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K r yst y na Rut kowska

Jano Karłowicziaus
nuopelnai lietuvių kalbai
ir tautosakai

J

anas Karłowiczius, įžymus lenkų mokslininkas, dirbęs ir kūręs antroje XiX amžiaus pusėje, pastaruoju
metu kiek buvo pamirštas. Jo darbai ir atradimai mažiau žinomi plačiajai mokslinei visuomenei, nėra išsamiai tyrinėti jo lituanistikai ir lietuvių folklorui skirti veikalai. Kilęs iš istorinės lietuvos ir susijęs su jos žemėmis
beveik pusė amžiaus, ldK palikimą įtvirtino gausiuose
savo darbuose, vienas pirmųjų pastebėjo sudėtingą socialinę, kalbinę ir kultūrinę situaciją lietuvos visuomenėje ir pradėjo ją tirti, taikydamas naujausius mokslinius
metodus, panaudodamas plačias žinias, įgytas užsienio
universitetuose.
Janas Karłowiczius gimė 1836 metų gegužės 28 dieną
vilniaus krašte (subartonyse prie merkio, trakų valsčiuje). 1847–1852 metais mokėsi gimnazijoje vilniuje, ją
baigė su pagyrimu – buvo apdovanotas aukso medaliu.
1853–1857 m. studijavo maskvos universiteto istorijos
ir filologijos fakultete, parašęs mokslinį darbą apie likurgo įstatymus, gavo mokslo kandidato laipsnį. 1857–
1858 m. paryžiuje studijavo istoriją, 1858–1859 – heidelberge lankė istorijos, filosofijos ir kalbotyros paskaitas.
1859–1860 m. briuselyje studijavo muziką. 1862 metais
berlyne pradėjo istorijos studijas, bet dėl tėvo mirties
sugrįžo į vilnių. tęsti studijas J. Karłowiczius galėjo
tik po ilgesnės pertraukos – 1865 metais, 1866-aisiais
berlyne apgynė medievistikos daktaro laipsnį. grįžęs į
šalį, 1867 metais siekė gauti visuotinės istorijos docento
pareigas varšuvos aukštojoje mokykloje, bet jam nepasisekė. 1871 metų vasarį tapo varšuvos konservatorijos
muzikos ir rusų kalbos mokytoju. dėl akių ligos po keleto pamokų jis šio darbo turėjo atsisakyti. apsigyveno
kaime, senelio sodyboje paditvyje, lydos rajone, vėliau
persikėlė į višnevą, žmonos sodybą, ir gyveno iki 1882
metų (ten gimė sūnus mieczysławas). gyvendamas kaime istorinių tyrinėjimų nesiėmė (jam trūko bibliotekų ir
archyvų), susidomėjo kalbotyra ir liaudies kultūra bei
folkloru. 1882–1885 metais su šeima gyveno heidelberge, paskui prahoje ir vienoje, palaikė mokslinius ryšius
su leidyklomis ir lenkijos bei lietuvos tyrinėtojais. 1887
metais visam laikui apsigyveno varšuvoje, aplink save
subūrė kalbos ir kultūros mylėtojus, tais pačiais metais
Krokuvos mokslų akademija išrinko jį savo garbės nariu,
jis tapo geografijos ir etnografijos žurnalo Wisła redak-

Kitoje nuotraukos pusėje Jano Karłowicziaus užrašyta: Litwo, ojczyzno
moja, ty jesteś jak zdrowie!

toriumi (1887–1899), visiškai atsidėjo leksikografiniam
darbui. mirė 1903 metais varšuvoje.
J. Karłowiczius buvo kilęs iš lietuvių bajorų šeimos.
Jo tėvas aleksandras Karłowiczius buvo karštas lietuvių
patriotas, savo testamente, pabrėždamas paskutinę valią,
jis rašė: „...ant mano kapo padėkite lietuvišką mano krašto akmenį.“ Šiandien J. Karłowicziaus pavardė siejama
beveik tik su žodynais, bet jis buvo ir gausių tuo metu
vertinamų lingvistinių darbų autorius. Jis buvo vienas
pirmųjų lenkijos dialektologų, etimologų, onomastikų ir
lituanistų. J. Karłowicziaus kūrybos bibliografiją sudaro
apie 1000 pozicijų, daugiau nei 300 susiję su kalbotyra.
J. Karłowiczius gavo labai gerą išsilavinimą. studijuodamas vokietijos universitetuose jis turėjo galimybę
įsižiūrėti į judėjimą, iš kurio vėliau išsirutuliojo lyginamoji kalbotyra. Jam buvo žinomos F. boppo, w. hum-
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boldto, a. schleicherio mokslinės teorijos. su kalbos, mitologijos ir kultūros tyrinėjimais susipažino m. müllerio
paskaitose 1862 metais. Kalbant apie lyginamąją kalbotyrą, J. Karłowicziui buvo žinoma F. miklošičo Lyginamoji
slavų kalbų gramatika, kuri turėjo įtakos jo pažiūroms dėl
kalbotyros užduočių ir tikslų.
Kaip kalbotyrininkas, J. Karłowiczius nebuvo teorinių
ir bendrųjų klausimų entuziastas. pirmiausia jį domino
žodis, tai buvo bendras jo susidomėjimo onomastika, etimologija ir leksikografija vardiklis. J. Karłowicziaus leksikografiniai darbai, majewskio žodžiais, – tai „trys piramidės“: Lenkų kalbos žodynas (Słownik języka polskiego, red.
J. Karłowicz, a. a. Kryński. w. niedźwiecki, t. i–viii. –
warszawa, 1900–1927), Lenkų tarmių žodynas (J. Karłowicz. Słownik gwar polskich, t. i–vi. – Kraków, 1900–1911)
ir Svetimų ir nelabai aiškios kilmės žodžių žodynas (J. Karłowicz. Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia
używanych w języku polskim. – Kraków, 1895).
darbą prie Lenkų kalbos žodyno, dar vadinamo Varšuvos žodynu, jis pradėjo 1887 metais, persikėlęs į varšuvą,
buvo jo iniciatorius, sumanytojas ir vienas redaktorių.
parašyti didelį lenkų kalbos žodyną jis ketino ir anksčiau, 1876 metais išspausdino 80 puslapių mokslinį darbą, kuriame išdėstė žodyno rašymo metodiką. žodyno
bendraautorių būrys buvo gausus ir garbingas: senosios
lenkų kalbos skyrių parengė a. Kryńskis, tarminių žodžių ir skolinių pateikė J. Karłowiczius, b. de courtenay
pateikė žodžių etimologijas, sudarė žodžių kamienų sąrašą. Varšuvos žodynas yra vienintelis mūsų leksikologijos
istorijoje tezauro (kalbos lobyno) lygio veikalas, tai yra
žodynas, kuriame užfiksuota visa tautos leksika.
Svetimų ir nelabai aiškios kilmės žodžių žodynas papildė
F. miklošičo ir a. matzenauerio studijas apie slavų kalbų
skolinius, jis nebaigtas (parašytas iki K raidės). Jį labai
teigiamai vertino a. brückneris.
J. Karłowicziaus gyvenimo veikalas yra Lenkų tarmių
žodynas, pirmasis tokio pobūdžio žodynas slavų kraštuose, vienas pirmųjų europoje. pirmas tomas pasirodė
1900-aisiais, Jogailaičių universiteto atkūrimo jubiliejaus
metais. J. Karłowiczius savo veikalą paskyrė Almae Matri
Cracoviensi. žodynas susilaukė kritinių K. nitscho pastabų: šis kalbininkui priekaištavo, kad stinga metodologijos,
bet juk moksliškai pagrįsta dialektologija atsirado tik tada,
kai buvo baigiamas spausdinti pirmas žodyno tomas.
didžiulę vertę šiuolaikiniams mokslininkams šios
„trys piramidės“ turi dėl to, kad jose sukaupta labai
daug įvairių regionų, ypač lietuvos, leksikos. Jokiame
kitame žodyne nerasime tiek regionalizmų ir lituanizmų kaip Karłowicziaus išleistuose žodynuose. Lenkų
tarmių žodyne, mano skaičiavimais, yra apie 200 lietuvių kilmės leksemų. medžiaga iš lietuvos jo amžininkų
buvo vertinama geriausiai, žodyne ji yra pateikiama su
nuoroda „žodžiu iš lietuvos“ („ust.[nie] z litwy“). be
jokių abejonių, tai buvo labai vertinga medžiaga; šiuo
atveju J. Karłowiczius buvo gerokai pranašesnis už kitus
leksikografus, nes duomenis iš lietuvos savo žodynui
rinko iš gyvosios kalbos, užrašinėjo žodžius „tiesiai iš
liaudies“.

