pasireikšti – soluoti, bet šiame spektaklyje visada labai
džiugu groti. Taip pat Verdi Rigoletas.
Tikra šventė – Giedriaus Kuprevičiaus baletas Čiur
lionis. Atrodo, kad grodamas spektaklyje – negroji, o klausai ir džiaugiesi, mėgaujiesi. Reiškiu didžiulę padėką Kup
revičiui, kuris, panaudodamas Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio muzikos motyvus, frazes išvystė iki baleto numerių. Jam taip gerai pavyko, jog nepateikė savęs kaip
Kuprevičiaus ir nemėgino lenktyniauti su Čiurlioniu, o
tik parodė ir perteikė Čiurlionio muzikos grožį šiek tiek
kitomis spalvomis. Tai yra vienas mėgstamiausių mano
pastarojo dešimtmečio veikalų Nacionaliniame operos ir
baleto teatre. Tikrai labai džiaugiuosi maestro indėliu į
mūsų namus.
M U Z I KO S S A K R A L U M A S

Kaip regite ir vertinate šiandienos muzikos kultūrą Lie
tuvoje, Europoje, apskritai pasaulyje? Kokia dabarties
muzikų karta, kuo ji ypatinga, išskirtinė žvelgiant retro
spektyviai? Jūsų matymu ir patyrimu, kokia šio meto
klausytojų auditorija, ko ji nori, ką gali ir geba priimti,
moka (į)vertinti?
Gyvename iš tikrųjų labai įdomiu laikotarpiu. Man patinka filosofo Martino Heideggerio atsakymas, kai jo buvo
paklausta apie XX amžių: per daug judėjimo – per mažai
minties. Nenoriu pasakyti, kad muzikos per daug, bet yra
galbūt per daug triukšmo, per daug yra nuolat transliuojančių aparatų, nuolat gaudančių, priimančių ausinių ir
t. t. Dėl to ir pati Lietuva, ir Europos klausytojas man susiniveliuoja.
Muzika man yra sakrali, tai yra didžiausias pasaulio
stebuklas žmonijai, didžiausia dovana. Muzika yra universali, unikali kalba, kurios sakralumas, mano labai sub
jektyvia, galbūt pernelyg drastiška nuomone, trypiamas.
Gyvendamas Vokietijoje, pamėgau savaitraštį Die Zeit
(Laikas). Tai gigantiško formato laikraštis, kurį išskleidęs
važiuodamas traukiniu, visada rizikuodavai užgauti šalia
sėdintįjį. Šešiasdešimties puslapių leidinyje daug vietos
skiriama kultūrai. Kartkartėmis ir dabar paskaitau internetinį Die Zeit portalą. Atmintyje įsirėžė toks atvejis. Įvyko Elbės filharmonijos – įžymiojo Hamburgo pasididžiavimo – atidarymo koncertas. Die Zeit rašė apie nuostabią
filharmonijos akustiką, nuostabų garsą, puikiai skambėjusį NDR orkestrą, kur, beje, muzikuoja Vytautas Sondeckis – sūnus garbaus atminimo Sauliaus Sondeckio. Straipsnyje daugybė nuotraukų, elito atsiliepimai apie muzikos
šventę, pradedant nuo tuometės kanclerės Angelos Merkel, tęsiant monarchais, vadovais. Iš karto po šio straipsnio Die Zeit rašė apie Alepo miestą Sirijoje, kur ką tik buvo
subombarduota vaikų ligoninė. Mane tai sukrėtė, privertė
susimąstyti. Viena vertus, galima džiaugtis koncertu, bet
kita vertus, mane apėmė gėda. Tas muzikos meno elitiškumas, ta perdėta prabanga, didžiulė Elbės filharmonijos
sąmata, suponuojanti, kad tai yra tik išrinktiesiems. Subombarduotos vaikų ligoninės nuotrauka šalia nubloškė į

visai kitą, paralelią realybę. Tai sustiprino suvokimą, kad
muzika savo sakralumu turi būti prieinama kiekvienam
žmogui, netgi ne vien tiktai žmogui.
Kai prasidėjo pasaulinė Covid-19 pandemija, įvedus
karantiną, Barselonoje, Liceu teatre buvo surengtas koncertas gėlėms. Atrodytų, ne visai suprantama, logiška. Tačiau, žinant, kad tos gėlės, įkrautos muzikos energija, paskui buvo išvežtos galbūt į vaikų namus ar ligonines pas
žmones, kuriems labiausiai jų reikia, supranti, kaip tai
teisinga ir svarbu.
Kitas pavyzdys – Maskvoje privataus mecenato galerijoje, kurioje eksponuojamas Sandro Boticelli originalas ir daug kitų originalių paveikslų, rengiami koncertai
naminiams gyvūnams: kačiukams, šuniukams. Mane asmeniškai tai šokiravo. Pamaniau, jog tai aukščiausia hedonizmo forma – žmonės jau nebežino, kaip išsidergti.
Tačiau buvau labai neteisus, nesusipažinęs, kas iš tikrųjų
ten vyksta. Toje galerijoje grojama muzika buvo sukurta ir skirta būtent naminiams gyvūnams. Tokia intencija. Mane, žiūrint filmuotą koncerto fragmentą, labiausiai
nustebino – iš tikrųjų unikalu – jokio triukšmo, absoliuti
ramybė, absoliutus gyvūnų susidomėjimas, kaip tikriausių klausytojų. Tikiu sakralia muzikos galia. Man labai patinka budistinė pasaulio samprata, kad visi esame lygūs,
kažko verti.
Turėdamas galimybę, kokią asmenybę ir kodėl norėtumėte
susitikti? Ką pasakyti, ko paklausti, jai palinkėti?
Sufijų Hazratą Inajatą Chaną, tai – didis sufizmo mokytojas, vienas pirmųjų atvežęs į Europą Artimųjų Rytų muziką. Chanų giminė yra labai plati, ji padovanojo pasauliui
daugybę muzikantų. Tai yra brahmanų giminė, iš kartos
į kartą perduodanti žinias. Hazrato Inajato Chano knyga
Garso misticizmas (Mijalba, 2009) man kiek praplėtė horizontą, tarsi leido pažvelgti į muziką pro kitą – naują langą.
Man patinka budistinės filosofijos nuostata, kad ir gyvūnai turi teisę patirti muziką. Tai nėra hedonizmo forma,
tai nėra koks iškrypimas. Tai kitas, galbūt platesnis požiūris – supratimas, kad muzikos energija ir gėlėms gali teikti
kažką gero, kuo jos paskui dalinsis ir su mumis – žmonėmis; taip pat ir gyvūnams sukurta muzika teikia nematerialią naudą. Būtent todėl tikiu muzikos sakralumu, jos
galia. Pasak Hazrato Inajato Chano – didžiojo mistiko, vis
dėlto muzikuojantysis ir jo minties kokybė yra turbūt dar
svarbesni nei vien paties teksto ištransliavimas. Tarkim,
grojant Mozartą, labai svarbu individuali unikaliai autentiška interpretacija, kurią lemia ir sudaro atlikėjo būsena,
jausena tuo metu.
Būna, jog kartais groji ir galvoji apie atlikimą, grojimo techniką, intonaciją, o kartais groji ir tarsi išskrendi. Tai absoliuti komforto būsena: absoliučiai nieko nereikia galvoti, esi pagautas muzikos, tiesiog panyri į ją.
Būna tokių atvejų, kai pradingsti laike. Kartą patyriau tai.
2013-aisiais įgyvendinau dar vieną svajonę – grojau su Šv.
Kristoforo kameriniu orkestru Šv. Kotrynos bažnyčioje
Antonio Vivaldi Metų laikus. Tai pareikalavo iš manęs itin
daug pastangų, darbo ruošiantis, bet vis dėlto „įkandau“ ir
ryžausi groti. Atsimenu potyrį, kai jau grodamas, versda-
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Vytautas Sriubikis su Himalajų dubenėliais. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

mas paskutinį puslapį, išsigandau pagalvojęs: negali būti!
Kažką praleidau! Man pasirodė, jog tik pradėjome groti,
o kūrinys jau baigiasi – groju paskutinę dalį! Tik paskui
suvokiau, kad dėl ypatingos mano būsenos: susikaupimo,
atsidavimo ir pačios muzikos pakylėjimo, nepastebėjau
laiko. Esu dėkingas likimui už tokius momentus, galbūt
jie ir nedažni, bet ypatingi.
Manau, kad mūsų gyvenamas laikas privers šiek tiek
kitaip žvelgti į garsą; apskritai kas yra pats garsas. Ne paslaptis, garsas turi milžinišk ą poveikį mums! Kalbant ne
tik apie sielos gelmes, bet ir psichiką. Iš tiesų garsas turi
įtakos fizikai. Žinomi eksperimentai su garso poveikiu

vandeniui, kaip, pavyzdžiui, skambant Bacho sakralinei
muzikai, galima sakyti – liturginei muzikai, nes Bachas
nėra parašęs nė vienos natos nepaskirdamas jos Aukščiausiajam, vandens molekulės sudaro tobulą mandalą.
Devyniasdešimt šešis mūsų organizmo procentus sudaro
vanduo, taigi muzikos, apskritai garso poveikis yra nesuvokiamai didelis.
Oriento, Indijos muzikos arba sufizmo atstovai, man
atrodo, savo esybe, savo giluma yra kur kas pranašesni už
Elbės filharmoniją, apskritai Vakarų civilizacijas. Teatleidžia man nuoširdūs klausytojai, muzikos mylėtojai, bet,
tarkim, ateiti į operos teatrą vien dėl šampano ir karšto
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šokolado puodelio per pertrauką, – kaip liudija atlikta apklausa, – irgi yra nuostabu, nes ir tie žmonės gauna dozę
tos sakralinės paslapties, tos didžiosios muzikos mokslo ir
mistikos paslapties, kuri iš tikrųjų veikia nematomai, bet
apčiuopiamai ir sielos gelmes, ir psichiką, ir fizinį kūną.
Kokia Jūsų, kaip fleitininko, svajonė be ribų?
Kaip sakoma, svajok atsakingai! Vis dar pasvajoju, bet nesakau garsiai, nes Dievas gali pasijuokti. Turiu lyg svajonę, lyg sapną. Šalia mano mėgto laikraščio Die Zeit buvo
leidžiamas žurnalas Uni, skirtas universiteto bendruomenei. Jo pabaigoje būdavo trumpa rubrika-esė Ich habe ein
Traum ir pateikti klausimai kokiai nors meno, mokslo, politikos asmenybei. Galbūt dėl pavadinimo prasminio žaismo šalia atsakymų būdavo žmogaus užmerktomis akimis
nuotrauka. Vokiečių kalboje Traum yra ir sapnas, ir svajonė. Lyg juokaudamas sakau, kaip filmo What Women Want
(Ko nori moterys; režisierė Nancy Meyers, 2000) veikėjas,
patyręs elektros iškrovą, įgavo gebėjimą girdėti moterų
mintis, taip aš kadaise pamaniau, kaip būtų įdomu girdėti žmones kaip muziką. Susipažįsti su žmogumi ir girdi jį
kaip skambančią muziką. Tam tikra prasme taip ir yra –
kiekvienas žmogus turi savitą balsą, o tai vis dėlto yra pats
nuostabiausias instrumentas, teatleidžia man fleitininkai.
Balsas man vis dėlto yra pats gražiausias instrumentas.
Tačiau pagalvojęs, kad norėčiau girdėti žmogų kaip muziką, iš karto išsigandau, mintis išgąsdino mane. Muzika
gali būti ir didelis bauginantis triukšmas, ji gali ir pagąsdinti, be to, kaip minėjau, kaip ji gali pakylėti aukščiau
buities, nukildinti į tikriausią kosmosą, visai kitas erdves,
kurios gali ir bauginti. Kaip neretai ir nutinka post-postpostmodernios muzikos koncertuose. Tenesupyksta mano
kolegos, modernios muzikos šalininkai. Vis dėlto gal tos
svajonės ar sapno geriau atsisakysiu.
Labai palinkėčiau ypač mums, muzikantams, ir ypač
šiuo laiku, kuris tikrai, manau, yra išskirtinis, – žvelgiant
globaliai, atrodo, kad vos ne biblinį metą išgyvename, –
jog kiek įmanoma garsu, jo kokybe švarintume sielas. Grojant mūsų sielos labai ryškiai tobulėja ir pasklinda erdvėje.
Tad norėčiau mums visiems palinkėti ir ypač sau, jeigu
turime tokią dovaną – muziką, išnaudoti šią galimybę –
gražinti, harmonizuoti sielas. Visi turime savų trūkumų,
savų demonų, muzika yra mus globojanti stichija, ji apvalo ir leidžia irtis per gyvenimą šiek tiek toliau nei esame,
šią akimirką būdami čia, keliauti pačios gražiausios idėjos
link, ten, kur gimė pati muzika.
Jūsų siūlymu, ko pasiklausyti interviu straipsnio skaityto
jui, kad muzika susitiktų ir bent šiek tiek pažintų Jus – flei
tininką Vytautą Sriubikį?
Be to, kad esu muzikas, dar esu ir melomanas. Dabar gal
atidžiau renkuosi, ko klausytis, bet klausausi nepaprastai
daug įvairiausios muzikos: to, kas susiję su mano profesija, tai – savaime suprantama, ir tęsiant sunkiuoju metalu,
folku... Galbūt vienas pirmųjų muzikinių šokų, kurį patyriau J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje, įvyko likus pusmečiui iki valstybinių egzaminų. Mokytoja Laima Šulskutė

pasiūlė nueiti į fonoteką ir paklausyti mano valstybiniame
egzamine grosimo Mozarto koncerto interpretacijos. Atsisėdau fonotekoje, užsidėjęs ausines, pradėjau klausyti.
Tai mane iš tiesų šokiravo, buvau apstulbęs – apstulbęs
nuo grožio fleitos garso, nuo instrumento valdymo. Tai
vienas ryškiausių atsiminimų. Grojo fleitininkas Jamesas Galway’us, kuris fleitą XX a. antroje pusėje priartino,
galbūt įtraukė į populiariąją muziką, jo dėka fleita tapo
konkurencinga. Galway’aus unikalumas, meistriškumas
mane pribloškė ir tam tikra prasme išgąsdino. Tada pagalvojau, jeigu taip negrosiu, tai apskritai ir nenoriu groti.
Jeigu negali pasiekti bent jau panašios muzikinės raiškos
galios, jeigu bent jau per kruopą nepavyksta priartėti prie
to, tai ir neverta tuo užsiimti. Iš tiesų buvau apstulbintas
šio žmogaus grojimo.
Kartą, dar Šveicarijoje, Bazelio mieste, naktį žiūrėjau labai įdomų filmą Mr nobody (Ponas Niekas; režisierius Jaco Van Dormael, 2004). Žiūrėjau, tačiau vienu metu
supratau, jog iš tiesų ne tiek žiūriu, o klausausi už kad
ro dainuojančios moters balso. Pažiūrėjęs filmą, iki ryto
ieškojau YouTube, kol radau būtent filmo garso takelyje
skambančią Cecilia’os Bartoli Casta Diva – ariją iš Vincenzo Bellini operos Norma. Tą naktį išklausiau visų primadonų, tarp jų ir mūsų gerbiamos Irenos Milkevičiūtės,
ir Renée Fleming Casta Diva atlikimus. Cecilia Bartoli
mano ausys, net ne ausys – mano siela pajuto kaip kažką išskirtinai ypatingo. Tąkart tarytum nustojau žiūrėti
filmą ir susikoncentravau į tai, kas vyksta arijoje Casta
Diva, tokia Bartoli atlikimo galia. Mane pribloškė nežemiškas atlikimo grožis ir tai, kaip Bartoli perteikė kūrinį.
Tai ir vadinu sakralumu. Buvo girdima Bellini Norma, o
ne Bartoli. Taip, dainuoja ji, tačiau be jokio narcisizmo, o
kaip kažką švento keldama į aukštybes. Bartoli technika,
balso valdymas, vibrato, koloratūra mane pakerėjo. Tapau didžiuliu jos meno gerbėju. Tai – unikali asmenybė.
Unikali. Tikrai rekomenduoju kiekvienam išgirsti. Cecilia
Bartoli yra kometa.
Nepaprastai gražus filmas Human’s musics ( Yann Arthus-Bertrand, 2017), tai dokumentiniai fragmentai, daug
pasakantys, labai iškalbingi. Skamba įvairi, unikalaus grožio muzika, groja Prahos simfoninis orkestras. Tai savotiška kelionė per šalis, kultūras. Tikrai rekomenduoju pažiūrėti šį filmą, būtinai su geromis garso kolonėlėmis ir
dideliame ekrane. Filme perteiktas mūsų planetos grožis,
žmonių grožis, įvairovė. Jautiesi pakylėtas, regėdamas, kokia graži mūsų planeta Žemė.
Gerbiamas Vytautai, ačiū Jums už turiningą ir be galo tur
tingą Jūsų muzikinį pasaulį – už visas kartu ir kiekvieną
atskirai patirtį, vertą gyvenimo.
Elvina, ačiū jums. Dabar ne tik važiuoju, saulei leidžiantis, jūros link, bet kartu išgyvenau paralelią kelionę savo
gyvenimu – atsigręžiau atgal ir jaučiuosi labai pakylėtas,
supratau: esu labai laimingas žmogus. Jūs privertėte mane
prisiminti daugelį labai šviesių dalykų, kurie yra mano širdy. Jeigu pavyksta koncertas, ir matau laimingus žmones,
mielai tarnauju, nes muzikos menas vis dėlto yra tarnystė. Tikiuosi, kad ir toliau pavyks dalintis muzikos garsais.
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Brangakmenis
į tautos išminties lobyną

Bendraminčiai ir kolegos
Andrius Konickis ir Juozas
Algimantas Krikštopaitis.
Gedimino Zemlicko
nuotrauka

Prieš keletą metų bene kiekviename Naujosios Romuvos
numeryje skaitytojai rasdavo įdomų filosofo ir mokslo istoriko profesoriaus Juozo Algimanto Krikštopaičio (1931–
2018) straipsnį. Iš jų medžiagos redaktoriaus Andriaus
Konickio (1956–2021) rūpesčiu buvo pradėta profesoriaus
kultūrologinių knygų leidyba, įamžinusi garsių mūsų gyvenamojo meto mokslo, kultūros, meno žmonių veiklą.
Šios knygos – istorinės atminties saugykla, jos sukūrimas – tikras žygdarbis, mat užfiksuota lietuvių kultūros
raida esminių politinių įvykių, Lietuvos valstybingumo atgavimo kontekste. Profesorius buvo ne tik šių procesų stebėtojas ir analitikas, savo moksline ir visuomenine veik
la siekė daryti jiems įtaką žadindamas tautinę savimonę.
Tad ne vienam bendraminčiui ir bendražygiui kilo mintis
sudaryti prisiminimų knygą apie garbųjį mūsų šviesuolį.
Tačiau atsigręžkime į kelių metų praeitį.
Jau ir vėl kovo pabaiga. Pavasarėja, miestas nusimetė
nešvarų sniego rūbą, atokaitoje kalasi žolytė... Nedidelėje
kultūros istorijos salytėje, kaip ir kasmet paskutinį kovo
penktadienį, tuojau prasidės mokslo istorikų ir filosofų
konferencija. Dešimtą valandą ryto iš užu pirmininko sta-

lo pakyla vyriškis, apžvelgia čia susirinkusius, o galbūt pažvelgia ir į savo minčių tolumas. Pusę minutės trunka tyla,
ateina susikaupimas, posėdžio pirmininkas prabyla į auditoriją žemu, dusloku balsu. Tai – profesorius, Lietuvos
mokslo istorikų ir filosofų bendrijos pirmininkas Juozas
Algimantas Krikštopaitis. Ši konferencija tęsia akademiko
Pauliaus Slavėno dar 1950 metais įkurtos Gamtos mokslų
ir technikos istorijos komisijos prie Lietuvos MA prezidiumo tradicijas, kurias prieš tris dešimtmečius perėmė
mokslo istorikas ir filosofas J. A. Krikštopaitis. Taigi, profesorius kasmet rengia konferencijos darbotvarkę ir kviečia joje dalyvauti Vilniaus kultūrininkų elitą.
Konferencija, įvykusi 2018 metais, deja, profesoriui
buvo paskutinė. Tausodamas likusias jėgas, profesorius
skubėjo užbaigti savo penktąją Asmenybių galerijos knygą, kurios ištraukos jau buvo pasirodžiusios savaitraštyje Literatūra ir menas, kultūros žurnale Naujoji Romuva.
Profesorius Juozas Algimantas Krikštopaitis paliko visus
žemiškuosius darbus 2018 m. lapkričio 11 d.
Naujosios Romuvos redakcija surengė knygos Prakal
binta kasdienė patirtis sutiktuves 2019 m. rugsėjo 11 d. Ži
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Knygos
Prakalbinta
kasdienė
patirtis viršelis.
Autorius –
Rokas Gelažius.
2019

nijos draugijos salėje. Susibūrime buvo svarstoma mintis
parašyti atsiminimų knygą apie patį profesorių. Buvo prisimintas paties Juozo Algimanto Krikštopaičio atsakymas
į klausimą, kokia galėtų būti biografinė knyga apie jį patį:
Tai turėtų būti dokumentinė knyga. Man brangių žmonių,
mano bendražygių ir bendraminčių atsiminimų apie mane
rinktinė. (2011 m. lapkričio 8 d.)
2021 metų liepą Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų
bendrijos komiteto posėdyje buvo nutarta imtis įgyvendinti šį sumanymą. Daugelis pakviestų asmenų, pažinojusių profesorių, labai palankiai atsiliepė į kvietimą, ėmė
rinkti medžiagą ir kurti tekstus.

Darbą spartino knygos sudarytojai, kiekvieną mėnesį
kviesdami autorius susitikti. Po dviejų mėnesių jau turėjome pirmuosius tekstus. Surinkus visų 24 autorių tekstus,
į darbą įsitraukė knygos mokslinis redaktorius, kuriam
teko aprėpti visų tekstų įžvalgas. Penktajame autorių susitikime 2022 metų sausio pradžioje knygos rankraštis buvo
patvirtintas, o vasario 2 dieną pasirašytas spaudai.
Knygos sudarytojai gautus prisiminimus sudėstė į šešias dalis. Po įžangos, pavadintos Chemikas, alpinistas, fi
losofas, trumpai pateikiančios pagrindinius profesoriaus
biografijos bruožus, pristatoma pirmoji dalis: Kasdienės
būties atšvaitai. Iš šios dalies tekstų aiškėja Juozo Algimanto Krikštopaičio asmenybės charakterio bruožai, bendravimo su artimaisiais ir bičiuliais ypatumai, gyvenimo
siekiai ir veiklos kelių pasirinkimo motyvai. Sūnaus Kasčio tekste – ne tik išsamus pasakojimas apie profesoriaus
buvimą tarp artimųjų; čia atskleistos ir šeimos puoselėjamos tradicijos, vertybinės nuostatos, plačios visuomeninės sąsajos. Faktologinė straipsnio dalis paremta Tėvo
dienoraščiais, kita archyvine medžiaga, o žmogiškųjų santykių – labai tikrais ir subtiliais jausmais. Sūnaus pasakojimą papildo jautrus anūkės Vasarės Krikštopaitytės tekstas. Aišku, mokslininkui, giliai pasinėrusiam į kūrybinę
veiklą, prisiėmusiam atsakingą organizacinę veiklą, jaut
riai reaguojančiam į politinius įvykius, dažnai tenka atsiriboti nuo kasdienių rūpesčių. Gal ir bendravimas su
vaikais tada apsiriboja tik pokalbiais prie pietų stalo ar
atostogomis... Tačiau neabejotinai Tėvo autoritetas vaikams Kasčiui ir Skaidrei turėjo lemiamos įtakos renkantis gyvenime mokslinės kūrybos kelią. Juozas Algimantas Krikštopaitis tikrai nebuvo mokslininkas, užsidaręs
„dramblio kaulo bokšte“. Gal dalyvavimas studentiškoje
meninėje saviveikloje, alpinistiniai žygiai išugdė stiprų
bendradarbiavimo poreikį, atidų dėmesį bičiuliams, kuris

Lietuvos mokslo istorikų
ir filosofų bendrijos
metinė konferencija
Scientia et historia
2018 m. Tai buvo
paskutinė konferencija,
kurioje dalyvavo Juozas
Algimantas Krikštopaitis.
Gedimino Zemlicko
nuotrauka

NAUJOJI ROMUVA, 2022, NR. 1 (618)

Knygos Viršukalnės redakcinis
komitetas ir keli autoriai
Šnekučio kavinėje Vilniuje.
Iš kairės: G. Zemlickas,
A. Jakimavičius, A. Grigelis,
L. Klimka, V. Stepulis,
K. Krikštopaitis, B. Railienė ir
A. Kareiva. 2021 m. rugsėjo 6 d.
Rolando Barodičiaus nuotrauka

galiausiai išsiliejo ir į visuomeninę mokslo istorikų veiklą,
ir į siekį aprašyti ir įamžinti reikšmingų mūsų gyvenamajam metui ir ateičiai mokslo bei kultūros žmonių veik
lą. Profesoriaus dalyvavimas ir mokslo, ir kultūros renginiuose visada buvo aktyvus, iškeliantis ir pačią renginio
prasmę. Mokėjo įvertinti ir pasidžiaugti kolegų darbais,
iškelti juos į viešumą. Siauresniame bičiulių rate nevengė
šaipokiškų apibūdinimų, beje, juos taikydamas ir sau. Tokia bendravimo maniera galėjo nustebinti tik prašalaitį, o
bičiulius ragino atidžiau pasižiūrėti į save tarsi iš šalies. Ko

Knygos Viršukalnės rankraštį
aptaria redakcinis komitetas.
Iš kairės: K. Krikštopaitis,
L. Klimka, B. Railienė, A. Grigelis
ir A. Kareiva. 2022 m. sausio 5 d.
Rolando Barodičiaus nuotrauka

iš tiesų nepakentė profesorius – arogancijos, susireikšminimo ir apsimetinėjimo. Visa tai liudija knygoje pateikti
artimų bičiulių tekstai.
Antroji knygos dalis – Gamtos paslapčių paviliotas –
prakalbina tuos, kurie gerai žino ir gali įvertinti Juozo
Algimanto Krikštopaičio mokslinį įdirbį gamtos mokslų
srityje. Apie tai – akademikų chemiko Aivaro Kareivos ir
geologo Algimanto Grigelio straipsniai. Puiku, kad abu
autoriai mokslą vertina kaip kultūros ir sociologijos fenomeną matydami jo pasiekimų reikšmę tautai ir valsty-
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Knygos rankraščio spaudai
pritarta. Iš kairės: A. Grigelis ir
A. Kareiva. 2022 m. vasario 2 d.
Birutės Railienės nuotrauka

bei. Iš laiko perspektyvos į Juozo Algimanto Krikštopaičio
atradimus tyrinėjant elektrocheminius procesus, vykstančius puslaidininkiui reaguojant su metalu, pažvelgta žurnalisto ir fiziko Gedimino Zemlicko diskusijoje su
Niujorko universiteto profesoriumi Romualdu Šviedriu ir
pačiu atradimų autoriumi. Įdomus faktas, kad šios krypties fizikocheminių tyrimų tęsėjas vokiečių mokslininkas
Gerhardas Ertlis buvo pagerbtas Nobelio premija. O jo vadovo H. Gerišerio kitados išreikštas noras dalintis idėjomis ir bendradarbiauti su Puslaidininkių fizikos instituto
mokslininkais nepajėgė įveikti vadinamojo „pirmojo skyriaus“ budrumo. Naujai mokslo žmonių kartai tai turbūt
nežinoma tarnyba, griežtai saugojusi sovietinės valstybės
paslaptis – tiek proto pasiekimus, tiek ir technologinį atsilikimą. Tikriausiai nežinoma ir ką reiškė mokslininkui
sovietinėje sistemoje būti „nevyjezdnoj“...
Trečiasis knygos skyrius – Išminties ir laisvės ke
liu – tai prisiminimai, kuriuos pateikė Juozo Algimanto Krikštopaičio kolegos, žinomi mokslininkai: filosofai
Vacys Bagdonavičius, Naglis Kardelis, Krescencijus Stoškus, Saulius Kanišauskas, sociologas Arvydas Virgilijus
Matulionis, mokslo istorikas Romualdas Šviedrys, edukologas Žibartas Jackūnas. Pasukęs mokslo filosofijos keliu, Juozas Algimantas Krikštopaitis rado filosofinių apibendrinimų išsiilgusį gamtamokslinių pasiekimų barą.
Kolegų straipsniai iš tiesų pateisina knygos pavadinimą
Viršukalnės, nes Juozo Algimanto Krikštopaičio įžvalgos,
atskleidžiančios humanistinį pradą gamtos pažinime, yra
tikrai aktualios. Juolab jos svarbios mūsų krašto mokslui,
nūnai sutelkusiam dėmesį į praktinę naudą greit teikiančias tyrimų sritis. Įdomių minčių straipsniuose išsakyta
ir apie išlaisvintą nuo ideologinių suvaržymų filosofinį
mąstymą, tokį reikalingą strateguojant Lietuvos valstybingumo raidą.

Ketvirtojoje dalyje, pavadintoje Nepakartojama
asmenybės trauka, prisiminimais dalijasi bendražygiai
mokslo istorijos ir filosofijos baruose: akademikas ekonomistas Antanas Buračas, bibliografė Birutė Railienė,
entomologas Algimantas Jakimavičius, matematikas Juozas Banionis ir kiti. O toje jau istorija tampančioje atmintyje – nelengvai nueitas kelias ir sovietmečiu, ir laisvoje
Lietuvoje. Profesorius Juozas Algimantas Krikštopaitis –
šio kelio švyturys, ilgus metus atkakliai telkęs negausias
pajėgas šiam labai reikalingam darbui, reikalingam tautos orumui ir savigarbai išlaikyti, Lietuvos vardui pasaulyje garsinti, paskatinti jaunimą rinktis mokslo kelią.
Taip pat pravartų prognozuojant ir teisingai strateguojant atskirų mokslo sričių raidą... Kodėl šis kelias buvo
ir tebėra nelengvas, – nesunku suprasti matant mokslo biurokratijos stagnaciją, o kartu ir aukštojo mokslo
nuosmukį.
Penktoje knygos dalyje – Magiška muzikos ir meno
galia – išryškėja, kokia jautri buvo profesoriaus siela dvasinei jausmų raiškai. Mokslininko analitinis mąstymas,
išlavintas meninis skonis, intelektualo pagarba aktoriui,
atlikėjui ir dailininkui – štai tie dėmenys, pagrindžiantys
Juozo Algimanto Krikštopaičio tekstų apie teatrą ir dailę
išliekamąją vertę. Ką jau sakyti apie jų skaitymo malonumą... Profesoriaus minčių reikšmingumą knygoje paliudija operos žinovo Rimgaudo Kazakevičiaus, tapytojo
Giedriaus Kazimierėno, bibliotekininkės Angelės Putelienės pasakojimai.
Šeštoje knygos dalyje – Nepamirštamos kelionių aki
mirkos – suspindi tikrų kalnų viršūnės, kurių magišką
trauką visą gyvenimą jautė Juozas Algimantas Krikštopaitis tapdamas tarsi lietuviškojo alpinizmo metraštininku.
Jo pirmosios knygelės, jo pasisakymai žiniasklaidoje bei
alpinistų renginiuose masino jaunimą atrasti paslaptingą-
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ją pasaulio dalį, vadinamą Kalnais. O ten ir save iš esmės
per nelengvus išbandymus pažinti, amžinąsias dvasines
vertybes pasitikrinti... Juozo Algimanto Krikštopaičio žodis buvo įtaigus ir įvardijant pirmąsias lietuviškas Pamyro viršūnes. Apie jaudinančias lietuvybės sąsajas su kalnų
sportu byloja ir mūsų legendinio alpinisto Vlado Vitkausko pasakojimas. Labai įdomią Juozo Algimanto Krikštopaičio organizuotą pažintinę kelionę į Taimyro pusiasalį knygoje aprašė kitas alpinistas Vitalius Stepulis. Tos
kelionės tikslas buvo aplankyti sovietinių lagerių žemę
ir susipažinti su nykstančios Šiaurės tautelės nganasanų
etnografine buitimi. Tai žmonės, iki mūsų laikų išlaikę
tradicinę elnių augintojų gyvenseną. O jų folklore – archajinė akmens amžiaus žmonių pasaulėžiūra. Keliautojų
tuomet padarytos nuotraukos nukelia laiko sparnais į tolimą žmonijos praeitį...
Prisiminimų knygos pabaigoje – knygų, kurių autorius arba bendraautoris buvo Juozas Algimantas Krikštopaitis, bibliografija.
Atskiro žodžio vertos knygoje surinktos nuotraukos.
Jų nemažai. Keletas darytos paties Juozo Algimanto Krikštopaičio, kitos – iš autorių asmeninių archyvų, renginių.
Atsiminimų autoriai, turėję savo asmeniniuose archyvuose daugiau nuotraukų – mielai jų teikė knygai, tikslino
nuotraukose užfiksuotus faktus. Knygoje nuotraukų aprašai išsamūs, kai kurie – net teikiantys užuominų savarankiškoms istorijoms.
Knygos radimąsi paskatino artėjanti garsiojo fizikochemiko Teodoro Grotuso mirties 200 metų sukaktis, kurią nutarta paminėti mokslo istorikų konferencija Scientia
et historia. Juk Juozas Algimantas Krikštopaitis – žymiau-

Knygos Viršukalnės viršelis. Autorius – Rimantas Dichavičius

sias šio mokslo genijaus palikimo tyrinėtojas ir jo atminimo įamžintojas. Lietuvos mokslų akademijos Teodoro
Grotuso fondas sutiko išleisti knygą apie profesorių Juozą
Algimantą Krikštopaitį – atvedusį Teodorą Grotusą į Lietuvos mokslo istorijos Olimpą.