Jano Karłowicziaus veikalas Apie lietuvių kalbą ir skyriaus Fonetika
fragmentas
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didesnių ir mažesnių darbų, skirtų lietuvių kalbai, yra
nemažai. pirmiausia 1875 metais Krokuvoje išleista 242
puslapių studija Apie lietuvių kalbą (O języku litewskim),
kurią labai vertino b. de courtenay. Jo recenzijoje sakoma: „darbų apie lietuvių kalbą labai nedaug... su dideliu
malonumu pasitinkame išsamią p. Karłowicziaus studiją, kurioje ne tik nėra šiurkščių klaidų ir nesąmonių, dar
daugiau: ji liudija apie vertas pagyrimo faktines žinias
ir tikslų autoriaus metodą... ligi šiol nieko geresnio apie
lietuvių kalbą lenkų kalba neišėjo ir p. Karłowicziaus
veikalas lieka vienintelis vadovėlis. be to, net ir griežčiausias kritikas turi pripažinti, kad panaši monografija
naudinga ne tik lenkiškoje, bet ir vokiškoje lingvistinėje
literatūroje, kurioje daugiausia reikšmingų darbų apie
lietuvių kalbą.“
Šį darbą sudaro kelios dalys. pradžioje autorius rašo,
ką apie lietuvių kalbą manė ir rašė mūsiškiai mokslininkai K. bogušas, t. narbutas, l. a. Jucevičius, J. i. Kraševskis, m. akelaitis ir svetimšaliai J. Šafárikas, F. boppas, J. grimmas, a. schleicheris. toliau J. Karłowiczius
nagrinėja lietuvių kalbos giminystės ryšius su kitomis
kalbomis, apibūdina lietuvių kalbos tarmes, aprašo lietuvių kalbos gramatiką (fonetiką, morfologiją ir sintaksę), analizuoja asmenvardžius, pateikia žodžių darybos
apmatus, lietuvių kalbos tekstų pavyzdžių. b. de courtenay žodžiais, dauguma monografijos skyrių – savarankiški Karłowicziaus tyrinėjimai.
ypatingo dėmesio nusipelno būsimų darbų apie lietuvių kalbą aprašas. J. Karłowicziaus planai, susiję su

4

lietuvių kalba, buvo gražūs ir ambicingi: „reikia, kad
kuo greičiau pasirodytų šie darbai: a) lietuvių–lenkų
kalbų žodynas, kad ir parengtas pagal F. nesselmanną
ir F. Kuršaitį. nediduko sirvydo leksikono neužtenka,
jame daug dirbtinių žodžių; b) lietuviškų tekstų rinkinys, kuriame būtų įvairių lietuvių kalbos pavyzdžių (donelaičio kūrybos, patarlių, pamokslų, biblijos vertimų);
c) lyginamoji lietuvių ir lenkų kalbų gramatika (remiantis boppo ir schleicherio pavyzdžiu); d) senosios lietuvių
kalbos paminklų leidimas: K. sirvydo, m. daukšos, biblijos ir pan. – pridedant kritinių pastabų, paaiškinant pasenusias formas, laikantis logiškos ir vientisos rašybos.“
paskutiniame, iX knygos skyriuje pateiktas „lietuviškų arba tiesiogiai su lietuvių kalba susijusių knygų sąrašas“, kurį sudaro 208 spausdintos knygos ir 15 rankraščių. Kalbininkas pabrėžia, kad sąrašas neišsamus, nes jam
stigo žinių apie veikalus, išleistus mažojoje lietuvoje.
iš kitų su lietuvių kalba susijusių J. Karłowicziaus
darbų pravartu paminėti onomastikos veikalą Keturi
šimtai keliasdešimt lietuviškų vietovardžių (Czterysta kilkadziesiąt nazwisk miejscowości litewskich), išspausdintą
1883 metais leidinyje Pamiętnik Fizyjograficzny. vėliau
a. Kryńskis apie jį rašė, kad „lietuviški vietovardžiai aprašyti moksliškai“. mažesniame darbe Keletas žodžių apie
lietuviškas pavardes (Kilka słów o nazwiskach litewskich), pasirodžiusiame žurnale Prace Filologiczne J. Karłowiczius
yra paaiškinęs keliolikos lietuviškų pavardžių kilmę;
leidinyje Kraj – išspausdinęs Frydricho Kuršaičio, lietuvių kalbos gramatikos ir lietuvių–vokiečių kalbų žodyno
autoriaus, biografiją. archyvuose tarp J. Karłowicziaus
rankraščių esu aptikusi jo užrašų apie žemaičių gramatikos autorių J. čiuldą. J. Karłowiczius troško propaguoti
lietuvių kalbą, teikti apie ją mokslinių žinių, įspėjo dėl
klaidingų interpretacijų.
tikroji J. Karłowicziaus aistra buvo etnografija. Jis buvo
mokslinės etnografijos savo šalyje pradininkas bei evoliucinės pasaulio etnografijos krypties propaguotojas.
įkūręs etnografijai skirtą leidinį Wisła, kurio redaktoriumi buvo vienuolika metų, jis skatino masinį kryptingą
etnografinių duomenų rinkimą lenkijoje ir lietuvoje.
Wisłos pavyzdžiu įkurti etnografijai skirti leidiniai rusijoje (Живая старина), prahoje (Český lίd) ir lvove (Lud).
be Wisłos, J. Karłowiczius savo lėšomis leido Vyslos bib
lioteką (Bibljoteka Wisły), kurią sudarė 15 tomų vertingų
darbų, tarp jų ir lietuvių folkloro. buvo Didžiosios visuotinės enciklopedijos (Wielka Encyklopedja Powszechna)
liaudies kūrybos skyriaus redaktorius, jame spausdino
straipsnius apie slavų ir lietuvių mitologiją. 1868 metais inicijavo mokslinius lietuvių tautosakos tyrinėjimus,
1871 metais išspausdino patarimus tautosakos rinkėjams. plačioje mokslinėje studijoje Apie naujausius padavimų ir jų rinkinių tyrimus (O najnowszych badaniach podań i
ich zbiorach), išspausdintoje Ateneum, rašė apie būtinybę
kaupti lietuvių tautosaką, apgailestaudamas, kad vokiečiai intensyviai tyrinėjo lietuvių folklorą, stengdamiesi jį
išsaugoti, o lenkai šio lobio nepastebėjo ir faktiškai nebuvo vykdomi jokie tyrinėjimai.
stengdamasis „atsigriebti“ už prarastą laiką, 1887
metais Krokuvoje jis išspausdino Liaudies sakmes ir pasa-
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kas, surinktas Lietuvoje (Podania i bajki ludowe zebrane na
Litwie staraniem Jana Karłowicza). Jas sudaro 84 lietuviškų
ir baltarusiškų padavimų tekstai, užrašyti lenkų kalba
arba išversti į lenkų kalbą. rinkdamas tautosaką ir kalbinę medžiagą, mokslininkas užmezgė ryšius su lietuvių
veikėjais ir skatino juos prisidėti prie etnografinių tyrinėjimų. J. Karłowicziaus archyve vilniuje (rankraštis nr.
184) yra išlikęs jo atsišaukimas, parengtas heidelberge,
kuriame kalbininkas ragino rinkti lietuvių tautosaką. Jis
susirašinėjo su Jonu Juška, liudviku Jucevičiumi, Jonu
Šliūpu, bet artimiausiais ryšiais buvo susijęs su mečislovu davainiu-silvestraičiu. Šis bendradarbiavimas buvo
abipusiai naudingas. m. davainis-silvestraitis teikė įvairios medžiagos onomastikos tyrinėjimams, padėdavo
paaiškinti įvairius žodžius ir lietuvių mitologijos reiškinius. savo ruožtu Karłowiczius skatino davainį-silvestraitį laikytis mokslinio tikslumo, redagavo jo tekstus,
padėjo rengti Žemaičių padavimus (Podania żmujdzkie).
apie J. Karłowicziaus mokslinį susidomėjimą lietuvių literatūra liudija jo archyvuose išlikę poetiniai
v. ažukalnio ir s. gimžausko kūriniai, jo paties donelaičio poemos Metai vertimo bandymas.
J. Karłowiczius geranoriškai ir supratingai žiūrėjo į
tautinius lietuvių siekius. apie tai liudija jo straipsniai,
išspausdinti Prawda ir Kraj skiltyse. J. Karłowiczius patarė, kaip reikia paremti lietuvius, kovojančius dėl savo
kalbos ir kultūros. Jis tvirtino, jog reikia dėti visas pastangas, kad būtų panaikintas lietuviškos spaudos draudimas, kad reikia parašyti gramatiką, rūpintis literatūrinės
kalbos grynumu. apie J. Karłowicziaus santykius su lietuvių tautinio atgimimo veikėjais liudija jo archyve išlikę
laiškai ir kvietimai į literatų bei kalbininkų susitikimus
tilžėje ir Klaipėdoje.
J. Karłowiczius turėjo sukauptą turtingą biblioteką,
kurią 1909 metais jo žmona irena perdavė vilniaus mokslo bičiulių draugijos bibliotekai – kolekciją sudarė 6425
knygos. Kai kurias jų (pažymėtas ekslibrisu K) aptikau
lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje. tai ledesmos
katekizmas su Jano bystronio komentarais, sirvydo žodynas, Knapijaus žodynas, taip pat pirmieji anoniminiai
lenkų–lietuvių kalbų pasikalbėjimai, lietuviškoje dalyje
raudonu pieštuku pataisyti Karłowicziaus.
J. Karłowicziaus nuopelnus patvirtino daugybė jam pripažintų garbingų vardų ir titulų: jis buvo Krokuvos
mokslų akademijos narys korespondentas (1877), poznanės m. Koperniko mokslo bičiulių draugijos narys
(1872), lietuvių literatūros draugijos narys (1881), Société
des Traditions Populaires narys (1880), American Folklore
Society garbės narys, Zagžebės mokslų ir dailiųjų menų
akademijos narys, liaudies kūrybos draugijos prahoje,
Folklor Society londone narys.
J. Karłowiczius buvo vieno seniausių kalbotyros leidinių lenkijoje Prace Filolgiczne (nuo1885 metų), įkūrėjas ir redaktorius (kartu su J. baudouinu de courtenay,
a. Kryńskiu ir l. malinowskiu).

m. davainio-silvestraičio J. Karłowicziui atsiųstas tikrinių
vardų sąrašas

autorė ir redakcija nuoširdžiausiai dėkoja lietuvių kalbos institutui ir profesorei danguolei mikulėnienei už suteiktą galimybę
pasinaudoti šį tekstą patobulinančiomis iliustracijomis.
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Anatolijus Lapinskas

Iš Vilniaus krašto
į pasaulio mokslo
ir meno aukštumas

V

ilniaus krašto istorijoje yra nemažai vardų, kurie
visam pasauliui išgarsino šį puikų kraštą savo
moksliniais ir meniniais darbais. tarp jų – Janas Karłowiczius ir mieczysławas Karłowiczius, tėvas
ir sūnus, pirmasis – kalbininkas, etnografas, polonistas
ir lituanistas, visuomenės veikėjas, antrasis – kompozitorius, abu įnešę svarų indėlį į pasaulio mokslo ir meno
istoriją.
Jie abu gimė lietuvoje, kalbininkas J. Karłowiczius –
1836 m. gegužės 28 d. subartonyse, varėnos rajone, tame
pačiame kaime, kuriame po 45 metų (1882) gimė žymus
lietuvių rašytojas vincas Krėvė. Kompozitorius m. Karłowiczius gimė 1876 m. gruodžio 11 dieną vadinamojoje
etnografinėje lietuvoje, dabartinėje baltarusijoje, višniavo
miestelyje (baltarusiškai Вiшнева, lenkiškai wiszniew), šalia to paties pavadinimo ežero, 100 km į rytus nuo vilniaus.
beje, kad m. Karłowiczius gimė lietuvoje, o ne baltarusijoje ar rusijoje (tuo metu višniavas oficialiai buvo rusijos
imperijoje), ar lenkijoje (tarpukariu tai buvo lenkijos teritorija), rašoma daugelio šalių enciklopedijose, kompozitoriaus gyvenimą ir kūrybą nagrinėjančiose knygose.