Prie Juozo Algimanto
Krikštopaičio ąžuoliuko
Šv. Mikalojaus gatvėje
Vilniuje. Iš kairės:
L. Klimka, V. Stepulis,
A. Grigelis. 2021 m. spalio
6 d. Gedimino Zemlicko
nuotrauka
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VIKTORIJA DAUJOTĖ

Sušilti ugnies namuose
* * *

* * *

advento paviršiuj,
su gile ąžuolo,
su žiemos viržiais

eina praeina,
kol atsimena, gyvena,
kai užmiršta, miršta

kuokšteliai žolės
iš po sniego ankstyvo,
varnos, kojom liesom

tikrai yra sena,
kas iš dar gyvo šaknų,
kurios save iki savęs atsimena

atkakli yra gyvybė,
kyla, veržias į viršų,
išlikti, nesuvysti

gyvybė yra kantri,
minta pati savimi,
maldomis, mantromis

gyventi, kol nepamirši

turėsi, jei nesisavinsi

* * *

* * *

snygūriuoja,
gūriuoja – ir žodžių guriniais
puriais viskas lengvai apsikloja

saulelė perkopė gruodį,
gyvenu gerai,
jei ir tik taip atrodo

atsargai dar pasirinkti,
kaip gvilbių riešutų,
žodžių, tinkamų rimams

vėjo raiteliai
lekia į rytus
laukais, be kelių

lėtai nuo kaimyno šuto,
aukštaitijos klausydamasi,
sniegino balso šuns

ir ritasi debesys, ritasi
mėlynėjančiom properšom,
ko dar galėčiau prašyti

širdies permušimai, ekstrasistolės

negi to, ką ir pernai užpernai

* * *

* * *

ženklai pilnaties –
ką vakar parašei,
šiandien išsipildys

Žvaigždė Kalėdų,
vis dar žydinti krauju
iš žemės žaizdų

mėnulis lyg ant ašies
nematomos pakabintas,
liūdnai prasišiepęs

sukasi visa, juda,
o Žvaigždė vis ten pat,
maža lyg aguonos grūdas

jaunos obelytės bintas,
vėjo nudrėkstas,
žievė briedžio nutrinta

ir vis dar saulė pateka,
pateka ir nusileidžia,
žmonės meldžia taikos

įsižiūri akim drėkstančiom

ir tyli per amžius medžiai
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* * *

* * *

linksmintis?
klausti? suklusti?–
atkaklūs sielos esmininkai

obuolys iš bilaišių
sausio pirmąją,
lyg laiškas užmirštas

neatsakei, ko klausiau,
vėjas žodžius nusinešė,
žvarbus, iš šiaurės

prisiminti ir priminti,
virpa ant lūpų, virpa,
ieškanti žodžio mintis

šiltos ašaros –
giliai, nematomai,
po širdies šarvais

būti, žeme pavirsti,
priglusti, prisiglausti –
pajusti seserį mirtį

duodi, Malone, ir atimi

ir brolį vėją nuo gaudkalnio

* * *

* * *

iš atminties ugnį kuriu,
klausausi, kaip spraga,
kur toji spraga, kur

lūpinės armonikėlės muzika
po Prisikėlimo,
brolio, kuris mirs mažas

gal ir žinau, bet argi
ryžčiausi atsakyti,
pakelti žinojimo vargą

šatrom užmesta linmarka,
apeiti, ratu apsukti,
pasaulis dar gyvas ir margas

liepsna į akis,
tikra ar atsimenama,
išbūti, išsilaikyti

pakalnėse tirštas ūkas,
o šviesos pluošte –
siauras, jaukus kelukas

sušilti ugnies namuose

ir žydintis klevas ošia

* * *

* * *

vyšnių sodas – iš klasikos
ar iš gyvenimo meno,
giliai apsnigtas

sniegą nuo tako nukasė,
supynė plonas kasas,
išmokė klausimų – kas,

metafora mano ne mano,
skaityta ar pamatyta
didžiojoje scenoje

kame, ko, kam, su kuo, ką,
nežinojau, kad linksniuoju
ir kad medžio šaka

gyva, jei teka įteka,
ginčas su režisieriumi, –
po kojomis jausti taką

esaty ir laiku būtuoju
už lango siūbuos ir siūbuos,
atsilieps tarsi amžinas tuoj

ir savo žemelę sierąją

tarsi vakaro vėjo bosas
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Straipsnio publikaciją parėmė

R O B E R TA S K U N D R OTA S

Didysis gyvenimo kelyje dainius
Juk kelias – tai gyvenimas.
j a c k k e r o ua c

Gyvos būtybės yra nesuskaičiuojamos –
prisiekiu išgelbėti jas visas;
Aistros yra nesibaigiančios –
prisiekiu užgesinti jas visas;
Mokymų yra begalybė – prisiekiu pažinti juos visus;
Budos kelias yra nesuvokiamas – prisiekiu pasiekti jį.
Šie mahajanos bodhisatvos įžadai, laisvai versti iš korėjiečių kalbos, prieš tris dešimtmečius ir vėliau skambėjo
prieš kiekvienas meditacijos pratybas Vilniaus Kwan Um
Zen mokyklos šventyklėlėje, apsuptoje lieknų aukštų pušų
Valakupių miškuose. Kelioms dešimtims Rytų kultūros ir
mąstysenos entuziastų tai buvo pirmasis tiesioginis prisilietimas prie dzenbudizmo ir meditacijos, kertinių Kerouaco kūrybos ir gyvenimo aspektų.
Jackas Kerouacas Kelyje, kaip teigia oficialūs šaltiniai,
parašė per tris savaites. Tiesa, paskui kone šešerius metus
tekstą čiupinėjo, šį bei tą gludino ir kantriai laukė, kol
monumentalus veikalas išvys pasaulio šviesą. Jimas Canary, Indianos universiteto spaudos leidinių konservatorius,
teigia, kad Kerouacas rašė po šimtą žodžių per minutę.
Per tas pašėlusio rašymo dienas vartodamas stimuliuojančius preparatus (benzedriną), fone plyšaujant džiazo
muzikai, be perstojo barškindamas spausdinimo mašinėlės klaviatūrą, jis kaip pamišęs išklojo savo potyrius kelyje su tuometiniais bitnikais1 Nealu Cassady, Williamu
S. Burroughsu, Lucienu Carru, Henry Cru, Carolyn Cassady, Allenu Ginsbergu, Herbertu Hunckle’u, Allanu Temko, Edu White’u, Alu Hinkle’u ir kitais veikėjais, pirmuose
leidimuose užslaptintais pseudonimais ir tik išleidus originalųjį ritinį2 – jau tikrais vardais. Kerouacas su draugais
kiekvieną akimirką nutrūktgalviškai braunasi į daiktų gilumą: „Visa, ko troškau, ko troško Nilas, ko troško bet
kas – įsiskverbti į daiktų esmę, kur, tarsi gimdoje, galėtum
susiriesti į kamuoliuką ir miegoti ekstazišku miegu, kurį
patiria Barouzas, susileidęs į veną didelę dozę M.“3 (Kely
je, p. 268); nepatikimais, skylėtais žodžių tinklais sugauti
gyvenimo paslaptį, nugrimzti į patį žodininkystės dugną:
„Alenas: Mes su Nilu atidarėme šauniausią sezoną. Bandom absoliučiai nuoširdžiai ir absoliučiai iki galo papasakot viską, kas dedasi mūsų galvose. Kartais prireikia net
dviejų dienų prisikasti iki dugno. Tenka pumpuotis benzedrino.“ (Kelyje, p. 75)
Jacko Kerouaco rašysena, kaip ir Ernesto Heming
way’aus, saikinga, tekanti, naratyvas, vaizdavimas santū-

rus, lakoniškas, bitnikams gyvenimas kūpa, verda, liejasi
per kraštus. Gyvenimo neįmanoma sustabdyti, to ir nereikia siekti, tiesą liudija tik čia ir dabar esatis, svarbu viską
spėti išgyventi: „O Nilas paprasčiausiai buvo vaikinas, pašėlusiai apgirtęs nuo gyvenimo...“ (Kelyje, p. 27) Būti kelyje – tai visa ko pagrindas: „Už manęs – nieko, priešaky –
viskas, kaip visada kelyje.“ (Kelyje, p. 128) Kelyje sutinki
draugus, išsiskiri, kad vėl susitiktum, gyvenimas nesustoja
nė minutei: „Norėjau susipažinti su kiekvienu, pasišnekėt
su visais... (Kelyje, p. 135) Trumpiau: „...juk kelias – tai gyvenimas.“ (Kelyje, p. 311)
Knygos fabula paprasta: Kerouacas ištuštino sąmonę,
išgręžė atmintį ir veik minučių tikslumu be skyrybos ženklų (originalusis ritinys) aprašė savo pašėlusias fantasmagorines keliones. Literatūros pasaulyje tuo metu tai buvo
naujiena. Žinoma, sąmonės šuorą iki tol jau buvo naudoję
Marcelis Proustas, Jamesas Joyce’as, Williamas Faulkneris
ir kiti garsūs rašytojai, psichozes, vidines suirutes, paranormalybes ir sekso orgijas aprašė Marquisas de Sade’as,
André Gide’as, Henry Milleris, tačiau Kerouacas nepasuko intelektualiuoju keliu, rašydamas neapmąstė pačios
kelionės, jos siekių, tikslų, nepasidavė racionaliam veiklos
apibendrinimui – jis tiesiog rašė. Anoks čia laimėjimas,
galima būtų suabejoti, laksto patrakėliai po pasaulį ir krečia nesąmones, pliurpia niekus. Tačiau Kerouaco kalba
subtili, neperkrauta, pagauli, aprašytose kelionėse apstu
taikliausių detalių – kur pradėjo keliauti, kas pavėžėjo,
iki kur, ką valgė, ką kalbėjo, ką išgyveno – viskas tampa svarbu, o važiavimas į Meksiką, kur užfiksuoti ne tik
miestai ir miesteliai, bet ir kaimai, kaimeliai, kalnai, upės,
aprašytas veik matematiškai tiksliai. Tūlą skaitytoją gali
atstumti perteklinės gėrimo, narkotikų ir kūniškos meilės orgijos, nežaboto šėlsmo knygoje per akis, bet už šios
širmos slypi meilė artimam, gailestis visoms gyvoms būtybėms, troškimas susilaikyti nuo išlaidavimo kūno poreikiams, ryškėja budistinė autoriaus pažiūra. Tačiau, lekiant
beprotišku greičiu, pamirštama apie gydomąjį stabdžių
poveikį, narkotikų įaudrinta sąmonė pradeda iškreiptai
priimti gyvenimo reiškinius, Budos prigimtis neskaidriame veidrodyje įgauna pamėkliškų bruožų, autorių ima sekinti perpildytos aistros: „Ir čia, nežinau kodėl, pasidariau
kaip trenktas. Aiškiai, kaip kokiam paranojiškam regėjime, man pasirodė, kad Beatrisė – toks buvo jos vardas –
paprasčiausia kekšiukė, kuri kabina vyrus autobusuose ir
taip melžia šlamančiuosius.“ (Kelyje, p. 131)
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Jackas Kerouacas, 1959

Ypatingas autoriaus dėmesys ir meilė muzikai, bibopui, kul džiazui: „Noriu, kad būčiau laikomas džiazo poetu, traukiančiu ilgus bliuzus sekmadienio pavakary“4.
Džiazas, kuris XX amžiaus viduryje išgyveno aukso amžių, pakerėjo bitnikus. Jie lengvai įveikdavo tūkstančius
kilometrų, kęsdavo šaltį ir alkį, neturėdavo kur galvos
priglausti vien tik tam, kad išgirstų nepakartojamą Lennie’o Tristano, Warne’o Marsho, Lee Konitzo, Mileso
Daviso, Theloniouso Monko, Charlie’o Parkerio ir kitų
džiazmenų pasirodymą: „Skrybėlėtas tenorininkas pūtė
aukščiausias... natas... jis varė toliau, pašėlusiai griaudint
būgnams... Muzika siautėjo, ir tenorininkas tai pagavo, ir
visi žinojo, kad jis pagavo.“ (Kelyje, p. 291); „Klausyk, tam
altininkui praeitą naktį pavyko pagauti TAI – o pagavus
nepaleisti – dar nesu matęs tipo, galinčio taip ilgai išlaikyti.“ (Kelyje, p. 304)
Išauklėtas krikščioniška dvasia, Kerouacas į savo dvasinių vadovų būrį priima ir Kristų, tad nieko stebėtino,
kai retsykiais jam tarsi seniesiems dykrų atsiskyrėliams
atsiveria bibliniai vaizdai: „Staiga mintyse išvydau Nilą –
baimę keliantį angelą, degantį, virpantį džiaugsmu, neramiais tvinksniais artėjantį keliu link manęs, atūžiantį
baisiu greičiu kaip debesis, persekiojantį mane kaip Drobule Apsigaubęs Keleivis lygumoje, griūte užgriūvantį.“
(Kelyje, p. 385)
Po Kelyje išėjo Dharmos valkatos. Šią knygą Kerouacas parašė dar greičiau nei Kelyje – per vienuolika dienų.
Tai dvasinių kelionių ir mininušvitimų knyga. Kerouacas
su Gary Snyderiu (knygoje jis – Džefis) traukia į kalnus,
kur, kaip ir senieji dzeno meistrai, medituoja, gieda giesmes, švarina protą ir stengiasi peržengti nusistovėjusius
ydingus pančiojančius įpročius. Grįžę į civilizaciją, nusileidę nuo kalnų ir iki ribų įsikrovę švarių minčių draugai
neria į San Fransisko bohemos gyvenimą, kartu su kitais
bitnikais varinėja nesibaigiančias kalbas apie budizmą,
dzeną, pasaulio ir sielos reikalus, geria vyną, mylisi, klau-

so muzikos ir elgiasi trenktai: „Tačiau šiose šėlionėse glūdėjo išmintis...“5 (Dharmos valkatos, p. 91)
Jackas Kerouacas taip piešia savo draugo Gary dvasinę struktūrą: „Džefis čia buvo laikomas keistuoliu – tai
įprasta koledžo žmonėms, jie visada taip galvoja išvydę
tikrą žmogų, juk koledžuose mokslinama beveidė vidurinioji klasė, kuriai didžiausia laimė gyventi miestelių pakraščiuose, gretomis surikiuotuose išdailintuose namuose
su pievelėmis ir televizoriumi kiekvienoje svetainėje – visi
žiūri tas pačias programas ir galvoja apie tą patį, o šio
pasaulio džefiai tuo metu klaidžioja tyruose ir stengiasi išgirsti balsą, šaukiantį tuose tyruose, mėgina patirti
žvaigždžių ekstazę, įminti tamsią nesuprantamą beveidės,
abejingos, linkusios persivalgyti civilizacijos kilmės mįslę.“ (Dharmos valkatos, p. 36) „Ir dar labiau mane žavėjo
tai, kad šis didis vyrukas, uoliai išstudijavęs Rytų poeziją, antropologiją, ornitologiją ir visa kita, kas parašyta
knygose, šaunus nuotykių ieškotojas kalnuose bei giriose,
staiga išsitraukė savo varganus nuostabius medinius karolius ir pradėjo melstis lyg koks šventasis iš senovės dykumų – kaip nuostabu tai matyti plieno gamyklų ir oro uostų
prigrūstoje Amerikoje.“ (Dharmos valkatos, p. 63)
Bitnikai daug dėmesio skiria kūniškai meilei, tam patvirtinančių pavyzdžių ieškodami senovės Rytų religijose:
„Tibete ir kai kur senovės Indijoje moterys bodhisatvos, –
tarė Džefis, – šventyklose ir kartais ritualinėse olose tarnaudavo kaip šventosios sugulovės, gimdydavo dorus
palikuonis ir medituodavo. Visi – ir vyrai, ir moterys –
medituodavo, pasninkaudavo, rengdavo tokias šventes
kaip mūsų, vėl sėsdavo valgyti, gerti, kalbėdavosi, vaikščiodavo po apylinkes, lietinguoju metų laiku gyvendavo
viharuose, o sausuoju – po atviru dangumi, ir jiems nekildavo jokių klausimų dėl sekso. Rytų religijos tuo mane
visada traukė.“ (Dharmos valkatos, p. 30)
Galvočius bitnikų poetas Allenas Ginsbergas kritikuoja tuometinę San Fransisko bohemą: „...aš čia jau dveji
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metai ir dar nesutikau nė vieno dėmesio verto bičo, tikrai,
nė vieno nušvitusio proto...“ (Dharmos valkatos, p. 31)
Dzenbudistas Kerouacas purtosi etikečių, teigia, kad jis
nėra dzeno sekėjas: „Klausyk, Džefi, aš nesu dzenbudistas,
aš rimtas budistas, senamadis svajoklis, Hinajanos bailys iš vėlyvojo Mahajanizmo laikų...“ (Dharmos valkatos,
p. 13) Tačiau draugai dėl to, kas yra budistas, o kas – ne,
nesiginčija, jie tiesiog išgyvena čia ir dabar ekstazę, prisimindami savo pirmtakus: „Eidamas per šį kraštą, pradedi suprasti tobulų haiku perlus, juos sukūrę Rytų poetai niekada neprisigerdavo kalnuose, nieko panašaus, tik
klajodavo skaistūs kaip vaikai ir užrašydavo tai, ką mato,
be jokių literatūrinių įmantrybių ar vaizduotės užgaidų.“
(Dharmos valkatos, p. 54)
Kalnai didingi, paslaptingi, beveik neįveikiami. Jackas Kerouacas puikios fizinės formos, drąsiai kopia į
aukštybes, vis dėlto jis racionaliai žiūri į galimus pavojus
kalnuose, ypač siekiant viršūnių. Kiek sutrikusį draugą,
nesiryžtantį lemiamam šuoliui, kalno viršūnėje Gary drąsina: „Tokio kopimo paslaptis, – paaiškino Džefis, – lyg
dzenas. Negalvok. Tiesiog šok. <...> Taip, žmogau, žinai,
man kalnas – tai Buda. Tik pagalvok apie kantrybę, apie
šimtus tūkstančių metų visiškoj visiškoj tyloj, jie lyg nebyliai meldžiasi už visas gyvas būtybes ir laukia, kol mes
liausimės kvailioję.“ (Dharmos valkatos, p. 58–60)
Gary Snyderis ruošiasi keliauti į Japoniją, į budistų vienuolyną, studijuoti budizmo, Kerouacas apmąsto
draugo išvykimą: „Šitas vargšas vaikis dešimt metų už
mane jaunesnis, o aš su juo jaučiuosi kaip kvailys, pamirštu visus idealus ir džiaugsmus, kuriuos pažinau per
pastaruosius girtuokliavimo ir nusivylimo metus, jis nesuko galvos, kad neturi pinigų, jam ir nereikia jų, o reikia
tik kuprinės su plastikiniais džiovinto maisto maišeliais
ir pora gerų batų, jis keliauja ir džiaugiasi milijonieriaus
privilegijomis kalnuose. Bet koks gi podagros kamuojamas milijonierius tau lips į šį kalną?“ (Dharmos valkatos,
p. 67–68)
Bitnikai juokiasi iš miesčioniškumo, daiktų kulto,
troškimo turėti daug niekučių ir dorai nieko nesuprasti,
neišgyventi dzenbudistams, o ir šiaip visiems mistikams,
brangių ekstazių: „...aplinkui vien tik darbo sistemos vergai – gamink, vartok, dirbk, gamink, vartok, aš regiu didžiulę kuprinių revoliuciją, tūkstančiai, milijonai jaunų
amerikiečių bastosi po pasaulį su kuprinėmis, kopia į kalnus melstis, linksmina vaikus, guodžia senius, džiugina
jaunas drauges, senas – juolab, visi jie – Dzeno pamišėliai,
klajoja ir kuria eiles, tiesiog iš galvos, šiaip, be jokios priežasties...“ (Dharmos valkatos, p. 86)
Kalnuose, dykumose, toli nuo civilizacijos triukšmo
Kerouacas medituoja, kaupia dvasinį turtą: „Palaiminta
naktis. Išsyk panirau į visišką bemintį transą, kuriame
man vėl buvo atskleista: „Mintys pasibaigė“; atsidusau,
nes man nebereikėjo galvoti, ir pajutau, kaip mano kūnas
panyra į palaimą, kuria negalima nepasitikėti, buvau visiškai atsipalaidavęs ir susitaikęs su visa efemeriško sap
no, sapnuotojo ir paties sapnavimo karalija. Ir dar visokiausios mintys, tarkime: „Vienas žmogus, praktikuojantis
geraširdystę tyruose, vertas visų šio pasaulio šventyklų...“
(Dharmos valkatos, p. 117)

Jackas Kerouacas supranta, kad per daug prisirišęs
prie žodžių, kuriais stengiasi nupasakoti savo patirtus išgyvenimus: „...aš panorau papasakoti jam apie viską, ką
atradau medituodamas girioje. – Ak, bet juk tai tik žodžių srautas, – pasakė jis [Džefis] liūdnai, nustebindamas
mane. – Nenoriu klausytis, kaip tu vis žodžiais apibūdini žodžius, žodžius, žodžius, kuriuos kūrei visą žiemą,
žmogau, aš noriu nušvisti veikdamas.“ (Dharmos valkatos,
p. 148)
Romane Kelyje Kerouacas žavisi Nealu Cassidy, veik
dievina jį, Dharmos valkatose jis šlovina Gary Snyderį, visai pamiršęs Nilą (šis vėl iškyla Big Sure), apie jį vos keli
sausi sakiniai: „Kodis buvo mano senas bičiulis, prieš kelerius metus San Franciske leido man pagyventi savo palėpėje, senas patikimas draugas.“ (Dharmos valkatos, p. 96)
Galima manyti, kad Kerouacas, pasinaudodamas draugų
atvaizdais, piešė savo paveikslą, todėl kiekvienoje knygoje nauji centriniai personažai, kiti lemiami veikėjai, apie
kuriuos sukasi įvykių grandinės.
Nepamirštas Dharmos valkatose ir 1955 m. spalio 7 d.
San Fransisko Six Gallery įvykęs legendinis bitnikų poezijos vakaras, kuriame poeziją skaitė ir gyvai improvizavo
Allenas Ginsbergas, Philipas Lamatia, Michaelis McClure’as, Gary Snyderis ir Philipas Whalenas. Kerouacas vakarėlyje buvo girtas, todėl, užuot skaitęs poeziją, garsiais
šūksniais ragino draugus poetus „pavaryti“.
Big Sure Jackas Kerouacas detaliai aprašinėja savo
dvasinę degradaciją, žiaurius vidinius demonus, kurie
siurbia iš jo gerąją energiją atsilygindami paranojos, psichozių, beprotybės šuorais. Rašytojas visiškai sutrikęs po
nesuvokiamos šlovės ir ūmaus Kelyje pripažinimo: „...toji
knyga man „atnešė“ šlovę, atnešė jos tiek, kad trejus metus
iš proto varė telegramos, telefono skambučiai, prašymai,
laiškai, lankytojai, žurnalistai...“6 (Big Suras, p. 10) Todėl
tikisi, kad „...jis [Lawrence’as Ferlinghetti] paslapčia nuveš mane į savo trobą Big Suro giriose ir aš ten netrukdomas praleisiu šešias savaites, kaposiu malkas, nešiosiu
vandenį, rašysiu, miegosiu, keliausiu pėsčiomis...“ (Big Su
ras, p. 9) Tačiau nervinė įtampa nepalieka, priešingai, ji
lėtai, bet pragaištingai vis auga, todėl Kerouacas sako pats
sau: „Staigiai judinkis arba tau galas.“ (Big Suras, p. 12)
Jackas Kerouacas ypač taikliai, veik smulkmeniškai,
tarsi pro mikroskopą stebi, kaip diena dienon jo sąmonė
temsta: „Nemiga, prakaitas, drebulys, kankinamas silp
numo pojūtis... košmarai (mirties košmarai)“ (Big Suras,
p. 69), jis vis neadekvačiau suvokia situaciją: „Dėl to sumaištis mano iškamuotose pragertose smegenyse tik auga,
mane persekioja nuolatinės užuominos apie mirtį...“ (Big
Suras, p. 94), kai kada jis visiškai iškrinta iš peizažo, nesupranta, kas vyksta, kur jis ir ar jis vis dar jis. Rašytojui
vaidenasi blogio jėgos, jis niršta ant pasaulio, draugų ir
bendraminčių, negelbsti (greičiau dar labiau varžo ir pančioja) nė seksas, alkoholis, narkotikai. Rašytojas nekenčia
net savo mėgstamos veiklos, rašymo, nes „...rašymas – tai
tik pavėluota mintis, tik įbrėžimas paviršiuje...“ (Big Su
ras, p. 123) Knygos pabaigoje Kerouacas trokšta sugrįžti į
įprastą dvasinę orbitą, numesti kaustančius pančius, tiki,
kad „...viskas bus taip, kaip buvo pradžioje – Paprasta auksinė visus laiminanti amžinybė – Nieko niekada nebuvo –
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Netgi šios istorijos... Viskas vis tiek išeis į gera – Ir bus taip
pat amžina, ir taip pat švytės auksu – Ir nėra reikalo dar
ko nors sakyti.“ (Big Suras, p. 185)
Ypatinga Jacko Kerouaco knyga Pabusk. Budos gyve
nimas, kurioje jis aprašo Budos gyvenimą ir kelią į nušvitimą. Tai religinė-filosofinė budizmo studija.
Ne paslaptis, kad rašytojas nesaikingai vartojo svaigalus, tai galų gale jį ir pakirto pačiame jėgų žydėjime, sulaukus vos keturiasdešimt septynerių.
Ginčijamasi, kiek ir ar apskritai Kerouacas buvo budistas. Jo kolega filosofas Alanas Wattsas abejojo tvirtu
Kerouaco budistiniu pamatu. Johnas Cage’as, gudriai atsiribojęs nuo dzeno, traukia per dantį 1957 metais JAV pasirodžiusią ir jaunimą prikausčiusią Kerouaco knygą Kelyje,
pabrėždamas pigų jos populiarumą tarp nesubrendusių
paauglių. Didysis dzeno Vakaruose propaguotojas Daisetzas Teitaru Suzuki, su kuriuo artimai bendravo Wattsas,
Whalenas, Cage’as, gana kritiškai atsiliepė apie mokinius
bitnikus, neva jie iki galo neperprato dzeno subtilybių.
Savo ruožtu D. T. Suzuki mokytojas Soyenas Shaku kritikavo meistrą dėl neleistino dzeno populiarinimo. Ką gi
visa tai reiškia? Ogi tai, kad visi šie žmonės buvo didūs
dzeno skleidėjai, tikrieji adeptai ir puoselėtojai. Tai klasikinis dzenas, nuolat laužantis tradicijas ir pašaipiai vertinantis net didžiųjų dzenbudistų adeptų veiklą.
Jacko Kerouaco Kelyje, pirmą kartą Lietuvoje išleista
1972 metais, iškart sužavėjo neformalų, hipiuojantį jaunimą, skaitantį intelektualus F. Kafka, A. Camus, J. P. Sartre’ą, K. Abe, T. Manną ar H. Hesse, tačiau tik vėliau, išėjus

Robertas Kundrotas. Kelyje

kitoms autoriaus knygoms lietuvių kalba, išryškėjo gilesni, su dzenu ir apskritai budizmu susiję Kerouaco kūrybos klodai. Lietuvių autorių kūryboje nerastume ryškių
bitnikų atspindžių, tačiau, tarkime, semiautobiografinėje
Jurgio Kunčino Tūloje galima įžvelgti paralelių su neturtėlio ir „atšokusio“ nuo šio pasaulio veikėjo gyvenimu, bendrybių su Kerouaco apdainuotais bitnikais. Sovietinėje
sistemoje bitnikai ir hipiai tebuvo valkatos, kuriems grėsė
baudžiamoji atsakomybė arba priverstinis poilsis psichiatrinėse gydyklose, todėl šis judėjimas pas mus neprigijo.
Populiarus jaunimo šlaistymasis, blaškymasis autostopu,
tranzavimas, įkvėptas 1972 metais pasirodžiusios knygos
Kelyje, tebuvo bitnikų idealų nuskurdinimas.
Kaip rašė romano Kelyje vertėja Irena Balčiūnienė:
„Neišsižadėkime J. Kerouaco kūrybą smelkiančios nuotykio ieškojimo dvasios. Ji leidžia pajusti gyvenimo skonį,
kvapą, virpulį, svaigulį, saldumą...“7
1

2
3
4
5
6
7

Vertėja Irena Balčiūnienė „beatniks“ verčia kaip „palūžę“ arba „nušvitę“, bet, ko gero, šio termino apskritai nereikia versti, kaip neverčiame
hipių, pankų, gotų, rokerių etc.
Jack Kerouac. Kelyje. Originalusis ritinys. – Vilnius: Baltos lankos,
2010.
Čia ir toliau nurodant puslapį cituojama iš Jack Kerouack. Kelyje. –
Vilnius: Baltos lankos, 2010.
Keith Shadwick, Jazzwise, 2021-11-15.
Čia ir toliau nurodant puslapį cituojama iš Jack Kerouac. Dharmos
valkatos. – Vilnius: Baltos lankos, 2007.
Čia ir toliau nurodant puslapį cituojama iš Jack Kerouac. Big Suras. –
Vilnius: Baltos lankos, 2012.
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/ibalciuniene–nieksybe–prasideda–
nuo–tokiu–kaip–as–arba–kerouaco–dvasia–lietuvoje.d?id=58715311.
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Sukarpytas Ievos Naginskaitės šimtmetis
Minint 100-ąsias dailininkės Ievos Naginskaitės (1921–2012) gimimo metines, surengtos jos tapybos ir retrospektyvinė knygų paroda Ką padarė žirklės. Ekspozicijose plačiai supažindinama
su menininkės asmenybe ir kūrybiniu palikimu. Parodose buvo eksponuojama tapyba, grafika,
knygų iliustracijos, piešiniai, eskizai, etiudai ir niekur anksčiau nerodyti fotografijų dienoraščiai,
kurie atveria dailininkės žvilgsnį į pasaulį.
Tapytoja aktyviai kūrė sovietmečiu, šeštą–aštuntą dešimtmečiais, tuo metu ji dalyvavo meno
pasaulio gyvenime, bet rinkosi nišines temas: tapė peizažus, kūrė iliustracijas vaikų knygoms.
Tad šiandien menininkę daugelis atranda iš naujo ir įvertina jos kūrybinį talentą. Ievos Naginskaitės sukurta interaktyvi knygelė Ką padarė žirklės įspaudė ryškų pėdsaką vaikų knygos meno
istorijoje. Prieš šešiasdešimt metų sukurta knyga kaip niekad aktuali šiandien.
Ta proga menotyrininkė Brigita Sinickienė kalbina Ievos Naginskaitės palikimo saugotoją, dukterėčią Justą Petronienę ir knygų dailininkę, grafikę, Knygų šalies vadovę Sigutę Chlebinskaitę.

Gerbiama Justa, Ieva Naginskaitė užaugo Rokiškyje lietu
vių pedagogų, visuomenės veikėjų šeimoje. Ar galite plačiau
papasakoti apie dailininkės šeimą, ją supusią aplinką?
Ieva Naginskaitė gimė 1921 m. gegužės 26 d. Vilniuje,
o užaugo Rokiškyje. Jos tėvai į Vilnių atvyko iš Rusijos
po Pirmojo pasaulinio karo. Ievos tėtis Stasys Naginskas
mokėsi Maskvoje ir dalyvavo lietuviškoje veikloje. Buvo
laikraščio Aušrinė redaktorius, kurį laiką redagavo ir laik
raštį Santara, kuris buvo leidžiamas Peterburge. Grįžęs į
Vilnių 1918 metų gegužę, įsiliejo į lietuvišką veiklą: bendradarbiavo rengiant Lietuvių kalbos žodyną, dirbo Lietuvių mokslo draugijos sekretoriumi, redagavo lietuviškus
žurnalus. Beje, vėliau rašė ir Naujajai Romuvai.
Ievos tėvai susitiko Vilniuje, 1920 metais sukūrė šeimą. Po metų gimė Ieva. Abu tėvai Vytauto Didžiojo gimnazijoje dirbo mokytojais, aktyviai dalyvavo lietuviškoje
veikloje. Tuo metu lenkų politinis spaudimas buvo didelis,
ir Stasys Naginskas net buvo įtrauktas į persona non grata
sąrašus ir per vieną dieną turėjo palikti Vilnių. Naginskų
šeima išvyko į Rokiškį, nes mama Adelė Diržytė-Naginskienė buvo iš ten kilusi, galėjo prisiglausti šalia artimųjų.
Rokiškyje Ievos tėvai mokė gimnazijoje, jiems atvykus dar tik besikuriančioje. Vėliau jis tapo gimnazijos direktoriaus pavaduotoju. Dėstė lietuvių kalbą. Šalia
mokyklos pasistatė namus. Tais laikais nepriklausomos
Lietuvos valdžia mokytojams leido išsipirkti dvaro žemę,
nutiko taip, kad šalia įsikūrė visa mokytojų kolonija. 1925
metais gimė mano mama, Ievos Naginskaitės sesuo Alė
Naginskaitė. Namuose vyravo laisva atmosfera, tėvai skatino kūrybinę veiklą.
Kokią prisimenate savo tetą?
Ieva Naginskaitė buvo mano krikšto mama. Buvau vienintelis Ievos vienintelės sesers vaikas, savo vaikų ji neturėjo,
tad jai buvo svarbu bendrauti, leisti laiką kartu. Kai atvažiuodavo pas mus į svečius, visada veikdavome ką nors
įdomaus, aktyviai leisdavome laiką. Pamenu, kaip žiemą

Naginskų šeima prie namų Rokiškyje 1940 metų birželio pradžioje

išsiruošėme čiuožinėti su didelėmis rogėmis, kartu ant jų
susėdome ir leidomės nuo kalno – didžiulio, tiesiog skriejome. O jai tuo metu buvo jau daugiau kaip penkiasdešimt!
Ji buvo sudariusi sutartį su Rokiškio liaudies teatru ir
Kultūros mokykla, kurių spektakliams kūrė dekoracijas.
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Mane nusivesdavo į teatrą ir leisdavo įsitraukti į kūrybinį
procesą: dėliodavome dekoracijų detales, žiūrėdavome,
derindavome. Rokiškiui dirbo dešimt metų, kūrė konstrukcines, mobilias dekoracijas, spektaklių kostiumus. O
su visomis piešimo priemonėmis atvažiavusi į svečius,
piešdavo mūsų šeimos narių, kitų giminių portretus.
Papasakokite apie Ievos Naginskaitės asmenybę.
Ieva buvo drąsi, kūrybinga, turėjo labai lakią vaizduotę ir
gerą gebėjimą konstruoti įvairius dalykus. Taip pat buvo
be galo jautri tiek menui, tiek ją supusiems žmonėms.
Buvo viena pirmųjų moterų, vairuojančių automobilį,
tecnhikos dalykai jai nebuvo svetimi. Kai laikė egzaminą
vairuotojo teisėms gauti, reikėjo papasakoti apie alkūninį
veleną. Jai tai nebuvo sudėtinga užduotis. Sklandžiai viską papasakojo, kas ir kaip veikia, parodė. Egzaminuotojai
buvo nuščiuvę. Tuo metu gyveno Žvėryne, 1956 metais
įsigijusi automobilį, didžiuliu greičiu važiuodavo dabartiniu Gedimino prospektu – taip mokėsi vairuoti. Jai būdavo įdomu, kaip veikia daiktai, technika, kaip jie padaryti
ir panašiai. Turėjo gerą konstrukcinį mąstymą. Tad tikrai
neatsitiktinai sukūrė interaktyvią knygelę Ką padarė žir
klės. Ko gero, kai žinai, kaip veikia velenai, sukurti perkirptą knygą su į įvairias kombinacijas susidėliojančiais
puslapiais nėra taip sudėtinga.
Buvo labai draugiška, darbšti, savo draugei dailininkei Birutei Demkutei pastatė sodo namelį. Suorganizavo statybas, padarė projektą, brėžinius. Kartais prižiūrėdavo Albinos Makūnaitės vaikus. Rokantiškėse buvo
dailininkų sodai, buvo susikūrusi menininkų-sodininkų
bendruomenė, visi buvo kaimynai. Ievai tai buvo labai
įdomu. Sodino augalus, padėjo kaimynams. Pati pasistatė sodo namelį.
Menas jai visada buvo be galo svarbus, juo domėjosi, juo gyveno. Parodose nuo 1950 iki pat 2011 metų buvo
eksponuojami jos tapybos, grafikos darbai, piešiniai.

Moskvičiuje ir šalia jo, 1960

Ieva Naginskaitė, 1959

Ieva nugyveno ilgą gyvenimą, mirė sulaukusi devyniasdešimt vienerių. Jos gyvenimas – tarsi sukarpytas istorijos žirklių: užaugo tarpukariu, Nepriklausomoje Lietuvoje, matė tiek vokiečių okupaciją, tiek sovietmečio
pradžią, tiek pabaigą, tiek Atgimimą.
Kada išryškėjo Ievos Naginskaitės polinkis į meną?
Iš pradžių mokykloje Ieva labai domėjosi gamta, bet pasikeitė jos labai mėgta gamtos mokslų mokytoja. Mokydamasi gimnazijoje, redagavo sienlaikraštį Spragilas, kuria-
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Profesoriaus Antano Gudaičio „vaikai“
Vilniaus dailės instituto
kieme (Ieva Naginskaitė pirma iš kairės),
1947 metų pabaiga

me buvo publikuojami piešiniai ir tekstai. Ievos gabumus
pastebėjo dailės mokytojas Simanavičius, jis jai padovanojo akvarelinių dažų dėžutę. Nuo tada Ieva atrado piešimą
ir susidomėjimas daile tik augo. Taip prasidėjo dailininkės kelias.
Ieva Naginskaitė pradėjo studijuoti tapybą karo metais.
1942 metais įstojo į Vilniaus dailės institutą, buvo prof. An
tano Gudaičio mokinė. Su kokiais iššūkiais dailininkei teko
susidurti studijuojant?
Ieva mokėsi sunkiomis sąlygomis. Karo, nepriteklių metais studentus „palaikydavo“ siuntiniai iš namų. Ievos tėvai
nebuvo ūkininkai, sunkiai galėjo paremti, tad Ievai teko ir
badauti, ir šaltyje gyventi. Yra gavusi siuntinį su malkomis
pasišildyti – tiesiog šeima neturėjo kuo daugiau paremti. Po
metų institutą uždarė vokiečių valdžia. 1943 metais visos
aukštosios mokyklos buvo uždarytos. Tuomet Ieva grįžo į
Rokiškį mokytojauti, mokė vaikus kūno kultūros – reikėjo kaip nors išgyventi. Buvo sportiška, aukšta, iniciatyvi ir
buvo pakviesta mokyti. Vėliau vėl grįžo į Vilnių ir 1949 metais baigė studijas pas profesorių A. Gudaitį.

Sigute, o ką Jūs galite pasakyti apie Ievos Naginskaitės stu
dijų metus ir tapybą?
Ieva Naginskaitė buvo viena pirmųjų Antano Gudaičio
kurso studenčių. Aš manau, tapytojas Ievai darė didelę
įtaką ir ji, kaip ir jos dėstytojas autoritetas, bandė būti
tapytoja.
Tai, ko A. Gudaitis išmokė Ievą Naginskaitę ir kitus menininkus, išryškėjo per Gudaičio prizmę. Ieva Naginskaitė po kelionės laivu pamatė visai kitokį pasaulį. Ji
bandė eksperimentuoti, kurti abstraktų meną – yra išlikę
keli darbai, bet vis vien „nepersilaužė“, nes šaknys liko su
Gudaičio mokykla. Tačiau jai peizažo matymas buvo artimesnis nei abstrakcijos ar dekoratyvinės formos konstravimas.
Ieva Naginskaitė yra puikiai įvaldžiusi liniją, galima sa
kyti, kad ji yra linijos meistrė. Nagrinėjant iliustracijas į
akis krinta menininkės gebėjimas keliomis linijomis sukur
ti gyvą, labai tikrovišką vaizdą. Gali keliais potėpiais pa
vaizduoti bites, geba perteikti autentišką nuotaiką.

1949 metų Dailės instituto diplomantės
(antra iš kairės Ieva
Naginskaitė, trečia – skulptorė Ona
Lipeikaitė)
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Pirmoji dailininkų
grupė Palangos
kūrybos namuose
(centre
pirmoje
eilėje – Antanas
Žmuidzinavičius,
šalia iš dešinės – Ieva
Naginskaitė), 1957

Ieva Naginskaitė turi kaligrafinio, japoniško, Rytų kultūrose egzistuojančio gebėjimo. Vienu prisilietimu, vienu
potėpiu užfiksuoti esmę. Mane tai labai žavi, keista, kad
ji šio įgūdžio neišplėtojo. Nors tapybos darbai, kurie yra
sukurti laisva raiška, jie kvėpuoja: tarp eskizo ir tapybos
kūrinio ribos – turi daug gyvybės. Kai kurios knygų iliustracijos yra sukurtos juodu tušu ir primena užsienyje populiarią komiksų kultūrą. Ji, kaip tapytoja, gebėjo reikštis
per spalvą ir per liniją. Bandė ne tik tušą, bet ir pieštuką,
anglį, bandė lino raižinio techniką.
Gaila, kad menininkė neleido sau saviraiškos daugiau. Atrodo, kad buitis jai neleido visiškai pasinerti į kūrybą. Susidaro toks įspūdis, kad buitis vienam žmogui
yra per sunki. Ieva Naginskaitė užsiėmė viskuo: mašinų
tvarkymu, sodo, draugių vaikų priežiūra. Kūrybai reikia
laiko, susitelkimo. Reikia būti pakankamai egoistiškam,
atsiriboti nuo pasaulio ir skirti laiką tik saviraiškai ir kūrybai. Galbūt ji matė daugiau prasmės santykyje su kitais – tai kaip kūrybos forma. Tačiau galime tik spėlioti.
Gyvenimas, bendravimas, pagalba kitiems. Matome, kad
ji vienu metu tarsi sustojo ir darė tiek, kiek reikalinga išgyvenimui, o nebe kūrybai.
Justa, kas mokėsi Dailės institute kartu su Ieva Naginskaite?
Jos bendramokslė buvo skulptorė Ona Lipeikaitė. Taip pat
turėjo artimą ryšį su skulptore ir piešėja Emilija Liobyte.
Sunkiai pakėlė staigią draugės mirtį, labai dažnai ją prisimindavo.
Draugavo su dirbtuvių kaimyne, grafike, knygų iliustruotoja Birute Demkute ir skulptore Nijole Gaigalaite,
dailininkėmis Albina Makūnaite, Janina Mačiokaite-Pleškūniene.

Ievos Naginskaitės plakatas personalinei parodai Dailės salone,
1966–1967
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kitus dailininkus. Tais laikais retas turėjo automobilį. Teta
„Moskvičių“ įsigijo už iš savo draugės Onos Lipeikaitės
vyro pasiskolintus pinigus. Tuo metu ji intensyviai iliustravo knygas vaikams – ir taip po truputį grąžino skolą.
Po studijų baigimo dešimt metų, iki 1959-ųjų, Dailės
institute dirbo laborante. Aukščiau karjeros laiptais negalėjo kilti, nes stoti į komunistų partiją atsisakė.
Sigute, žvelgiant istoriškai, įdomu tai, kad 1949–1961 me
tais tuometės Valstybinės grožinės literatūros leidyklos Vai
kų ir jaunimo literatūros redakcijos vedėja buvo Aldona
Liobytė. Jos nuopelnas knygų vaikams iliustravimui yra
milžiniškas, nes ji iliustruoti knygas pritraukė tokius ta
lentus, kaip Ievą Naginskaitę, Aspaziją Surgailienę, Birutę
Žilytę ir kitus. Ar galėtumėte plačiau papasakoti, kokį san
tykį Ieva Naginskaitė turėjo su Aldona Liobyte? Ar jųdviejų
ryšys ir draugystė turėjo įtakos Ievos Naginskaitės, knygų
iliustruotojos, kelyje?