* * *

prieš pradedant kalbėti apie kompozitorių mieczysławą
Karłowiczių, reikėtų priminti muzikinę jo tėvo, kalbininko Jano Karłowicziaus gyenimo pusę, nes ji tikrai
spalvinga. dar būdamas vilniaus gimnazijos moksleivis
jis mokėsi groti fortepijonu ir violončele. studijuodamas
maskvoje, griežė maskvos universiteto simfoniniame orkestre, 1859–1860 metais lankė paskaitas briuselio konservatorijoje. 1870 m. varšuvoje jis koncertavo kartu su
žymiu lenkų kompozitoriumi stanisławu moniuszka.
1871 m. dėstė varšuvos konservatorijoje chorinį dainavimą ir rusų kalbą. 1873–1882 m. gyveno višniave, kur
1876 m. jam gimė sūnus mieczysławas, būsimasis kompozitorius. Janas Karłowiczius sukūrė muzikinių kūrinių violončelei, fortepijonui, dainų chorui. vertingi jo
darbai muzikologijos srityje, jis išvertė tuo metu populiarų richterio harmonijos vadovėlį, aprašė daugelį nežinomų muzikos instrumentų, parengė Naujojo muzikos
rašto (natų žymėjimo būdo) projektą. 1891 m. varšuvos
muzikos draugijoje įsteigė s. moniuszkos kūrybos tyrinėjimo sekciją, 1899 m. – analogišką F. chopino sekciją.
J. Karłowiczius mirė 1903 m. varšuvoje.

* * *

mieczysławo Karłowicziaus gimtinė višniavas – istorinės etnografinės lietuvos žemės. vietovė jau Xvi a. buvo
žinoma kaip vilniaus vaivadijos miestelis arba dvaras,
nuo 1795 m. priklausė vilniaus gubernijai, tarpukariu –
lenkijos Švenčionių apskričiai, antrojo pasaulinio karo
metais – lietuvos generalinei sričiai, šiuo metu – baltarusijos gardino apskričiai. 1811–1820 m. čia pastatyta
Šv. tado bažnyčia, bet po 1863 m. sukilimo ji paversta
cerkve, tik 1920 m. sugrąžinta katalikų bendruomenei.
nuo senų laikų garsėjo višniavo dvaras su didžiule biblioteka, turtingu kultūriniu gyvenimu, pasakojama, kad
XiX amžiaus pabaigoje višniavo dvare buvo įrengtos
įspūdingos oranžerijos, kur augo net apelsinai, akį džiugino daugybė gėlių. pirmojo pasaulinio karo metais dvaro rūmai sugriauti, miestelis atiteko lenkijai. vietiniai
lietuviai 1927 m. višniave įsteigė Šv. Kazimiero draugijos skyrių. 1939 m. miestelis prijungtas prie sovietinės
baltarusijos. dabartinę šio miestelio situaciją, matyt, geriausiai įvardija čia veikiančio žemės ūkio kooperatyvo
pavadinimas Советская Белоруссия...
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pirmieji mieczysławo Karłowicziaus muzikiniai
įspūdžiai buvo lietuviškos lopšinės, kurias jį migdydama niūniuodavo auklė. būtent jos, taip pat ir kitos lietuvių liaudies melodijos, dar kartą suskambėjo po 30 metų
sukurtame geriausiame kompozitoriaus kūrinyje – simfoninėje poemoje Lietuviškoji rapsodija.
višniavo dvaro rūmuose vyko turiningas kultūrinis
gyvenimas, čia vykdavo kamerinės ir chorinės muzikos
koncertai, užsukdavo žymūs meno ir literatūros žmonės.
tokioje aplinkoje m. Karłowiczius neišvengiamai susidūrė su profesionalia muzika, nuo šešerių metų jis pradėjo
mokytis griežti smuiku. vėliau, jau visam laikui išvykęs
iš lietuvos (tačiau retkarčiais dar apsilankydavęs višniave), m. Karłowiczius visiškai įniko į muzikos pažinimą,
iš pradžių heidelberge, vėliau prahoje ir drezdene. čia
jis lankė koncertus, pažino operos ir simfoninės muzikos
šedevrus. 1887 metais šeima apsigyveno varšuvoje. tais
metais Karłowiczių šeima pirmą kartą nuvažiavo į Zakopanę, aplankė nuostabaus grožio ežerą morskie oko bei
czerwone wierchy kalnyną, o vėlesniais metais – ir kitas
tatrų kalnų vietas. Šios iškylos į kalnus m. Karłowicziui
įžiebė tvirtą norą tapti tatrų kalnų žinovu – alpinistu (lenkiškai yra specialus terminas tatrų kalnų tyrinėtojams –
taternik), taip pat paskatino siekti ir muzikos kūrybos
aukštumų. abu tikslai buvo su kaupu įgyvendinti.
1888–1893 metais varšuvoje būsimasis kompozitorius įgijo bendrojo lavinimo pagrindą (baigė žinomą
w. górskio realinę mokyklą), labai rimtai mokėsi ir muzikos. 1895–1901 metais berlyno universitete studijavo
Filosofijos fakultete, bet daugiausia laiko vėlgi skyrė
muzikai (kompozicijos mokėsi pas heinrichą urbaną) ir
čia galutinai atsidėjo jos kūrimui. grįžęs į varšuvą, dirbo
varšuvos muzikos draugijos valdyboje, kartu vadovavo
įsteigtam styginių orkestrui.
1906 metais m. Karłowiczių galutinai pašaukė tatrų
kalnai, jis apsigyveno Zakopanėje, kur domėjosi tik kūryba, alpinizmu ir publicistika. dalyvavo tatrų draugijos
veikloje, rašė kelionių į kalnus įspūdžius, ne kartą į juos
kopė, tyrinėjo, buvo vienas iš kalnų fotografijos pradininkų. deja, tatrai tapo ir jo kapu – žuvo 1909 metų vasario 8 dieną po sniego lavina, nesulaukęs nė 33 metų.
m. Karłowiczius tapo dar vienu juodojo sąrašo pasaulio
kompozitoriumi, mirusiu pačiais jaunystės grožio metais, šalia w. a. mozarto, F. schuberto, F. chopino, g. bizet, taip pat ir mūsų m. K. čiurlionio.
pirmieji m. Karłowicziaus kūrybos bandymai užfiksuoti dar 1883 metais, jam būnant vos septynerių. 1895–
1896 metais, studijuodamas berlyne, sukūrė daugumą iš
22 dainų balsui ir fortepijonui. berlyne jis pradėjo ir savo
Atgimimo simfoniją, kurią baigė jau sugrįžęs į varšuvą.
vėliau kompozitorius atsidėjo vien kūrybai, iš esmės
vienam žanrui – simfoninėms poemoms. 1904–1909 metais gimė šešios simfoninės poemos, suteikusios jam žymiausio to meto simfonisto, kartu ir lenkų simfonizmo
pradininko, vardą. sunku net įsivaizduoti galimus jo kūrybos laimėjimus, jei ne ta nelemtoji tatrų sniego lavina.
tačiau ir jo parašyti kūriniai įėjo į europos ir pasaulio muzikos istoriją. neoromantinėje simfoninės muzikos kryptyje m. Karłowiczius užima vieną svarbiausių vietų.
visos šešios simfoninės poemos sudaro savotišką
programinį ciklą, pirmoji – Sugrįžtančios bangos – sukur-
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ta 1904 metais, paskutinioji – Maskarado epizodas – liko
nebaigta, ją baigė kompozitoriaus draugas grzegorzas
Fitelbergas. trečioji simfoninė poema Lietuviškoji rapsodija yra vienintelis m. Karłowicziaus kūrinys, kuriame
skamba autentiškas folkloras. Kompozitorius į simfoninę
partitūrą įkomponavo lietuviškas melodijas, užrašytas
jo gimtinėje višniave, į kurią jis ne kartą grįžo mintimis,
jausmais, muzikos garsais.
Šio kūrinio kompozitorius niekada negirdėjo – Lietuviškoji rapsodija pirmą kartą atlikta praėjus dviem savaitėms po kompozitoriaus mirties varšuvos filharmonijoje. tai dar viena paralelė su mūsų m. K. čiurlioniu,
kuris taip pat neišgirdo abiejų savo simfoninių poemų
Miške ir Jūra. Lietuviškoji buvo sukurta 1906 metais nuo
balandžio iki lapkričio pabaigos varšuvoje, Zakopanėje
ir leipcige. Kūrinys įvardijamas kaip simfoninė poema,
nors pats pavadinimas aiškiai apibūdina šiek tiek kitokį
kūrinio žanrą.
iš tuo metu m. Karłowicziaus artimam draugui
adolfui chybinskiui rašyto laiško galima atsekti dvasinę kompozitoriaus būseną, kūrybinį polėkį, sužinoti
Lietuviškosios rapsodijos atsiradimo paslaptį: „Šiuo metu
esu gyvenimo taške, kai baigiau kompoziciją, kurią greičiausiai pavadinsiu Lietuviškąja rapsodija. stengiausi joje
sukaupti ir užburti visą liūdesį, skausmą ir vargą tų
žmonių, kurių dainos skambėjo mano vaikystėje. ar pavyko man įterpti į simfoninio kūrinio formą nors dalelę
kiekviename šios vietos kampelyje tvyrojusios dvasios,
apie tai aš spręsti negaliu.“
dar po savaitės jis rašė: „gyvenimo sąlygos man leido kaip reikiant užsiimti savo darbu, galėjau dvasios ramybėje su visu rūpestingumu suinstrumentuoti fantaziją, pagrįstą lietuviškomis dainomis. dabar ją jau visiškai
pabaigiau ir ji turės pavadinimą Lietuviškoji rapsodija.“
pirminiai kūrinio, parašyto tarsi vienu užmoju 1906
metų vasaros ir rudens mėnesiais, sumanymai siekė dar
1900 metus. iš tų laikų liko kompozitoriaus bloknote
užrašytos lietuvių liaudies dainų melodijos, vėliau panaudotos Rapsodijoje. dėl kūrinio formos muzikologai
ginčijasi iki šiol. vieni šioje kompozicijoje įžiūri dviejų
dalių formą, jos dalis išskirdami tik pagal tempų kontrastą. pirmoje dalyje atskirų epizodų tempai yra lėti
arba vidutiniški – lento, allegretto pastorale, lento, moderato,
molto lento, piu avivando, andante tranquillo, andante; antroje dalyje – greiti tempai – vivo, allegretto giocoso, molto
moderato, allegro. Kūrinio pabaigoje grįžtama prie įžangos
tempo – ben moderato.
tačiau, pažiūrėję atidžiau, Lietuviškąją rapsodiją vis
dėlto galėtume laikyti ne dviejų, bet keturių arba net penkių dalių kūriniu, nes lėtojoje jos dalyje aiškiai išskiriami trys teminiai epizodai, beje, antrajame jų skamba dvi
kontrastingos temos, taigi lėtojoje dalyje iš viso galima
įžiūrėti keturis autentiškų intonacijų vaizdus, po kurių
jau seka greitoji dalis. beje, ir greitąją dalį galima išskirti
į du epizodus: pačią greitąją ir vėlgi lėtą epilogą, kuriame
sugrįžtama į pradinės nuotaikos motyvus.
pirmojoje, įžanginėje, dalyje (Allegro ben moderato) iš
pradžių nenutrūkstamai skamba ostinatinis bosas, virš
kurio bando iškilti tarsi migloje pulsuojantys gamtos,
nors greičiau – tolimų prisiminimų, garsai. o gal čia
tiesiog m. Karłowicziaus gimtinės – višniavo peizažas:
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ežerai, pelkės, miškai, smėlėtos lygumos, platus ir žemas
horizontas, savotiško liūdesio apimta žemė...
netrukus pasigirsta piemenėlio raliavimas (dolce,
tranquillo e misterioso) – paties m. Karłowicziaus višniavo
apylinkėse 1900 metais užrašyta liaudies melodija:

panašių vos kelių garsų dainuojamųjų raliavimų yra
užfiksuota ir kitose lietuvos vietose, ypač dzūkijoje, o
instrumentinių – aukštaitijoje:

Štai ką apie šią melodiją rašė m. Karłowicziaus svainis Zygmuntas wasilewskis: „vakarais, palydint saulę,
kai ne tik medžiai, bet ir bet koks šiaudas meta ilgą šešėlį
rytų link, ramiame krištolo švarumo ore dažnai plaukia
ši nepertraukiama liūdnos melodijos banga, lyg ją pakeliui kas pagautų ir siųstų į erdvę tolyn ir tolyn aplink visą
pasaulį. gal čia atsibudo senosios mitologinės būtybės
ir lengvai, bet liūdnai kyla aukštyn? bet kuriuo atveju
kitaip to negalima klausyti, širdis suvirpa, kai taip dainuoja žmonės.“
antrojoje dalyje (Lento) vėl skamba autentiška lietuviška melodija:
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interpretuojama antroji Rapsodijos tema, tačiau su tomis
pačiomis nenustygstančio šokio užuominomis.
visus ligi tol skambėjusius Rapsodijos vaizdus galėtume vadinti plenero muzika, pagrįsta kur nors višniavo laukuose ar kokiame nors jaunimo susibūrime
skambėjusiomis liaudies melodijomis. tolesnė Rapsodijos muzikos eiga atveda mus į lietuvišką dūminę pirkią,
kurioje skamba kupina šviesaus liūdesio, tarytum pusbalsiu niūniuojama lopšinė, kai kurių muzikologų nuomone, gražiausia pasaulio lopšinė savo intonacijomis,
be jokios abejonės, artima visoms kitoms lietuviškoms
lopšinėms:

lygiai taip pat lietuvių vaikus liūliuodavo ir marcinkonyse, palyginkime:

simfoninėje partitūroje ši dalis instrumentuota itin
jautriai, dalijant styginių instrumentų grupę ne į įprastą
penkių balsų formatą, bet susmulkinant styginių partitūrą net iki 11 balsų. Šis stebuklingas Andante tranquillo gali
būti laikomas giesme lietuvei motinai, sunkiausiomis sąlygomis auginančiai ir pasiaukojančia meile apgaubiančiai savo vaikus neblėstančios motiniškos meilės šviesa.
greitoji rapsodijos dalis – tai staigus posūkis nuo
lopšinės lyrikos į tos pačios temos modifikaciją jau šokio
ritmu (Allegretto giocoso), tarytum, nepavykus užmigdyti
vaiko, auklė nutaria pašokti... orkestras sužaižaruoja visomis spalvomis ir pasineria į šokio linksmybę:

palyginkime ją su dzūkiška daina Oi kas ty zo riksmelis ant dvaro, užrašyta pamerkių kaime:

Ši liaudiška tema pratęsiama jau kompozitoriaus
sukurtomis nuoširdžiai jausmingomis ir skausmingomis intonacijomis, bet vėlgi, gal net kompozitoriui to
nesuvokiant, turinčiomis atitikmenų ir dzūkų liaudies
melodikoje.
Jai kontrastiškas kitas liaudiškas motyvas (Allegretto
pastorale) su gana dažnai liaudies dainose pasitaikančia
mišria metroritmika:

dėl tokios struktūros atsiranda ritminis neramumas (2/4, 3/4, 2/4) – tarsi įžanga į būsimąjį šokių epizodą Rapsodijoje. Šis motyvas iš tikrųjų „šoka“ ir orkestre,
perbėgdamas iš vienos orkestro instrumentų grupės į
kitą. įdomu, kad šioje dalyje rasime daugiausia teminio
vystymo: imitacijų, tonacinės kaitos ir pan. lengvi pučiamųjų instrumentų pasažai suteikia ne tik šokio, bet
ir žaidimo elementų. pagaliau pasigirsta naujai orkestro

Šokį kelis kartus „kvapui atgauti“ pertraukia dar
viena kompozitoriaus užrašytos lyrinės lietuviškos, tiksliau – dzūkiškos, dainos intonacija:

Šokiui įsisukus iki kulminacijos, judėjimas staiga sustoja. pasigirsta pirmasis Rapsodijos motyvas, skambantis
jau ne lyriškai, bet iškilmingai, didingai. išplėtoto epilogo taktuose vėl sugrįžta vaikystės prisiminimų, kartu ir
nevisiškai linksmo lietuviško peizažo vaizdai ir garsai.
vėl skamba piemenėlio ragelio garsai, piešiantys tolimos
ir liūdnos višniavo žemės vaizdą. Šia šiek tiek mistine
nuotaika kūrinys ir baigiamas.
Lietuviškojoje rapsodijoje stipriausiai, o iš esmės pirmą
ir paskutinį kartą m. Karłowicziaus kūryboje atsispindėjo kompozitoriaus ryšys su liaudies muzika. tenka pastebėti, kad nė viename kūrinyje m. Karłowiczius nepanaudojo jo mylimų tatrų regiono folkloro. Jų viršūnėse jis
ieškojo „gyvenimo ir mirties ramybės, dvasios pusiausvyros, išnykimo amžinybėje“. Jo muzikoje atgiję višnia-
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vo vaizdai, skambančios lietuvių liaudies dainos įprasmino jaunystės ir vaikystės atsiminimus, šios lietuviškos
žemės būties paprastumą ir įtaigumą, į pasaulio lygmenį
iškėlė muzikinės lietuvių liaudies kūrybos dvasią.
Lietuviškoji rapsodija per šimtmetį nuo jos sukūrimo
daugybę kartų buvo atlikta pasaulyje, lenkijoje, lietuvoje. ypatingas jos atlikimas – 1962 m. lapkričio 25 d. čikagoje per antrąjį (emigracijos) lietuvių kultūros kongresą,
„lietuvių kompozitorių kūrinių simfoniniame koncerte“.
be jokios abejonės, Lietuviškosios rapsodijos muzika yra tokia lietuviška, kad bet kuriame koncerte ji visiškai įsilieja
į lietuviškos muzikos kontekstą. tai, ko gero, vienintelis
pasaulyje ne lietuvio sukurtas simfoninis kūrinys, kuriame ne tik skamba autentiškos liaudies melodijos, bet
šviečia ir bendra lietuviškos dvasios aura, kurią kompozitorius sugėrė kūdikystės ir vaikystės metais.

* * *

susižavėjęs šia muzika ir norėdamas, kad ji dažniau
skambėtų lietuvos padangėje, 2010 metų pabaigoje
m. Karłowicziaus Lietuviškos rapsodijos simfoninio orkestro partitūrą suinstrumentavau lietuvių liaudies instrumentų orkestrui. tai buvo nelengva, nes orkestrai
yra visiškai skirtingi. simfoniniame yra galingos styginių, medinių ir varinių pučiamųjų bei mušamųjų instrumentų grupės. lietuvių liaudies instrumentų orkestre iš esmės tėra tik dvi instrumentų grupės: birbynės
(medinis pučiamasis instrumentas) ir kanklės (styginis
gnaibomasis). birbynės tembras, diapazonas ir techninės
galimybės maždaug atitinka klarneto arba obojaus. tai –
pagrindinis liaudies instrumentų orkestro instrumentas.
Kanklės – daugiastygis lietuvių liaudies instrumentas.
Šio tipo instrumentai yra paplitę visame baltijos regione:
latvijoje – kuoklės, estijoje – kanelės, suomijoje – kantelės. simfoniniame orkestre nėra jų atitikmens. dar yra
lamzdelis, atitinkantis mažąją fleitą.
Lietuviškoji rapsodija iš tiesų yra šiek tiek mistinis,
tolimų vaikystės prisiminimų kūrinys. daug motyvų čia
skamba gana žemame diapazone, o šis liaudies instrumentų orkestre yra silpniausias. todėl nemažą dalį mu-
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zikos pakėliau oktava aukščiau, tuomet instrumentuotė
skamba aiškiau ir ryškiau. tačiau aukštutinio diapazono
muziką kaip tik teko perkelti oktava žemiau, nes birbynių diapazonas neleidžia laisvai operuoti trečiojoje oktavoje. beveik visą rapsodijos muziką groja visas liaudies
instrumentų orkestras. puikiąją lopšinę vis dėlto paskyriau groti tik birbynių grupei, nes norėjau išgauti kompaktišką, aksominę, lyriškai romantišką spalvą.
aišku, liaudies instrumentų orkestro galimybės neleidžia pasiekti simfoninės galios skambesio, tačiau geniali mieczysławo Karłowicziaus muzika, atliekama bet
kokiais instrumentais, manyčiau, vis vien sujaudins ne
tik kiekvieną lietuviškos dvasios, bet ir apskritai muzikai
neabejingą pasaulio žmogų.