Justa, įdomu, kad 1956 metais Ieva Naginskaitė įsigijo
„Moskvičių“ ir buvo viena pirmųjų vairuojančių moterų
Vilniuje. Susikraudavo drobes, dažus ir išvykdavo studi
juoti gamtos.

Aldona Liobytė turėjo galių pastebėti talentingus kūrėjus,
juos įkvėpti ir paskatinti kurti. Mokėjo atrinkti talentus,
nors kartais patys talentai apie tai net nežinodavo. Tačiau
neužtenka turėti tik talentą, reikia gebėti jį parodyti. Būtent Ievos Naginskaitės knyga Ką padarė žirklės yra didelio Aldonos Liobytės pasitikėjimo parodymas ir naujos
idėjos palaikymas.
Šios knygos leidimas buvo išskirtinis. Sovietmečiu
kiekvienas kūrinys ir knyga buvo peržiūrimas Glavlito komisijos. Glavlitas buvo pagrindinis cenzūros organas. Jie
gauna knygą su visiškai ironišku pavadinimu Ką padarė
žirklės – tai čia jų žirklės? Pavadinimas yra labai metaforiškas. Yra apsimesta tarsi čia bežodė paveikslėlių knyga,
kurioje niekada nesukergiamas žvėris ir žmogus.

Taip, Ieva keliaudavo po Lietuvą ir tapydavo. Nuo 1957
metų dalyvaudavo pleneruose Palangoje, kartu veždavosi

Ieva Naginskaitė aktyviai iliustravo knygeles vaikams nuo
1955-ųjų iki 1961-ųjų. Per šį laikotarpį iš viso sukūrė dvyli

Ona Lipeikaitė. Ievos Naginskaitės portretas
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ka knygelių. Didžiuma jų užsakomosios, kurioms būdinga
nuosaiki meninė raiška, daugiausia vyrauja gamtos moty
vai. Paskutinė autorinė knygelė „Ką padarė žirklės” (1961)
išsiskiria modernia stilistika, interaktyvumu, kuris žadina
vaizduotę ir stebina netikėtumo elementu. Kas lėmė „Ką
padarė žirklės” modernią raišką?
Išdrįsti sukurti nebylią knygą, kuri priklauso tik dailininkui, – čia rašytojas nebedalyvauja, – turėjo būti labai neįprasta tuo metu ir dar neįprasčiau dabar. Užtruko gal
penkiolika metų, kad dailininkas įsitvirtintų savo pozicijoje. Buvo etapas, kai iliustruotojai nebuvo vertinami, tarsi tai buvo nerimta profesija. Dailininkas dažnai sustiprina patį kūrinį – prakalbina vizualine kalba. Manau, turime
džiaugtis, kad Lietuvos knygos istorijoje yra toks objektas.
Nesu tikra, ar svarbu įvardyti, kad iliustracijos yra sukurtus iliustratoriaus – tiesiog Ievos. Ypač kai ji neturėjo šeimos, vaikų, kas ją paskatino. Nes dažnai būna, kad vaikų
gimimas paskatina sukurti iliustruotas knygeles. Tikrai
žinau tokių pavydžių, kai buvo sukurta dukterėčioms, vaikams, anūkams ir tik tada buvo išleista kaip knyga.
Kokie simboliai yra užkoduoti knygelėje „Ką padarė žirklės“?
Šią knygelę galime interpretuoti kaip autorės biografinę
knygą. Ievos šeima papasakojo, kad spėja, jog knygelėje
esantis kostiumuotas vyras su akiniais, skaitantis knygą,
yra Ievos tėtis. Tai galėtų būti šviesuomenės atstovo simbolis nuo nepriklausomos Lietuvos laikų. Taip pat įdomi detalė knygelėje: vienoje iš iliustracijų ant gelbėjimosi rato yra užrašyta: „Kauno marios“. Įdomu, ką autorė
norėjo tuo pasakyti. Nes knygelės kūrimo metai sutampa su Kauno marių istoriniu įvykiu. 1959 metais Kauno
marios užlieja 35 kaimus. Galime kelti daug klausimų.
Mes čia matome mįsles, kurių atsakymų nežinome. Net
ne interaktyvi, o mįslių knyga. Pirmame atvarte – paslėpta trispalvė. Knygelėje gausu simbolių. Pagaliau dailininkė
piešia bityną, tą patį avilį, kurį yra nutapiusi paveiksle Ko
lūkio bitynas. Galbūt ir nuo skaitytojo priklauso: vieniems
pavyksta perskaityti etruskų raštą, kiti tiesiog grožisi ir tik
po truputį atsivėrinėja. Ką padarė žirklės – įdomi simbolių

knyga, gal tiesiog sutapimų, bet man visada įdomu buvo,
kodėl užrašyta „Kauno marios“...
Ievos Naginskaitės knyga iš naujo atgimė 2018-aisiais,
kai buvo perleista ir pristatyta Tarptautinėje Vilniaus
knygų mugėje „Knygų šalies“ kūrybinėje studijoje. Su ko
kiais spaudos iššūkiais susidūrėte sumanydami perleisti
šią knygą? Koks buvo autentiškos knygos atkūrimo pro
cesas?
Matome, kad daugiau Lietuvoje tokių knygų ir neatsirado. Jūratė Račinskaitė tik porą knygų sukūrė. Techniškai
taip išleisti knygą yra sudėtinga, ne viską Lietuvos spaustuvės gali įgyvendinti. Pirmiausia skenavome originalus,
juos skaitmeninome ir bandėme sluoksniuoti. Sovietmečio spauda turi tokį atspalvį, savitumą, kurį reikėjo atkartoti norint perleisti knygą kuo autentiškiau. Tas savitumas
yra gaunamas tada, kai, spausdinant knygas, truputį viena
iš spalvų pasislenka, tuomet ir išgaunamas toks efektas.
Leidžiant knygą, norėjosi išlaikyti šį jausmą. Man buvo
svarbu išlaikyti originalų spaudos vaizdinį. Buvo parinktas panašus popierius, tik geresnis – taip greit nesuyrantis.
Kiekviena knygelė buvo rankomis įrišta.
Kodėl ši knygelė yra tokia svarbi istoriniu kontekstu? Kiek
plačiai apie šią knygelę pasklido žinia? Kodėl 1961 metais
sukurta knygelė vaikams yra tokia svarbi šiandien?
Kai stebi pasaulio knygų kultūrą, kaip tos knygos atsirado,
kas jas sugalvojo, pačias pirmąsias mix and match technikos knygeles. Ieškai šaknų, o kas tavo šalyje tuo metu
buvo sukurta? Ar turime tokių pavyzdžių? Tad manau,
tokia knyga yra kaip asmeninis dienoraštis, ko kiti negali
perskaityti. Lietuvos knygos kultūrai tai yra labai svarbus
atradimas, pamirštas dalykas, kuriuo mes galime didžiuotis. Ieva Naginskaitė išdrįso sukurti visiškai naują knygą.
Esminis knygos bruožas yra perkirpimas pusiau – tai tik
sustiprina metaforišką kalbą. Ir tai kelia klausimus. Suaugusysis tampa vaiku. Keldamas tą klausimą, žiūrėdamas į
piešinį, randi atsakymus iš tos epochos, kurių Ieva mums
nepaliko.
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Kolūkio bitynas, 1957

36

Straipsnio publikaciją parėmė

Tu ne tokia kaip visos
Parodos Tu ne tokia kaip visos, vykusios Akademijos galerijoje
žiemos pradžioje kontekste pokalbis su tapytoju Andriumi Miežiu.
Kalbino Audronė Daugnorienė.

Apie parodos pavadinimą ir beždžionės paveikslą: ar čia
pašiepiamas nuolatinis žmogaus noras evoliucionuoti, to
bulėti?
Mūsų evoliucinėje civilizacijoje užkoduotas terminas „tu
ne tokia kaip visos“. Aplink, kur tik apsidairai per tūkstančius šviesmečių, tokios kaip mūsų planeta su joje knibždančia gyvybe nėra. Žemė yra be galo kūrybinga, ambicinga ir labiausiai išsiskirianti menininkė visoje Visatoje.
Mes gyvename jos mene. Čia net beždžionė gali save kreatyviai tiuninguoti į homo sapiens projektą. Ir apskritai tokioje liberalioje atmosferoje belekas gali tapti belekuo, jei
tik yra noras tobulėti. Keistis gali net vienaląstis lūzeris,
jei tik yra nepatenkintas savo esatim. Todėl mums nuo pat
evoliucijos pradžios veža šis saldus komplimentas – tu ne
tokia kaip visos/tu ne toks kaip visi. Esame užprogramuoti individualistai su baltos varnos sindromu...
Turite labai savitą, Lietuvos tapybos peizažui nebūdingą
braižą. Koks Jūsų receptas? Kaip susiformavote savo tapy
mo stilių?
Ko gero, mano problema ir kartu receptas yra toks, kad
aš nežinojau, kas yra geras menas, kas yra lygis ir kas nelygis. Kūrybiškumas – tai gebėjimas išgeneruoti naujas
idėjas, tai vizionieriškumas su individualia mąstysena, nešabloniški sprendimai, tai mokėjimas tam tikrose situacijose improvizuoti randant optimaliai įdomų ir originalų
sprendimą, neieškant primityvių, stereotipinių kūrybos
metodų. Tas receptas skambėtų gana paradoksaliai – surinkus kuo daugiau informacijos, sugebėti ją atmesti norint atrasti savo pasaulėžiūrą. Intelektas išlaisvina, bet
kartu ir įkalina pretenzingame dogmatizme. Svarbiausia
kuo labiau plėsti savo akiratį neapsibrėžiant vien „teisingais“ postulatais, nežinoti, „kaip turi būti“, nes būti savimi
reiškia neatitikti kažkieno suformuotų standartų. Kūryba
tai nuoširdžios klaidos, kurios neleidžia tau prarasti to
vaikiško pažinimo džiaugsmo.
Savo stilių vadinate pop-siurrealizmu. Kas jame popartiško
ir kas – siurrealaus?
Visada žavėjo eklektiškas vaizduotės ir kultūrinės antropologijos kokteilis. Mūsų žmogiškoji realybė su savo intencijomis ir inercijomis yra be galo siurreali. Loginis
mąstymas joje retas svečias, tad daugiau veikia absurdo
teorijos, kurias mes stengiamės pateisinti kaip žmogiškąjį
veiksnį. Tai ir dramatiška, ir juokinga vienu metu. Mūsiškę egzistenciją priskirčiau tragikomedijos žanrui su gau-

siais popkultūros ir siurrealistinio poskonio leitmotyvais.
Labai dažnai POP svajonės tampa SIURRE AL makabrijomis. Man žiūrėti į pasaulį rimtai suraukus antakius – per
sunki misija.
Kūryboje Lietuvoje neretai nevengiama sunkių, tamsių iš
gyvenimų įkūnijimo, o Jūsų kūryba kupina žaismės, taikios
ironijos, nors temos – neką mažiau rimtos, tik į jas žvelgia
ma šviesiai. Kaip Jums tai pavyksta? Ar lietuviai supranta,
pripažįsta humorą kūryboje? Kodėl jis mene, man rodos,
gana retas?
Mano galva, apie rimtus, gilius potyrius galima kalbėti
žaismingai, nepuolant į desperatišką drumzlinų atspalvių
pelkę, kurioje įklimpęs bandai pats save ištraukti už plaukų. Asmeniškai kūryboje atsikvošėti nuo pernelyg klampaus gylio man padeda suvokimas, kad ir koks didelis
dvasinis skausmas būtų, jį nesunkiai numalšina nedidelis
danties skausmas. Mums nuolat kalama į galvą, kad tik
sunkus, niekam nesuvokiamas, niūrus menas yra tikras
menas, o tai, kas džiugina sielą – popsas žemo intelekto
publikai. O esmė tokia, kad mes taip niekad ir nesukuriam
to popso. Intelektualiai pretenzingos kūrybos turim tiek,
kad galime visus uošvių garažus ir kolektyvinius sodus
užpildyti, o štai nė vieno šlagerio, niūniuojamo visame
pasaulyje, nesukuriam… kad ir tokio primityvaus kaip Let
it be. Sena tiesa, kad paprasti dalykai ir yra genialiausi. Ko
gero, pernelyg rimtai save traktuojam, pernelyg kreipiam
dėmesį į savo niekam neįdomius susireikšminimus. Gal
todėl ir pirmaujame nacionalinio sporto rungtyje – pasikabinime ant šakos?
Ar ir gyvenime į viską žvelgiate su humoru, ironija? Jei taip,
kaip tai veikia: ar tai – priešnuodis nuo liūdesio?
Liūdesys gimdo daugelį dvasinių turbulencijų, bet nepasakyčiau, kad tai prasta emocija. Man net kartais patinka tas
ilgesingas, nesuderintų kanklių džeržgesys, kuriomis per
sielos stygas brauko liūdesys. Juk vidinei sanitarijai reikia
to sielos dramatizmo, idant pernelyg neužsipozityvintum
savęs iki neblėstančio išsišiepimo stadijos. O žvelgdamas
į pasaulį su humoru – ypač į save – atrandi tą šviesiąją gyvenimo pusę. Viskas slypi banaliuose dalykuose, kuriuos
mes bandome paskandinti savo egzistencinio nerimo liūne. Juk apskritai gyvenimas – tik trumpa pauzė tarp dviejų
amžinybių: mūsų nebuvo iki gimimo ir greitai vėl nebebus. Tad nėra ko čia per daug liūdėti. Reikia džiaugtis, kad
gyvenam ne amžinai ir todėl turime tą metafizinę privilegiją mėgautis kiekviena šios pauzės akimirka. Suvokimas,
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kad tavo gyvenimas yra visiškas laikinas atsitiktinumas,
tonizuoja.
Kaip apibūdintumėte, kokios temos vyrauja Jūsų kūryboje?
Ko gero, neturiu kokių topinių savo temų. Inspiruoja viskas: pradedant mokslo tyrinėjimais iki popkultūros apraiškų. Kartais paveikslo leitmotyvu gali tapti sakinys,
išgirstas stovint eilėje prie kasos prekybos centre. Specia
liai nesėdžiu užsidaręs kalnuose uoloje, idant manuose
neuronuose nušvistų genealaus šedevro tema. Pasitikiu
balsais galvoje ir vykdau jų komandas – jie kasdien sugalvoja ką nors netikėto, tuo maloniai mane nustebindami
savo pasirinkimais.
Prieš kiek laiko Vilniuje vyko paskutinė Jūsų paroda prieš
šią? Kaip per tą laiką pakito Jūsų kūryba?
Didesnė personalinė paroda Vilniuje vyko 2013 metais.
Ganėtinai keblu pačiam nusakyti, kiek ir kaip pasikeitė
mano rakursų prioritetai. Asmeniškai atrodo, kad atrakinau savyje dar daugiau laisvės. Juk galų gale kūryba – tai
sugrįžimas į save. Tai išsilaisvinimas.
Gyvenate ir kuriate Kretingoje. Koks kultūrinis „klimatas“
šiame mieste? Ar miestas – jo architektūra, peizažai – vei
kia Jūsų kūrinius?
Klimato palankumas kūrybai čia toks, kad niekas neblaško. Tai puiki terpė atsiduoti kūrybai be ypatingų šalutinių
trikdžių. Ramu, tylu, tyku. Išskyrus tai, kad provincijos
ramybė kartais primena letargą, o tai savaip užliūliuoja tą

kreatyvųjį nervą. Kartais labai trūksta to intensyvaus, kokybiško kultūrinio judesio, kurį patiriu sostinėje ar kitame
didmiestyje. Apskritai Kretinga – gera vieta numirti, kaip
pasakytų pagyvenęs indėnų vadas. O su indėnais, aišku,
nepasiginčysi.
Kokia buvo Jūsų jaunystė Vilniuje – ką veikdavo ir apie ką
svajodavo kūrybiškas jaunimas?
Jaunystėje aktyviai pankavome ir nuolat svajojome apie
nepasiekiamas laisves: iš pradžių – nuo mokyklos, po to –
nuo tėvų, vėliau – nuo komunistų partijos ir, žinoma, pati
didžiausia svajonė buvo ta, kad kada nors mes vis vien
ištrūksime į tą supuvusį kapitalistinį rojų. Juo labiau jis
puvo, tuo mes daugiau svajojome. Vieną gražią kovo dieną
pankų mantros buvo išklausytos ir įvyko stebuklas – mus
ištiko Laisvė. Nuo to laiko svajonių nebeturiu, nes nėra
didesnės dovanos už Laisvę.
Koks Jūsų maršrutas būna Vilniuje dabar – kokias kultūri
nes vietas mėgstate lankyti?
Kaip save gerbiantis inteligentas, aplankau visas šventas
vietas dailės piligrimui – NDG, MO, ŠMC ir kitas galerijas.
Dar dažnai, sentimentų vedinas, mėgstu pasibastyti gimtajame Naujininkų rajone. Nostalgija – keistas jausmas.
Nesuprantu jo, bet jis man patinka. Ir šiaip pastebėjau,
kad pradėjo patikti tai, ko nesuprantu.
Dėkojame už pokalbį.

O, Dieve, kaip mane veža tie tavo makaronai! drobė, akrilas, 90x130 cm, 2021
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Apdulkinimas (Pollination), drobė, akrilas, 80x70 cm, 2022

Grynakraujis ekstravertas užtinka medituojanti neveislinį intravertą, drobė, akrilas, 100x180 cm

Ten, po žvaigždėtu dangum, kur tyliai kala kardiogramos, drobė, akrilas, 90x130 cm, 2021

Laimingos avarijos (Molekulės myli chemiją), drobė, akrilas, 90x130 cm, 2021

40

Straipsnio publikaciją parėmė

SANDRA KULIEŠIENĖ

Raidės, bėgančios gyvenimo keliu
Manau, svarbiausia arba raktinė kaligrafijos sąvoka – ranka rašytas arba pieštas šriftas.
Dažniausiai savo ilgametį bendradarbį dailininką Jokūbą Zovę nežinantiems pristatau taip: jis – vienas iš trijų
dar kuriančių šrifto menininkų Lietuvoje – šalia gerai žinomų profesorių Alberto Gursko ir Rimvydo Kepežinsko.
Jokūbas, kaip paprastai, kuklinasi...
Net nežinau, ar dabar VDA studentai mokomi kaligrafijos ir šrifto meno taip, kad vėliau galėtų tuo verstis.
Nors gal jau dabar nėra ar ilgainiui nebeliks poreikio tokiai veiklai... Viską gali kompiuteris. Bet tai – ne apie Jokūbą Zovę. Net sunku nupasakoti, kiek „kilometrų“ rankraščių žmogus išrašė plunksnomis ir teptukais tušu, guašu,
anglimi, kreidelėmis sukurdamas plakatų, firmų ženklų.
Kiek vėliau tų darbų buvo išleista – realizuota leidybiniu
būdu atvirukuose, apipavidalintose bei iliustruotose knygose, pašto ženkluose – ilgi darbų sąrašai... Vieni tų darbų
matyti rečiau, kiti lyg ir savi, įprasti, bet juk beveik niekada nežinome kūrėjo pavardės. Taigi, siūlau susipažinti.
Pirma – autentiški biografijos faktai ir keli autoriniai
tekstai.
Jokūbas Zovė gimė 1948 metais Kamajuose, Rokiškio rajone. 1962–1967 metais mokėsi Telšių taikomosios
dailės technikume, 1969–1975 metais – Vilniaus dailės
institute (dabar – Dailės akademija) pas Leoną Žuklį, Stasį Krasauską, Leoną Lagauską, Vytautą Jurkūną, Leoną
Katiną, Antaną Kučą ir kitus. Dirbo Minties, Vyturio, Ka
talikų pasaulio leidyklose. Nuo 1992 metų dirba Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. 1986 metais
Jokūbo Zovės apipavidalinta Pablo Nerudos knyga Odė
Spaudai pripažinta gražiausia metų knyga. Menininkas
sukūrė daug pašto ženklų, surengė šešias personalines pa
rodas, sukūrė per šimtą firmų ženklų.
Apie save Jokūbas Zovė pasakoja:
1963-ieji, man penkiolika. Lydymas dvidešimtmetės
sesers, atvykstu į nematytą ir negirdėtą kraštą, kur net
žmonės kalba man nesuprantama kalba. Bet tai – Žemaitija, tai – Telšiai. Tačiau aš laukiamas, čia man jau pramintas takas, čia mokėsi mano vyresnysis brolis. Taikomosios
dailės technikumas skamba paslaptingai, bet žodis dailės
išblaškė visas abejones. Brolis mokėsi keramikos specia
lybės, tad noriu ir aš. Vieną semestrą iš tiesų minkiau molį,
bet mano klasės auklėtoja Rupšytė, matyt, pagalvojo – ką
tas vaikas visą gyvenimą minkys molį, jeigu gali lydyti auksą ir sidabrą... Taip aš po penkerių metų tapau juvelyru.
1969-aisiais aš jau vyras, uostęs parako tiesiogine
prasme. Kad Telšiuose buvau geras piešėjas, jau surengęs
pirmąją piešinių parodą, o gal todėl, kad jau tarnavęs, buvau priimtas į pirmąjį grafikos kursą Vilniaus dailės ins-

Viliaus Jasinevičiaus nuotrauka

titute. Dėstytojai tuomet dar buvo smetoniniai: Antanas
Kučas (mano diplominio darbo vadovas), Vytautas Jurkūnas, Leonas Katinas, Algirdas Petrulis. Ir jaunesni – Leonas Žuklys, Leonas Lagauskas, Stasys Krasauskas. Deja,
aš jaučiau, kad esu kiek sugadintas Telšių mokyklos... Jei
būčiau buvęs čiurlioniukas, būčiau kūrėjas. Jų parengimas
buvo visai kitoks. Tačiau Telšių amatų mokykla paliko gilų
įspaudą. O gal trūko prigimtinių savybių... Kai kuriems
mano bendramoksliams pavyko ištrūkti iš amatininkišku
mo. Rimantui Dauginčiui, Jonui Jagėlai, Antanui Olbutui.
Jie tapo žinomais skulptoriais. Mano mokytojas Antanas
Kučas pastebėjęs, kad aš grafikoje tik beviltiškai mėgdžioju jo stilių, jautriai, tėviškai lenkė mane imtis šrifto meno.
Mat prieš kaligrafą visi kelia skrybėlę...
1975-ieji, aš – jau diplomuotas dailininkas. Pagal paskyrimą Vilniuje gaunu valdišką darbą, laisvalaikiu apipavidalinu knygutes, kartais gaunu ir iliustruoti. Randasi užsakovų šrifto darbams: jubiliejai, vestuvės, padėkos.
Žurnalistas, turintis verslo gyslelę, Rimantas Žilevičius
prie Prekybos ir pramonės rūmų suburia dailininkų komandą kurti įvairioms įmonėms firminius ženklus. Kiek
vienam ženklui rengiami konkursai, renka Meno taryba.
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P. Neruda. Odė spaudai (iš ispanų kalbos vertė V. Petrauskas). – Vilnius, Vyturys, 1986

Čia aš jau sėdau ant savo arkliuko, čia pravertė ir Telšių
įdirbis. Vieną po kito konkursus laimiu.
Taip prabėgo dešimt metų.
1984-ieji. Kviečiamas į Mintį dirbti meniniu redaktoriumi. Minties pobūdis – politinis. O aš, giliai įtikėjęs
tuometine valdžia, laisvalaikiu kuriu gražius atvirukus su
Spalio šventėmis, su Kovo 8-ąja, plakatus humaniškiausiai Konstitucijai. Aptarinėjame knygų leidimą su Juozu
Jarmalavičiumi (vėliau – jis vienas iš 1991 metų valstybės
perversmo iniciatorių).
Bėgo laikas.
1988-ieji. Pamenu aistringas Romualdo Ozolo (Min
ties vyriausiasis redaktorius) kalbas apie atsiskyrimą, atgimimą ir Atgimimą jau kaip leidinį. Skelbiamas konkursas
politiniam plakatui sukurti naująja dvasia. Dieve, nearti
dirvonai! Piešk ką nori, jokio glavlito. Surinko grupę plakatistų (tarp jų ir aš) ir išsiuntė į Juodkrantę, į Minties poilsio bazę. Ko tik nebuvo pripiešta – ir hitlerių, ir stalinų!
Aš pasirinkau Kremliaus rubino žvaigždę su iškritusiais
stiklais. Drąsu, bet nelabai… Iki konkurso buvo likusios
kelios dienos. Pamenu, einu iš leidyklos per Tauro kalną,
Rožių alėja ir leidžiuosi laiptais pro Petro Cvirkos paminklą. Matau galeriją, kur vyks paroda, ir staiga galvoje
nušvito! Kol nulipau laiptais, plakatas buvo baigtas. Reikėjo tik perkelti ant popieriaus. Taip gimė Skorosšivatel
Nr. 1940 (sovietmečiu buvo populiarus svarbių dokumentų rankinis susegimo būdas – iš rusų kalbos galima versti
Susegėjas Nr. 1940). Pirmoji premija!
Pirmųjų buvo ir daugiau. Įsimintinas laikas, kai buvo
paskelbtas konkursas Lietuvos avialinijų ženklui sukurti. Konkursas buvo, kaip tuomet vadintas, visasąjunginis.
Dabar būtų tarptautinis. Po laimėjimo man leido peržiūrėti visus darbus. O jų buvo apie penkiasdešimt. Nepamiršiu jausmo, kai matydavau virš galvos praskrendantį

lainerį su mano ženklu. Tada prisimindavau vaikystėje
girdėtus mamos žodžius: „Jokūbo šviesi žvaigždė aukštai,
šviečia visam sviete.“ Žinoma, ji turėjo omeny šv. Jokūbą
ir mano vardą, bet simboliška!
Atgimimas atnešė daug pataisų gyvenime. Viena po
kitos buvo uždaromos leidyklos, kuriose man teko dirbti.
Reikėjo rasti savąją nišą naujojoj eroj. Naujai atgimusiai
valstybei kaip niekad reikėjo mūsų – dailininkų pastangų
atkurti tai, kas buvo prarasta. Kūrėsi nauji Valstybės seg
mentai – kariuomenė, muitinė, policija, paštas, bankas ir
pan. Reikėjo naujo Valstybės įvaizdžio, kurį ir kūrėme.
1992-aisiais gavau pasiūlymą prisidėti prie Nacionalinės bibliotekos komandos. O LNB jau buvo naujame kelyje, pasirinkusi Martyno Mažvydo vardą. Kibau į darbą
taip, kad nepastebėjau, kaip prabėgo daug be galo prasmingų, nepamirštamų metų... Čia, ko gero, subrendau
kaip kaligrafas. Dabar jau trisdešimt metų, kai čia mano
namai ir mano gyvenimas.
Buvo 1992-ųjų vasara. Pradėjau dirbti vyriausiuoju dailininku Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bib
liotekoje. Atėjau čia pakeisti keletą metų dirbusią Giedrę
Jovaišienę, ko gero, jau įgudusią šriftininkę. Tiesą sakant,
tuomet nebuvau bibliotekos skaitytojas, tad čia man viskas buvo nauja – nuo interjero iki nusistovėjusios tvarkos.
Tik pradėjęs „karjerą“ sužinojau, kad čia jau yra dirbę nemažai man pažįstamų dailininkų, netgi tokių, kurie vėliau
tapo žinomais šalyje (Saulius Ikamas, Kazys Paškevičius,
Marius Jonutis). Biblioteka buvo jaunimo, studijuojančio
dailę, praktikos vieta ir savotiška finansinė parama prie
stipendijos. Čia aš radau jau seniai besidarbuojantį studijų draugą Gediminą Ruzgį. Tačiau net nujausti negalėjau, kad šioje bibliotekoje prabėgs daugiau nei dvidešimt
mano gyvenimo metų.
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Atgimimo pradžia. Viskas taip jaudinamai nauja. Parodinėje veikloje nauji negirdėti išeivijos rašytojų vardai,
išraiškos laisvė, naujų simbolių atsiradimas. Pirmąkart išgirdau tokį paslaptingą žodį kaip egzodas, egzodo literatūra.
Tačiau medžiagų arsenalas darbui buvo gana skurdus. Šiek
tiek gelbėjo likučiai nepanaudotų sovietinių Garbės raštų,
kurių popierius buvo kokybiškesnis, spalvingumas įvairesnis; tas jų puses, kur nebuvo teksto, naudodavome nuotraukų ir kitos vaizdinės medžiagos pasportavimui. Pamenu
turėjome daug žaliai dažyto, primenančio sienų apmušalus, popieriaus, o smeigtukus, vadinamąsias „knopkes“, ir
plakatines plunksnas buvo galima žarstyti saujomis. Bet tai
manęs nestebino. Mes prie to buvome įpratę. Nestebino netgi tai, kad priešais mano darbo stalą sėdėjusi moteris, bib
liotekos lankytojų srautą skaičiavo mediniais skaitliukais.
Ekspoziciniai stendai bibliotekoje anuomet buvo neišvaizdūs, nepatogūs, prastai pritaikyti knygoms eksponuoti. Parodų rengėjos dirbo pagal principą: „Vieną knygą
dedi, kita krinta.“ Mačiau, kaip įgudusi Janina Stankevičienė kantriai ir atkakliai „lipdydavo“ vieną knygą prie
kitos, kad jos sudarytų estetinį vaizdą ir išliktų tam tikra
chronologija.
Didžiausias košmaras darbe man buvo karstymasis
šešių metrų aukščio kopėčiomis po keliasdešimt kartų
vienai parodai, kad ten, viršuje, užriščiau mazgelį. Ir dar
jas reikėjo stumdyt per visą parodų salę bei galeriją. Visa
tai labai šauniai atlikdavo naujas mūsų darbuotojas ‒ būsimasis dailininkas Kęstutis Šapoka. Jis įgudo vienas pats
tas siaubo kopėčias ir pakelti, ir paguldyti, ir pastumti.
Tuomet Gediminas Ruzgys jau buvo biblioteką palikęs,
tad darbavomės dviese su Kęstučiu Šapoka.
Visokie organizaciniai ir „medžiaginiai“ pasikeitimai
prasidėjo 1994-aisiais, po ilgalaikių atostogų grįžus į darbą Sandrai Kuliešienei. Energingoji Sandra buvo pasiryžusi kardinalioms permainoms. O ir laikas jau buvo kitas:
atsirado firmų, prekiaujančių šiuolaikine parodų įranga,
rėmais, kokybišku popieriumi, dažais. Sandra priėmė į
darbą architektes Nidą Juchnevičiūtę ir Jūratę Bačelienę,
kurios labai aktyviai novatoriškai prisijungė prie mūsų
parodų rengėjų kolektyvo. 1998 metais parodininkai buvo
atskirti nuo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus, kaip buvo
iki tol ir bibliotekoje atsirado naujas, Ryšių su visuome-

G. R. Deržavinas. Dievui
(vertė Stasys Dagilis,
1906). Popierius, tušas,
aukso imitacija, 50 x
50 cm, 2019

ne, skyrius. Bibliotekos architektės Eglės Kisielienės ir
renginių grupės vadovės Sandros Kuliešienės pastangomis biblioteka įsigijo naujus pastatomus skaidrius parodinius stendus, pakabinamas vitrinas knygų ekspozicijoms,
stelažus popieriui laikyti. Darbą labai palengvino įdiegti
kompiuteriai: smulkius aprašus (etiketes) jau buvo galima surinkti ir kokybiškai išspausdinti negaištant laiko
rankraštinėms etiketėms „gaminti“. Tai, aišku, netiko vienetiniams parodų plakatams, afišoms, didesnio formato
skelbimams bei citatoms. Juos ir toliau teko rašyti ranka –
kaligrafiškai. Tai daryti man buvo vienas malonumas. Bet
gal tik man... Kartą, man esant atostogose, mane pavadavo
vienas kolega dailininkas A. P. Kaip vėliau man papasakojo kolegė, jam vienam plakatui parašyti prireikė pusės
dienos ir sugadinti apie dešimt lapų popieriaus. O gal jis
tiesiog buvo labai reiklus sau...
Ekspoziciniai plotai bibliotekoje vis plėtėsi, jų daugėjo. Buvo išnaudojamas kiekvienas sienos gabaliukas įvairiems poreikiams ką nors eksponuoti. 2003 metais, baigus
įrengti bibliotekos priestatą, ekspoziciniai plotai dar labiau išsiplėtė. Darbo vis daugėjo, todėl parodininkų kolektyvas pasipildė naujais darbuotojais. Bibliotekos dailininkų gretas papildė žinoma dailininkė Eglė Valiūtė. Kaip
neprisiminti mūsų bibliotekos istorijos metraštininkų-vizualistų: operatoriaus Kęstučio Vaišvilos, žinomo fotografo Viliaus Jasinevičiaus, jaunosios bibliotekininkės Sevilės
Mamedaitytės, kuriai, be tiesioginio darbo mūsų skyriuje,
teko tęsti fotografų darbą. Parodų rengimo darbas bibliotekoje ilgainiui darėsi vis įdomesnis: dažnos tarptautinės
meno parodos, kaip niekad daug garbių rašytojų jubiliejų, renginių su žymiausiais Lietuvos ir užsienio svečiais,
įvairių šalių Prezidentų apsilankymai. Net nepastebėjau,
kaip mano sukurtų plakatų bagažas įspūdingai prisikaupė.
Juose, rodos, atsispindėjo visas dvidešimties metų bibliotekos gyvenimas. Artėjo 2008-ieji, mano šešiasdešimtieji
gyvenimo metai. Visi ženklai rodė, kad dabar pats laikas
surengti plakatų parodą, parodant juos visuomenei kaip
visumą. Peržiūrėjus jų fondą, atrinkau, regis, šešiasdešimt įvairaus formato plakatų, tiek, kiek galėjo tilpti mūsų
LNB galerijoje. Pasitinkant Naujuosius 2008 metus, buvo
surengtas šventinis koncertas darbuotojams, kuris sutapo
su mano parodos atidarymu.
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Jokūbas Zovė. Šv. Mato evangelija LNB. Sevilės Chariskos nuotrauka,
2007, gruodžio 27

Būtina prisiminti ir papasakoti apie LNB surengtą (teko ilgai įkalbinėti Jokūbą, kad reikia) ir 2007-12-27–2008‑02‑02
veikusią išskirtinę autorinio plakato parodą Šrifto menas
Nacionalinės bibliotekos parodų plakatuose dailininko Jo
kūbo Zovės 60-mečio proga.
Dar kitaip parodą galima vadinti Nacionalinės biblio
tekos renginiai plakate, nes joje buvo eksponuojami (tik) 38
kruopščiai iš daugybės atrinkti autoriniai plakatai, sukurti
bibliotekoje rengtoms parodoms. Savotiška parodų istorija... Paroda, nuostabiai papuošusi biblioteką, buvo atidaryta Naujųjų metų išvakarėse, dalyvaujant gausiam kolegų ir
bibliotekos senjorų būriui, susirinkusiam į tradicinį šventinį renginį. Savas ratas ypač šiltai priėmė tokią įspūdingą
ilgamečio LNB dailininko jubiliejinę kūrybinę ataskaitą.
Smagu pacituoti tuometę bibliotekos Ryšių su visuomene skyriaus vedėją Birutę Pečiulevičiūtę, kalbėjusią per
parodos atidarą: „Mes įpratę, kad visada kiekviena biblio
tekoje parengta paroda prasideda Jokūbo sukurtu plakatu.
Mes matome tuos plakatus, atliktus griežta, beveik asketiška maniera – daugiausia viena dvi santūrios spalvos,
užuomina į piešinį, vaizdą ir švarut švarutėlis tekstas. Tie
plakatai lyg ir nesistengia atlikti kažkokio savarankiško
vaidmens, tačiau vis dėlto kaip kamertonas nustato tą garsą, kuris užduoda visos parodos intonaciją. Ir staiga, kai

tie pavieniai garsai susirinko į vieną vietą, jie užgrojo labai turtingą, gražią, išraiškingą melodiją. Melodiją, kuri
šį kartą pasakoja ne apie istorinį įvykį ar garsios kultūros asmenybės sukaktį, ne apie žymų politikos veikėją ar
faktą, vienos ar kitos leidyklos knygų derlių, o apie mūsų
kolegą ir draugą, kuklų ir šiltą žmogų, puikų dailininką
Jokūbą Zovę.“
Nepaprastai visus nustebinęs tuomet greta plakatų pa
rodoje buvo unikalus eksponatas – Šv. Mato evangelija, kaligrafiškai perrašyta ant ilgo, 18 m 20 cm ilgio ir 0,5 m pločio (taip užfiksuota agentūros Faktum), pergamento ritinio.
Pats autorius taip pristatė šį savo darbą: „Tai prasidėjo
labai karštą 1999 metų vasarą, artėjant Didžiajam Saulės užtemimui, sklandant baisioms kalboms apie Pasaulio pabaigą. Turėjau 1939 metų leidimo Naująjį Testamentą, verstą
Kauno Arkivyskupo Juozapo Skvirecko. Taip ir pradėjau…
Tai man buvo kaip kasdieniai poteriai ir kaip kaligrafo fizinės formos palaikymas. Paraštėse pieštuku žymėdavau žymesnius to meto įvykius… Ir taip praėjo penkeri
metai. Baigiau Evangeliją rašyti 2004 metais. Dar ketverius metus ji išbuvo pas mane niekam nerodyta, kol 2007
metais kunigas Julius Sasnauskas ją pašventino ir tik tada
Evangeliją pamatė visuomenė. Kokia šventinimo galia!
Ši Evangelija, aišku, nėra meno kūrinys. Nėra auksu
puoštų inicialų, išraiškingų iliustracijų. Tai – tik žodis. Popierius, rašalas ir šventas žodis. Juk ir Kristaus gyvenimas
neblizgėjo auksu… Formą Evangelijai davė žydų Tora.
Ilga pergamento juosta su šventu tekstu.“
Šis unikalus rankraštinis darbas sulaukė didelio bib
liotekos lankytojų dėmesio. Nusidriekęs iš penkto aukšto
į trečią, jis pleveno didžiulėje Nacionalinės bibliotekos
erdvėje, kaip magnetas traukdamas žmones. Kas paskaitė, kas pasigėrėjo, kas net palietė… Tikrai įspūdingas akcentas brandos amžiaus sulaukusio dailininko kūryboje!
O po to – 2008-05-27–2008-06-17 – ši dailininko Jokūbo Zovės autorinio plakato paroda Šrifto menas Nacionali
nės bibliotekos parodų plakatuose buvo eksponuota Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje Panevėžyje.
Po šio įsimintino reiškinio praėjo jau daugiau kaip
dešimtmetis... Jau paminėjome kitą dailininko jubiliejų – be valstybinių apdovanojimų ar atminimo ženklų.
...ir rankraštinių plakatų poreikis vis mąžta... Tačiau kaip
nepaminėti dailininko-grafiko, kaligrafo Jokūbo Zovės
gautų ir įgyvendintų LR Prezidentūros ir LR Vyriausybės
užsakymų parašyti puošniausius sveikinimo adresus, daugybę pagyrimo bei padėkos raštų, begalę – sunku net įsivaizduoti – ranka išrašytų vardų pavardžių asmeniniuose
kvietimuose į svarbiausius valstybės renginius. Šio unikalaus kaligrafo gebėjimo kartais prireikia ir šiais laikais...
Gausų renginių jubiliejinį 55-ąjį sezoną LNB Palangos vasaros skaitykla atvėrė Jokūbo Zovės paroda, veikusi
2021 metų birželio 11‒30 dienomis.
Parodos anotacijoje buvo pabrėžta, kad „šrifto paslaptys, kaligrafija, kaip atskiras dailės porūšis, jau seniai
tapo Jokūbo Zovės kūrybinės veiklos neatskiriama ir itin
svarbia dalimi. Parodoje buvo eksponuota 14 autorinės
kaligrafijos pavyzdžių. Juose dailininkas atsispiria nuo bazinių dalykų – abėcėlės – ir, jungdamas raides į ornamentines tekstines struktūras, parodo amato virtuoziškumą,
teksto ir dekoratyvaus vizualumo dermę.
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Prieverpstė. Apie 1887 m. Išdrožė Leonas Pilelis. Kretingos r. LNDM LM-1151
A. Lukšėno nuotrauka

Parodos fragmentas. G. Grigėnaitės nuotrauka

Ąsotis. 1892 m. Ilgalaukių k., Rokiškio r. LNDM LM-4196
A. Lukšėno nuotrauka

Adomas ir Ieva. Išraižė Aleksandras Vinkus (1832–1912). Darbėnai, Kretingos apskr.
LNDM LM-433 A. Lukšėno nuotrauka

Parodos fragmentas. G. Grigėnaitės nuotrauka

Laikrodžio spintelė. XX a. I pusė. Puodžialaukės k., Rokiškio r.
LNDM LM-1614. K. Karašausko nuotrauka
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Žemė kėlė žolę

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus 2022-uosius pradėjo
sukviesdamas žiūrovus į parodą Žemė kėlė žolę: augalai ir
gyvūnai lietuvių liaudies mene1.
Mintis parodyti turtingus Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus rinkinius kirbėjo
jau seniai. Juolab, kad tie rinkiniai retai rodomi žiūrovams. Norėjosi parodyti visas labai įvairių eksponatų rūšis. Kaip vienijanti skirtingų eksponatų jungtis buvo pasirinkta jų ornamentika ir raštų bei tematikos (vaizdavimo)
simbolika. Parodos pavadinimui neatsitiktinai buvo parinkta prasmingos dainos eilutė. Juk žemė yra ta pradžių
pradžia ir visos gyvasties šaltinis.
Ornamentikos tyrinėtojų nuomone, didelė dalis seniau ženklų kalba perduodamos giluminės informacijos
laikui bėgant buvo pamiršta – simbolika persimainė, pakito, virto puošybiniu ornamentu. Jo prasmę dabartiniais
laikais suprasti, šifruoti, skaityti padeda visas etnokultūrinis kontekstas – papročiai, tautosaka, mitologija, palyginimai su kitų tautų menu ir pasaulėvaizdžiu. Archajiškame
pasaulio modelyje simbolinė ašis yra Pasaulio, arba Gyvybės, medis. Baltiškajame pasaulėvaizdyje, anot Norberto
Vėliaus, Marijos Gimbutienės ir kitų senosios kultūros ir
mitologijos tyrinėtojų, tai taip pat vienas kertinių vaizdinių. Tai daugiaprasmis mitinis įvaizdis, kuriame medžio

šaknys tapatinamos su požemiu, kamienas – su žeme, o
laja – su dangumi. Kartu jis simbolizuoja amžiną gyvybės ratą: pavasarį pražįsta gražiausiais žiedais, rudenį subrandina vaisius, o žiemą apmiršta, bet išlieka gyvas, kad
pavasarį vėl prisikeltų naujam gyvenimui. Būtent gyvybės
medžio vaizdiniu ir paremta pagrindinė parodos idėja.
Parodai iš LNDM rinkinių atrinkta beveik 500 gražiausių XVIII–XX a. pirmos pusės eksponatų, kurių ornamentikoje įpinti simboliai, sietini su požemiu, žeme
ir dangaus sfera. Architektūrinius šios idėjos sprendimus
parodoje įgyvendino Saulius Valius, sudalinęs visą erdvę
spalviniais kodais: juoda – požemiui, žalia – žemei, melsva – dangui. Kampu pasvirusios spalvinės juostos sukuria
tarsi stogo įvaizdį, o simbolikos tyrinėtojų nuomone, būtent stogas teikia maginę apsaugą nuo piktųjų jėgų.
Baltai iš indoeuropiečių ilgiausiai išpažino ikikrikščionišką tikėjimą. Keičiantis kultūrinėms epochoms, įsitvirtinant krikščionybei, kito ir įvairių simbolių prasmė.
Tačiau ilgai išliko senojo tikėjimo apraiškų. Todėl parodoje taip pat norėta parodyti simbolių prasmių kaitą ir
persipynimą su krikščioniškosios kultūros prasmėmis.
Ryškiausi to pavyzdžiai – žalčiai ir gyvatės. Šie simboliai
daugiaprasmiai. „<...> savo namuose po krosnim arba garinės kampe, kur stovi stalas, globoja žalčius, juos gerbia

Parodos fragmentas
G. Grigėnaitės
nuotrauka
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lyg dievus, o tam tikru metų laiku žiniuonis savo maldomis kviečia juos prie stalo. Šitie šliaužikai išlenda iš to
kampo, per švarų audeklą užsliuogia ant stalo ir ten lieka.
Čia paragavę visokių patiekalų, vėl nušliaužia žemėn ir
pasislepia angose. Žalčiams pasitraukus, žmonės patenkinti suvalgo tuos patiekalus, kurių buvo paragavę žalčiai,
ir tiki, jog šitais metais jiems viskas puikiausiai seksis.“
Taip apie senovės lietuvius ir žemaičius XVI a. rašė Jonas
Lasickis. Dar iki XX a. pradžios Lietuvos kaime tikėta, kad
namai, kuriuose apsigyvena žaltys, yra laimingi, jei žalčiai
įsikuria tvarte, būna geri gyvuliai. Sakoma, kad žalčiai
prižiūrėdavę tėvų paliktus vaikus, o laukuose užmigusį
žmogų apgindavę nuo gyvatės. Vaikus nuo mažumės mokydavę žalčių nemušti, mat jie galį keršyti, o žaltį užmušus, saulė kelias dienas nustoja šviesti. Žaltys siejamas su
saule, o gyvatė, atvirkščiai – su žeme. Užkalbėjimuose nuo
įkirtimo ji vadinama „žemyna“, „žemine“.
Prie požemio gyventojų priskirtinos ir rupūžės. Žiūrėjo velnias, kaip Dievas kūrė pasaulį. Paėmė Dievas žemės grumstelį, metė į dangų, ir pakilo vieversys. Metė velnias grumstą, ir virto rupūže (sako, rupūžę, velnio tvarinį,
užmušus – velnias verkia). Rupūžes tautosakoje, kaip ir
gyvates, buvo įprasta sieti su chtoniškuoju pasauliu ir blogosiomis jėgomis. Buvo sakoma, kad ant miegančio žmogaus užšokusi rupūžė jį susargdindavusi ar net atimdavusi
gyvybę, o rupūžėmis pasivertusios raganos atimdavusios
iš karvių pieną. Tačiau etnomedicinoje ir gyvatės, ir rupūžės buvo vertinamos ir naudojamos žmonėms ir gyvuliams gydyti. Išlikę ir gražių tikėjimų – rupūžes drausta
mušti. Jos laikytos ir nemirtingumo simboliu – užmuštą
rupūžę prikeldavo saulės spinduliai. Manoma, kad dėl šios
sąsajos su prisikėlimu Kuršių nerijoje buvo statomi rupūžės pavidalo krikštai.
Lietuvių liaudies mene, įvairių XIX a.–XX a. pr. dirbinių puošyboje galima atsekti žalčių, gyvačių motyvų,
nors dažniausiai jie tėra užuomina į šių roplių simbolį.
Su žalčiu, gyvate ar jų odos raštu dažnai siejamas vingiuotas, banguotas, zigzago, spiralės ar smulkių dantukų
ornamentas. Rinktinėse juostose S formos motyvai turi
žalčiuko pavadinimą. Žalčiukai dažni margučių raštuose. Stilizuotais vingelių motyvais puošti moliniai indai,
rankšluostinės, verpstės, prieverpstės, smulkūs tošies dirbiniai, tokie kaip tabakinės, įvairios dėžutės. Žalčius primenančiomis riestėmis dažnai būdavo ornamentuojamos
trobesių antlangės – namų apsaugai nuo visokio blogio.
Krikščioniškojoje ikonografijoje gyvatės ir žalčiai siejami su blogiu. Gyvatės sugundyti Adomas ir Ieva paragavo vaisių nuo Edeno sodo viduryje pasodinto medžio.
Sulaužę Dievo draudimą, buvo išvaryti iš rojaus. Dievo
valios sulaužymas užtraukė žmonijai pirmapradę nuodėmę. Žmonijos iš nuodėmių atpirkėjas Kristus ir Mergelė
Marija liaudies skulptūroje vaizduojami stovintys ant žemės rutulio, po kojomis pamynę gyvatę, nuodėmės simbolį. Slibinas-gyvatė įprasmina pragaro vartus Aleksandro
Vinkaus (1832–1912) raižinyje Paskutinis teismas. Krikščioniškojoje ikonografijoje šv. arkangelas Mykolas ir šv.
Jurgis, nugalėję drakoną, skelbia pergalę prieš blogį.
„Ant žemės“ gyvuojančių augalų ir gyvūnų grupėje
savo gausa išsiskiria Gyvybės medžio simboliką repre-

Verpstė. XX a. pr. Dotenėnų k., Švenčionių r. LNDM LM-521
A. Lukšėno nuotrauka

zentuojantys eksponatai. Pagrindiniu Pasaulio medžio
simboliu Lietuvoje laikytas ąžuolas. Jis ir dainose plačiai
apdainuotas, ir pasakose, sakmėse minimas. Nemažai senųjų autorių tikina prūsus, žemaičius turėjus ąžuolų giraites, jas garbinus ir laikius šventomis. Ąžuolas – senųjų
pagoniškų dievų buveinė. Jis nuo seno laikytas Perkūno
medžiu. Liaudyje tikėta, kad Perkūnas į ąžuolą netrenkia,
kita vertus, vengta ir po juo slėptis, nes esą į jį Perkūnas
dažnai trenkiantis, mat pasakose ir sakmėse jo drevėje slepiasi velnias – amžinas griausmavaldžio priešas.
Liaudies meno dirbinių dekore augalo, juo labiau medžio rūšį nustatyti sunku. Liaudies menininkai nesiekė
tikslumo, o savaip interpretavo augalų ir jų žiedų formas.
Priklausomai nuo dirbinio formos, etninio regiono tradicijos, meistro vaizduotės, vieni augalai vaizduoti liauni,
kiti – plačiai išsikeroję ir išsišakoję, su stambiais žiedais,
pumpurais, kartais – vaisiais. Su Gyvybės medžiu galima
sieti augalo vazoje (ar be jos) motyvą, kuris lietuvių liaudies mene, manoma, paplito XVII a. Vienų tyrinėtojų manymu, tai vien dekoratyvus elementas. Kitų nuomone, galima įžvelgti gilesnių prasmių – vaza simbolizuoja žemę,
iš jos išaugantis išsišakojęs augalas su žiedais viršūnėse –
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Gyvybės medį. Ant šakelių, viršūnėje, vaizduoti paukščiai,
šalia – arkliukai. Daugiausia tokių motyvų randama baldų
puošyboje. Ornamentai komponuoti priklausomai nuo
etninio regiono tradicijų ir baldo formos. Aukštaitiškose skryniose – tarp apkaustų trijuose laukuose. Paprastai
viduriniame lauke būdavo piešiama plačiau išsišakojusi
gėlė, o siauresniuose šoniniuose – mažesnės, siauresnės
gėlės. Žemaitijoje skrynios priekiniame lauke dominuoja viena plačiai išsišakojusi gėlė arba dviejuose laukuose
tapytos mažesnės gėlės. Suvalkijos ir Mažosios Lietuvos
skryniose gėlės dažniausiai tapytos taip pat dviejuose laukuose. Spintų ornamentai komponuoti priklausomai nuo
spintos ir jos durų formos. Simbolinį Gyvybės medį viso
augalo ar tik šakelės pavidalu galime rasti ir ant daugumos kitų liaudies taikomosios dailės daiktų: rankšluostinių, moteriškų darbo įrankių, kaip antai kultuvių, kočėlų,
prieverpsčių, verpsčių.
Baldų, keramikos puošyboje ir kartais audinių raštuose dar galima įžvelgti eglutės motyvą. Eglės simbolikos
reikšmė tautosakoje dviprasmiška. Viena vertus, kaip ištisus metus žaliuojantis, augalas simbolizavo gyvybės amžinumą, kita vertus, eglė siejama su mirtimi – tautosakoje
gedinčios motinos virsta eglėmis, dar iki šiol gyvas paprotys eglių šakomis barstyti grindis ar takus per laidotuves.
Daugiakamienės eglės vadintos raganų eglėmis. Bet vėlgi –
velnias po eglės šakomis negali slėptis, nes jos auga kryžmai. Taigi, šis daugiaprasmis simbolis kartais atpažįstamas
ir liaudies meno dirbiniuose. Rinktinėse juostose austas
eglutės raštas, dar vadintas ir šluotele. Dalyje žemaitiškų

Parodos fragmentas. G. Grigėnaitės nuotrauka

skrynių eglutės dažnai būna su lelijų žiedais viršūnėse, jie,
kaip būdinga žemaičiams, vertikaliai padalinti perpus į
dvi spalvas (prisiminkime simbolines priešpriešas balta–
juoda, kairė–dešinė, aukštai–žemai). Vienoje iš kalėdinio
ciklo dainų yra tokie žodžiai: „Kalėdų rytą lelija (kitur –
rožė) pražydo.“ Todėl eglutes su lelijų žiedais galima laikyti
simboliškais Gyvybės medžio ornamentais. Kitus medžius
liaudies dirbinių dekore identifikuoti vargu ar galima.
Krikščioniškoje simbolikoje dažni vynmedžio ir palmės šakelės motyvai. Su palmės šakele rankoje – kankinystės ir pergalės prieš mirtį simboliu – vaizduojami
šv. Jonas Nepomukas, šv. Agota, šv. Barbora. Vynmedžio
simbolikos gausu vaizduojamojoje liaudies dailėje: raižiniuose, skulptūroje, tapyboje. Vynuogių motyvų nemažai
ir XIX a. antroje pusėje–XX a. viduryje liaudies tekstilėje.
Vynuogių šakų ornamentu aprėminami siuvinėtų bažnytinių vėliavų paveikslai, o kekių motyvais puoštos baltos
siuvinėtos skarelės, prijuostės, net apatiniai sijonai.
Tarp gausybės įvairių žiedų lengviau identifikuojami
dviejų gėlių – rožės ir lelijos – motyvai. Savo simboline
prasme – o tai ypač ryšku tautosakoje – rožė arba erškėtis siejami su Pasaulio medžiu. Liaudies tekstilėje – rinktinėse juostose – vienas iš plačiai paplitusių geometrinių
ornamentų yra rombas su ataugėlėmis, vadinamas rožele,
rožiuke arba erškėtėliu. Kai kuriose vietovėse roželėmis vadinamas diminių audinių raštas, sudarytas iš mažų langučių, žinomesnis jo pavadinimas katpėdės, katpėdėlės arba
katės pėdukės. Kaišytinėse XIX a. antros pusės–XX a. pirmos pusės lovatiesėse rombo ar žvaigždutės ornamentas
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vadinamas kaišytrožėm. Realistiškiau šis augalas vaizduojamas siuvinėtuose ornamentuose (dzūkiškose tamsiose
prijuostėse, paklodžių pakraščiuose), mezginiuose ar vėlyvose XX a. antros pusės rinktinėse lovatiesėse. Lelijos
ornamentas įspūdingas spalvingose kaišytinėse XIX a. suvalkiečių prijuostėse – dažniausiai aplink rombą grupuojami keturi stambūs lelijos žiedai, tarpuose įkaišant smulkių lelijėlių ar dobiliukų. Labai dažnai lelijos ornamentas
pastebimas XVIII a. antros pusės–XIX a. žemaičių skrynių, indaujų, spintelių tapyboje. Būdinga, kad lelijų žiedų
kraštai būna apvedžioti kita spalva arba žiedas simetriškai
perskiriamas vertikaliai pusiau ir dažomas dviem spalvom, dažniausiai balta ir raudona.
Krikščioniškoje tradicijoje baltos lelijos šakelė simbolizuoja tyrumą ir skaistybę. Su lelija vaizduojami šv. Kazimieras, šv. Antanas Paduvietis, šv. Dominykas, šv. Juozapas.
Lietuvių liaudies meno dirbiniuose gyvūninė ornamentika sąlygiškai reta. Viena vertus, naminiai gyvūnai
tautosakoje – ištikimi žmogaus pagalbininkai kasdieniuose darbuose, kita vertus, tai simboliai, dievybių įsikūnijimai ar šio ir anapusinio pasaulio tarpininkai. Ypatinga
reikšmė teikta arkliui. Žmogui arklys buvo vienas svarbiausių ir artimiausių gyvūnų – ir kario bendražygis, ir

šeimos maitintojas. Tautosakoje arklys siejamas su chtoniškuoju pasauliu. Sakmėje, kai Dievas su velniu gyvulius dalinosi, arklio kanopos liko neperskeltos, todėl jis
laikomas velnio sutvėrimu. Pasakojama, kad velnias galintis pasiversti arkliu, o ragana – kumele. Arklys laikytas gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių tarpininku – besikalbančių gyvulių klausančiam šeimininkui išpranašauja mirtį.
Žirgai siejami ir su dangiškąja sfera. Tikėta, kad griaudžiant Perkūnas su arkliais po dangų važinėjąs. Balta spalva lietuvių tikėjimuose turėjo ypatingą reikšmę, todėl balti
žirgai laikyti dievų žirgais. Istorikas Simonas Daukantas
rašė, kad „tarp gyvulių baltas žirgas buvo Dievo gyvuliu
vadinamas“. Todėl, galbūt neatsitiktinai, šv. Jurgis – gyvulių globėjas, gamtos žadintojas, „atrakinantis“ žemę,
taip pat ir antrasis Lietuvos globėjas – liaudies tapyboje ir
skulptūroje vaizduojamas kaip šarvuotas riteris, dažniausiai ant širmo obuolmušio. Seniau pavasarį – balandžio
23‑iąją – buvo švenčiamos Jurginės, ganiavos pradžia. Tądien arkliais buvo nedirbama, o varant gyvulius iš tvarto
po slenksčiu padėdavo kiaušinį, kad gyvuliai būtų sveiki
ir gražūs. Su arkliais susiję daug visokių tikėjimų. Jei piršliais važiuojant ratai sulūžtų, pakinktai sutrūktų, arklys
sukluptų ar išsikinkytų – piršlybos bus nesėkmingos, jei
kas atbulom apsižergęs ant baltos kumelės per kaimą perjotų – to kaimo mergos visus metus neištekėsiančios. Bet
jei arklys prie rūtų darželio sužvengs – lauk piršlių.
Matyt, apie piršlybas galvojant ir verpstės buvo puošiamos žirgelių motyvais. Dažniausiai žirgai pasitaiko
skrynių puošyboje. Žirgų galvomis buvo puošiamos lazdos. Interjero audiniuose žirgo motyvai aptinkami itin
retai. Tačiau juostose žirgeliais vadinamas geometrinis
stogelio su kabliukais ornamentas. Kaip maginė apsauga
traktuojamas namų stogų, avilių kraigų puošimas žirgelių
pavidalo lėkiais.
Iš kitų gyvulių paminėtinas jautis. Jis nuo seno siejamas su vaisingumu ir derlingumu. Šv. Izidorius laikomas
žemdirbių globėju ir vaizduojamas kaip artojas arba sėjėjas, o greta jo matome angelus ir du žagrę traukiančius jaučius. Taikomojo meno dirbiniuose jaučių nepamatysim.
Nebent švilpukai buvo nulipdomi jautelių ir kitų, dažniausiai naminių, gyvulių pavidalo – tai avinėliai, ožiukai (nors ožiui mitologijoje ir tautosakoje teikiama didelė
reikšmė, jo pavaizdavimų liaudies meno dirbiniuose beveik nėra). Naminių gyvūnų ir miško žvėrelių atvaizdais
puoštos lazdos, kartais – rankšluostinės, pasitaiko jų XX a.
vidurio vazelių dekore. Žinoma vos keletas elnio pavaizdavimų, nors tautosakoje, ypač kalėdinio ciklo, jis minimas neretai. Iš itin egzotiškų gyvūnų paminėtini skrynių
ar spintų dekore matomi liūtai.
Nuo seno ištikimiausias žmogaus draugas, pagalbininkas ir palydovas buvo šuo. Liaudies tikėjimuose šuns,
kaip namų saugotojo, vaidmuo suvokiamas ir plačiau. Jis
yra lyg tarpininkas tarp dviejų pasaulių. Buvo tikima, kad
šuo gali matyti Dievą, piktąsias dvasias, vėles, nujausti
nelaimes ir įspėti žmogų. Sakoma, jei šuo kaukia – mato
mirtį. O savo lojimu mirtį gali net nuvaryti. Lietuvių liaudies taikomojo meno dirbiniuose šuns pavaizdavimų pasitaiko retai. Šuns motyvais yra dekoruotų lazdų, rank
šluostinių, laikrodžių dėžučių. Audiniuose aptinkami tik
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itin reti vėlyvo laikotarpio pavyzdžiai. Krikščioniškojoje ikonografijoje šuo simbolizuoja ištikimybę. Šv. Rokas,
visų ligonių, apleistųjų ir vargšų globėjas, vaizduojamas
su duonos riekelę įsikandusiu šuneliu. Šuo kasdien sergančiam Rokui atnešdavo po riekelę duonos ir išlaižė jo
kojoje atsivėrusias maro žaizdas. XVII a. pirmoje pusėje
Rokas Bažnyčios buvo pripažintas šventuoju. Gruzdžių
miestelyje, garsėjančiame šv. Roko atlaidais, gyveno žinomas šio krašto dievdirbys Aloyzas Gendvilas (1845–1919),
žmonių vadintas Rokdirbiu, mat mėgstamiausia jo darbų
tema – šv. Rokas.
Parodos „dangaus sferoje“ esančių eksponatų puošyboje dominuoja paukščiai. Iš lengviausiai atpažįstamų
paukščių pavaizdavimų pagal riestą uodegą išsiskiria gaidys. Seniau žmonės sakydavo, kad nuo Kalėdų iki Trijų Karalių diena pailgėja per supančioto gaidžio žingsnį.
Taip gražiai liaudis įvardijo dienos pailgėjimą metų pradžioje. Viena labiausiai žinomų gaidžio funkcijų – skaičiuoti paros laiką, mat laikrodžiai XIX a. Lietuvos kaime
dar buvo retenybė. Seniau kaime sakydavo, kad darbų
dirbti kėlėsi po antrųjų ar po trečiųjų gaidžių. Tautosakoje
gaidys dažniausiai skelbia blogio jėgų viešpatavimo pabaigą. Todėl pirmiesiems gaidžiams nugiedojus visi velniai
netenka galios ir į pragarą grįžta. O iš juodo septynerių
metų gaidžio kiaušinio, sakoma, aitvarą galima išsiperinti.

Kitų paukščių vaizdavimas taikomojo liaudies meno
dirbiniuose labiau apibendrintas. Pagal formą dar galima
atskirti gandrą, kartais – vandens paukščius, bet dažniausiai visus juos galime vadinti tiesiog paukščiais. Dažniausiai paukščiai matomi skrynių, spintų, indaujų puošyboje,
tupintys ant viršutinių vienokio ar kitokio augalo šakelių. Paukščių motyvų pasitaiko ir skrynių apkaustuose.
Paukščiai būdavo išdrožinėjami ant rankšluostinių, laik
rodžių dėžučių, kultuvių, verspčių, prieverspčių. Paukštelių pavidalo lipdyti švilpukai. Senuosiuose audiniuose
paukščių motyvų randama retai. XIX a. pab.–XX a. pirmoje pusėje paukštelių motyvų jau daugiau – mėgo siuvinėti rankšluosčių galuose, išmegzti užvalkalų, paklodžių,
rankšluosčių nėriniuose. XX a. viduryje paplitus dainai
apie burkuojančius balandžius, rinktiniuose rankšluosčiuose išausdavo visą tekstą ir paukščių poras. XX a. antroje pusėje, keičiantis madoms, paukščius, gyvūnus,
realistiškai traktuotus augalus vaizdavo rinktinėse ir siuvinėtose lovatiesėse, prie lovų kabinamuose kilimėliuose,
pagalvėlėse ir kituose audiniuose.
Paukščių simbolika tautosakoje ir mitologijoje įvairialypė. Tyrinėtojų nuomone, vieni jų susiję su vaisingumu (gandras, gervė, gaidys, gulbė), kiti – su sielų persikūnijimu (gegutė, balandis, volungė, sakalas ir kt.). Jie
laikyti ir šio, ir anapusinio pasaulio tarpininkais. Paukščiai svarbūs žmogaus gyvenimo tarpsnių – gimimo, vedybų, mirties – virsmuose. Ypač dažnai tautosakoje minima
ir su mirtimi siejama gegutė – į ją įsikūnija mirusi ar savo
žuvusių brolių gedinti mergelė, mirusi motulė gegute atskrenda savo vaikelių aplankyti. Gegutė išskaičiuoja, kiek
metų liko gyventi. Jei aplink trobas skraido ir ant kraigo
nutupia – pranašauja nelaimę. Nelaimę pranašauja ir pelėdos ūbavimas prie namų. Gervė laikoma meilės ir vedybų simboliu. Šventu paukščiu laikytas gandras, ne tik
parnešantis į pasaulį gimstančiuosius, bet ir palydintis
vėles į dausas. Todėl ir sodybose, net kapinėse į aukštus
medžius įkeldavo gandralizdžius. Jei gandras sodyboje apsigyvens – laimė. Iš gandrų elgesio spėdavo apie būsimus
metus – jei išmeta iš lizdo jauniklį, laukia nederlingi, sunkūs metai. Per Gandrines, arba Blovieščių, arba pavasarį
pirmą kartą svarbu gandrą skrendantį, o ne stovintį pamatyti – tada visi darbai greitai nusidirbs, merginos – ištekės. Gandras ir pavakarius atneša, o išskrisdamas per
Baltramiejų – išsineša.
Parodoje labai norėjosi parodyti, kokiais lobiais galime didžiuotis, kad esame kūrybinga tauta ir kūrybingų
žmonių palikuonys. Paprasti kaimo žmonės, dirbę tuos
daiktus, į juos sudėjo visą savo širdį, visą savo nagingumą,
grožio pajautimą, galų gale – supratimą apie juos supantį pasaulį. Kai kurie ženklai, įausti, išsiuvinėti ar išdrožti
daiktuose mūsų dabar priimami kaip ornamentai, gal seniau buvo kažkokią prasmę nešantys ženklai, tarsi laiškai
iš praeities. Ir būtent tuos ženklus, kuriuos suprasti, skaityti ne visada galima protu, reikia pajausti širdimi ar paprasčiausiai jais pasigėrėti ir pasidžiaugti.
1

Parodos kuratorės – LNDM liaudies meno skyriaus darbuotojos Dalia
Bernotaitė-Beliauskienė, Daiva Beliūnienė, Marija Kuodienė, Žydrė
Petrauskaitė. Architektas – Saulius Valius. Dizainerė – Jurga Juodytė.
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L I B E R TA S K L I M K A

Harmoningas sambūvis
su tėviškės gamta
Pastabos atidarant parodą Žemė kėlė žolę: augalai ir gyvūnai lietuvių liaudies mene

Žemdirbiškoje baltų bendruomenėje kitados vyravusi cik
linė laiko samprata sudarė prielaidas susiformuoti tausojantiems žmogaus veiksmams gamtinės aplinkos atžvilgiu.
Iš tiesų viena svarbiausių liaudiškų tikėjimų ir papročių
funkcijų – ugdyti ekologinės elgsenos nuostatas. Tai išsakyta tautosakos kūriniuose; o ir visos tradicinės kalendorinės šventės buvo kuo glaudžiausiai susijusios su fenologiniais gamtos reiškiniais. Mitologiniai personažai, senojo
baltų tikėjimo dievai ir dievybės – tai personifikuotos gamtos galios. Tačiau svarbiausia, kad ir visas pasaulio suvokimas senojoje baltų kultūroje iš esmės buvo persmelktas
gyvybės idėja. Gamtos duotybės žmogui buvo sakralios.
Prabočių patirtis gali būti įdomi bei naudinga ir šiandien,
kaip subtilus metodas įtvirtinant harmoningus žmogaus ir
gamtos santykius, suteikiant jiems doros ir moralės normų
pavidalą. Tai labai aktualu šiandien projektuojant žaliąją
pasaulio ekonomikos raidą. Parodoje Žemė kėlė žolę: au
galai ir gyvūnai lietuvių liaudies mene atskleidžiama, kaip
žmogaus santykis su gamta atsispindi tautodailėje.
Ekologinių nuostatų etnokultūroje kilmė – iš archajiškojo pasaulio modelio, kurio simbolinė ašis – Pasaulio ar Gyvybės medis, sužaliuojantis pavasarį, lapus numetantis rudenį, apsitraukiantis šerkšnu žiemą. Giliomis
naktimis jis matomas kaip Paukščių Takas, kuris driekiasi
per visą dangaus skliautą ir tarsi laiko jį bei jungia visas
Visatos dalis. Paukščių Takas vadintas ir Vėlių keliu, nes
juo dausosna iškeliaujančios mirusiųjų vėlės, o per Vėlines
ir kūčias sugrįžtančios aplankyti gyvųjų. Medžio šaknys –
požemyje, dievaičio Velino valdose, jo šakose spindi dangaus šviesuliai, iš ten sugrumena Perkūno rūstybė. Šių
dievybių priešprieša ridena gamtos metų ratą.
Su vasaros–žiemos kaita susiję ir paukščiai, tai išlekiantys į dausas, tai vėl sugrįžtantys kartu su šiluma.
Gal todėl juos galima pasitelkti maldai ar skundui nunešti
aukštybėsna. O iš paukštelių elgsenos nuspėti orus... Pasaulio ar Gyvybės medis – daugiaprasmis mitinis įvaizdis,
universalus Visatos sandaros simbolis. Jis įkūnija pasaulio
visumos ir jo įvairovės dvasinio vieningumo idėją, tobulą
žinojimą, dievišką išmintį; jis struktūrizuoja laiką: praeitį–dabartį–ateitį; erdvę: požemį–žemę–dangų; taip pat ir
gyvybės ciklą: gimtį–sužydėjimą–mirtį. Sėslaus būdo tautos tradicijos yra labai gyvybingos...
„Sodink medį, nors nežinai, kas jo pavėsyje ilsėsis“, –
tai giliamintis įrašas paminkle miškininkams Šernų giri-

ninkijoje. O juk nebuvo Lietuvoje sodybos, šalia kurios
neaugtų medžiai! Nors žemė ir brangi, ir taupytina. Medžius aplink savąją sodybą lietuviai sodindavo kartu su
statomu namu. Jaukumui, grožiui, kad perkūnas namų
neįtrenktų, kad vėjas šakose pailsėtų... Kitados turbūt ir
tam, kad dievai arčiau žmogaus būtų. Štai kodėl dar ir
šiandien galima pamatyti koplytėlę su dievdirbio išdrožta
skulptūrėle, pritvirtintą prie medžio galiūno liemens. O
tų medžių prie sodybos būta įvairių, nes kiekvienas turėjo
savo skirtingą mitologemą. Ąžuolas – tai rūstaus Perkūno,
karių globėjo, medis; liepoje likimo deivė Laima gegutės
balsu byloja; po uosiu, teisybės medžiu, žyniai pranešdavo
dievų ištarmę, šermukšnio medeliui išsakoma nuoskauda,
eglutė priglobia pavargusį žemės artoją. Kaimo ir miestelio kapinaitės visada būdavo medžių guoto pavėsyje. Tai
būta mūsų tradicinio kultūrinio kraštovaizdžio ypatybės
ir vertybės. Kažkiek to medžių sureikšminimo liko ir šiandienai, nors tokias nuostatas sparčiai išpusto globalizacijos ir pragmatizmo vėjai. Vis dėlto pasodintas ąžuolas,
uosis, liepa – dar tebėra gražiausias paminklas svarbiam
šeimos, giminės, bendruomenės ar valstybinės reikšmės
įvykiui paminėti. O Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje – paminklas atkurtai
valstybės nepriklausomybei.
Mūsų tauta istorijos tėkmėje buvo medžiaginės ir
dvasinės medžio kultūros kūrėja. Lietuvio gyvenamas
būstas ir visi ūkiniai pastatai būdavo suręsti iš medžių kamienų. Jaukusis šeimos prieglobstis sukuriamas paaukojant medžio gyvastį. Namų viduje visi baldai ir rakandai
iš medžio – stalas, suolai, lovos, lopšys, vaikų žaislai. Ant
stalo – mediniai dubenys ir šaukštai. Iš medžio seniau būdavę ir darbo padargai. Tik dalgis ir noragas iš geležies, o
girnos – iš akmens. Pavargus nuo darbų, reikia tik pečiais
atsiremti į medį galiūną, ir jėgos ima grįžti...
Žinios apie suvoktus gamtos dėsningumus būdavo
perduodamos ne tik žodžiu, bet ir tautodaile. Medžio atvaizdą, išraižytą ar nutapytą, matome ant daugybės lietuvių buities daiktų: kraičio skrynių, indaujų, rankšluostinių,
kultuvių, verpsčių bei sprąsčių. Antkapinio paminklo –
krikšto – pavidalu Pasaulio medis būdavo statomas ant
mirusiųjų kapų, manant, kad juo vėlei bus lengviau kopti į dausas. Pasaulio medis – tai ir tradiciniai lietuviškieji
pakelių, sodybų ir kapinių koplytstulpiai, stogastulpiai.
Jie dažniausiai puošti augaliniais ornamentais. Šie pamin-
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Prieverpstė. XIX a. II pusė. Plungės r. LNDM LM-508
A. Lukšėno nuotrauka

klai, tikėtina, evoliucionavo iš aukos stulpo, kitados statyto baltų alkose. Funkcinė jų prasmė, keičiantis ideologinei
visuomenės sistemai, išliko nepakitusi, – tai maldos kelias
į dieviškąsias sferas. Koplytstulpiuose ryškus skirstymas į
tris dalis: kalvio nukalta saulutė, koplytėlės su šventaisiais,
globojančiais visus žmogaus darbus ir rūpesčius, žemutinė
dalis, aprėminta žalčių pavidalo atramomis.
Ypač aiškiu, pirmapradžiu pavidalu pasaulio sandara vaizduojama ant velykinių margučių. Tie ornamentai
gali būti tiesiog įvardinti kosmogramomis. Žemdirbio kalendoriuje pavasariu prasideda metų ciklas, tad margutis – pradžių pradžios simbolis. Ant margučių tradiciškai
dažnas Pasaulio medžio atvaizdas bei horizontaliosios jo
projekcijos, dalijančios erdvę į keturias dalis. Kartu tai ir
saulės metų suskirstymas sezonais. Be keturių Medžio projekcijomis nužymėtų krypčių, čia išskiriamos dar keturios,
dažniausiai papuoštos saulės atvaizdais. Tai kraštiniai jos
tekos ir laidos azimutai, atitinkantys maždaug 45 laipsnių
kampus. Sujungus šias kryptis į visumą, gaunama aštuonia
kampė žvaigždė. Ji labai dažna lietuvių ir latvių lovatiesių,
rankšluosčių, juostų audiniuose. Žvaigždės centre – gimtoji sodyba, užsėta dirva – žemė maitintoja, margutyje vaizduojama užbrūkšniuotu rombu. Tai dainų „tėvulio dvaras“,
mitologų vadinamas šventąja, arba sakraliąja, erdve.
Su Pasaulio medžiu sietinas dar vienas audiniuose
dažnas ornamentas. Tai kvadratėlis, Latvijos audėjų vadinamas „ąžuolėliu“, o mūsų – dažniausiai „šulinuku“. Tarp

šių pavadinimų yra prasminis ryšys, atskleidžiantis svarbų mitologinį Pasaulio medžio aspektą. Galima manyti,
kad šulinys ar šaltinis archajiškojo žmogaus vaizduotėje
išreikšdavo pasaulio simetriją: vandens veidrodyje Pasaulio medis atsispindi į anapus. Su tuo sietinas ir posakis,
kad „šulinyje žvaigždės ir dieną matyti“. Taigi ornamentas
tarsi teigia, kad yra du pasauliai: realusis ir metafizinis –
dvasių. Žiemos kalendorinių švenčių metu prie šulinio ar
eketės būdavo buriama ateitis. Ateitį nuspėti galima tik gavus žinią iš mirusiųjų pasaulio. Pasak mitinės sąmonės, ten
laikas neina, tad tarp praeities ir ateities nesą skirtumo…
Pasaulio modelio bruožai labai aiškiai išreikšti taip
pat verpsčių bei prieverpsčių marginiuose. Žinoma, kaimo vaikinai, raižę tas verpstes, kurias šiandien matome
muziejuose, jau vargu ar galėjo paaiškinti marginių prasmę. Tačiau tradicijų jėga vertė juos kartoti senuosius archetipinius ženklus ir ornamentus. Verpstė savo forma
primena medžio siluetą: vienos – išlakias egles, kitos –
kuplius uosius ar ąžuolus. Medžio atvaizdas dažnai kartojasi ir verpstės plokštumoje, jungdamas du apskritimus
su įpieštais lapeliais. Tautodailės tyrinėtojai tokius vadina
segmentinėmis žvaigždėmis. Jos dažniausiai turi keturis,
šešis ar aštuonis lapelius. Lapeliai sudaro lyg augalo žiedą, kartu ir saulės spindulius, išreikšdami mintį apie dienos šviesulio ir augmenijos ryšį, – saulė yra gyvybės šaltinis. Viršutinė saulė paprastai apjuosta ratu, kurį sudaro
užbrūkšniuoti trikampėliai, kvadratėliai, trapecijos. Šie
yra įdirbtos dirvos ženklai, žmonijos kultūros istorijoje
žinomi nuo žemdirbystės pradžios. Taigi ši saulė – dieninė, kopianti į dangaus kalną ir savo spinduliais glostanti
užsėtą dirvą. Žemutinę globoja žalčiai, dažnai ji papuošta
tokiu pat dirvą simbolizuojančiu ratu. Tai naktinė saulė,
požemio vandenimis (dainose minimu Dunojumi, Dauguva, mariomis) keliaujanti į rytus ir atnešanti įdirbtiems
laukams rasą ar lietų.
Dieninės ir naktinės saulių priešpriešą kosmose pabrėžia žalčių (požemio bei vandens būtybių) ir paukščių
(erdvės bei oro būtybių) apsuptis. Šie gyvūnai – kartu ir
stichijų tarpininkai, pasaulio dalis jungiančios grandys.
Sakoma: „Nemušk žalčio – Saulė tris dienas verks, nepatekės.“ Žaltys, nors gyvena po medžio šaknimis, mėgsta
šildytis saulės spinduliuose ir „dėvi“ jos karūną. Paukščiai – padangių skrajūnai, tačiau etiologinėse sakmėse pasakojama, kad, pavyzdžiui, kregždės žiemojančios vandenyse, gandrai Dievo paliepimu nusileidžią į pragarą ir t. t.
Visi šie gyvūnai yra mediatoriai, tarpininkai tarp Pasaulio
struktūrinių dalių, godotini dievų pasiuntiniai. Taigi lietuvio valstiečio ranka išraižytoje verpstės lentelėje regime
abstrahuotą, filosofiškai ir mitologiškai suvoktą pasaulį su
jo vidiniu ritmu, diktuojamu dangaus šviesulių kelionės
tėviškės dangumi.
Dar vaizduojamosios dailės kūriniuose daug dėmesio
skiriama ištikimiausiems žmogaus talkininkams – šuneliui
ir žirgui. Draugystei su šiais gyvūnais – ne vienas tūkstantis metų. Todėl jų atvaizdai ir įsiterpia į pasaulio struktūros
schemas; kaipgi be jų... Domėdamiesi paveldo tautodaile,
o ypač nagrinėdami jos idėjas ir motyvaciją, patiriame ne
tik estetinį jaudulį, bet sustipriname savo tautinę savimonę, mokomės harmoningo sambūvio su tėviškės gamta.