* * *

dar vienas siūlas, rišantis m. Karłowiczių su lietuva –
vilniaus m. Karłowicziaus konservatorija (lenk. Konserwatorium muzyczne im. M. Karłowicza w Wilnie). Ji veikė
1923–1940 metais. rengė 15 specialybių muzikos atlikėjus, kompozitorius, pedagogus. tarp dėstytojų buvo vėliau pagarsėjęs kompozitorius tadeuszas szeligowskis,
pianistas stanislawas szpinalskis. Konservatoriją baigė
lietuvių muzikai Juozas Jurga (žinomas liaudies dainų
rinkėjas), antanas Karužas (vėliau lenkijoje žinomas
garso režisierius), pedagogė elvyra čibirienė, dirigentai Julius sinius ir eduardas pilypaitis (ilgametis Lietuvos ansamblio dirigentas). Konservatorija buvo įsikūrusi
dviaukščiame pilies gatvės name netoli sankryžos su literatų gatve, baigiamiesiems egzaminams buvo naudojamasi miesto teatro sale pohulankoje (J. basanavičiaus gatvėje). lenkijoje m. Karłowicziaus vardu pavadinta daug
muzikos mokyklų, taip pat Ščecino filharmonija.
mieczysławo Karłowicziaus mirties vietoje tatruose stovi atminimo akmuo su užrašu Non omnis moriar
(horacijaus eilutė – „aš ne visas numirsiu“). ir iš tikrųjų,
daugiau kaip šimtmetį pasaulyje skambanti kompozitoriaus muzika patvirtina šią įžvalgą. Lietuviškoji rapsodija,
kaip vienas puikiausių m. Karłowicziaus kūrinių, taip
pat liks amžinybėje.
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A i v a r a s Ve i k n y s
Namai

Manosiomis

kaip Tantalui – Rojaus vaisiai,
tau namai –
nebepareisi,
net jei žengtum šimtamyliais;
ligi jų –
kiti atstumai:
išskersti serbentų krūmai,
žydintys danguj nebyliai.

ir tu, naivusis mano vaike,
tiksliau – naivusis vaike, mano
ranka pavargo; kas ką gano
šioje pageltusioj nuo laiko
makulatūroje, kur viskas
lyg sapnas užmirštasis pildos:
ruduo, darželis, akys Mildos,
kuriai įspyrei, gailiai tviska
kaip dvi balutės – jos atspindi
darželio stogą, nors per sprindį
vandens balutėse; o kiek

Vaikštau
Kapinės, kuklios lenkų kapinaitės,
kuriose – be visų kitų – amžino atilsio
atgulė Č. Milošo seneliai,

tenai tavęs dar liko, vaike,
smalsumo užvaldytas paiko,
akim manosiomis žiūrėk – – –

vidudienio saulėje besimurkdantis darželis,
nedidelis vaikų darželis: mergaitės, berniukai, aš –
žmonos atbogintas uošvijon, štai vaikštau
siauru tekeliu, svetimas, varstomas
miestelio gyvųjų bei mirusiųjų,
vienas nuo kito atsiribojusių keliomis dešimtimis
nebegyventų metų, krūmokšniais,
vienintele juos jungiančia tvora.

Zi ta Š l io ge rien ė . Ryto ūkai I, 2011

2011, liepos 12, Vandžiogala
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Kelintą tave
Man buvo liepta saugoti vartus
Nuo laisvo smūgio ir nelaisvo vėjo...
Mindaugas Nastaravičius

Laikui bėgant vis sunkiau atsakyti į paprastus
klausimus. Pavyzdžiui, kai klausia –
kelintą tave pakelti? – imu blaškytis, skaičiuoti pabėgusį
laiką, sakau – be dešimt, be dvidešimt dešimt
kontūzytų kareivukų, gražiai surikiuotų lentynoj ties lova,
be pašto ženklų kolekcijos, be laiptų aikštelėje džiūstančio dviračio,
be pirmo nedžiūstančio bučinio po mokyklos liepa,
kaip visad, po septynių penkiolika, kaip niekad, mąstau –
po valstybinių, vasarai einant į pabaigą, be namų, vis labiau
be namų, retai susibėgant su kiemo bičiuliais,
seniai nebedaužant kamuolio. Nebent
širdis, motinai klausiant – kelintą? – pradeda smarkiai daužytis,
lyg kamuolys, ieškantis vartų tinklo, mušamas nuo kulnu
išakėto brūkšnio, skiriančio mane – mušantį,
ir mane – bandantį atlaikyti.

Matematika

Primerktom akim

dabar kaip didelis žiūrėk,
kad nepraleistum anei vieno
šiurkštaus keiksmažodžio ant sienų
plius rap is cool plius dukart tiek

Paviršium žvelgsi – ligosligosligos,
Pažvelgsi skradžiai – visos pramanytos
Nuo Rilkės rožės, ji seniai nuvyto,
Vandens ledinio kaip skiemens pristigus

koduočių, tarkim – a plius l
lygybės ženklas meilė, vaike –
tokia, kuri lengvai atlaiko...
tokios nebūna,
ir todėl

Debilų amžiuj, lyrikai čia vietos
Mažai beliko – lygiai tiek, kiek matos
Nuo bažnytėlės ar nuo Velnio rato,
Vienodai šviečiant... Atmintys dėvėtos

jau didelis žiūrėk dabar
į rock is power, dar ir dar:
čia – a plius m, ten – a plius k,
kurias – prisimenant jų dvasią –
ant sienų kur pakliuvo rašė
gležnutė kūdikio ranka.

Stogais vėl slysta, nuplevena sodais
(Kad jos žinotų, kaip man tai pabodo) –
Snieguolių slyvų galvos iškapotos
Ties gelžkeliu (kairėj nuo autostrados) –
Ten pagaliais vagoną seną badom
Veidais laimingais tarsi idiotų.
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Paleidau kraują
Būdamas stambesnių, visuomet duodavo į kaulus –
Dėl pirmumo teisės rinktis komandą; dėl pralaimėtų, kad ir draugiškų,
Rungtynių;
Dėl neišdegusio gyvenimo,
Apie kurį tada dar nieko nežinojo,
Nenujautė, kad balti kamuoliniai debesys, vėjo genami į neužmatomus tolius,
Kada nors čia sugrįš, pritvinkę juodų dalykų – –
– – Dar nedžiūvo lūpos, pažvelgus į alaus butelį tolimiausioje parduotuvės vitrinoje;
Klubais linguojanti moteris – vos kursą pabaigusi studenčiokė,
Vasarai grįžusi į provinciją –
Tebuvo celiulito paženklinta pusamžė karvė,
Į kurią nesinorėjo ilgiau dėbsoti;
Daug svarbesni mums atrodė smėlio dėžės reikalai –
Nors puikiai abu žinojom, kas kiemo karalius, kieno čia tikroji valdžia,
Kaskart ją reikėjo įrodyti profilaktiškai – –
Taip kartą (visai netyčia, kaip visuomet – tik gindamasis) paleidau jam kraują iš nosies:
Tamsų, granatų juodumo –
Kraują savo paties;
Tada (vienintelį kartą) galvą liepiau užversti dangun,
Kartojau, kad žvelgtų į debesis, kol praeis – –

Zi ta Š l io ge rien ė . Prieš saulėtekį, 2011

– – Nepraeis.
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Sugrįžtuvių

Trūkstamos dalys

Na štai – ir viskas, ir žiemos nė kvapo,
Nutirpus sniegui baigtos odisėjos,
O jeigu pusto baisiai, tai sutapo,
Kad kol blaškiausi, kirviais būrė vėją
Dievai šio miesto, kur kadais gyventa:
Išpjautos liepos, iškirstos sūpynės,
Nuo devynaukščio verias dvasių krantas –
Ten emigravo draugas paskutinis,
Ten priešų pilna; druskos stulpas – žodžiai,
Kuriais kiti po šimtmečio nuobodžiai
Takus barstys į kiemą fakulteto – – –

Vis daugiau suprantu:
Giedančius ryto paukščius vidurnaktį,
Dangui į atlapus kimbančias lauko pievas –
Visas bitutes ir visus žiogelius,
Griežiančius dantimis ant beveik prasiskleidusio gelsvo stebuklo,
Žaliais neapykantos snukeliais,
Vėjo sutrupintais kojų strykeliais...