Straipsnio publikaciją parėmė

GEDIMINAS MARTIŠIUS

Mitopoetikos inkliuzai

Kodėl žmogus skaito? Iš smalsumo, troškimo mokytis,
lavintis, kad galėtų mokyti kitus, pagaliau pats rašyti.
Priežasčių gali būti daug. Tačiau yra dar viena, mano manymu, esminė – daug perskaitęs žmogus gyvena ne vieną
gyvenimą, o daug. Jo atmintis praplečiama iki tokių laikų,
apie kuriuos jis niekada nė nebūtų girdėjęs, jei ne knygos ar kitaip jį pasiekęs spausdintas žodis. Apaštalą Joną
būtų galima tituluoti visų laikų pranašu ir išminčium.
Jis parašė: „Pradžioje buvo Žodis...“ O netikėti parašytu žodžiu žmogui nebūdinga. Dar ir dabar gajus mąstymas – taigi buvo parašyta... Parašyta gali būti daug kas.
Taip pat ir melagienos, kurios šiais laikais kartais užima
vyraujančią padėtį, ypač vadinamuosiuose populiariuose
tinklalapiuose. Svarbu atsirinkti, kur melas, o kur tiesa.
Dažnai gelbsti intuicija, nuovoka. O kad ji būtų paveiki,
reikia daug skaityti, ypač klasikos. Patikrintų dalykų. O
jiems priklauso, pavyzdžiui, mitopoetiniai tekstai – Šventasis Raštas, Odisėja, Iliada, Dieviškoji komedija, K. Donelaičio Metai, A. Baranausko Anykščių šilelis, Maironio
poezija, S. Gedos vizijos, M. Martinaičio keistenybės su
jo Kukučiu.
Pastarosiomis dienomis įnikau į Metus. Radau puikių
Regimanto Tamošaičio tekstų, surengtų pokalbių su kitais
literatūrologais ir meno žmonėmis apie Lietuvos literatūrą
ir jos ateitį, apie situaciją mokyklose pristatant mokiniams
šitą magišką pasaulį, literatūra vadinamą. Vienas tekstas
tiesiog pribloškė tuo, kad ta situacija, švelniai tariant, sukėlė tamsių minčių...
„– Viskas pasikeitė. Norisi eiti ten, kur horizontas, –
pasakė mokytoja vienoje Lietuvos mokykloje.
– Kas pasikeitė? – perklausiau.
– Viskas. Mokykla, mokymas, mokiniai. Šitie – ypač.
Reikia verstis per galvą, kad jiems įtiktum. Lietuvių literatūros jiems mat nereikia. Mums neįdomu, sako. Ir juokiasi. Kam mums tie donelaičiai, vaižgantai, apučiai? Jie
atgyvenę, pasenę… Ir mokinių tėvai antrina: kam jūs brukate mūsų vaikams tas senienas? Gyvenimas, žiūrėkite,
kaip toli nuėjo, sako jie.” (Regimantas Tamošaitis. Rudens
namų link // Metai, 2018, Nr. 10).
Taip, gyvenimas nuėjo. Tik ar į tą pusę? Ar į tą, kur
dykroje siaučia vėjai nešiodami paskutinius buvusio gyvenimo pėdsakus, ar į tą, kur dar gali patekėti saulė, ir vaikas
tiestų rankutes į atbėgančią mamą? Neįmanoma suprasti
tų tėvų, kurie sako – kam jūs brukate mūsų vaikams tas
senienas. Matyt, patys tėvai uoliai stengėsi išsivaduoti iš
tų senienų. Kurie niekada nepasakys – mano horizonte
bėga šernai… Ir pateka lapkričio saulė… Kurie niekada
atmintinai necituos:

Ir aš žinau, ką pasakyt norėjau:
šešėlių sniegas, moters krūtine
praskriejantis ūmai, melsvybė marių,
mergelė ta baltuojanti – diena
šviesiais plaukais paliečia žydrą giją
ir klauso spinduliuoto kalavijo
ir žalio marių ajero kalbos, ir vėjo,
ir tų minčių, kur andai suplastėjo,
ugnies pynėm apsiautusios mane.
Sigitas Geda. Penkios mėlynos pynės „Čauros Pančašhikos at
minimui“. Pirmoji pynė

Galima įvairiai save nubausti: sąžinės graužatim, abejingumu artimui savo, šaltumu savo šalies istorijai, užmarštimi viskam, kas sava, be ko mūsų protėviai neįsivaizdavo savo gyvenimo. Ir – knygų neskaitymu. Neseniai per
vieną laidą girdėjau Arūną Valinską sakant: „Kodėl dabartinis jaunas žmogus baudžia save knygų neskaitymu?“
Neišeina iš galvos Marcelijaus Martinaičio prisiminimas,
kaip jis pats pasigamindavo šviesą, kad galėtų skaityti – išskaptuodavo buroką, pripildavo lajaus, įstatydavo dagtį. Ir
va tau – „elektra“ namuose, ir Iljičiaus lemputės nereikia
(geras būdas taupyti pinigus, pagalvojau, ką gali žinoti,
gal kada ir pravers). Vadinasi, yra žmonių, kuriuos traukia
šviesa, ir yra žmonių, pasirinkusių tamsą ir prieblandą.
Tačiau po nakties visada ateina diena.
Raganrokas Kurušetra
Taganrogas palimpsestas
pirmas blynas šlapias klynas
ir išsivadėjęs vynas
Lekia laikas nestabdytas
vytas keiktas ir sulytas
žiūri voras pro skylutę
vietoj musės – tik špygutė
O žmogus kuris gyvena
vis be knygų net apsąla
kai tamsa užgožia viską
pilkas ir nežalias miškas
„... čia, Lietuvoje, daug kur kažkas yra išėję, ir nebegrįžta. Apie mus dabar galima sakyti: ne visi namie. Nes
ištuštėjusi ir apmirusi Lietuva – žmonių Lietuva – jau pakitusios sąmonės Lietuva. <...> Ne visi namie mūsų Lietuvoje.“ (Regimantas Tamošaitis. Rudens namų link // Metai,
2018, Nr. 10)
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Jeigu tie, kurie yra palikę savo tėvynę, brangintų senųjų graikų išmintį, Odisėjo troškimą sugrįžti į Itakę, jie
anksčiau ar vėliau tai padarytų. Bet, deja, daug dabar tokių, kuriems tėvynė ten, kur šilčiau ir saugiau, ir materialine, ir dvasine prasme. Tačiau juk vis tiek ateis laikas, kai
nugalės nostalgija. Tik ar nebus per vėlu? Mūsų pokariniai
dipukai dabar vis grįžta pasilaidoti savo gimtinėj... Tie,
kurie dar gyvi, bent kažkiek pagyvens laisvoje tėvynėje.
„Rusų kalbininkai V. Toporovas ir V. Ivanovas pagrindiniu kosmogoniniu indoeuropiečių mitu, kuris transformuojamas įvairiuose siužetiniuose tekstuose, laiko pasakojimą apie Griausmavaldžio ir jo priešininko kovą.“
(Kęstutis Nastopka. Mitopoetinė kritika) Dar šumerų laikais aptinkamas Sovijaus mitas – be galo svarbus senosios
lietuvių ir baltų religijos suvokimui. Sovijaus mitas byloja
apie nepaprastai svarbų religijų istorijų įvykį – mirusiųjų
deginimo papročio atsiradimą. Mirusiųjų deginimas į baltų kraštus atėjo iš Vidurio Europos 1300–1200 m. pr. m. e.
Sovijaus laidojimas žemėje pirmąją ir antrąją naktį bei kėlimas į medį antrąją atspindi senųjų laidojimo būdų kaitą
dar iki degintinio laidojimo atsiradimo. Sovijus paneigia
abu laidojimo būdus, drauge paneigdamas ir dvi ištisas
religijos epochas. Kai studijavau universitete, šitas mitas
buvo aptarinėjamas kaip itin svarbus. Tai buvo suvokiama kaip koks tautos epas. Tačiau šiais laikais jau galima
konstatuoti, kad mirusiųjų deginimo paprotys vėl sugrįžo.
Įdomus pokalbis apie mūsų literatūrą įvyko 2018
metais Metų redakcijoje. Jame dalyvavo eseistas, vertėjas Laimantas Jonušys, poetė Aušra Kaziliūnaitė, kultūros
istorijos tyrinėtojas Darius Kuolys, literatūrologė Jūratė
Sprindytė, istorikas Aurimas Švedas, literatūrologas Regimantas Tamošaitis. Jo tema – Lietuvos šimtmetis literatūroje, išspausdintas 2018 m. Nr. 2. Jūratės Sprindytės
mintis: „Mūsų valstybė ir literatūra visada gyveno ginties
situacijoje. <...> lietuvių literatūra iš esmės yra žemininkų literatūra <...> maždaug nuo 1966 m. dalis literatūros
jau buvo anapus vadinamojo socrealizmo.“ O kaip elgiasi
tas, kuris priverstas būti ginties situacijoje? Jis kaip žvėris,
užspeistas į kampą, galvoja, kaip apsiginti ir išlikti. Mažiausiai jam rūpi, kokia linkme pasisuks jo gyvenimas: ar
jis sugalvos turistauti, pasižvalgyti po pasaulį, ar dar pabūti čia, labiau susivokti ir apmąstyti savo gyvenimą. Iki
kokių absurdų buvo prieita, tiesa, dar stalinizmo metais,
iliustruoja liūdnai pagarsėjęs M. K. Čiurlionio kūrybos
puolimas. Gerai, kad atsirado drąsesnių žmonių, tokių
kaip Dailės instituto Meno istorijos katedros vedėjas Tadas Adomonis, kuris visaip gynė dailininko kūrybą. O ją
puolė, deja, vietiniai Maskvos ideologijos klapčiukai, norėdami įsiteikti savo patronams. Dailininkas buvo kaltinamas atitrūkimu nuo realybės, reakcingu abstrakcionizmu
ir pan. Vėliau buvo puolami S. Geda (ypač už 26 rudens
ir vasaros giesmes), J. Juškaitis (už rinkinį Mėlyna žibutė
apšvietė likimą), kiti. Tik maždaug po 1980 metų nustota
kabinėtis prie mūsų poezijos modernistų. Dabartiniam
jaunimui, gimusiam jau nepriklausomoje Lietuvoje, sunku net įsivaizduoti, kokiame absurde mūsų gyventa. Aušra Kaziliūnaitė minėtame dispute apie Lietuvos šimtmetį
literatūroje sako: „Apverkdami kaimiškosios lietuvių literatūros cikliškumą, mes atkartojame tą mūsų minėtą ar-

chetipišką kompleksą, kurį pavadinčiau ne mažos tautos,
bet nuskriaustos tautos kompleksu. <…> grįžimas prie
ištakų mene vis intensyviau vyksta, ir mes galime tokį požiūrį, rėmimąsi ištakomis, išnaudoti ne kaip trūkumą, o
kaip ypatingą privalumą. Laiko distancija tarp tos mūsų
cikliškosios literatūros yra gerokai mažesnė nei kitų Europos tautų. Kodėl mums tos gyvos atminties, tos mažos
distancijos nepanaudojus? Mes galime įpūsti dar gyvas
mūsų kūrybinių ištakų žarijas, nes dar nesame nuo jų nutolę.” Sigitas Geda kiek išgalėdamas pūtė tas žarijas, ir jam,
regis, pavyko įkurti tokią ugnį, kad ji šildys mūsų savastį
ilgus šimtmečius.
„Siaurąja prasme, įsitvirtinusia literatūros istorijoje, žemininkai – penkių poetų (Kazys Bradūnas, Henrikas
Nagys, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Juozas Kėkštas, Vytautas
Mačernis) kūrybą publikuojanti 1951 metais JAV išleista
antologija Žemė, redaguota K. Bradūno, su J. Girniaus įvadu Žmogaus prasmės žemėje poezija. Žemės ratilai pasiekė
ir okupuotą Lietuvą. Programiška, ieškojusi naujo esteti
nio gyvastingumo galimybių, paveldėtą, iš Lietuvos išsineštą žemiškumą siekusi labiau derinti su vakarietiškumu, atvirumu, universalumu. Ieškojimai susiję su kultūros
procesais, prasidėjusiais Kauno ir prasitęsusiais Vilniaus
universitete, paskutiniaisiais ketvirtojo dešimtmečio ir
karo metais. Karas kaip istorijos išbandymas suteikia būsimiesiems žemininkams dramatiškų egzistencinių įtampų.
<...> Bet jau aiškiai matoma lyg kokia žemininkų pasirinkto kelio atodanga: septintuoju dešimtmečiu ima stip
rėti dėmesys prigimtinei lietuvių kultūrai – susikuria Ra
muva, joje dalyvauja poetai (tarp jų ir M. Martinaitis),
muzikai, dailininkai. Bandoma išjudinti senosios lietuvių
kultūros klodus. „Tai darė didelį poveikį, stiprino įsitikinimą, kad senasis lietuvių pasaulis, senoji pasaulėjauta
buvo autentiški, stiprūs“, – sakė M. Martinaitis. Pastebimas naujo poetinio centro susidarymas tarp M. Martinaičio ir S. Gedos, aprėpiant vėluojantį Vytautą P. Bložę,
lyg prisitraukiamus Vladą Šimkų, Juditą Vaičiūnaitę, Joną
Juškaitį, Joną Strielkūną. Vadinamoji 30-ųjų karta, dar
aktyvi ir kūrybinga, bet jiems lemtas „velnio tiltas“ (pagal
tos kartos poetą Algimantą Baltakį).” (Viktorija Daujotytė.
Nuo žemininkų iki žemininkų // Metai, 2019, Nr. 2)
Labai gerai, kad mūsų poezijos refleksija aptarinėjama iš visų pusių. Taip mes tarsi pasiruošiame kelius
naujiems piligrimams, kurie, bastydamiesi po visą pasaulį, garsins ir parodys mūsų įdomybes. Teko skaityti, kad
M. Martinaičio Kukutis ypač patiko prancūzams, jie, matyt, išsiilgę tokių keistų personažų. „Poezija yra ir turi būti
visokia, nes ir gyvenimas juk nėra ant vieno kurpaliaus
mautas” (Liudvikas Jakimavičius. Prakalba apie poeziją
ir gyvenimą į malonųjį Ukmergės skaitytoją, www.alkas.lt,
2021.11.27). Liudvikui Jakimavičiui ką tik įteikta Vlado
Šlaito premija. Grįžimą prie ištakų, kaip svarbų dalyką,
manau, itin vertino S. Geda. Tačiau jis jį panaudojo ir reformuodamas poeziją, ryškai atnaujindamas lietuvių poeziją kartu su J. Juškaičiu, J. Vaičiūnaite, M. Martinaičiu.
Jie tarsi paklojo pagrindą jaunesnei kartai – A. A. Jonynui,
A. Grybauskui, G. Patackui, V. Rubavičiui.
Augustinas Dainys, vienas ryškiausių šiandieninių
mąstytojų, kurio dėmesio centre – teologija, filosofijos ir
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poezijos sąveika, įdomiai suformulavo: „...poetų Dievas
mūsų epochoje yra didžiausia galimybė patirti nedogmatinį ir nekonvencinį dieviškumą. Šis Dievas gyvas tiek,
kiek žmogaus širdyje gyvas noras atsiverti aplinkinio pasaulio grožiui teogoninėse vietovėse. Grožyje yra daugiau
būties negu grožio stokoje, taigi grožis yra Dievo pėdsakas
kūrinijoje, nurodantis į pasaulio Kūrėją. Poetų Dievas sutinkamas teogoninėse vietovėse, švytinčiose grožiu, ir tas
grožis yra dieviškumas ir šventumas. Grožis nėra gamtos
estetika, tai daugiau nei estetika ir yra ontologija bei teologija; grožis nurodo į Dievą.“ (Augustinas Dainys. Religi
jos, metafizikos ir poetų Dievas // Šiaurės Atėnai, 2015. 05.
08) Teogoninės vietovės grožis (A. Dainio apibūdinimas),
ko gero, yra pagrindinis poezijos objektas. Čia telpa ir
meilė, ir tėvynė, ir laisvė, pagrindiniai dalykai, dėl kurių
pateisinama poezija. Dabar, kai mūsų literatūrinė kūryba
jau nėra ginties situacijoje, aktualūs tampa kiti dalykai.
Pavyzdžiui, apmąstymai apie poezijos ir filosofijos ryšį,
naujų vėjų gairinamos kūrybos laukai. Pradedame vaikščioti ašmenimis. „Skustuvo ašmenys – pasikartojanti Arvydo Šliogerio filosofijos metafora, kartu sąvoka-vaizdinys,
galiausiai ir simbolis, galbūt atsiremiantis į vadinamąjį
„Okamo skustuvą“, į XIII amžiaus anglų filosofui ir teologui Williamui Ockhamui priskiriamą mąstymo taupumo
principą. Žmogus tarsi vedamas noro susitikti, pamatyti,
suvokti. Bet tai, kas iš tiesų gali įvykti, įvyksta ant pačios
būties briaunos, ant paties krašto (senuosiuose lietuvių
kalbos paminkluose reiškiančio ir krantą).
<…> R. M. Rilke buvo ne šiaip sau eilėraščių rašinėtojas, bet gyveno paties poezijos principo erdvėje, vadinasi,
gyveno ant skustuvo ašmenų – ten, kur susiliečia poezija ir
filosofija.“ (Viktorija Daujotytė. R. M. Rilke Arvydo Šlioge
rio tekstuose // Metai, 2019, Nr. 10) Gali būti, kad apie panašius dalykus galvodamas Vaidotas Daunys rašė apie itin
subtilų pirmąjį aktoriaus gestą. Dar nėra žodžių, veiksmo,
bet tas pirmasis aktoriaus gestas tarsi suteikia postūmį,

kaip koks pirminis judintojas (!) galvodamas apie būsimąjį veiksmą. Nesvarbu, ar tai būtų koks detektyvas, ar pati
subtiliausia poezija. Itin svarbus pirmasis ritmas, netgi jo
nuojauta, šmėkla kažkokia. Tai liudija ir Rimvydas Stankevičius, dar labiau mistifikuodamas poezijos gimimą –
anot jo, galimas daiktas, kad visi eilėraščiai ir kiti kūriniai
yra iš kažkur nuleidžiami, tik to reikia labai norėti. Jeigu
nelabai, tai ir nepavyks.
Jeigu dabar mūsų literatūrai ir reikia nuo ko nors
gintis, tai nuo pačios ginties. Nes jau pasiekėm situaciją,
panašią į XX amžiaus antrojo–trečiojo dešimtmečio. Kai
buvo padarytas ryškus šuolis į literatūros, apskritai meno
naujų formų ir judėjimų paieškas. Ko tiktai dabar nėra
literatūroje? Ir atsisveikinimo su tradiciniu pasaulėvaizdžiu, ir bravūriško galynėjimosi su sustabarėjusia žodžių
semantika, ir šiaip paprasčiausio „išsidirbinėjimo“. Tikintis, kad vis dėlto išsikristalizuos tai, kas nepavaldu laikui.
Nes jis – žaltys – negailestingas. Bet pritarčiau Arvydui
Šliogeriui, kad tokie kūriniai, kaip Broniaus Radzevičiaus
Priešaušrio vieškeliai (kurį jis skaitė, regis, aštuonis kartus) jau atlaikė laiko išbandymus, nes jo sugestija per daug
skaudi, kad būtų pamiršta. Tas pats pasakytina apie Sigito
Gedos Septynių vasarų giesmes, Marcelijaus Martinaičio
Kukučio balades, Toli nuo rugių, Romualdo Granausko
Jaučio aukojimą, Šventųjų gyvenimus, Justino Marcinkevičiaus trilogiją ir lyriką. Kaip pasakyta, laikas griauti, ir
laikas statyti...
Laikas skrieja lenktyniaudamas su vėju, mėgstamu
poetų draugu, priversdamas ošti miškus, banguoti ežerus,
laiku išskristi paukščius, kad nesušaltų (bet grįžtų). Gal
literatūra irgi gali prisidėti prie to vyksmo, gyvenimu vadinamo? Palinkėkime jai sėkmės, brangieji. Ir, kas galime,
perduokime jaunajai kartai tą literatūros ilgesį, be kurio
pasaulis tampa bespalvis, be kurio ir paukštis, ir žmogus
gali negrįžti į gimtuosius namus. O jie mūsų laukia, neatšaukiamai.
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Poetinės geografijos valandos
su Naująja Romuva
Prieš dešimtį metų užsimezgė prasminga iliustruoto kultūros gyvenimo žurnalo Naujoji Romuva ir Joniškio žemės
ūkio mokyklos draugystė. Žurnalo vyriausiasis redaktorius, filosofas dr. Andrius Konickis su grupe jaunųjų poetų ir kultūros veikėjų atvykdavo į Joniškį ir dalyvaudavo
savotiškose poetinės geografijos „pamokose“. Paminėsiu
keletą Joniškio svečių: poetai Birutė Grašytė, Ernestas Noreika, Mantas Balakauskas, Simonas Bernotas, Rita Makselytė, muziejininkė Laima Žukauskaitė, prof. habil. dr.
Juozas Algimantas Krikštopaitis.
Šiltas moksleivių bendravimas su svečiais bei žaismingos redaktoriaus Andriaus Konickio naujų leidinių
(Pašvaistė) apžvalgos sudomindavo moksleivius galimybėmis vaizdžiai reikšti mintis. Susitikimų metu jie patys
skaitydavo savo kūrybą, deklamuodavo svečių eilėraščius.
Daugelis moksleivių su poetais gyvai susitikdavo pirmą kartą, ir visai suprantama, kad jiems, būsimiems žemės ūkio specialistams, kildavo įvairių klausimų apie literatūrą ir kultūrą. Svečiai po pamokos visus norinčiuosius
kviesdavo bendrai diskusijai.
Kiekvienais metais žurnalo leidėjai mokyklos biblio
tekai padovanodavo knygų ir žurnalų. Skatindavo mokinius aktyviai dalyvauti kūrybinėje veikloje. Svečiai,

tuometinio mokyklos direktoriaus, dabartinio Lietuvos
Respublikos Seimo nario Liudo Jonaičio kvietimu, su malonumu dalyvaudavo ekskursijoje po mokyklą. Jie žavėjosi mokyklos aplinka, primenančia gamtos oazę, domėjosi
mokymo programomis, mokinių darbais, jų popamokine
veikla.
Kai tekdavo lankytis sostinėje, kelionės maršute didelėmis raidėmis įrašydavau susitikimą su Andriumi. Ir plėtėsi pažinimo „geografija“ Vilniuje, žurnalo redakcija su
išleistomis knygomis ir žurnalų tiražais keletą kartų keitė
savo dislokacijos vietą. O kai atėjo diena B – finansiškai
parėmėme, kad neužgestų Naujoji Romuva ir Pašvaistė.
Buvo neįprasta su Andriumi aptarinėti finansinius reikalus. Pastebėjau, kad Vilniaus knygų mugėse prekybininko
vaidmenyje jis jautėsi nejaukiai.
Visai kitaip būdavo, kai susitikdavome redakcijoje.
Andrius klausinėdavo tokių dalykų, kurie man atrodė ne
tokie svarbūs turėtų būti gyvenant sostinėje, tačiau jis norėjo jausti visos Lietuvos kultūrinį ir literatūrinį pulsą. Ir
kaip pasakė poetė iš Jotvingių krašto Rita Makselytė: „Jei
ne Andrius, aš, ko gero, niekada nebūčiau apsilankiusi
Žiemgaloje ir neturėčiau tokio didžiulio būrio nuostabių
bičiulių visoje Lietuvoje.“

Naujosios Romuvos
bendradarbiai Andrius
Konickis, Audronė
Daugnorienė, Jonas
Ivanauskas

Straipsnio publikaciją parėmė

SRI AUROBINDO

Žmonijos vienybės idealas
Skaitytojo dėmesiui siūlome ciklą vertimų iš žymaus Indijos mąstytojo, poeto, politinio veikėjo
ir reformininko Sri Aurobindo (1872–1950) rašytinio palikimo. Trys jo veikalai – Žmonijos ciklas
(The Human Cycle, išleistas 1949 m.), Žmonijos vienybės idealas (The Ideal of Human Unity,
publikuota žurnale Arya 1915-1918 m., išleistas su autoriaus papildymais 1950 metų balandį) ir
Karas ir apsisprendimas (War and Self-determination, publikuota žurnale Arya 1916–1920 m.)
aprėpia tokias svarbias temas, kaip Jungtinių Tautų kūrimasis, tautų sambūvis ir valstybių vaid
muo kuriant bendrą ateitį. Esė cikle svarstydamas žmonijos lygybės, brolybės ir bendruomeniškumo problemą, jis atkreipia dėmesį, kad geros iniciatyvos dažnai esti sustabdomos praeityje
įsišaknijusio nepasitikėjimo, o natūraliai savarankiškas mąstymas pajungiamas egoistiniams, vitalistiniams ir materialistiniams interesams bei ambicijoms, kurios ne tarnauja vienybei, o priešingai – stiprina įtampą ir nesutarimus. Prasimanymai ir išsigalvojimai dažnai pridengiami apgaulingu idealizmu, iš dalies dėl politikams įprasto diplomatinio veidmainiavimo, o daug didesne
dalimi – dėl bendros pusiau savanoriškos saviapgaulės, kuri baigiasi tamsių nepatenkintų jėgų
įsiveržimu ir brutaliais netobulais siekiais, panašiais į tikėjimą bolševizmu. Tokia slinktis, pasak jo,
sudaro sąlygas gauti naudos iš neramumų ir nepasitenkinimo. Tačiau net ir pagirtina iniciatyva
susitarti, kad karo neliktų ir kad būtų sustabdytos revoliucijos, maištai ir suirutė, gali užtikrinti tik
trumpalaikę nenatūralią taiką. Karas su šaknimis būtų išrautas tik pašalinus jo vidines priežastis,
tačiau ir tuo atveju ateityje įgautų labiau paslėptas formas, pirmiausia – ekonomines. Sri Aurobindo apžvelgia įvairius istorinius laikotarpius ir juos analizuodamas pateikia įdomias išvadas bei
pasiūlymus, kurie, mūsų nuomone, dar nesulaukė platesnio susidomėjimo ir įvertinimo ir tebėra
aktualūs dabartinių pasaulinių įvykių fone.

PA S A U L I N Ė S VA L S T Y B Ė S 1 PAV O J A I

Tokia yra kraštutinė įmanoma socialistų, mokslininkų ir
humanitarų išsvajota pasaulinės valstybės forma, reprezentuojanti aukščiausią šiuolaikinio proto savimonės tašką, iš kurio įmanoma nustatyti jos kryptis, nors pusiau
racionalizuotam protui paprasto žmogaus, kurio žvilgsnis nesiekia toliau šios dienos ir artimiausio rytojaus, jų
spekuliacijos gali pasirodyti chimeriškos ir utopiškos. Iš
tikrųjų jos tokios nėra; iš esmės, nebūtinai savo pavidalu, tos kryptys, kaip jau matėme, yra ne tik logiškas padarinys, bet neišvengiamas praktiškas pradinio postūmio
žmonijos vienybės link išbaigimas, jeigu vadovaujasi mechanišku unifikavimo principu, – tai yra valstybės principu. Dėl šios priežasties mums pasirodė svarbu apibrėžti
veikiamuosius suvienytos ir galiausiai socialistine tapusios nacionalinės valstybės principus ir būtinybes tam,
kad pamatytume, kaip tas pats judėjimas tarptautinio suvienijimo link nuves iki tų pačių rezultatų pagal analogišką vystymosi būtinybę. Valstybės principas neišvengiamai
veda į uniformiškumą, reguliavimą ir mechanizavimą;
įprastai jis baigiasi socializmu. Tame nėra nieko atsitiktinio, kaip nėra vietos politinei ir visuomeninei plėtotei.
Socializmo atsiradimas nebuvo nei atsitiktinis, nei dalykas, kuris galėjo arba negalėjo būti, veikiau jis, kaip neišvengiamas padarinys, kilo iš pačios valstybės idėjos užuo-

mazgos. Jis tapo neišvengiamu tą pačią akimirką, kai idėja
pradėta kaldinti praktiškai. Alfredo ir Karolio Didžiojo,
kaip ir kitų pernelyg ankstyvų nacionalinių arba imperialistinių vienytojų, darbas visada pasižymėjo šia baigtimi,
nes žmonės beveik visada dirba nežinodami, kuriam galui
jie tai daro. Tačiau dabartiniais laikais požymiai yra tokie
aiškūs, kad, mechaniškai dėdami pagrindą pasaulio unifikacijai, neapsigaukime ir neįsivaizduokime, jog pačioje
pastangoje glūdinti pasekmė nereikalaus pastarosios siekti, kad ir kokia tolima ji kol kas atrodytų. Griežtas suvienodinimas, plataus masto uniformiškumas ir vadeliojama
suvienytos žmonijos socializacija būtų iš anksto nulemtas
mūsų darbo vaisius.
Tokios išdavos galima būtų išvengti, jeigu priešinga
jėga įsiterptų ir uždėtų savąjį veto, kaip atsitiko Azijoje,
kai valstybės idėja, nors ir stipriai įtvirtinta savo ribose,
įsikūnijo tik iki tam tikro lygio, mat fundamentalus tautinio gyvenimo principas pasipriešino nepakančiam ir visiškam jos išvystymui. Net labiausiai organizuotos Azijos
gentys, šiuolaikiniu supratimu, visada buvo daugiau liaudis nei tautos arba tautos tik ta prasme, kad turėjo bendrą
sielą ir gyvenimą, kultūrą, visuomenės santvarką ir politinį vadovą, tačiau ne tautines valstybes. Valstybinė mašina
veikė ribotai ir dirbtinai; tikrąjį žmonių gyvenimą lėmė
kitos galios, ir į jas valstybė negalėjo kištis. Pagrindinis
jos uždavinys buvo sergėti tautinę kultūrą ir garantuoti
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pakankamą politinę, socialinę bei adiministracinę tvarką – jei įmanoma, nekintamą tvarką – idant žmonės galėtų
gyventi tikrą gyvenimą savo nuožiūra kuo mažiau trikdomi ir sekdami savo įgimtais polinkiais. Vietoj organizuotos pasaulinės valstybės panaši žmonių vienybė įmanoma,
jeigu tautoms pasisektų išsaugoti savąjį išvystytą nacionalizmo instinktą nepaliestą ir pakankamai stiprų, kad jis
galėtų pasipriešinti valstybės idėjos vyravimui. Tuomet
rezultatas būtų ne viena žmonijos nacija ir pasaulinė valstybė, o vieningi žmonės, laisvai susiję per nacionalinius
vienetus. O gal tauta, kokią mes žinome šiandien, išnyktų,
o vietoj jos rastųsi kitos naujos rūšies grupės-vienetai, parengtos kurio nors pakankamo tarptautinės tvarkos mechanizmo tam, kad galėtų taikiai ir natūraliai užtikrinti
visuomeninius, ūkinius ir kultūrinius santykius.
Tad kuri šių dviejų galimybių būtų geistinesnė? Norėdami atsakyti į šį klausimą, turėtume savęs paklausti,
kokią gyvenimo laimėjimų ir praradimų sąskaitą žmonių
rasei galiausiai pateiks unifikuotos pasaulio valstybės sukūrimas. Atsižvelgus į visus skirtumus tarp anuomet ir
dabar, visų greičiausiai pasekmės iš esmės būtų visiškai tokios pat, kokias matėme senovės Romos imperijoje. Iš pradžių pasiektume didžiulį laimėjimą – tvirtą taiką pasaulyje. Valstybė nebūtų visiškai apsaugota nuo vidinių smūgių
ir sutrikimų, tačiau jei, tarkim, tam tikri pirmutinės svarbos klausimai būtų sutvarkyti siekiant patvarumo, ji pašalintų net tokius dažnus visuomeninės įtampos židinius, su
kuriais susidurdavo Romos imperijos ekonomika ir, kad ir
koks sąmyšis galėtų ją ištikti, įtvirtintą civilizacinį audinį
išlaikytų nesutrikdytą ir apsaugotų jį nuo didelių ryžtingų
ir smurtinių pokyčių kančių. Užtikrinus taiką, suklestėtų
dar nematyta lengvo ir gero gyvenimo plėtra. Didžiumą
svarbiausių problemų išspręstų susivienijusi pasaulio inteligentija, besidarbuojanti nebe fragmentiškai, o išvien.
Gyvybinis žmonių rasės gyvenimas nusistovėtų pasiekus
racionalią tvarką, jis taptų patogus, gerai sustyguotas, pažinus, patenkinama jo sandara padėtų pasitikti visus sunkumus, kritišką padėtį ar uždavinius su kuo mažiausiomis
trintimis ir sumaištimi, o nuotykis ir pavojus būtų mažai
tikėtinas. Iš pradžių suklestėtų kultūra ir intelektualinis
gyvenimas. Mokslas būtų organizuotas žmonių gyvenimui

gerinti, žinioms ir mechaniškam veiksmingumui didinti.
Įvairios pasaulio kultūros – tos, kurios dar gyvuoja kaip
atskiros duotybės – artimiau keistųsi mintimis, tačiau laimėjimus sudėtų į bendrą iždą, nauji postūmiai ir pavidalai
prasiskintų kelią į mintį, literatūrą ir meną. Žmonės bendrautų daug artimiau ir glaudžiau nei kada nors anksčiau,
išplėtotų geresnį abipusį supratimą, kuriame nebeliktų atsitiktinių nesantaikos skatulių, nūnai egzistuojančios neapykantos ir nepalankumo ir pasiektų jei ne brolybę, – o ji
negali rastis vien dėl politinės, visuomeninės ar kultūrinės
sąjungos, – bent jos panašumą, pakankamai malonų ryšį
ir tarpusavio supratimą. Plėtojant tokį gyvenimą atsirastų nebūta prabanga, patogumas ir malonumas, ir neabejotinai koks nors garbus amžiaus poetas, rašantis bendra
arba oficialiąja kalba – sakykime, esperanto? – patikimai
apdainuotų aukso amžiaus artėjimą, o gal net apreikštų
jo tikrąjį atėjimą ir amžiną trukmę. Tačiau po kurio laiko jėga pradėtų mažti, nejudra sukaustytų žmogaus protą
ir gyvenimą, tuomet ateitų sąstingis, skilimas ir iširimas.
Žmogaus siela pakibtų vidur įgytų gėrybių.
Tokie padariniai sektų dėl tų pačių esminių priežasčių kaip ir pateiktame Romos pavyzdyje. Būtų prarastos
virte verdančio gyvenimo sąlygos, laisvė, judri įvairovė
ir laisvai bėgančių skirtingų gyvenimų sandūra. Galima
būtų teigti, kad taip nenutiks, mat pasaulinė valstybė būtų
demokratinė valstybė, ji nestingdytų laisvės it kokia imperija ar autokratija dėl to, kad laisvė ir pažanga yra pati
svarbiausia šiuolaikinio gyvenimo taisyklė, ir joks jai priešingas vystymasis nebus pakenčiamas. Vis dėl to visame
šiame dalyke nėra jokio siūlomo saugiklio. Tai, kas yra dabar, neturėtų išlikti susidarius kitoms aplinkybėms, o idėja, kad išliks, tėra keistas miražas, permetamas iš dabarties
aktualijų į galimai visiškai kitokią ateities realybę. Demokratija jokiu būdu negarantuoja laisvės išsaugojimo; priešingai, nūdien regime, kaip demokratinė valdžios sistema
tvirtai žygiuoja link tokio organizuoto asmeninės laisvės
panaikinimo, kokio nesapnavo nė senosios aristokratinės
ar monarchinės sistemos. Gali būti, kad iš su šiomis sistemomis siejamų smurtingesnių ir brutalesnių despotiškos
priespaudos formų demokratija išvadavo tas tautas, kurioms pasisekė pasiekti ir sukurti liberalias valdymo for-
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mas, ir tai neabejotinai yra didelis laimėjimas. Nūnai anos
atgyja tik revoliucijų ir sąjūdžių laikotarpiais, neretai kaip
minios tironija arba laukinė revoliucinė ir reakcionieriška
priespauda. Tačiau egzistuoja ir kitoks laisvės atėmimas,
kuris atrodo respektabiliau, yra subtilesnis ir labiau susistemintas, pasiekiamas švelnesniais būdais vien todėl, kad
turi galingesnių užnugario jėgų, ir kaip tik dėl šios priežasties yra veiksmingesnis ir skvarbesnis. Daugumos tironija
tapo įprastu posakiu, o mirtiną jos poveikį su didžiausiu
pasibjaurėjimu aprašė kai kurie modernūs intelektualai2;
vis dėlto ateitis mums žada kažin ką dar grėsmingesnio,
visumos tironiją, save užhipnotizavusias mases, engiančias ją sudarančias grupes ir vienetus3.
Tatai yra įstabus poslinkis, ypač todėl, kad demokratinio judėjimo užuomazgoje asmeninė laisvė buvo idealas,
kurį jis kėlė ir senaisiais, ir dabartiniais laikais. Graikai
demokratiją siejo su dviem pagrindinėm idėjom, pirma,
veiksmingu ir asmeniniu kiekvieno piliečio indėliu į veikiantį valdymą, įstatymdavystę ir bendruomenės administravimą, antra, plačia individo temperamento ir veiksmų
laisve. Tačiau nė viena iš šių charakteristikų negali tarpti
šiuolaikinio tipo demokratijoje, nors Jungtinėse Amerikos
Valstijose vienu metu tam tikru mastu buvo krypstama eiti
šia linkme. Didelėse valstybėse asmeninis kiekvieno piliečio indėlis į valdymą negali būti veiksmingas; jis gali turėti
lygią dalį – tariamą individui, bet veiksmingą masėms –
tik periodiškai renkantis įstatymų leidėjus ir valdytojus.
Net jeigu jie tiesiogiai nerenkami iš klasės, kuri nėra visa
ar bent dalis visuomenės, šiuo metu beveik visur viduriniosios klasės, vis vien tie įstatymų leidėjai ir valdytojai
neatstovauja savo rinkėjams. Jėga, kuriai jie atstovauja,
yra kitas, beformis ir bekūnis subjektas, kuris užėmė aristokratijos ir monarchijos vietą, toks nuasmenintas grupinis organizmas, ir jis įgavo išorinį milžiniškos modernios
valstybės pavidalą, kūną ir sąmoningą veikimą. Prieš šią
galią individas yra gerokai bejėgiškesnis negu prieš senąsias priespaudas. Kai jis jaučia spaudimą, brukantį jį į
uniforminius marškinius, jis nebeturi jokių kitų išteklių,
kaip tik impotentišką anarchizmą arba atsitraukimą, o šis
iki tam tikro lygio įmanomas pasitraukus į sielinės arba
intelektualinės esybės laisvę.
Kadangi viena šiuolaikinės demokratijos naudų, iki
galo nesuvoktų senovinės laisvės ir dar neatmestų, yra visiška kalbos ir minties laisvė. Ir tol, kol ši laisvė išlieka, sukaustytos žmonijos ir įkandin atslenkančio sąstingio baimė
gali atrodyti neturinti jokio pamato – ypač jeigu ją lydi visuotinis lavinimas, siūlantis plačiausią įmanomą lauką gaminant vykdančiąsias galias. Minties ir kalbos laisvė – abi
būtinai eina kartu, nes negali būti tikros minties laisvės,
jeigu ant kalbos laisvės pakabinama spyna – yra neišbaigta
be bendrijos laisvės; mat kalbos laisvė reiškia propagandizmą, o propagandizmas esti veiksmingas tik per susivienijimą dėl jo objekto realizavimo. Ši mažiau ar daugiau kokybiškai apribota arba apdairiai apsaugota trečioji laisvė taip
pat gyvuoja visose demokratinėse šalyse. Tačiau kyla klausimas, ar šios didžiosios pamatinės laisvės žmonių buvo
laimėtos visiškai saugiai – atskirai nuo dažnai pasitaikančių jų sustabdymų net laisvose tautose ir reikšmingų suvaržymų, kuriais jos apribojamos pavaldžiose šalyse. Tam tikri
netikėtumai ateityje šia linkme yra įmanomi4.

Minties laisvė bus paskutinė žmogaus laisvė, tiesiogiai puolama viską reguliuojančios valstybės. Ji iš pradžių
sieks tvarkyti visą individo gyvenimą pagal visuomenės
arba jos valdytojų įtvirtintą nuostatą. Tačiau kai valstybė
pamatys, kokį visuotinai svarbų vaidmenį nuomonė vaidina formuodama gyvenimą, ji bus skatinama užvaldyti
ir pastarąją, asmens mąstymą formuodama valstybinėse
edukacijos įstaigose ir lavindama žmogų taip, kad jis priimtų patvirtintas bendruomenines, moralines, socialines,
kultūrines ir religines idėjas, kaip buvo padaryta su daugeliu lavinimo formų senovėje. Tačiau jei valstybė matys,
kad ginklas neveiksmingas, ji apribos mąstymo laisvę pasitelkdama tiesioginį argumentą, neva ši laisvė kelia pavojų valstybei ir civilizacijai. Mes jau matėme valstybės teisę
įsikišti į individualią mintį, paskelbtą tai čia, tai ten grėsmingiausiu būdu. Galima būtų įsivaizduoti, kad bent jau
religinė laisvė žmonijai buvo garantuota; tačiau neseniai
išvydome „naujojo mąstymo“ rodiklį, pozityviai stumiant
doktriną, esą valstybė neprivalo pripažinti individo religijos laisvės, ir net jei ji garantuoja religinio mąstymo laisvę,
ji gali būti pripažinta tiktai dėl praktinių sumetimų, bet
ne pagal teisę. Buvo užginčytas įsipareigojimas leisti kulto
laisvę; kadangi valstybė turi teisę reguliuoti visą asmens
gyvenimą, ji tikrų tikriausiai turi teisę reguliuoti jo religinius įsitikinimus, sudarančius tokią svarbią jo gyvenimo
dalį, ir jo mąstymą, taip galingai tą gyvenimą veikiantį5.
Sakykime, kad viską reguliuojanti pasaulinė socialistinė valstybė bus įkurta, ir tada minties laisvė tokio režimo
sąlygomis būtinai reikš ne tik atskirų jos elementų, bet ir
pačių egzistuojančios dalykų padėties principų kritiką. Ši
kritika, jeigu ji žvelgs ne į mirusią praeitį, o į ateitį, gali pasukti tik vienu keliu – anarchijos keliu, arba dvasinio tolstojiško pobūdžio, arba inteletualinio anarchizmo, kuriuo
šiuo metu tiki mažuma, tačiau jis yra auganti jėga daugelyje Europos šalių. Jis deklaruos laisvą individo raidą kaip
savo evangeliją, o valdžią atmes kaip blogį, ir kaip visai
nebebūtiną blogį. Jis patvirtins laisvą individo religijos,
etikos, proto ir temperamento augimą iš vidaus kaip tikrą
žmogaus gyvenimo idealą, o visa kita paskelbs nereikalingais dalykais, nevertais kainos, sumokėtos už šio idealo atmetimą. Atmetimą, kurį anarchistas apibūdins kaip
savosios sielos praradimą. Visuomenės idealu jis paskelbs
laisvą individų santykį arba brolystę be jokios valdžios ir
bet kurios rūšies prievartos.
Ką pasaulinė valstybė darytų su šio tipo laisvu mąstymu? Ji galėtų pakęsti jį tol, kol jis nepersiduotų veikiančiam asmeniui arba susivienijimui; tačiau tą pačią akimirką, kai jis paplistų arba virstų praktišku savęs įtvirtinimu
gyvenime – nusitaikytų į pačią esminę valstybės ir jos egzistavimo taisyklę, – jos pamatai būtų išplauti, sumenkinti, valstybei grėstų pavojus. Pakirsti destrukciją iš šaknų
arba sutikti su savo pačios nuvertimu įtvirtintai valdžiai
būtų vienintelė alternatyva. Vis dėlto dar prieš atsirandant
šiai būtinybei, visų reikalų valstybinio reguliavimo principas išsiplėstų iki protinio ir fizinio žmogaus gyvenimo
pagal bendruomenines nuostatas, o tai ir buvo praėjusių
civilizacijų siekinys. Visuomenė neišvengiamai sustabarėtų, nes be individo laisvės ji negali išlikti pažangi. Ji turėtų
įsitekti į reguliuojamo tobulumo vėžes arba į kažką, kam
duotų vardą dėl sistemos racionalumo ir simetriškos tvar-
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kos idėjos. Bendruomenės masės visuomet esti konservatyvios ir nepaslankios sąmonės, lėtai juda nerangia pasąmoningos prigimties eiga. O laisvas asmuo yra pažangios
sąmonės; tik tada, kai jis sugebės perduoti savo kūrybingą
ir judrų sąmoningumą masėms, pažangi visuomenė gali
tapti įmanoma.
Į VA I R O V Ė V I E N O V Ė J E

Svarbu nuolat laikyti galvoje pagrindines gyvenimo galias
ir tikrovės reiškinius, jeigu nenorime būti išduoti savavališkai vadovaujančio loginio proto ir jo prisirišimo prie
griežtos ir aprėžiančios idėjos dėl eksperimentų, kurie, kad
ir kokie patogūs praktiškai ir nesunkiai pasigaunami unitarinio bei simetrinio mąstymo, gali lengvai nuskurdinti
ir sugriauti gyvenimo pagrindus. Kadangi tai, kas loginio
protavimo sistemai yra tobula ir patenkinama, gali neigti
gyvenimo tiesą ir gyvybinius žmonių poreikius. Vienybė
nėra visiškai savavališka ar netikroviška idėja, nes vienybė
yra pats būties pamatas. Vienybė paslaptingai glūdi visų
daiktų pagrinduose, o besivystanti dvasia Gamtoje juda į
viršų, kad būtų sąmoningai suvokta; evoliucija keliauja per
įvairovę nuo paprastos iki sudėtingos vienovės. Tai vienybė, kurios link žmonija juda ir vieną dieną įsisąmonins.
Tačiau uniformiškumas nėra gyvenimo įstatymas. Gyvenama įvairovėje; gyvenimas reikalauja kiekvienos būtybės ar draugės, net jei savo visuotinumu sutapusių su kitais, buvimo nepakartojamais, o tai lemia kismo principas,
arba kaitos per atskiras daleles tvarka. Per didelė centralizacija, kaip veikiančio vienodumo, vienarūšiškumo sąlyga,
nepasižymi sveika prieiga prie gyvenimo. Iš tiesų tvarka,
bet ne dirbtinis reguliavimas yra gyvenimo įstatymas. Gyvoji, skambi tvarka ateina iš vidaus kaip prigimties išdava,
kai ji save atranda ir įsteigia savo pačios dėsnius, o kartu ir
santykio su kitais dėsnius. Todėl tikriausia tvarka yra toji,
kuri yra grindžiama kuo didžiausia laisve, nes laisvė vienu
metu yra gyvastingo kintamumo ir savęs atradimo sąlyga.
Gamta garantuoja įvairovę, dalydama visetą į grupes, ir
reikalauja laisvės, remdamasi grupės narių individualumo
galiomis. Todėl tam, kad žmonių vienybė būtų visiškai išreikšta, sveika ir derėtų su giliausiais gyvenimo dėsniais,
ji turėtų remtis laisvais dariniais, o šie – būti paremti prigimtiniais laisvų asmenų ryšiais. Tokio idealo esamomis
salygomis, be abejo, neįmanoma įgyvendinti nei dabar, nei
artimiausiu metu; tačiau jį verta turėti galvoje. Kuo arčiau
jo būsime, tuo aiškiau jausimės einą teisingu keliu. Plačiai
įsišaknijęs į žmogaus gyvenimą dirbtinumas, nenatūralumas yra pačių giliausių negerovių priežastis. Nenatūralus
žmogus nėra ištikimas pats sau ir nenuoširdus prigimties
atžvilgiu, todėl klumpa ir kankinasi.
Natūralių susibūrimų naudą ar būtinybę galime nustatyti svarstydami didžiojo prigimties skyros principo tikslą
ir veikimą atsižvelgdami į primygtinį jos akinimą dėl kalbų
gausos. Bendros visiems kalbos paieškos buvo labai aktyvios praėjusio amžiaus pabaigoje ir prasidėjus šiajam, jos
davė pradžią keletui bandymų, iš kurių nė vienas ilgiau
netvėrė. Kad ir koks būtų poreikis turėti bendrą kalbinį
tarpininką tarp žmonių, kad ir kaip tam pagelbėtų bendras dirbtinės ar sutartinės, ar įprastos kalbos, tokios kaip
lotynų, o kiek vėliau šiek tiek ir prancūzų, naudojimas, kai

ta kalba kurį laiką buvo bendra kultūros kalba Europos
tautoms, kaip sanskritas – indams, joks suvienodinimas,
sunaikinęs ar užgožęs, sumenkinęs ar neskatinęs plataus ir
laisvo gimtosios kalbos vartojimo pasaulyje negali nepadaryti žalos žmogaus gyvenimui ir pažangai. Babelio bokšto
legenda byloja apie kalbų įvairovę kaip apie žmonių rasės
prakeiksmą; tačiau kad ir kokie būtų trūkumai, auganti
civilizacija ir tarpusavio ryšiai juos mažina, taigi įvairovė
greičiau yra palaiminimas negu prakeikimas, dovana žmonijai, o ne jai primesta negalia. Netikslingai ką nors perdėti visada yra blogai. Perteklinis skirtingų nereikšmingų
šnektų, kuriose nėra tikrosios įvairovės dvasios ir kultūros,
pritempinėjimas prie kalbos iš tikrųjų labiau kliudo nei padeda, tačiau šis seniau egzistavęs perviršis6 vargu bau turi
ateitį. Kryptis veikiau priešinga. Kadaise skirtingos kalbos padėdavo atsiriboti nuo žinojimo ir palankumo, dažnai tapdavo dingstimi pasibjaurėjimui ir linko į pernelyg
griežtą atsiskyrimą. Nepakankamas tarpusavio įsiskverbimas palaikė ir neveiklų norą suprasti, ir veiklų klaidingą
supratimą. Vis dėlto visa tai buvo neišvengiamas tam tikros
augimo pakopos blogis, perdėta būtinybė, kuri radosi dėl
gyvastingos stipriai suasmenintos grupinės sielos plėtros
žmonėse. Šie trūkumai dar nepašalinti, tačiau glaudėjant
santykiams ir augant žmonių bei tautų troškimui susipažinti su vieni kitų mąstymu, dvasia ir asmenybe, mąžta ir
yra linkę vis labiau nykti, todėl nėra priežasčių, dėl kurių
jie netaptų neveiksmingi.
Skirtingos kalbos tarnauja dviem svarbiems žmogaus
dvasios tikslams – susivienijimui ir išdailoms. Kalba padeda susitelkti visiems ja kalbantiesiems į tam tikrą didelę sąjungą ir ugdyti mąstymą, būdą, brandinti dvasią. Tai
yra proto, estetikos ir išraiškos ryšys, sušvelninąs perskyras ten, kur jos egzistuoja, ir sustiprinąs vienybę ten, kur
ji buvo pasiekta. Ypač gimtoji kalba suteikia savimonę
tautinei ar rasinei vienybei ir sukuria bendros saviraiškos
bei bendro pasiekimų užrašymo garantiją. Kita vertus, ji
yra nacionalinės diferenciacijos priemonė, ir turbūt pati
galingiausia iš visų; tai ne lėkštas vien skaldantis, bet vaisingas ir naudingas išsiskyrimo veiksnys. Mat kiekviena
kalba yra ją iš prigimties vartojančių žmonių sielos žymuo
ir jėga. Todėl kiekviena jų išplėtoja savitą ypatingą dvasią, mąstymo būdą, nužymi kelius į gyvenimą, žinojimą
ir patirtis. Jeigu gimtoji kalba gauna ir priima kitų tautų
mintį, gyvenimo patirtį ir dvasinę įtaką, vis vien ji perkeičia jąsias į naują savitumą pagal save, ir šia perkeitimo
galia praturtina žmonijos gyvenimą vaisingais skoliniais,
o ne vien pakartoja svetimus laimėjimus. Todėl didžiausią vertę nacijai ir žmonių grupei turi gimtosios kalbos
išsaugojimas ir pavertimas stipriu ir gyvybingu kultūros
instrumentu. Praradusi kalbą nacija, tauta ir liaudis negali gyventi nei visaverčio, nei tikro gyvenimo. Šis nacionalinio gyvenimo laimėjimas kartu yra ir visos žmonių
giminės laimėjimas.
Kiek daug išsiskirianti žmonių grupė praranda nevaldydama atskiros savo kalbos arba iškeisdama prigimtinę
saviraišką į svetimą kalbos formą, matyti iš britų kolonijų,
Jungtinių Amerikos Valstijų ir Airijos pavyzdžių. Psichologiniu požiūriu kolonijose susibūrę realūs atskiri žmonės, nors jie dar nesudaro atskirų tautų. Apskritai ar bent
didžiąja dalimi savo kilme, politinėmis ar socialinėmis
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simpatijomis anglai kolonistai nėra Anglijos kopijos, bet
jau turi kitokį temperamentą, savo polinkius ir besivystantį ypatingą charakterį. Tačiau šis naujasis asmeniškumas
iškyla daugiausia išoriniuose ir mechaniškuose gyvenimo
aspektuose, ir net tada nepasižymi įspūdingu, veiksmingu ir vaisingu stiliumi. Kultūros pasaulyje britų kolonijos
nieko nereiškia, nes neturi gimtosios kultūros, o vien pats
kalbėsenos faktas jas daro ir privalo daryti tik Anglijos
provincijomis. Kad ir kokias protinio gyvenimo ypatybes
kolonistai galėtų sukurti, jie sukurs tik tipišką provincializmą, bet ne kertinį intelektualinį, estetinį ir dvasinį savo
pačių gyvenimą su aiškiai apčiuopiama svarba žmonijai.
Dėl tos pačios priežasties Amerika, nepaisant galingos nepriklausomos politinės ir ekonominės būties, veikiau linkusi būti kultūrine Europos provincija, kai šalies pietūs ir
vidurys priklauso nuo ispanų, o šiaurė – nuo anglų kalbos.
Vien Jungtinių Valstijų gyvenimas veržiasi tapti didinga ir
atskira kultūrine būtimi, tačiau ši sėkmė nesulyginama su
jų jėga. Kultūriškai didžia dalimi Valstijos vis dar yra Ang
lijos provincija. Nei Amerikos literatūra, išskyrus du ar
tris garsius vardus, nei menas, nei mintis, nei dar kas nors
aukštesnio mąstymo srityje nesugebėjo iškilti iki gyvastingo brandumo, nepriklausomo pagal savitą sielos pobūdį.
Taip yra todėl, kad sielos saviraiškos instrumentas, kalba,
kurią nacionalinis protas turėtų formuoti ir savo ruožtu
būti jos formuojamas, buvo lipdomas ir greičiausiai toliau bus lipdomas kitos šalies su visiškai kitu mentalitetu
ir bandys joje rasti savo ašį ir vystymosi dėsnį. Senaisiais
laikais Amerika būtų išsivysčiusi ir pakeitusi anglų kalbą
priklausomai nuo savo pačios poreikių, kol ji būtų tapusi
nauja kalba, panašiai kaip viduramžiais tautos dorojosi
su lotynų kalba ir pavertė ją ypatingu savitos raiškos padargu; bet šiuolaikinėmis sąlygomis tai nėra taip lengva7.
Airiai turėjo savo kalbą tada, kai turėjo laisvą tautiškumą ir kultūrą, ir jos praradimas buvo visos žmonijos
praradimas tiek pat, kiek ir pačios airių tautos. Ką dar ši
keltų gentis su išlavintais dvasiniais polinkiais, skvarbiu
protavimu ir švelnia vaizduote, ryškiai prisidėjusiais prie
Europos kultūros ir religijos ištakų, per visus šiuos amžius natūraliomis sąlygomis būtų galėjusi duoti pasauliui?
Tačiau prievarta primesta svetima kalba ir tautos pavertimas provincija per daugelį šimtmečių Airiją paliko nebylia ir kultūriškai sustabarėjusia, mirusia galia Europos
gyvenime. Negalime laikyti tinkamu nuostolių atlyginimu
ir menkos netiesioginės šios tautos įtakos anglų kultūrai
ar keleto tiesioginių įnašų, padarytų gabių airių, priverstų savo įgimtą genijų išpilstyti į svetimas minties formas.
Netgi kai Airija kovoje už laisvę veržėsi atgauti laisvą sielą ir suteikti jai balsą, ji buvo suvaržyta vartojimo kalbos,
kuri natūraliai neišreiškia jos dvasios ir ypatingos kreivės.
Tolydžio ji gali įveikti šią kliūtį, kalbą susavinti, priversti
ją prabilti savitai, tačiau tai būtų ilgas, jei iš viso įmanomas kelias, kol Airija pasiektų tą patį turtingumą, jėgą ir
nevaržomą individualumą, kokį ji būtų išreiškusi gėlų kalba. Ją šalis stengėsi atkurti, bet natūralios kliūtys buvo ir
greičiausiai bus perdėm didelės įveikti ir per stipriai įtvirtintos, kad šis žygis susilauktų visiškos sėkmės.
Kitas ryškus pavyzdys yra šiuolaikinė Indija. Niekas
taip nekliudė greitai Indijos pažangai, niekas taip sėkmingai neužkirto kelio jai atrasti save ir vystytis šiuolaikinė-

mis sąlygomis, kaip ilgai trukęs indų kalbų, kaip prigimtinių kultūros įrankių, užgožimas anglų kalba. Įsidėmėtina,
kad viena iš pradžių jungo nesutikusi vilkti Indijos potautė atsidavė gimtosios kalbos plėtojimui, ilgam padarė tai
svarbiausiu užsiėmimu ir sutelkė šiam tikslui pačius savičiausius protus ir gyvybingiausias jėgas, visa kita atlikdama atsainiai, nepaisydama verslo ir vykdydama politiką
kaip intelektualinį ir oratorinį laisvalaikio užsiėmimą – tai
bengalai. Bengalija pirmoji atgavo sielą ir visa sudvasino,
privertė visą pasaulį išgirsti didžias dvasines asmenybes,
davė jam pirmąjį šiuolaikinį indų poetą ir pasaulinio garso indų mokslininką, atgaivino merdintį Indijos meną.
Bengalija pirmoji pradėjo vėl kažką reikšti kultūros pasaulyje, pirmiausia kaip atlygį išoriniame gyvenime įgijusi
gyvybingą politinę sąmonę ir politinį judėjimą, – anaiptol
ne ką nors mėgdžiojantį ar išvestinį dvasia ir pagrindiniu
siekiu8. Štai tokią svarbią reikšmę nacijos gyvenime turi
kalba; ji tokia reikšminga visų žmonių pažangai, jog per
gyvybingą grupinę individualybę žmonių bendrijos turėtų saugoti, vystyti ir naudoti savą prigimtinį raiškos instrumentą.
Bendra visiems kalba siekia vienybės, ir todėl galima
sakyti, kad žmonijos vienybė reikalauja kalbinės vienybės;
neva įvairovės pranašumai turėtų būti užmiršti dėl šio didesnio gėrio, kad ir kokios laikinos aukos būtų sudėtos.
Tačiau tikra, daug žadanti ir gyva vienybė įmanoma tik
tada, kai ji yra natūrali žmonijos išraiška arba tokia tapo
ilgo pritaikymo ir vystymosi iš vidaus keliu. Universalių
kalbų, kuriomis žmonės kalbėjo ir kurios nebuvo jiems
prigimtinės, istorija visai neguodžianti. Visada jos linkdavo nunykti, kol vyravo – vaidino sterilizuojantį vaidmenį,
ir tik joms suirus ir išsibarsčius po naujas išvestines kalbas arba nukrypus nuo senosios kalbėsenos, kuri vis dar
laikėsi, atgijo su nauju žymeniu ir įtaka. Pirmąjį šimtmetį
Vakaruose dominavusi lotynų kalba nepajėgė sukurti nieko naujo, gyvo ir vaisingo ja kalbėjusių tautų kultūroje; net
tokia galinga jėga kaip krikščionybė negalėjo jos atgaivinti.
O laikotarpiai, kai ji Europos mąstyme buvo instrumentinė, buvo būtent tie, per kuriuos mąstymas buvo labiausiai
slegiantis, pats tradiciškiausias ir mažiausiai našus. Spartus
ir energingas gyvenimas pradėjo leisti daigus pasirodžius
naujoms kalboms iš mirštančios lotynų kalbos nuoskėlų
arba jos vietą užėmus senosioms dar neprarastoms kalboms, iškilusioms kaip išbaigti nacionalinės kultūros įrankiai. Mat negana, kad žmonės kalbėtų gimtąja kalba; ji turi
tapti aukščiausia jų gyvenimo ir minties išraiška.
Kalba, kuri tarnauja vien kaip tarmė ar provinciali šnekta, panašiai kaip valų po anglų užkariavimo arba
čekų, sykį išlikusi Austrijoje, arba rusinų ir lietuvių – imperinėje Rusijoje, tai išvalyta kalba, nieko neduodanti tik
rajam išlikimo tikslui.
Kalba yra žmonių kultūrinio gyvenimo požymis, sielos, minties ir proto rodiklis, juos remiantis ir praturtinantis jų veiklą. Šioje vietoje įvairovės reiškinys ir nauda yra
geriausiai matoma, geriau negu vien išoriniuose dalykuose; o šios tiesos svarbios dėl to, kad tinka apibūdinamiems
dalykams ir kartu tarnauja kaip instrumentas. Kalbų įvairovę verta išlaikyti, nes kultūrų įvairovė ir žmonių skirtumai verti palaikymo, o be to, gyvenimas praras žaismės
pilnatvę; šito netekus, kyla nuosmukio ir sąstingio grėsmė.
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Nacionalinės įvairovės išnykimas vienoje suvienodintoje
žmonių vienybėje, apie kurią sisteminis mąstytojas galvoja kaip apie idealą, o šis, kaip matėme, yra įkūnijama ir net
įgyvendinama galimybė, jeigu tam tikra kryptis įsivyrautų, galėtų vesti į politinę taiką, ūkinę gerovę, ištobulintą
valdymą, šimtų medžiaginių bėdų sprendimą, kas ir vyko
romėniškos vienybės laikais mažesniu mastu. Tačiau koks
gėris iš to, kad jis veda į nekūrybingą proto išvalymą ir sielos sąstingį? Pabrėždami kultūros, proto ir dvasios reikšmę, nesiekiame nurašyti materialiosios gyvenimo pusės;
neturiu tikslo sumenkinti to, ką Gamta atkakliai vertina.
Priešingai, vidinis ir išorinis sandas priklauso vienas nuo
kito. Mes regime, kad tautos gyvenime didingas kultūros,
našios minties ir sielos periodas visada yra dalis bendro
sąmyšio ir judėjimo, kuris atsispindi išoriniame politiniame, ekonominiame ir praktiniame gyvenime. Kultūriniai
reikalai atneša arba padidina pažangą, bet kartu kultūrai
būtina klestėti pačiai savaime. Žmonių pasaulio taika, gerovė ir tvarka yra didžiai norimas pagrindas pasaulinei
kultūrai, kurioje visa žmonija bus suvienyta; tačiau nė viena iš šių sąjungų, išorinių ar vidinių, neturėtų stokoti dar
svarbesnio nei taika, tvarka ir gerovė, laisvė ir gyvastis,
elemento, kuris gali būti garantuotas variantiškumu, grupine ir individualia laisve. Iš to seka, kad ne uniformiška
vienybė, logiškai paprastas ir moksliškai sustabarėjęs, gražiai sudėliotas ir mechaniškas vienodumas, o gyva sveikos
laisvės ir kismo kupina vienybė yra idealas, kurio reikia
neišleisti iš akių ir stengtis jį įkūnyti ateityje.
Tačiau kaip įgyvendinti šį sudėtingą uždavinį? Jeigu
per didelis suvienodinimas ir centralizacija linksta išstumti svarbią kaitą ir laisves, gyvoji daugmė ir stiprus grupinis individualizmas gali nuvesti į neišgydomą užsispyrimą
arba nuolatinį grįžimą prie separatizmo, o šis užkirstų kelią žmonių vienybės išbaigimui ir net neleistų jai įsišaknyti. Negana sudedamosioms grupėms ar padaloms turėti
formaliai atskirtą administravimą ir įstatymdavystę, panašią į Jungtinių Valstijų, kuriose laisvė suprantama kaip
mechaniški pokyčiai, o sveiki nukrypimai nuo vientisos
linijos nepalaikomi ir draudžiami. Nepakaks ir vokiško
tipo vienybės su vietine nepriklausomybe; čia nugalinti
jėga buvo disciplinuojantis prūsiškumas, todėl nepriklausomybė tebuvo formali. Net anglų kolonijinė sistema nepasiūlys mums nieko naudingo; vietinė nepriklausomybė ir atskirai verdantis gyvenimas nepaneigia fakto, kad
smegenys, širdis ir dvasia telkiasi metropolijoje, o visa kita
tėra per atstovybes skleidžiama anglosaksoniškoji idėja9.
Panašiai Šveicarijos kantonai nesiūlo nieko vaisingo; šalia išskirtinio geografinio santykio ir įrėminimo, vientisas
šveicarų gyvenimas praktine dvasia ir protu priklauso nuo
trijų užsienio kultūrų, ir tai ryškiai skiria tautą; bendra
šveicarų kultūra neegzistuoja. Platesniu mastu ir sudėtingesnė problema, vienu metu kilusi Britanijos imperijai,
buvo ši: kaip iš viso įmanoma suvienyti Didžiąją Britaniją, Airiją, kolonijas, Egiptą, Indiją ir šių šalių laimėjimus
nukreipti į bendrą aruodą, panaudoti energiją bendram
tikslui, padėti surasti nacionalinį identitetą viršnacionaliniame gyvenime ir kartu tą tapatybę išlaikyti – airius ir
indus su jiems būdinga dvasia, gyvenimo būdu ir kultūra, o kitas tautas, vystančias savitumą be bendro anksčiau
buvusio imperinio anglizavimo siekio – tai yra aptikti dar

nesamą būdą visus laikyti laisvai drauge. Niekada nebuvo pasiūlyta nieko, išskyrus kamuolį tinklų, sujungiančių
atskiras dalis ne pagal bendrą praeities vienybę ir ištakas,
kurių nėra, o dirbtinį vieningą administravimą, kurį bet
kada gali nutraukti išcentrinės jėgos.
Galiausiai galima tarti, jog vienybė yra svarbiausia
ir turi būti pasiekta bet kokiomis priemonėmis, kaip ir
nacionalinė vienybė buvo pasiekta įtraukiant atskiras vietines dalis; vėliau gali būti atrastas kitoks nei tautinis naujas grupinių skirtumų principas. Tačiau palyginimas yra
aiškiai tariamas, nes stokoja svarbaus dėmens. Tautos gimimas istoriškai rodo mažesnių giminingų darinių susiliejimą. Senasis mažesnių darinių turtingumas, davęs puikų kultūrinį, bet ne politinį rezultatą, Graikijoje, Italijoje
ir Indijoje buvo prarastas, tačiau įvairovės laiduotas aiškus
gyvenimo būdas buvo išsaugotas skirtinguose tautų vienetuose ir kultūriniame kontinento gyvenime, kuris turi
bendrą pamatą. Šiuo požiūriu nieko panašaus būti negali:
pasaulinės valstybės atveju rastųsi vientisa vienybė, o išoriniai įvairovės šaltiniai išnyktų. Todėl vidiniai židiniai
turėtų pasikeisti, būti savaip subordinuoti, bet išsaugoti
ir skatinami išlikti. Visai gali būti, kad taip nebus, o unitarinė idėja smarkiai dominuos ir esamas nacijas pavers
tik geografinėmis provincijomis ir administraciniais vienos gerai mechanizuotos valstybės vienetais. Tačiau tokiu
atveju paniekintas gyvybinis poreikis siektų atpildo per
apmirimą, griūtį arba padarytą žalą, kurtų naujas atskirtis arba vidinį pasipriešinimą. Pavyzdžiui, gali sustiprėti
anarchistų pranašai ir, sugriovę pasaulio tvarką, sukurti
kažką kita. Klausimas yra toks: ar egzistuoja kur nors vienovės įvairovėje principas, kuriuo šis veiksmo ir atoveiksmio, kūrimo ir griovimo, įkūnijimo ir atoslūgio dėsnis
būtų jei ne galutinai išvengiamas, tai bent sušvelnintas ir
vedantis ramesnės ir darnesnės veiklos link.
Iš anglų kalbos vertė Daiva Tamošaitytė
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Kai Sri Aurobindo sinonimiškai vartoja tokias sąvokas, kaip „WorldState“, „world-order“ ar „single State“, jis neabejotinai nurodo į šiuo
metu sparčiai kylančios ir peršamos NWO, arba Naujosios Pasaulio
Tvarkos, atitikmenį ir prototipą (vert. past.).
Ibsenas dramoje Žmonių priešas.
Pirmą kartą šio drastiško reiškinio pradžia buvo pastebėta fašistinėje
Italijoje ir Sovietų Rusijoje. Man rašant šias eilutes, jo vystymąsi galima buvo tik spekuliatyviai numatyti. Vėliau jis įgijo ryškėjančio fakto
apybraižas, o nūnai galime stebėti išbaigtą milžinišką kūną.
Jau nebe netikėtumas, bet vis labiau įtvirtintas faktas. Šiuo metu kalbos ir nuomonės laisvė Rusijoje nebeegzistuoja; kuriam laikui ji buvo
visiškai sustabdyta Vokietijoje ir Pietų Europoje.
Numatant ateitį, buvo klaidinga daryti prielaidą, kad valstybė kurį laiką dvejos visiškai užgniaužti minties laisvę. Tai buvo padaryta iškart ir
ryžtingai bolševikų Rusijoje ir totalitarinėse valstybėse. Religijos laisvė
dar nėra visiškai sugriauta, bet yra griežtai išgyvendinta iš Rusijos,
kaip tai buvo ir Vokietijoje, valstybiniu spaudimu.
Indijoje pedantai suskaičiavo nežinia kiek šimtų kalbų. Tatai yra kvailas ir klaidingas teiginys; gyvuoja tuzinas didžiųjų kalbų, o kitos – tik
dialektai arba čiabuvių gentinių šnektų liekanos, pasmerktos išnykti.
Yra patvirtinimų, kad toks nepriklausomas kalbos vystymasis Amerikoje vyksta; reikėtų palaukti, kaip labai tai taps iš tikrųjų gyvybinga
tikrove; kol kas ji prilygsta tik provincialiai srovei, savos rūšies nacio
naliniu žargonu ar net nepadoria keistenybe. Netgi toliau besivystydama ji būtų tik kažkas panašaus į dialektą, o ne nacionalinė kalba.
Šiuo metu, aišku, viskas pasikeitė, ir šios pastabos nebepritaikomos
tikrajai dalyko padėčiai Indijoje.
Dabar to gal mažiau, bet pagerėjimas menkas.
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ALFREDAS DRUKTEINIS

Rašytojos kelionė tiltu per laiką
Ant redakcijos stalo – archyvarų ir bibliografų parengta knyga Tiltu per laiką, skirta šiaulietės
rašytojos ir ilgametės literatūros almanacho Varpai redaktorės Silvijos Peleckienės gyvenimui ir
kūrybai, pirmasis šiais metais Saulės titnago leidinys. 146 puslapiuose – ne tik bibliografija, bet ir
svarbesnės recenzijos, straipsniai, pokalbiai, fotografijos, turintys išliekamąją vertę laiškai.

driją Edelweiss, kurioje, atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, susibūrė 206 „vilko vaikai“.
Bibliografinėje knygoje sakoma, kad prieš 27 metus
S. Peleckienės užrašyti pasakojimai susilaukė nemažo dėmesio – žinomų rašytojų recenzijų, visuomenės veikėjų ir
paprastų žmonių atsiliepimų. Sugriautų namų vaikai pelnė
Lietuvos žurnalistų draugijos premiją, nemaža knygos dalis
išversta į vokiečių kalbą ir išspausdinta Vokietijoje. Įdomu,
kad tarp pirmųjų skaitytojų buvo įžymus Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas Vytautas Šliūpas, Šiaulių naujienų
įkūrėjo dr. Jono Šliūpo sūnus. Tai užfiksuota dvikalbiame
leidinyje Lietuvių balsas (Voice of Lithuanians) 1996 m. sausio 4 d. paskelbtoje recenzijoje, kuri užrašyta skrendant į
namus „virš šiaurinės Grenlandijos“. Trumpa ištrauka: „Po
viešnagės Lietuvoje, nakčiai apsistojęs Kopenhagos Grand
hotelyje, su dideliu įdomumu perskaičiau Silvijos Peleckienės istorinę-biografinę knygą Sugriautų namų vaikai.
Autorė man autografavo pirmąją knygą, nes tik ką buvo iš
Ryto leidyklos Klaipėdoje parsivežusi spaudinius.“ V. Šliūpas buvo ir tas žmogus, kuris tų pačių metų sausį Los Andžele vykusiame Politinių studijų savaitgalyje pasiūlė Silvijos knygą, „kurioje aprašomi kraupūs dvidešimt penkių
vadinamųjų „vilko vaikų“ likimai“, išversti į anglų kalbą.
S E P T Y N I O S N O V E L E Č I Ų K N YG O S –
I N T E N S Y VA U S D VA S I N I O G Y V E N I M O
LIUDIJIMAS
Kvatoklės Silvijos šypsena visada ypatinga

A P I E „V I L KO VA I K U S “ – P I R M Ą K A R TĄ V I E Š A I

Dabar vis daugiau ir plačiau kalbama ir rašoma apie vadinamuosius „vilko vaikus“ – pokaryje į Lietuvą atėjusius
elgetaujančius našlaičius iš Karaliaučiaus. Alvydas Šlepikas net romaną, remdamasis „vilko vaikų“ istorijomis,
2012 metais parašė. Tačiau beveik užmirštas faktas, kad
dar 1995 metais išleista Silvijos Peleckienės publicistikos
knyga Sugriautų namų vaikai, kurioje su meile ir dokumentiniu tikslumu pirmą kartą pasaulyje viešai atskleisti
skaudūs, nepaprasti Lietuvoje pastogę radusių vokietukų
likimai. Autorė pirmoji papasakojo ir apie vokiečių ben-

Daugiausia recenzentų vertinimų skirta Silvijos noveletėms. Keletas ištraukų: „Subtili beletristė. Autorė skaidriai
vaizduoja žmogų, jo ilgesio, laisvės, nerimo ir meilės virpėjimus“ (Alė Rūta); „Autorės vizijos nukelia į prarastą
laiką, kuris nebūtinai yra nostalgiškas, kaip daugelyje sentimentalių knygų. Paprastume – grožis“ (Agnė Žemaitytė); „Autorė laikosi esminio smulkiosios prozos principo:
daug pasakyti mažame tekste, kalbėti glaustai ir išraiškingai, jos stilius lakoniškas, nušlifuotas ir informatyvus.
Iš novelečių sklinda brangias žmogiškas vertybes skleidžianti šviesa“ (Romualdas Lankauskas); „Jos noveletės
yra geras vaistas surambėjusiai sielai gydyti, apnašų nualintai atminčiai gaivinti, ramybės, tinkamos vidinei har-
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mu lakoniškai atskleisti žmogaus santykį su gamta, su kitu
žmogum. Rašytoja yra radusi žanrą, kuriame geriausiai
atsiskleidžia jos savitas talentas“ (Algimantas Baltakis);
„Turime lyriškai romantišką ir sykiu proziškai precizišką kūrybinę manierą“ (Mykolas Sluckis); „Tokių subtilių
knygų nėra daug. Gal ir todėl, kad „ne ta era“. Tačiau tokios stiprybės trapume, kokia alsuoja S. Peleckienės kūriniai, šiandien labai reikia“ (Benas Urbutis); „Gana retas
literatūros žanras yra noveletės. Tai trumpučiai, užbaigti
pasakojimai apie įvykį, vaizdą, autoriaus pastebėjimą ar
jo vidinį išgyvenimą. S. Peleckienė suranda paslaptis, suranda ir žodžius, kupinus prasmių ir bedugnio gilumo,
suglaudžia juos į trumpas sakinių pynes, savo paslaptis ir
skaitytojui atskleisdama“ (Vytautas Volertas); „Septynios
novelečių knygos – tai labai intensyvaus dvasinio gyvenimo paliudijimas, neramus skverbimasis į savo vidaus
pasaulį, vertybių apmąstymas, tinkamiausio žodžio paieškos. Silvija Peleckienė – lyrikė ir romantikė, kai kada, atrodo, svetima mūsų praktiškam, pragmatiškam, net ciniškam pasauliui. Tai didina etinę jos meninio žodžio vertę“
(Petras Bražėnas).
Silvija Peleckienė. Tiltu per laiką. – Saulės titnagas, 2022

monijai atstatyti. Noveletės teturi vieną trūkumą (ar tai
trūkumas?): gera skaityti, ragauti, bet labai sunku apie
jas kalbėti. Kalbėti su kuo nors kitu. Kiek lengviau su savimi. Apie praeitį. Esmę“ (Viktoras Rudžianskas); „Visi
S. Peleckienės kūrinėliai – ypač tie, kuriuose autorė kalba
pirmuoju asmeniu, – primena ne tiek prozą, kiek verlibru
parašytą poeziją, kur vyrauja emocinė įtampa, intymi eleginė nuotaika, subtilios užuominos, prasmingų akimirkų
ar susitikimų lūkestis“ (Jonas Mikelinskas); „Noveletės –
rašytojos vizitinė kortelė“ (Dainius Sobeckis); „Skaitydamas S. Peleckienės noveletes, žavėjausi autorės sugebėji-

Silvija su Mama ir jos mylimais
šuniukais Bela ir Džoniu

DU ROMANAI IR VIENO GY VENIMO ISTORIJA

„Rašymas yra inspiruotas skaudžios patirties, siekimo per
patirties analizę suvokti save, rasti atramų ir motyvų. Vil
ties durys pakankamai gerai išlaiko būtent psichologinės
savivokos krūvį“, – Literatūroje ir mene paskelbtoje recenzijoje, skirtoje novelečių romanui Vilties durys (2002), rašė
Viktorija Daujotytė.
Pasak romaną Per tiltą į niekur (2019) vertinusio Jono
Girdenio, „daug kas čia netikėta, neįprasta, tačiau viena
akivaizdu – autorei pavyko ne tik suintriguoti skaitytoją,
bet ir atskleisti tokius žmonių tarpusavio santykių lobius,
kurie šį pasaulį nušviečia ypatingomis spalvomis“.
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O Algimantas Lyva antrąjį S. Peleckienės romaną,
be kita ko, taip įvertino: „Tai – tragiška knyga, reikalaujanti susikaupti, nepasiduoti, įveikti liūdesį, pasipriešinti vidiniam skausmui, nugalėti didžiausius gyvenimo išbandymus“. Tas pats autorius, Naujosios Romuvos žurnale
recenzuodamas S. Peleckienės vieno gyvenimo istoriją Ne
užmiršk manęs... (2020), knygą priskyrė „prie klasikinės
lietuvių literatūros lobių“.
A P I E V I D I N Ę R A Š Y T O J O S S T I P RY B Ę

Iš knygoje paskelbtų įvairiuose leidiniuose publikuotų tekstų apie S. Peleckienę, ko gero, labiausiai išsiskiria
dienraščio Lietuvos žinios žurnale Sveikata ir grožis (2003,
nr. 12) išspausdintas pasakojimas Ateiti prie jūros priva
lai pats. Grįžtant iš Vilniaus, iš Rašytojų sąjungos klube
vykusio Varpų vakaro rašytoja su vyru pateko į skaudžią
avariją. Po akistatos su mirtimi devynis mėnesius praleido lovoje, patyrė net šešias operacijas, galėjo gulėti tik ant
nugaros, iš naujo mokėsi vaikščioti. Savo vidine stiprybe
ji ne tik nugalėjo, atrodo, neįmanomus sunkumus, bet ir
naują knygą parašė. Buvo daug žmonių, užjautusių, vienaip ar kitaip padėjusių, ir pažįstamų, ir visai nepažįstamų, jiems ir savo knygoje, ir tame straipsnyje autorė negailėjo gerų žodžių.
Nors praėjo pora dešimtmečių, lūžiai, patirti per avariją, kasdien ir vis skaudžiau primena save. O avarijos kaltininkui net vairuotojo pažymėjimas nebuvo atimtas – pasistengė įtakingi užtarėjai.
Sunku patikėti: iki šiol lyg koks epochinis kūrinys
www.google.lt tebesiūloma Šiaulių krašte 2003 m. vasario
7 d. išspausdinta šmeižikiška rašliava, ginanti net menkiausio įbrėžimo nepatyrusį avarijos kaltininką, tuščiame
kelyje giedrą pavasario vakarą sugebėjusį nepastebėti posūkio, nuvairavusį į laukus, bet suspėjusį iššokti iš mikroautobuso, iki jam pradedant verstis.
LAIŠKŲ PUSLAPIUOSE

Susirašinėjimas su knygos Sugriautų namų vaikai vertėju į
vokiečių kalbą Arthuru Hermannu iš Heidelbergo universiteto, rašytojų Danutės Žilaitytės-Juškaitienės, Petronėlės
Orintaitės, Alės Rūtos, Valentino Sventicko, Alfonso Maldonio, Algirdo Pociaus, dailininkų Sigitos Baltakienės,
Vytauto Osvaldo Virkau, kurso draugės Vilniaus universitete Birutės Kunevičiūtės-Mickevičienės laiškai.
Kelios trumpos ištraukos: „Dar labai man ausyse
skamba, Silvija, Tavo jaunatviškas juokas. Labai dėkinga už bičiulystę“ (S. Baltakienė); „Vakar gavau Laukianti
stebuklo. Labai ačiū už tokią gražią staigmeną. Kai ką jau
ir perskaičiau. Viskas atrodo labai paprasta, bet pasirodo
ne, – vežuosi kartu į kaimą. Tos noveletės lyg kokie japoniški prozos haiku, jei japonai tokius rašytų. Turi savo rit
mą nuo pradžios iki galo“ (V. O. Virkau); „Ach, pavydžiu

Gulbės herbo bajorai Silvija ir Leonas prie Siraičių dvaro (Telšių r.),
nuo XVII a. pr. priklausiusio protėviams
Nuotraukos iš Silvijos Peleckienės asmeninio archyvo

Tau, mieloji, nuostabų dalyką parašei! Laiminga esi, kad
taip gali. Dievo šviesa šviečia Tau rašytojos kelią“ (B. Mickevičienė); „Vakar vakare pašto dėžutėje radau Jūsų Vilties
duris. Tai naktį ir perskaičiau. Ir išgyventa, ir parašyta.
Ačiū. Laikykitės, ir toliau taip laikykitės – su Migle, Niku
ir knyga“ (V. Sventickas).
***

Tarp fotografų užfiksuotų akimirkų Silviją regime apdovanotą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliu, tituluotą
miesto kultūros ir meno premijos laureate, Prezidentūroje, George’o Byrono ir Charlotte’s Brontë namuose, artimiausių žmonių draugėje.
Pasakojimą apie šią knygą norėtųsi užbaigti keliais
labai taikliais sakiniais iš jos įžanginio žodžio: „Jau gerokai paėjėta tiltu per laiką. Visko yra ir visko būta. Ar
keičiasi rašytojos požiūris į šį pasaulį, kuris toks besikeičiantis ir toli gražu ne visada gražus? Turbūt taip, tačiau
niekada nepamirštant, kas yra tikrasis žmogiškumas, kur
slypi gėris, kuo ypatinga šviesa, lydinti mus nuo gimimo
iki mirties.“
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Dvidešimto šimtmečio artistas
Deja, pasaulis vėl atsidūrė paranojos, žiaurumo, susinaikinimo kryžkelėje. Imperinis mąstymas niekur nedingo.
Vadinamąsias „kraujo dinastijas“ tiktai pakeitė kiti nelabai
įvardijami „pasaulinės galios“ vektoriai su savo užskėstomis teritorijomis ir gyvais „statistiniais vienetais“. Tautos,
valstybės ir kontinentai tokioje verslumo dimensijoje viso
labo tiktai rinka, ištekliai ir resursai. Jei „resursas“ dar šiek
tiek gyvas, nuolankus ir gali dirbti – ko gi daugiau reikia?
Ir šitas karas neatneša nieko naujo. Dar kartą „interesų“ –
naudos dimensija mėgina sunaikinti pagrindinius žmogiškosios būties principus… Tokiame kontekste ar ką nors
reiškia nauja knyga apie prieš 120 metų gimusį žmogų?
Gal nelabai, tačiau viena to žmogaus įžvalgų, manau, labai
neprošal nūdienos realybėje:
Gyvenimas be meno ir kultūros − ne gyvenimas. Tai
tiktai kūno pirminių poreikių tenkinimas, egzistavi
mas kūno narvelyje, gemalo sąmonės lygmenyje. Tik
ras ir aukščiausias menas − nuolatinis pažinimas ir
savęs tobulinimas. Per meną, kūrybą ir meno kūrinius
išgyvename Žemės ir žmogaus turinį, bandome pažinti
ir aprėpti būties esmę, rinkdami ir išsinešdami savo iš
gyventus vaizdus. Šie potyriai kaupiasi laike ir erdvėj,
juos atsinešame vėl atgimdami, jie, tapę mūsų būties
dalimi, formuoja naujo mūsų gyvenimo − kūrybos ir
darbo kryptį. Taip po truputėlį formuojamas aukščiau
siasis, Visatos išminties − pažinimo giluminis reljefas…
Vladas Sipaitis

Remigijus
Vilkaitis. Vladas
Sipaitis. –
Lietuvos teatro,
muzikos ir kino
muziejus, 2021

Vladas Sipaitis, 1924

Šis beveik ištisą XX amžių gyvenęs žmogus pasirinko
labai neatsargų, nekonformistinį gyvenimo būdą. Šiek tiek
susipažinus su jo paliktais dokumentais, dienoraščiais,
pastabomis pačiam sau, lengvai pastebimos pastangos gyventi pagal aukščiausius standartus. Pastangos visus savo
poelgius, kūrybos procesus, elgesį gyvenime ir profesinius
laimėjimus vertinti pagal aukščiausius moralės ir teisingumo kriterijus. Savaime suprantama − intuityviai ar sąmoningai tokį kelią pasirinkęs žmogus ne mažiau nei sau
reiklus ir kitiems. Štai ir turime jau užprogramuotą neišvengiamą konfliktą su tokį asmenį supančia terpe. Noriu
dar kartą pabrėžti, kalbama apie siekį ir pastangas gyventi
tokį gyvenimą, koks jis turėtų kada nors būti…
Ši knyga skirta Lietuvos teatro istorikams ir tyrinėtojams, visiems teatro gerbėjams ir mylėtojams. Tiems, kuriuos domina XX amžiaus visuomenės istorinių lūžių, socialinės sistemos kaitų talentingą asmenybę, unikalų kūrėją
žalojanti, žlugdanti ir žudanti įtaka. Tai dramatiškas pasakojimas apie Vladą Sipaitį, dramos ir kino aktorių, baleto
artistą, režisierių, dramaturgą ir poetą, tapytoją ir pedagogą, Eksperimentinio dramos teatro-studijos ir Kauno dramos studijos įkūrėją ir vadovą, Vilniaus Senamiesčio teatro
aktorių. Apie jautrų, mąstantį, vienišą žmogų.
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L EO N A S P E L EC K I S-K A K TAV I Č I U S

Virusas
Tuoj bus dveji metai, kai dienos žinios prasideda informacija apie užsikrėtusius ir mirusius. Kadaise perspektyvus poetas, o tapęs nei šiuo, nei tuo – gaisrinės šoferiu,
prie tokių naujienų jau lyg ir įpratęs, jos senokai nei labai
jaudina, nei nuliūdina. Tačiau tai, kas dedasi šią savaitę,
svarbu ir jo šeimai.
– Neturintiems Galimybių paso, patekus į ligoninę,
teks atverti piniginę, – maždaug taip pasakė premjerė, net
gąsdinančius skaičius paminėdama.
Nei Teodoras, nei Alvyra tokio, atsiprašant, dokumento neturi. Dar visai neseniai Teodoras juokaudamas
jį vadino Arklio pasu. Regis, darosi visai nejuokinga – prie
valdžios širdies nors krašteliu prisiliesti nepavyko net mitinguotojams. Atvirkščiai – jau keliamos bylos, yra sulaikytų. Bus, ko gero, panašiai kaip prieš dvylika metų.
– Pasiskiepyk, ir nebus problemų, – pataria kaimynas.
Nors ir beveik žinodamas atsakymą, vakar Teodoras
vis dėlto pabandė paskambinti į poliklinikos skiepų kabinetą. Bandė aiškintis, ar jo brangiausiajai labai pavojinga
būtų pasiskiepyti – kai gulėjo kardiologiniame, ilgą sąrašą
su vaistų pavadinimais parsivežė, – kam yra alergiška ir
ko turėtų vengti. Ar atsakytų kas nors, jei įvyktų alerginis
šokas, kokį jau yra turėjusi ir kuriam atsitikus tik stebuk
las išgelbėjo? „Ne“, – jam atsakė. Tačiau patarė skiepytis
Arenoje, nes ten būtų kas padeda blogiausiu atveju. „Na,
ne pačiu blogiausiu, – pasitaisė. – Tačiau ten yra speciali
brigada. Namuose skiepytis nerekomenduojame...“
Namuose būtų patogiausia, nes po to, kai prieš metus
traumatologiniame padarė menisko šalinimo operaciją,
vaikščioja tik ramstydamasi į sienas. Prakeikia tą dieną,
kai ryžosi tokiai operacijai, nes iki jos beveik visai normaliai stovėjo ant kojų. O dabar lydi pastovus skausmas, ypač
bandant eiti. Be nuskausminamųjų neįmanoma kentėti.
Nuo jų ir širdelė pradėjo streikuoti.
– Keisk sąnarį, – netikėtas buvo daktaro patarimas,
kai, pasibaigus visiems terminams, po kurių turėjo atsistoti ant kojų, vėl kreipėsi. Nors iki operacijos tokios problemos nebuvo. Įdomiausia, kad traumatologas, stovėdamas
prie kabineto lango, už kokių poros metrų, nė nesiteikė
prieiti ir žvilgtelėti į tik ką slaugytojos nuo siūlų išlaisvintą sąnarį. Nepažiūrėjo ir į Alvyros iniciatyva poliklinikoje
padarytus ultragarsinio tyrimo rezultatus. Kaip vėliau pajuokavo sutiktas pažįstamas, sovietmečiu mokslus baigusiam tokios nuotraukos, ko gero, tamsus miškas.
– Kiek laiko truko toji operacija? – kažkodėl pasiteiravo neseniai studijas baigęs traumatologas, į kurį privačiai
kreipėsi pagalbos.
– Penkiolika minučių.

– Nieko sau, – pakraipė galvą jaunasis daktaras. – Tokia operacija trunka apie porą valandų.
Ką vis dėlto darė per tas penkiolika minučių ligoninės
traumatologų vadas? Ir dar ne už dyka.
Neapsakomo skausmo pilnose Alvyros akyse vis dažniau pasirodo ašaros. O anądien pirmą kartą drebančiu
balsu ištarė:
– Jei turėtume pistoletą, tikrai nusišaučiau. Atleisk,
Teo...
Jų namuose net nebeaišku, kas baisiau – pasaulį užpuolęs virusas ar nežinia, kada Alvyra vėl galės atsistoti
ant kojų, jei išvis galės. Mėnesį užtrukusios privačios procedūros labai mokslišku pavadinimu – autologinių imuninių baltymų terapija, kainavusi visą tūkstantuką, taip
pat nieko gero nedavė. Kas nuo medikų bejėgystės viruso
išgydys?
Šiandien visos kalbos sukasi tik apie vakarykštę dieną. O per radiją, televiziją ir vieninteliame prenumeruojamame laikraštyje – tos dienos dramaturgija. „Riaušės
prie Seimo – lyg pagal valdžios užsakymą“, „Provokatoriai
ne šiaip sau pasirodė“, „Žmonės taip lengvai nepasiduos“,
„Valdžios jėga prieš savus žmones pradžiugino Lukašenką“, „Ką bus galima veikti be Galimybių paso?“, – net perskaičius antraštes baugu darosi. O kaip reaguoti užtikus
juodu ant balto užrašytą mintį: „Dar nebuvo laisvoje Lietuvoje tokios situacijos, kai žmonėms draudžiama laisvai
kvėpuoti“? Ir nenorėdamas pradėsi galvoti, kad nebeaišku, ką galvot.
Alvyrai beveik metus, prasidėjus karantinui, teko
prašinėti, kad kas nors iš daktarų žvilgtelėtų į vargšę jos
koją. O kas išėjo? Kai per ašaras atsidūrė traumatologo kabinete, o paskui ligoninės palatoje, viskas baigėsi niekuo.
Dabar nežinia ką atiduotų, kad tas vėdarų kriaučius keista
pavarde nebūtų lindęs prie vargšo jos sąnario. Bjauriausia,
kad niekas už tai neatsakingas. Neduok Dieve, neištversi,
pasiskųsi, – kitą sykį jau ne invalide padarys, o papjaus.
„Koks virusas baisesnis? – galvoja Teodoras. – Tas,
kuris užplūdo iš Kinijos, ar tas, kuris apsigyveno šiuolaikinių daktarų, politikų ir valdininkų smegeninėse, kurioms
labiausiai rūpi savo gerovė?“ O, kad iš tikrųjų būtų šalia
nors vienas toks gydytojas kaip Martinas Gruberis, apie
kurį vokiečiai sukūrė televizijos serialą Kalnų daktaras ir
kurį dabar kasdien rodo per LTV. Deja, nei tokio, nei Čechovo laikų daktaro Teodorui su Alvyra nepavyko sutikti
ir jau net neabejoja, kad nepavyks.
Kai nesiseka, tai nesiseka. Vakar jau buvo išsigandęs,
kad ir kompiuterį užvaldė virusas. Kokia velniava būtų
laukusi, Teodoras žino, nes seniau tai jau patyrė. Tiesa,
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Ričardo Šileikos nuotrauka

šįsyk labai jau keistai viskas prasidėjo. Atsidarius naują
failą, nei iš šio, nei iš to pirmųjų parašytų sakinių šone atsirado didokas taškas, kažkuo primenantis žvaigždutę. Tas
taškas nedingo ir atsidarius kitą failą. Jis įsikūrė toje pat
vietoje. Beveik buvo akivaizdu, kad tikrai nėra ko jaudintis, didelio čia daikto – taškas, panašus į žvaigždutę... Na
taip, šiek tiek erzina, bet ką padarysi. „Matyt, kažką per
klaidą spustelėjau“, – nutarė Teodoras. O perjungęs kompą
suprato, kur gali nuvesti įkyri mintis apie virusą. Pasirodo,
ant ekrano kažkokiu būdu buvo laikinai apsigyvenęs miniatiūrinis voriukas. Kai jis pajudėjo, ir paaiškėjo išgąsčio
priežastis. Seniai taip skaniai nesijuokė.
Deja, tai, ką gali atnešti dabartį valdantys virusai, visai nejuokinga. Net jam, gaisrinės šoferiui, pripratusiam
prie netikėtumų ir mačiusiam šilto ir šalto.

Barbora, Barbora,
ką darai?..
Algirdas Šatūnas našlauja jau trečią dešimtmetį. Nors už
pečių daugiau kaip devyniasdešimt, jokiu būdu tiek neduotum. Daugiausia – septynias dešimtis. Tiesus kaip
styga, dailiai išskustais ūsiukais, su sklastymu per galvos
vidurį sušukuotais plaukais, – nuo Smetonos laikų niekada nekeitė jaunystės įpročio. Tiesa, jau senokai kaštoninė
spalva tapo balta, o plaukai kiek išretėjo.
Nuo ryto iki vakaro visada geros nuotaikos. Pašvilpiniuodamas ir į turgelį nueina, ir ten ne vienai pardavėjai
galvą savo smagiom šnekom susuka. Sutikęs pažįstamą,
visada pasako gerą žodį, kurio, regis, kaip tik tam sutiktajam ir trūko. O paskui namuose, irgi pašvilpiniuodamas,
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ruošia pietus. Jauniausias anūkas, su kuriuo kartu gyvena, mokytojauja, sugrįžta tik apie ketvirtą, tuomet ir prie
stalo abu susėda.
Jaunėlis laimingas, kad turi tokį senelį. Yra su kuo ir
apie ką pakalbėti, o jei reikalas rimtas, ir pasitarti. Jei kas
nors iš bendraamžių bando patraukti per dantį, kad per
dažnai užsisėdi namie, turi ką atsakyti. Dažniausiai tiesiog
pasiūlo užsukti į svečius, pavyzdžiui, šeštadieninių pietų.
Tikrai nenusivilia.
Ne tik namiškiai, kiekvienas, nors kiek turėjęs reikalų
su senuoju Šatūnu, galėtų patvirtinti: taip, Algirdas iš tų,
su kuriais niekada nenuobodu, kurie gyvenime daug patyrė, išgyveno, suprato, nemažai pasiekė, o svarbiausia, –
kuriems svetimas bet koks pyktis, pavydo, keršto jausmas.
Yra iš tų retų šiais laikais asmenybių, kurios nesinešioja
patirto negerumo. Pabendravus su juo, ir pačiam norisi
būti didesniu. O ilgainiui supranti, kodėl jis ne pagal savo
amžių taip jaunai atrodo, – visa paslaptis kaip ant delno.
Palūžusį, sunkiai atpažįstamą Šatūną prisimena tik
po jo brangiausiosios mirties. Išėjo Salomėja visiems netikėtai – lyg ir niekuo nesiskundė, ir staiga... Kažkodėl
slėpė moteris nuo savo artimųjų, kad sunkiai serga. Gal
buvo įsitikinusi, kad jai jau niekas nepadės, o skausmu
su mylimiausiais dalintis nepanoro. Visada tokia buvo –
aristokratiška. Kai Algirdas šiaip taip įkalbėjo apsilankyti
pas pažįstamą gydytoją, toji pasakė šeimos galvai piktai,
nerinkdama žodžių:
– Kur buvot anksčiau? Nejaugi nieko nepastebėjot?
Dabar jau per vėlu...
O juk tarp universiteto draugų, kurie kartkartėmis
užgriūdavo į jų namus, buvo ir daktaras. Dažniausiai trise
jaunystės laikus prisimindavo. Trečiasis – didelis valdininkas, net iš raudonųjų rūmų, vienintelis iš jų kompanijos
partinis, bet ne piktybinis. Tačiau iš įkaušusio Algirdo visada išgirsdavo: „Gaila, kad miško brolių nebėra – šikną
ištarkuotų. Bent jau nepamiršk, kad lietuvis esi.“ Tiesa,
priekaištas būdavo ištariamas delikačiai, žodžiais, kurie
nepribaigdavo, tik versdavo neužsimiršti. Nepykdavo ant
jo Aleksandras. O padauginę vyrai sutartinai užtraukdavo: „Barbora, Barbora, ką darai?..“ Kažkodėl tik tą ir jokią
kitą, iš tolimos jaunystės jiems įsiminusią dainą.
Toje vyriškoje kompanijoje šneka daugiausia sukdavosi apie seniai nutolusius laikus. Tuos, kai Kaunas, o ir visa
Lietuva dar buvo lietuviški. Algirdas pirmasis iš trijulės išdavė vyrišką draugystę – sugrįžęs atostogų į Šiaulius, užsukęs į Piliečių klubą, susipažino su Salomėja, ir nuo tos dienos apie nieką kitą galvoti negalėjo. Toji nepaprasto grožio
mergina buvo visiška našlaitė, šokolado fabriko darbininkė.
Didelių mokslų nebaigusi, o atrodė kaip tikra ledi. Vaikystėje labai daug vargusi – piemenavo, buvo skriaudžiama
vyresniosios sesers, pas kurią, iš ūkininko atsiėmusi atlyginimą, praleisdavo žiemą. Buvo girdėjusi, kad Venclauskių rūmuose auga būrelis našlaičių, kelis kartus net buvo
nuėjusi iki tų namų tvoros, bet taip ir neišdrįso pasibelsti.
– Pasisekė tau su Saliute, – prisiminę tuos laikus, kai
Algirdas su gėlių puokšte laukdavo savo išrinktosios prie
fabriko vartų, šimtą kartų yra kartoję ištikimieji bičiuliai.
Gražesnės poros ir po daugelio metų nebuvo sutikę.

Nebėra tų bičiulių. Nė vieno bendraamžio nebėra.
Telefono skambutis iš miesto laikraščio redakcijos
šiandien Šatūnui priminė, kad čia pat jo jubiliejus – devyniasdešimt penktasis. Fotografuos. Pasirodo, nepamiršo jo, tarpukario olimpiados čempiono. Gal ir neblogai,
bet iš tikrųjų Algirdui jau nei šilta, nei šalta. Senokai nuo
panašios garbės atprato. Būtų gyva Salomėja, būtų ir kita
nuotaika.
Vis dėlto, laukdamas sutartos valandos, susirado dailesnį rūbą, peteliškę. Kelis kartus žvilgtelėjo į veidrodį.
Visai nieko jaunuolis, šyptelėjo sau, pagalvojęs, kad taip
ar panašiai pasakytų jo brangiausioji. Pats sau netikėtai
pusbalsiu bandė lyg ir padainuoti: „Barbora, Barbora, ką
darai?“, tačiau susigėdęs nutilo.
Fotografui pasiūlė iš kiemo persikelti į miesto parką,
kuris čia pat, už namų tvoros. Ilgaplaukis svečias siūlė ir
taip, ir kitaip atsistoti, pažvelgti į kairę, paskui į dešinę, dar
ir tiesiai, niekur nedingsi, teko paklusti. Kol įvyko nei šis,
nei tas – fotografas paprašė atsisukti šonu, o šalia stovėjusiam Algirdo anūkui tyliai pasakė: „Vis dėlto amžius, turi
būti nors viena regima detalė.“ Fotografui labai norėjosi,
kad bent nedidelė kuprelė matytųsi. O anūkas, nieko nelaukęs, ėmė ir persakė seneliui to didžiojo menininko sumanymą. Šatūnas, kuriam šiaip jau svetimas pyktis, įširdo
ne juokais, ne tik fotografą, bet ir anūką išgąsdindamas:
– Kad kelią į mano kiemą pamirštum!
Supratęs, kad stipriai prašovė pro šalį, – kuprelės,
net ir labai pasistengęs, šitam žmogui nesukursi, – svečias
bandė atsiprašinėti, tačiau nieko nelaimėjo.
Visa laimė, vėliau džiaugėsi fotografas, kad tuo viskas
ir baigėsi – straipsniui iliustruoti pakako šviesaus, giedro
veido, kurį spėjo įamžinti vos atėjęs.
Tačiau pačiam Algirdui toji akimirka ilgam sujaukė
ramybę. Jau tos pačios dienos vakarą suprato, kad pasikarščiavo. Gal ir jis jaunystėje panašiai galvojo? Vis dėlto
ne – pagarba tėvuliui, o ir bet kur sutiktiems seneliams
visada buvo ir nuoširdi, ir tikra. Kupros tikrai niekam nelinkėjo. Taip buvo išauklėtas.
Jubiliejus jau praeityje. Kai dabar kas nors, suabejojęs
dėl Algirdo amžiaus, ima ir netaktiškai paklausia, kiek vis
dėlto jam metų, nė kiek neįsižeidęs atsako:
– Greitai šimtas. O kaip toliau klosis, matysim...

Du viename
Toji pora ne iš tų, kurios trūks plyš stengiasi kuo nors išsiskirti, atkreipti į save dėmesį, tiesiog tyliai įgyvendina
savo sumanymus, kuriems kadaise pakvietė prigimtis. O
iš tikrųjų ir vieną, ir kitą pastaroji Didenybė apdovanojo
nemenkais gabumais. Todėl ir be didelių norų išsiskirti iš
pažįstamų, kaimynų, bendradarbių tokia laimė savaime
išlenda į paviršių.
Atspėjote – turime reikalų su menininkų pora.
Neslėpsiu – daugiaaukštyje, kuriame gyvena, yra nemėgstami. Net neaišku, kodėl. Susitikę kaimyną, pasisveikina, tačiau bendrysčių šalinasi. Gal ir todėl. Juk daugeliui
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smalsu, kas už tavo buto durų darosi, kodėl nepakvieti
šalia gyvenančio į svečius, o ir pats niekada nepasibeldi,
bent jau druskos pasiskolinti. Taip, vienas kitas kaimynas
yra apsilankęs jų darbų parodoje, bet ne kažką tesuprato.
„Tokie pat tie jų paveikslai, kaip ir patys“, – nieko gero nežadanti išvada, kuri jų kieme kurį laiką buvo aptarinėjama.
Jei atvirai – toji pora nieko nėra girdėjusi apie su ja
susijusias apkalbas, ir turbūt gerai, kad nieko. Žinoma, jų
pasaulio tai nesugriautų, bet ir nieko gero iš to nebūtų.
Daug ką toji pora daro vienodai, išskyrus paveikslus, kurių per bendro gyvenimo metus sukurta tiek, kad,
minint pirmąjį jubiliejų, vos tilpo į tris Parodų rūmų
sales. Dabar abu laukia parodos atidarymo. Šį vakarą

jiems mažytė šeimos šventė, tinkama ir prisiminimams,
ir geresniems žodžiams, kuriems paprastą dieną nelabai
yra laiko.
– Už du viename, – pripildęs taurę vyno, lyg ir tostą
pasiūlo Jis. Kaip ir girdėti tie žodžiai pasirodo Jai, tačiau
nebeprisimena, kur ir kada. Na taip, juk tai jųdviejų pažadas vienas kitam, pasiryžus bendram gyvenimui. Kaip
tokį svarbų dalyką galėjo pamiršti?
– Už du viename, – gražiai šypsodamasi pritaria.
Proga prisiminti tai, kuo tie stebuklingi žodžiai ypatingi. Vis dažniau ir vienas, ir kitas pradėjo pastebėti, kad,
jei vienam kas suskausta, ir kitam būtinai tas pat ir taip
pat. Net mintys, ir tos, lyg sesės dvynės. Visur – lyg du tos
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pačios rankos pirštai. Kartais net patiems šypseną sukelia
tokie sutapimai.
Sutapimai sutapimais, tačiau visai šalia ir tai, kas skiria. Gal čia ne visai tas žodis, bet... Tai, kas atsiranda drobėje, – nors autoriai patys artimiausi, iškart atspėtum, kas
kurio. Kaip dangus ir žemė ir temos, ir spalvos, ir drobėje
vaizduojami pasauliai. Didelei kolegų nuostabai ir net aršiausių kritikų malonei. Ir pačių autorių džiaugsmui. Nesupanašėjo net kasdien tapydami vienas šalia kito.
– Ir vis dėlto už du viename, – dar sykį pakartoja Jis.
O paskui ir Ji.
O kaip kitaip – juk kadaise ištartas pažadas vienas kitam tęsiamas, ir jis tapo kūnu. Tai jau ne tik žodžiai, kur
kas daugiau.

Trupiniai pašto dėžutėje
Jau kuris laikas kažkoks nežinomasis žaidžia keistą žaidimą: pašto dėžutėje šalia laikraščių vis atsiranda duonos
ar pyrago plutelių. Koks šios akcijos tikslas – pažeminti,
atkreipti dėmesį ar dar koks? Radus tokį turtą, nuotaika namuose nuotoliniu būdu jau antri metai dirbančiam
Rimgaudui bent kuriam laikui gerokai sugenda, išmuša iš
normalaus nusiteikimo vėžių.
Per kelis dešimtmečius nieko panašaus nėra buvę.
Tiesa, be senbuvių laiptinėje yra ir dvi ar trys naujos šeimos – gal iš jų kuriam užkliūta. Gal tam, kurio grąžto
garsai vos neišvarė iš proto ir kuris savo nesibaigiančius
remontus nutraukė tik paprašytas?
O gal čia per žiemą lesinami balandžiai kalti? Tarp
jiems porą kartų per dieną ant balkono atbrailos papilamų
trupinių yra ir panašių pašto dėžutėje vis atsirandančių
plutelių. Tas lesalas tikrai nenukrinta ant kitų uždarų balkonų palangių, nebent vienas kitas trupinys, balandžiams
kovojant dėl kąsnio, pasiekia žemę. Betgi kam tai trukdo?
Balandžiai ir ten nukritusius susirenka.
O gal čia kokie negeri burtai? Anądien šalia plutelių
ir žemės žiupsnelis pašto dėžutėn įbertas.
Gal pabandyti kreiptis į tą keistuolį raštu? Tik kokia
tikimybė, kad toks skelbimas ant pašto dėžutės nepaskatins dar aktyvesnei veiklai?
O gal čia karantinas kaltas? Gal iš neturėjimo ką veikti visa tai?
Šiandien viskas lyg ir išsisprendė: pašto dėžutėje vietoj
trupinių Rimgaudas rado spalvotu spausdintuvu didžiosiom raidėm išspausdintą įspėjimą: DĖMESIO! PAUK ŠČ I Ų L E SI N I M A S U Ž T R AU K I A A D M I N I S T R A C I N Ę
B AUDĄ ! PR A ŠOME NELESINTI PAUK ŠČIŲ

Ryto nuotaikos kaip nebūta. Lyg ir nujautė, kad kažkas negero netrukus įvyks, nes jau gerą savaitę pašto dėžutėje nerasdavo trupinių. Ir apsidžiaugė, ir sunerimo, nes
iš tokio žmogaus, kuris pusę metų taip nedorai bendravo,
nieko gero tikėtis negali. Deja, neklydo taip galvodamas.
Sparnuoti Rimgaudo bičiuliai jau tupi už balkono
stiklo. Šiandien vėsoka ir vėjas aštrus, akivaizdu, kad ir

paukščiai neramūs, kaip ir jis. Uždegdamas darbo kambaryje šviesą ir sėsdamas prie rašomojo stalo, Rimgaudas
visų pirma išeidavo į balkoną ir, pradaręs vieną iš įstiklintų langų, ant atbrailos paberdavo trupinių. O kaip dabar
pasielgti? O rytoj, o poryt?
Taip, internete yra viena kita informacija, kad balkone nevalia lesinti paukščių. Betgi jo bičiuliai į balkoną ir
neužsuka. Rimgaudas sėdi prie kompiuterio, o už balkono
stiklo – jį stebintys ir nesuprantantys, kas atsitiko, balandėliai. Kaip jie ten ir išsilaiko ant tos siaurutės atbrailos?
Vienas paukštelis – jauniausias, trečiasis – jau ir snapeliu
į stiklą stuktelėjo. Prasidėjus pažinčiai, jo dar nebuvo. Nekantrus kaip ir visi vaikai.
Viena akimi Rimgaudas žiūri į ekraną, kita – į balkoną, kur už stiklo vis dar lūkuriuoja balandžiai. O gal tam
beširdžiui, kuris pusmetį terorizavo, iš tikrųjų vienas kitas
trupinys įkrisdavo į balkoną? Jų name tik vienas balkonas
neįstiklintas – trečiame aukšte. Jei iš tikrųjų taip, argi sudėtinga susitikus apie tai pasakyti?
Regis, šiandien rimto darbo nebus. Širdį skauda labiau nei tais rytais, kai šalia laikraščių rasdavo saują trupinių. Taip, pasijusdavo pažemintas, bet dar nebuvo įminęs
mįslės, kodėl, už ką.
Nepadėjo ir migdomieji. Rimgaudas tik prieš rytą šiek
tiek snūstelėjo. Uždegęs šviesą ir sėdęs prie rašomojo stalo, pamatė už balkono stiklo jau tupinčią porelę, šįkart be
vaikučio. Jauniklis, ko gero, bus įsitaisęs ant stogo pakraščio – ten patogiau, ne sykį yra matęs. Nors vakar trupinių
nepabėrė, paukščiai laukia.
Ar sulauks?

Gyvenimas po gyvenimo
– Žžžžžž... žžžžžž... žžžžžž... – žoliapjovės garsas jau nemielas ir pačiam Jeronimui, savaitgaliais ją imančiam į
rankas, ne tik kaimynystėje gyvenantiems ir su dalgeliu
tą įkyrią problemą išsprendžiantiems. Tėvukas tokiu pat
būdu susitvarkydavo su tarp sodo medžių suvešėjusiom
žolėm, o sūnaus dalgio plakti neišmokė. Be to, dabar vietoj obelų, vyšnių, kriaušių medžių jau kelinti metai žalia
plynaikštė.
Jeronimas šiandien neatpažįstamas. Pats supranta,
kad taip ilgiau tęstis negali, bet kas ir kaip jo gyvenime
turėtų pasikeisti, nežino.
Lyg ir ne viskas taip jau blogai – namas miesto centre,
prie algos pensija pradėjo kapsėti, tačiau vienatvė prasčiau už bet ką, kas kadaise buvo nutikę.
Būtų ir kas paprieštarautų – sūnus bent porą kartų
per mėnesį, kai tik grįžta iš komandiruotės, užsuka, kartais ir su anūkais prie stalo susėda. Tačiau išsiskyrus vėl
nemigo naktys ir mintys, kurios lyg kokie baisuoliai šliužai darže neduoda ramybės. Jau seniai miega tik keturias
valandas, ir tos iš tų, kurias įvardija posakiu, parsivežtu iš
sovietinės kariuomenės. Taip, taip, užkniso tas budėjimo
režimas, kad jį kur velniai.
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Armijoj bent žinojo, ko laukia, ko tikisi. O dabar kas
ryt, poryt ar po metų pasikeis, jau nežino.
Tokie gražūs jų namai buvo. Be jo dar brolis ir dvi sesės kartu augo. Tokių tėvų kaip jie turbūt niekas iš bendraamžių neturėjo. Niekada jų namuose nebuvo barnių. Jei
vaikams kas ne taip, tėvai pirmieji pastebėdavo, ir viskas
išsispręsdavo taip pat netikėtai, kaip ir atsitikdavo.
Tačiau kad gyvenimas daug sudėtingesnis negu kartais priimi jį už gryną pinigą, supranti tik po laiko, jau
ne pirmą sykį mintyse lyg kokį atradimą pakartoja Jeronimas, galų gale įveikęs per savaitę pakilusią žolę ir prie
sodo viduryje patupdyto staliuko gurkšnodamas kavą.
Kuriam laikui tarsi atlėgsta nerimas, nepasitenkinimas,
tačiau labai neilgam.
Lyg ir viską darė kaip pridera. Įsimylėjęs vos aštuoniolikos, paprašė tėvų palaiminimo. Negalėjo nuspėt, kad,
kai jau pats bus dviejų vaikų tėvas, sužinos, jog neištikima
jo mieliausioji. Smūgis tiesiai į širdį buvo dvigubas – apie
išėjimą pas kitą pasakė kitą dieną po mamos laidotuvių.
Tik tuomet suprato, kad pažįstamų užuominos buvo ne iš
piršto laužtos. Ir kad tokį gražų namą pastatė ne sau, kad
netrukus jį teks dalintis.
Gėrė su tėvu gal dvi savaites. Gėrė ir verkė abu. Ir dėl
ištikusios nelaimės, ir iš nevilties, ir dėl visko, kas bloga nutinka šiame pasaulyje. Kam pirmajam kilo mintis surašyti
testamentą, vėliau turbūt patys neatsiminė. Tačiau artimieji, nutarę, jog laikas kažką daryt, užsukę į tėvų namus, tarp
degtinės butelių rado svetainės grindis nuklotas popieriaus
lapais. Kasdien, regis, buvo tobulinamas testamento tekstas,
o surašius naują, ankstesnis metamas kur pakliuvo.
Kad yra toks testamentas, brolis ir sesės sužinojo jau
po laiko. Iš pradžių Jeronimas dar vis pakartodavo: „Kaip
čia reikės atsilygint?“, o paskui užmiršo. Kas testamente
apie tai buvo užsiminta, niekas ir nesužinojo, nors juod
raštį, besivoliojantį tarp butelių, turėjo progą pakelti. Nepakėlė.
O pinigus, gautus už pusę namo, kurį pardavė buvusioji, Jeronimas nutarė panaudoti verslui. Niekada neturėjęs tam gabumų, pasitikėjo netikėtai veiklai paskatinusia
pažįstama. Baigėsi tuo, kad nė metams nepraėjus pinigėliai
ištirpo. Kol jų buvo, bazėje nupirktas prekes toji geradarė
perpardavinėjo turguje, vis kartodama, kad nesiseka. O
paskui netikėtai išnyko. Gal po metų paskambino iš Airijos,
atsiprašinėjo, kvietė atvažiuoti, siūlė aukso kalnus, prisiekinėjo amžiną meilę, vis lyg netyčia užsimindama, kad Jeronimas galėtų parduoti tėvų namus ir ten poniškai įsikurti. Visa laimė, kad pakako proto nepatikėti nauja pasaka...
Tie senstelėję gabaliukai Jeronimo galvoje sukasi visai
dėl kitos priežasties: ryžosi nutraukti bet kokius santykius
su Vyga, su kuria lyg su kokia šlapia virve jau beveik dešimt metų negali nei išsiskirti, nei susijungti. Pastarasis
žodis neatsitiktinis, nes ji jau ir pradeda, ir baigia šneką
tik reikalavimu ženytis. „Aš jau buvau vedęs ir antrą kartą
tikrai to nedarysiu“, – Jeronimo atsakymas ją varo iš proto.
Po isterijų bent savaitę, kartais ir porą galų gale gali atsikvėpti. Pradingusi savo namuose priemiestyje, lūkuriuoja,
kol jos atsiprašys, gal net su dovana atvažiuos, o jau po to
būna lyg lapė, tokia neatpažįstama, nors prie žaizdos dėk.

O iš tikrųjų labai atpažįstama, nes per tiek metų jau tiek
kartų viskas kartojosi, kad kitaip ir nebūna.
Kadaise Jeronimas buvo labai stiprių nervų vyras, o
per Vygą tapo ne tik irzlus, bet juo toliau, tuo labiau nepasitikintis savimi. Toji be penkių minučių pensininkė su
juo elgiasi panašiai, kaip įpratusi savivaldybėje, kur užima nemenkas pareigas. Jau seniai buvo nutaręs atsisveikinti suvisam, bet vis tikėjosi susigrąžinti, ką toji iš tėvų
namų paslapčiomis yra išnešusi – gražiausias šeimos šventes primenantį smetonišką servizą, mamos išsaugotų, jos
jaunystę primenančių porcelianinių skulptūrėlių rinkinį,
o svarbiausia – jo aukštojo mokslo diplomą. Dievagojosi,
kad nieko bendro su tuo neturi, bet kai Jeronimas porą iš
tų jam brangių dalykėlių pamatė kambarėlyje, šiaip jau
visąlaik užrakintame, o tąsyk, matyt, per klaidą atvirame,
Vyga tiesiog pasiuto: „Tai mano, mano, mano!..“ Po to apie
gerą mėnesį nesirodė, o jis jau ir neskambino, ir nevažiavo
pas ją. Pati atsirado ir, lyg nieko nebūtų įvykę, vėl prisiekinėjo karštą meilę.
Kad jų draugystė niekam tikusi, Jeronimą jau ne sykį
bandė įtikinti pažįstami, kurie šiaip jau matė ar pastebėjo
tik patį paviršėlį to, su kuo iš pažiūros stipriam vyrui darėsi vis sunkiau susigyventi.
– Kam tau ta sena merga? – išsiruošus į žvejybą, klausė vaikystės draugas, mėgstantis apie viską kalbėti tiesiai
šviesiai. Ir jis jau kartą ar porą buvo su ja susidūręs ir
labiausiai pasišlykštėjo moters šykštumu. Vyga, lyg kokia anekdotų herojė suvalkietė, apskaičiuodavo kiekvieną
kapeiką. Ir vis į savo pusę. Iki nepadorumo. O Jeronimui
nesidrovėdama vis primindavo, ką šis vienų ar kitų švenčių proga privalo jai nupirkti. Nupirkdavo, taip augintas
buvo. O kai ji atsilygindavo visišku niekučiu, nedrįsdavo
ką nors pasakyti.
– Jei nebūčiau toks jubiliejinis, gal ir galėčiau rinktis... – Jeronimas jau seniai susitaikė su mintimi, kad kitaip vargu ar bus. – O ką, seni, geriau išsiskyrusi boba su
keliais vaikais?
– Neatpažįstu tavęs, – vaikystės draugas, matydamas,
kad beviltiškas jo pamokslas, tuo jį ir užbaigdavo.
Prieš porą mėnesių šeštadieninių pietų Jeronimas pakvietė sūnų ir anūkus. Didelis širdies skausmas jam ir
marčios, susiradusios naują gerbėją, žingsnis. Visa laimė,
kad berniukui ir mergaitei jau nebedraudžia pas senelį
užsukti, kaip buvo dar visai neseniai. Tačiau sūnui nuo
to ne lengviau, vienatvė ir jo kasdienybė. Gerai bent, kad
darbas toks – vis komandiruotėse. Sugrįžęs mintimis į tą
dieną, vėl tarsi išgirdo isterišką Vygos balsą. Kad sūnus
ir ji vienas kitam jaučia priešiškumą, seniai aišku – Vyga
dažna proga vis papriekaištaudavo dėl dažnų jų susitikimų. O tąsyk tiesiog pasiuto ir net nežinia, kodėl. O paskui
trenkė durimis ir išlėkė.
Ir prieš sūnų, ir prieš anūkus buvo tokia gėda, kokios
dar nebuvo pergyvenęs. Koks jis būtų tėvas, jei elgtųsi su
sūnumi taip, kaip norėtų Vyga? Šeimos šventė virto pragaru. Tai jau ne tai, kuo būtų galima kažkiek pateisinti
dar vieną išsišokimą. Jeronimas nutarė nebeleisti savęs žeminti. Ir nuo tos dienos vienas pats vis prisėda sodelyje su
kavos puodeliu. Ir vis prisimena, prisimena, kaip čia gera
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būdavo, kai dar gyvi buvo tėvai, kai turėjo daug gražių
svajonių, kai dar nebuvo Vygos įkalbėtas išpjauti medžių.
Medžių, kurių ne vieną pats su tėvuku ir pasodino. Nejučia nusipurto: negi tikrai nė vienos iš tų senųjų svajonių
nebeliko? Kodėl viskas taip susiklostė, kad net nebeaišku,
dėl ko gyventi? Ką ir kada ne taip padarė?
– Ar tikrai reikėjo medžius išverst? Toks gražus sodas
buvo... – anądien atsargiai paklausė sesuo. Atsargiai, nes
žino, kad Jeronimas kaip ugnis. Nuo tų dienų, kai su Vyga
skiriasi–taikosi. Ir juo toliau, tuo toji ugnis kaitresnė, ir
vis labiau nevaldoma. – Juk buvai žadėjęs viską, kas brangiausia, išsaugoti...

Turbūt sesė teisi, tik atgal laiko nebeatsuksi. „Medžiams numirus, stebuklų nebūna“, – kadaise rašė šiek
tiek pažįstamas poetas. Kažkodėl Jeronimui įsiminė tie
žodžiai. Tik kas buvo užplaukę, kai sode su kirviu ir pjūk
lu darbavosi? Ar jam norėtųsi, kad vis dėlto įvyktų stebuklas? Ko gero, taip. Tačiau kad įvyktų, reikia pasiryžti
atsodinti sodą.
„Gal tuomet ir tai, kas dabar atrodo negrįžtamai prarasta, sugrįžtų?“ – buvusio sodo viduryje, ant nupjautos
žolės pats su savimi kalbasi Jeronimas, lyg ir kažkam labai
rimtam pasiryžęs, tik su savo antruoju „aš“ dar iki galo
nesusitaikęs.
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Partinis bilietas
Gyvenusieji sovietmečiu, o Feliksui Poviliūnui tai buvo
jaunystės metai, gerai pamena, ką reiškė turėti partinį bilietą ir jo netekti. Dabar, kai partijų kaip kojinių, o ir niekas per daug nedraudžia, ypač artėjant rinkimams, pereiti į kitą, tau galinčią atnešti daugiau naudos, visai kita
situacija.
Ne, jis pats nepriklausė komunistų partijai. Tokiems
partinis bilietas buvo neprieinamas jau vien todėl, kad
gimė ten, kur išvežė tėvus. O ir niekada nesiekė tokios
šventvagiškos laimės. Tačiau dar gyvendamas Sibire pažinojo žmogų, kurį išmetė iš partijos. Pažinojo – ne visai
tas žodis, tiesiog jis gyveno netoliese ir kurį laiką vadovavo tenykščiam sovchozui*. Visokių kalbų buvo, kodėl,
tačiau tėvai jam, dar paaugliui, uždavus tiesų klausimą,
pasistengdavo kuo greičiau nusukti kalbą į šalį. Po to šitas
nelaimėlis tapo vienu iš jų – paprastu darbininku. Tačiau
niekada niekas nesijuokė, kad mokslinis agronomas tapo
juodadarbiu. Gerokai vėliau atsitiktinai išgirdo kaimynus
kalbant apie buvusį direktorių, kaip apie labai teisingą
žmogų, kurį partija už tą jo savybę dar ir pasodinti norėjo,
tačiau nepakako įrodymų – neatsirado parsidavėlių.
Kuo čia dėta toji senutėlė istorija?
– Ar žinai, kur sovietmečiu dirbo tavo buhalterė? –
vakar sulaukė keisto skambučio. Neprisistačiusi moteris
dar pasakė, kad Audronė ne tik turėjo partinį bilietą, bet
ir buvo baigusi aukštąją partinę mokyklą.
– Na ir kas? – jau ruošėsi paklausti anoniminės pašnekovės, bet toji padėjo ragelį.
Iš tikrųjų Feliksui tai nebuvo jokia naujiena: priimdamas į darbą Audronę, žinojo, kad toji, prieš baigdama
buhalterių kursus, dirbo raudonuosiuose rūmuose, ir ne bet
kuo, o skyriaus vedėja. Atėjus naujiems laikams, nepolitikavo, per darbo jų įstaigoje metus niekada nesuteikė progos
kuo nors įtarti buvusią partinio bilieto savininkę. Savo darbą atlieka be priekaištų. Iš kontoros išeina paskutinė, matyt, todėl, kad nėra kur skubėti – siekdama karjeros, šeimos
nesukūrė, o dabar, regis, jau per vėlu tokioms permainoms.
Kartą Audronė yra prasitarusi, jog gailisi, kad atsisakė statybų inžinierės karjeros – ir sekėsi po politechnikos
instituto baigimo, ir darbas buvo prie širdies, ne kas kitas,
o pats velnias padėjo tam, kuris jai, daugiavaikėje šeimoje
be tėvo užaugusiai, įkyriai siūlė stoti į partiją, o paskui dar
ir naujoms studijoms ryžtis.
Tiesa, pastaruoju metu kažkas buhalterei ne taip. Antrą, o gal trečią sykį atėjo į darbą užtinusiom akim. O ir
keletą skaičių teko pataisyti, ko anksčiau nėra pasitaikę.
– Kas atsitiko, Audrone? Tu ir vėl kaip nesava...
– Nieko... Viskas gerai... – iš moters nusiteikimo buvo
aišku, kad tikrai nėra gerai.
– Kai norėsi pasikalbėt, ateik, – išskubančiai pro kabineto duris dar spėjo pasakyti Poviliūnas.
Neatėjo. Baigiantis darbo savaitei, pats Poviliūnas užsuko į buhalteriją. Kolegių jau nebuvo, gera proga atviresnei šnekai.
*

Tarybiniam ūkiui (rus.).

Atsisėdęs priešais Audronę, Feliksas netikėtai sau pačiam prisiminė trijų dešimtmečių senumo situaciją. Tuomet jis buvo pakviestas pokalbio pas pramonės skyriaus
vedėją – mirus įmonės, kurioje dirbo, vyriausiajam inžinieriui, tapo vienu iš kandidatų į šį postą. Klausydamasis vedėjos, maždaug įsivaizdavo to vizito pabaigą ir nesuklydo:
– Yra nuomonė, kad jūs galėtumėte užimti tas pareigas. Tačiau prieš tai turėtumėte pasiprašyti į partiją.
Feliksas nesutriko, nes tokiam „netikėtumui“ buvo
pasiruošęs:
– Tremtinio vaikas aš. Kiek žinau, tokių į partiją nepriima...
Nesutriko ir vedėja. Buvo akivaizdu, kad jai tai jokia
naujiena:
– Mes žinom.
– Ar aš galiu pagalvot? – neskubėjo su atsakymu Poviliūnas.
– Žinoma. Tačiau neilgai, – pasakė gerokai nustebusi
pramonės skyriaus vedėja.
Daugiau į raudonuosius rūmus Feliksas Poviliūnas
neatėjo. O ir jo neieškojo. Vyriausiuoju patvirtino kitą
kandidatą. Prašovė tvirtintojai pro šalį – susikūrus Sąjūdžiui, pats pirmasis iš įmonės komunistų parašė pareiškimą – dabar, kai suteikta teisė apsispręsti, renkuosi
nepartinį kelią. Ir nunešė į partijos komitetą gerokai pašiurpindamas tą pareiškimą priėmusią moteriškę.
– Ar pamenat mudviejų pokalbį komitete? – visai netyčia išsprūdo Feliksui, tą pat akimirką pasigailėjusiam
savo žodžių. Juk ne dėl šito jis užsuko į buhalteriją. O ir
vargu ar eilinio inžinieriuko vizitas galėjo kuo nors išsiskirti, kad net po trijų dešimtmečių jį prisimintų.
– Taip, prisimenu... – netikėtas buvo atsakymas. – Todėl ir bijojau, kad nepriimsit...
Regis, nei vienas, nei kitas nebuvo pasirengę tokiam
netikėtumui. Tačiau Poviliūnas niekada dėl ankstesnės
Audronės tarnystės nėra pareiškęs kokių pretenzijų, todėl ir dabar nebuvo linkęs ne visai maloniems prisiminimams. Jam tiesiog buvo svarbu išsiaiškinti, kokios problemos šiaip jau nepriekaištingai darbuotojai neduoda
ramybės. Kad jos yra, buvo akivaizdu.
– Gal galiu kuo padėt?
– Deja, ne... – atsakė Audronė užsiplieksdama raudoniu.
– Taip nebūna, – Poviliūnas bandė nuteikti atvirumui.
Kurį laiką patylėjusi, mikčiodama buhalterė paaiškino,
kad tai susiję su artimaisiais. Kol dirbo partijos komitete, ne
vienam giminaičiui padėjo ir geresnę tarnybą gauti, ir buto
sąlygas pagerinti, net prestižines studijas pradėti. Liežuvius
pasmailinę ko tik nepageidavo. O kai atėjo nauji laikai, tie
patys, kuriuos, atrodė, tik prie širdies dėk, tapo neatpažįstami. Dabar jau ne visi ir į savo namus įsileidžia, gatvėje
susitikti gėdijasi. Be to, tapo dideliais tėvynės patriotais. O
anądien jau net partine k... išvadino. Ne bet kas – tas, kuriam bene daugiausiai buvo padėjusi. Tokiom sąlygom ir
vienišystė tapo nepakeliama, ir rytojus nelaukiamas.
Poviliūnas – ne psichologas, tačiau, patekęs į keblią
situaciją, visada prisimena daug iškentėjusio tėvo pamokymą: „Kiekvienam žmogui dovanota viltis.“ Ar Audro-
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Kęstučio Svėrio nuotrauka

nei, kuri per netrumpą gyvenimą taip ir nepažino savo
artimiausių žmonių, yra galimybė kažką pakeisti? Sunku
pasakyt. Ko gero, ne. Tačiau Audronė turbūt ne kartą yra
girdėjusi ir išminčių sentenciją: stiprus atleidžia. Tik ko
vertas atleidimas, jei nežinai, ko gali sulaukti rytoj?
Feliksas bando kažką panašaus kalbėti, tačiau nėra
įsitikinęs, ar tie jo žodžiai nors kiek reikalingi – Audronė
sėdi nuleidusi galvą ir tyli. Galų gale jai pačiai tai ne kokia naujiena.
Vieną akimirką Feliksui pasivaidena, kad tarp popieriais apkrauto stalo guli ne buhalterinė brošiūra raudonu
viršeliu, o partinis bilietas, kokį kadaise yra matęs pas ko-

legą, tapusį vyriausiuoju inžinieriumi. Poviliūnas nutyla
viduryje sakinio, pats savęs išsigandęs, tačiau tuoj pat supranta, jog tas jo pagalvojimas nieko nevertas. O ir ne jam
čia ką nors pakeisti.
– Ačiū, direktoriau, – buhalterė sugrąžina Poviliūną
į žemę.
– Už ką?
– Seniai niekas su manimi taip nekalbėjo.
Feliksas jau ruošėsi dar sykį pakartoti tėvo mėgtą posakį, bet netikėtai apsigalvojo.
– Viskas bus gerai, Audrone. Tu juk stipri? – pasakė
ir neatsisveikinęs išėjo.
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Banditai
Benediktas Klajumas jau senjoras, tačiau dar prisiduria
prie pensijos tris dienas per savaitę vienoje kaimyninio
miestelio firmoje prižiūrėdamas elektros ūkį. Vėl tapo paprastu elektriku, kaip kadaise po profesinės mokyklos baigimo. Su inžinieriaus pareigomis teko atsisveikinti, toks
buvo pono, kažkokiu būdu nupirkusio fabriką, kuriam
Silvestras atidavė tris dešimtmečius, kategoriškas pageidavimas.
Kai tau šešiasdešimt penkeri, didmiestyje panašaus
darbo jau negausi. Gerai, kad jaunystės laikų bičiulį netyčia pavyko sutikti. Akropolyje, kur daugiau – į prekybos
centrą iš visų aplinkinių rajonų, kas netingi, vis užsuka,
ypač savaitgaliais.
Vakar per vilniškę televiziją pamatyta laida Vakaras
su Edita vis neduoda ramybės. Joje dalyvavęs muzikologas
Viktoras Gerulaitis, prisimindamas sovietmečiu vykusius
vakarus, į kuriuos lydėjo tuometes meno pasaulio garsenybes, pasakė maždaug taip: „Baisu prisimint susitikimus
profesinėse mokyklose. Juk žinot, kas ten mokėsi, – banditai. Paskutinis laiptelis prieš kalėjimą.“ Kažkodėl jo nepataisė, nė žodžiu jam nepaprieštaravo nei laidos vedėja,
nei kartu dalyvavę svečiai.
Benediktas pats mokėsi tokioje mokykloje ir turbūt
turėtų didesnę teisę vertinti nei tas savimi patenkintas
vargo nematęs inteligentas. Niekada neišdrįstų nė vienam
iš buvusių kursiokų ar mokyklos laikų pažįstamų prisegti
tokios etiketės. Taip, visko būta. Kai tau šešiolika ar septyniolika, pasaulį kur kas dažniau lydi purvinos spalvos.
Jei ne tėvo mirtis, ir jis vidurinės nebūtų palikęs. Nemokami pusryčiai ir pietūs buvo labiausiai viliojančios
laikraštyje perskaityto skelbimo eilutės. Ir nors metais
vyresnio ir ten jau antrus metus besimokančio pažįstamo
žodžiai nieko gero nežadėjo, – „Nestok, Beniau. Vėliau
gailėsies“, – nepaklausė.
Kad pateko į kitą pasaulį, buvo akivaizdu. Tačiau
tikrai ne į banditų pasaulį. Daugiau kaip pusė kurso atėjo iš politechnikumo – pasistengė matematikos dėstytojas Jakobas, vėliau išdūmęs į Izraelį. Viena ar kita proga
kursiokai vis prisimindavo tą aikštingą žydelį, kuris savo
verdiktą palydėdavo garsiuoju: „Sėsk, dū!“ Taip, taip,
ne du, o dū. Perlaikant egzaminą, buvo toks pat negailestingas. Visiška priešingybė broliui – fizinės kultūros
dėstytojui.
Ar labai gailisi toje mokykloje prabėgusių trejų
metų? Tikrai ne. Po jų ir duoną anksti pats pradėjo užsidirbti, ir studijoms buvo kur kas geriau pasirengęs nei
buvę klasiokai.
Tačiau vis neišeina iš galvos tas Gerulaičio pasakymas. Net balso tembrą, kuriuo jis buvo ištartas, įsidėmėjo. O čia dar žmona, kuri irgi tai girdėjo, nei rimtai, nei
juokais pasakė: „Visada sau kartojau: „Neduok Dieve, ištekėt už pėtėušniko*. Ir ką tu pasakysi, – ištekėjau...“ Kažką panašaus kartais pasakydavo tuoj po vestuvių, tačiau
* PTU – profesinės technikos mokyklos pavadinimo santrumpa (rus.).

tie žodžiai visada būdavo ištariami juokais, nes jis ir kaip
darbininkas buvo vertinamas, ir kaip vakarinio fakulteto
studentas.
Be to, žmona trejus metus po universiteto profesinėje
mokykloje mokė lietuvių kalbos. Ir, kad ir kaip būtų keista, labai neblogai sekėsi sutramdyti jai atitekusius ąžuolaičius. Tiesa, kai vis dėlto supykdavo, labai originaliai,
tik jos pačios sugalvotu būdu nusikeikdavo. „B., n., k.“, –
su šypsena (būtinai su šypsena) ištardavo. O jiems tik to
ir reikėdavo: „Nu, nu, nusikeikit, dėstytoja, nusikeikit!
Nu, nu, nu!..“ Choru prašydavo, degančiom akim, nepiktai provokuodami. O ji dar kartą pakartodavo: „Ech jūs,
b., n., k.“ Ir ką jūs pasakysit – problema išsispręsdavo. Pamoką būdavo galima tęsti. Tačiau iki šiol negali užmiršti pirmakursių akių. Tokių nelaimingų akių dar nebuvo
mačiusi. Tik vėliau, kai vaikinukai gavo pirmuosius gerus
pažymius, kai buvo, kad ir avansu, pagirti, kai patys įtikėjo, jog jie nėra visiškas niekas, tuščia vieta, kaip nuolat
girdėjo ir mokykloje, ir namuose, tarsi atsitiesė.
„Ar tikrai mus galima prilyginti banditų kategorijai?
Ir dar tokių, kuriems tai jau paskutinė stotelė prieš kalėjimą? – Benediktas jautėsi kaip niekada įžeistas, pažemintas. – Gal tokie, kaip Gerulaitis, sprendžia ir ko apskritai
vertas darbininko vardas?“ Nors Benediktas seniai diplomuotas inžinierius ir tik dabar, po daugelio metų, vėl paprastas darbininkas, jam ne tas pat, kodėl šiais laikais požiūris į paprastą žmogų pasikeitė iš esmės. Jau trisdešimt
metų jokiame laikraštyje nepamatysi darbininko portreto
ar bent nedidelio pasakojimo apie dėmesio vertą auksarankį. Gal tas žodis, atklydęs iš jau primirštų laikų, ir ne
visai tikslus, bet juk niekas neužginčys, kad dar ne robotai atlieka daugybę darbų, be kurių viskas sustotų. Kadaise pažįstamo žurnalisto klausė, kodėl pirmuose laikraščių
puslapiuose tik žudikų, ypatingų vagių, įvairaus plauko
aferistų ir iškrypėlių nuotraukos su plačiais aprašymais
kituose puslapiuose. „Todėl, kad skaitytojams tai patinka.
Todėl, kad tokių naujienų visi ieško“, – maždaug taip jam
atsakė. „Manęs niekas neklausė, ar tikrai šito trokštu. Negirdėjau, kad ir kurį nors pažįstamą kas būtų klausęs“, –
paprieštaravo Benediktas.
– Ar tikrai mes buvome banditai? – tokį nepatogų
klausimą pirmajam uždavė buvusiam bendramoksliui, jau
daug metų gimnazijai vadovaujančiam Rimantui.
– Nnnesupratau klausimo, Beniau... – kurį laiką patylėjęs, atsakė seniai girdėtas bičiulis.
Dar nejaukiau jautėsi tą patį klausimą užduodamas
Apygardos teismo teisėjui Boleslovui.
– Kas atsitiko, Beniau? – ne juokais susirūpino užklaustasis. Tik išgirdęs, kokia intencija tokia apklausa,
pratrūko tik jam būdingu juoku, kuris iš visų kursiokų
išskirdavo.
Panašiai sureagavo ir advokatu vis dar dirbantis Jonas. Na, o aukštųjų mokslų nebaigę, vis dar pagal specia
lybę dirbantys Antanas ir Ignas nepasiuntė toli toli tik
todėl, kad Benediktas pasiskubino paaiškinti, kas ir kaip.

NAUJOJI ROMUVA, 2022, NR. 1 (618)

RUSLANAS BARANAUSKAS

Istorinės sukaktys
per mokslininko žvilgsnį

Kiekviena šalis turi savo atmintinų dienų kalendorių, iškilmingų renginių scenarijus, organizatorius, erdves, kuriose vyksta konferencijos, paskaitos, koncertai.
Turbūt neįsivaizduotume lenkų minint Vesterplatės
mūšį kur nors arti prekybos centrų, pramogų arenų ar kitų
visiškai nesusijusių su praeitimi objektų.
Deja, kaip istorikas ir tyrinėtojas, aš pastebiu nemažai
klaidžiojimų po improvizacinius laukus.
Prieš kelis metus Gedimino pilies papėdėje buvo aptartos Oršos kautynės – pastačius palapinę, mikrofonus,
papolitikavus kai kuriems veikėjams, be inscenizuotų teatrinių pasirodymų, liaudies sutartinių, pagaliau gudiško paveldo pristatymo. O susirėmimas su Krymo chanatu, kuriam vadovavo Konstantinas Ostrogiškis, susijęs su
Šiaurės Gudijos teritorija.
O koks yra Europos humanitarinio universiteto indėlis į istorinės atminties skatinimą, koks bendrojo lavinimo
ugdymo įstaigų ir istorijos instituto balsas – nebežinau.
Nes paprasčiausiai nėra jokio kvietimo, dar kaip sakytų Nepriklausomos Lietuvos prezidentas, atgarsio tautoje, poveikio visuomenininkams, mokslo atstovams, pagaliau jaunajai kartai?
Ar yra sudaryta tęstinumo programa, kas bus šalyje su mokslo, švietimo, kultūros raida po vienų ar trejų
metų? Svarbu bent kol kas refleksiškai tokį laikotarpį numatyti.
Rajonų spaudoje apie artėjančius jubiliejus, įžymių
asmenybių veiklos, gyvenimo niuansus užsimenama tik
šalia kriminalinių suvestinių ir horoskopų.
Provincijoje nebeliko kraštotyros, paminklosaugos
skyrių, būreliai ar fakultatyvai sudaromi tik finansavimo ir projektų patvirtinimo principu. Ant rankos pirštų
galima suskaičiuoti, kiek turime metodinių, edukacinių,
šviečiamojo pobūdžio leidinių, žurnalų, laikraščių ar savaitraščių. Ir tie spausdina pasenusią verstinio pobūdžio
medžiagą.
Tad šiuo atveju Naujoji Romuva, Naujasis ŽidinysAidai, Voruta, mano manymu, ir turėtų būti tais pagrindiniais pilietiškumo ir tautinės savimonės židiniais.
Su kolegomis humanitarais bendro komunikavimo
paieškos sunkokos. Kiekvienas individas turi savo matymo kampą, supratimą, o galbūt visus mus išvargino žmoniją nualinusi korona viruso pandemija.
Kuo išskirtiniai 2022-ieji paminėjimų kontekste?
2022 metais VDU mini aukštojo mokslo šimtmetį. Būtent čia prieš 100 metų buvo perkirpta juostelė išsilavini-

mo ir kompetencijos pradžiai. Nes Vilniaus kraštas kentė
lenkiškos okupacijos režimą ir lietuvybės daigai gana sunkiai skynėsi kelią į dienos šviesą.
Šiai Alma Mater išdėsčiau raštu savo pageidavimus,
pastabas dėl artėjančių renginių ciklo.
Svarbu jokiu būdu nepalikti nuošalyje moksleivijos.
Užvėrę mokyklų duris, jie rinksis savo karjeros variantus,
studijuos. Šioje žemėje nėra nieko amžino ir nusistovėjusio. Seni profesoriai ir docentai iškeliaus į užtarnautą
poilsį ir jų pradėtus darbus, tyrimus, eksperimentus turės
plėtoti nauja, kvalifikuota fizikų, biologų, agronomų, humanitarų karta.
Jau dabar iš televizijos ekranų, radijo eterio neturi
išeiti esami, buvę, būsimi absolventai, dėstytojai, laborantai, asistentai. Ir kaip mantrą nuolatos kartoti, kad čia
užsimezgė teologijos, filosofijos, tarptautinių santykių, istorijos, kaip savarankiškos disciplinos, formavimasis.
Antanas Smetona pats skaitė politinės filosofijos paskaitas, vertė Antikos klasikų veikalus, aktyviai bendradarbiavo spaudoje, redagavo tautininkų ruporą – Vairą, o
vėliau ir Lietuvos aidą.
Kiekvieną kartą renginys, nesvarbu, kokios apimties,
turi pateikti ką nors naujo, nesikartojančio, unikalaus.
Štai elementariausias faktas – čia dirbo, mokslinę
veiklą plėtojo Izidorius Tamošaitis. Ir juk būtų nesunku
atlikti moksleivių, studentų apklausą, kas apie jį žinoma,
kur gimė, ką paskelbė, kokias premijas, apdovanojimus
gavo, kur palaidotas, galbūt nukentėjo nuo sovietinių represijų, nes iki 1992 metų komunistinė valdžia šią Alma
Mater de jure buvo likvidavusi, o kokiu pavadinimu pakrikštytas Vilniaus universitetas, kokio partinio veikėjo
vardu?
Zenonas Ivinskis, Antanas Maceina, Adolfas Šapoka,
dabar Vytenis Almonaitis, Egidijus Aleksandravičius ir
daugelis kitų mokslo prelegentų aukso raidėmis įrašyti į
VDU metraštį.
Jaunimui reikia autoritetų, idėjinių lyderių, vedlių,
kurie juos skatintų, motyvuotų, nukreiptų teisingo mąstymo linkme.
Gaila, kad dabar skurdokos visuomeninės organizacijos, menkai pastebima išeivijos emigrantų veikla, indėlis į
valstybės gerovę. Nesuvokiu, kodėl dėmesys tam, ypač iš
valdžios pozicijos, gana fragmentiškas ir progoms dedikuotas svarbiems įvykiams ar asmenybėms.
1972 m. gegužės 14 d. Kauno muzikinio teatro sodelyje apsipylęs degalais susidegino jaunas, ambicingas stu-
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dentas, maištautojas prieš sovietinę beprasmybę Romas
Kalanta.
Šie metai kaip tik Seimo patvirtinti kaip Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjų metai.
Ką dar verta pasakyti tautai? Ar bus pakviesti kalbėti disidentai, politiniai kaliniai, kaip Antanas Terleckas,
Nijolė Sadūnaitė, Vytautas Bogušis, kunigas Julius Sasnauskas?
Galbūt viešus pogrindinės spaudos leidėjus galima ir
dabar kviestis į bibliotekų skaityklas, fakultetus, bendruomenių sales. Juk ypač senjorai, iškankinti siaubingo viruso
netekčių, išsiilgę gyvo žodžio.
Kaip tyrinėtojas, mokslo reprezentantas, pasigendu
sąlyčio su akademine užsienio bendruomene, tyrimų institutais, pagaliau – pasiuntinybėmis.
Ar jaunas ilgaplaukis The Beatles gerbėjas buvo vienintelis pasirinkęs auką vardan šalies laisvės?
Sostinėje gyvena garsus bibliografas Algis Petras Mikša, ilgus metus leidęs žurnalą Lietuva–Čekija. Žinoma,
šiam titaniškam užmojui reikia žmogiškų ir materialiųjų
resursų. Tačiau ką atsakytų Kultūros ministerija, pasiteiravus, kokie Lietuvos ryšiai yra su Čekija, jos draugijomis,
mecenatais, alumnais?
Janas Palachas – ar girdėtas vardas Lietuvoje? Ar nuskrendama padėti gėlių Prahoje prie šv. Vaclavo paminklo,
kur 1969 metų sausio 16 dieną jis visų akivaizdoje nutraukė paskutinę gyvybės arteriją?
O toliau turime birželio 28-ąją – Prancūzijos imperatoriaus Napoleono Bonaparto žygį į Rusiją per Vilnių. Iš
išgąsčio, kad artėja milžiniška kariuomenė, nebaigė sostinėje puotauti pats Rusijos valdovas Aleksandras I, dar
visai neseniai Tilžėje 1807 metais sudaręs vadinamąsias
paliaubas.
Deja, visos paliaubos istorijos raidoje buvo tik klusnus grobuonių pritarimas plėšimams, žudymams, aneksijoms. Ar teiktasi apginti Prūsiją, Austriją, Ispaniją nuo
Napoleono apetito?
Seni Lietuvos gyventojai ne kartą minėjo, kad kapuose randama blauzdikaulių, kaukolių, esama ir švedkapių.
Be Gintaro Zabielos, vėlgi nelabai regiu archeologų viešų
ataskaitų apie nuveiktus darbus, žvalgomuosius kasinėjimus.
Kur galime išvysti Napoleono žygių maršrutą Lietuvoje, dokumentą apie Vyriausiojo tribunolo vyriausybės
sudarymą?
O su imperatoriaus pasirodymu buvusios Žečpospolitos plotuose sietos Nepriklausomybės, valstybingumo
viltys. Užnemunėje 1807 metais netgi panaikintas lažas,
prievolės, baudžiava, de jure įvestas civilinis kodeksas,
Lenkijos karalystės atsiradimas politiniame žemėlapyje ir
dalyvavimas legionuose kartu su prancūzais.
Ką naujo surado archyvų specialistai, ar gali nuorodas pateikti Vokietijos, Rusijos dokumentų saugyklos?
Įmanoma restauruoti Deltuvos mūšį. Vilniaus senamiestis puikiausiai atitinka 1812 metų įvykių panoramą,
autentiką, realybę.
1422 m. rugsėjo 27 d. prie Melno ežero Lenkijoje LDK
ordinas sudaro taiką, kuria visam laikui Klaipėdos kraštas
atitenka vokiečių feodalams. Apie 500 metų trukusį ger-

Gedimino kapo laipteliai, Bekešo kalvelė. Ruslano Baranausko nuotrauka

manizacijos periodą parašyta iš tiesų gana daug. Vertingiausia knyga – išsamus mokslinis žydų kilmės istoriko
Rudolfo Volsonoko darbas – parašyta dar tarpukariu. Prūsiška teisė, mokesčiai, lietuvninkų gyvenimas, papročiai,
buitis, santuokos, knygnešių judėjimas, spaustuvininkų
pelnas, knygų, žurnalų, elementorių, kalendorių leidyba
anotuota su lentelėmis, statistikos rodikliais.
Atlėgus pandemijai, neabejoju, pasienio su Rusija
miesteliai, kaip Pagėgiai, Bitėnai, Smalininkai, paminės
šios sukakties svarbą Lietuvos valstybės socialinei, ekonominei, politinei ir kultūrinei raidai.
Nes pasakyti istorikai turi iš tiesų nemažai. Gvildenant bet kurią temą, hipotezę, ydinga padėti baigtinį tašką
ar akcentą. Lyg ir minime Tilžės aktą, žinome jo autorius,
bet kur jis pradingo iš Jagomasterio spaustuvės ar paties
Martyno Jankaus kanceliarijos?
Šie metai – puiki proga prisistatyti filologams, kalbininkams. 1522 metais Vilniuje gudų tautybės spaustuvininkas išleido Mažąją kelionių knygelę. Duotas impulsas
protestantizmo sklaidai, leidybiniam progresui Mažojoje
Lietuvoje. O Vilniaus universiteto įsteigtas kaip seniausias
Rytų Europoje tik 1579 metais, nors Maskva kalba, kad tik
apie XVIII amžių.
O kokią reikšmę turėjo Karaliaučiaus universitetas,
kas buvo pirmieji rektoriai, dekanai, kokie fakultetai – tai
irgi tema, verta nuodugnesnių empirinių tyrinėjimų.
2022-ieji, ko gero, bus siekiamybė visa tai išnagrinėti,
apibendrinti ir pateikti per įvairaus pobūdžio renginius.