– – – Orfėjai naivūs, paikos euridikės,
Kas glaus mane, – vien jūsų širdys dykos, –
Kai nebeliks daugiau šioj žemėj vietos.
2011, balandis, Vilnius-Elektrėnai

Nuojauta
gili nakties burna nemiega,
juoda burna man tyliai vapa,
kad duobkasiai, kad ruošia kapą,
sutelkę visą savo jėgą

Vis daugiau, vis labiau suprantu:
Vis mažiau lieka laiko užbaigti pasaulį, kurį kitados pradėjau,
Skyrybos ženklais jį sujungti į vienį –
Ten turgaus aikštė, ir ten pat kerta takas į kaimo koplyčią;
Ten ganos galvijai,
Ir ten va – piemuo kaip akmuo prie akmens...
Motinos veidu,
Veršiuko širdim pasruvusia – – –
Reikia užspausti dviem pirštais
(Dabar jau nepamenu, kas man taip sakė)...
Plaštakom reikia užglaistyt plyšius, pro kuriuos švilpia vėjas,
Žodžiais sulyginti oro duobes,
Kad paskui, neduokdie,
Nenutiktų kaip tūkstančius kartų matytuose filmuose:
Jie tau sako iki:

į darbą šį; dantų geležtės
lig plaučių sminga – dūsta žemė,
mane pasaulis kitas semia,
teliko, kad arkliais privežtų

Iki greito, kažką panašaus –
Iki kito aštraus tartum ašmenys nušvitimo:

prie vartų, burnai tai paliepus;
jaučiu – jau krato, jaunos liepos
žiedais apipila man kojas,

Ir daugiau niekada negrįžta.

ir tiksi amžinas rugpjūtis
ir dar, ir dar, ir dar truputis,
verandoj laikrodžiui sustojus.

Valandos

Jie pasako iki...

Tos sunkios valandos – jų vis
Daugiau; jos tvenkias tartum lietūs
Virš švelniai virpančios galvos...
Piemuo, skaičiuojantis avis, –
Skvarbiam jo žvilgsniui prisilietus
Prie mano pelenų spalvos
Drabužio, šoną skaudžiai duria
Lyg kirptų širdį; anava –
Prieš vėją šiaušias vilnos jūra,
Tačiau piemens akis kreiva
Mane kiaurai zigzagais skrodžia –
Nuo jos pasprukti negaliu...
Tos sunkios valandos kaip žodžiai,
Kaip akmenėliai po kaklu.
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Kazys Saja

Ožys

I

„Ožys“ – 1959 m. parašytas apsakymas – gerokai pakoregavo mano gyvenimą, todėl ir ryžausi
prie jo sugrįžti.
Tada buvau pasidavęs argumentams: jeigu jau esi visuomenės kritikas, stok į partiją, tada galėsi
daugiau pasakyti ir parašyti...
Kai pagaliau apsisprendęs įteikiau savo pareiškimą, mano „Ožys“ jau ganėsi „Moksleivio“
redakcijoj. Iš ten, be mano žinios, nukeliavo į „Švyturį“, o kai nuėjau dėl jo pasiteirauti, apsakymas jau buvo dingęs. Nors toj mano „Ožio“ istorijoj nebuvo nurodyta konkreti vieta ir laikas,
LKP CK ideologinio skyriaus vedėjas V. Radaitis, išsikvietęs mane, išplūdo, apkaltino kaip
tarybų valdžiai priešišką elementą, kuris norėjo prasibrauti į partijos eiles. Radaitis Rašytojų
sąjungai rekomendavęs mane pašalinti.
RS pirmininkas E. Mieželaitis, ant kurio stalo dabar gulėjo mano apsakymas, reikalavo, kad
spaudoje paskelbčiau atgailaujantį straipsnį. Aš, papurtęs galvą, pačiupau savo rankraštį ir čia
pat suplėšęs įmečiau į šiukšlių dėžę.
Iš Rašytojų sąjungos neišmetė ir į partiją niekas manęs neberagino.
Praėjo daugiau kaip pusė amžiaus. 2012 metais aštuoniasdešimtmečio proga turėtų išeiti mano
fantastinių istorijų rinktinė „Kinivarpų raštai“ su G. Leonavičiaus iliustracijomis. Šiai knygai
iš naujo parašiau ir savo „Ožį“. Šį kartą – su aiškiai nurodyta veiksmo vieta, atpažįstamu laiku
ir kai kuriom autentiškom detalėm.

š tiesų tai buvo ne ožys, bet ožiu vadinamas avinas. įspūdingi ragai, susisukę lyg skaičius devyni,
o grėsmingi jų smaigaliai atsikišę kaip iltys. rudas,
ilgavilnis, stambus – gražus buvo avinas, tačiau tais veidmainingais laikais daugelis dalykų buvo vadinama ne
taip, kaip turėjo vadintis.
altajaus krašte už uralo ir dar toliau, amžino įšalo
žemėj, buvo daug sovietų imperijos lagerių, kur ilgus
šalčio, alkio ir sunkaus darbo metus turėdavo iškęsti tie,
kurie nebuvo išmokę meluoti, slėpti jausmų ir savo priešų pavadinti draugais.
Kaliniai prie barnaulo buvo pastatę mirties lagerį
stepių gyvuliams. pilki mėsos kombinato pastatai turėjo
erdvų kiemą, aptvertą cementine tvora su plačiais vartais. už jų pranykdavo iš toli atkeliavusių avių, ožkų ir
galvijų bandos. žaliose altajaus priekalnėse ir stepių platybėse gyvuliai pamiršdavo pančius, buvusias fermas ir
aptvarus. barnaulas dar buvo toli, raiti čabanai saugojo
juos nuo vilkų, rūpinosi, kad gyvuliai būtų priėdę ir atrastų kur numalšinti troškulį. atkutę, sulaukėję, žvitrūs
raguočiai sekdavo paskui stipriausią ir gudriausią patiną, kurį gerbė net čabanų šunys.
artėdamos prie smilkstančių mėsos kombinato kaminų, gyvulių kaimenės vis dažniau sustodavo, patinai
iškėlę galvas uosdavo vėjo atneštą dvoką, kuris niekaip
nesiderino su rudenėjančios stepės kvapais.
praeidavo dar keliolika dienų, ir prieš juos atsiverdavo platūs grėsmingi vartai. nors už jų sklido jiems
pažįstamas mėšlo ir srutų kvapas, gyvuliai sustodavo,
atsispirdavo drebančiom kojom į žemę – tartum prieš

juos būtų atsivėrusi bedugnė. nekantraujantys varovai
keikėsi, plakė juos rimbais, dresuoti šunys kibo užsispyrusiems patinams į pakinklius.
galiausiai sulaukėję gyvuliai kaip vanduo, pralaužę
savo baimės užtvarą arba praradę paskutinę viltį, bliaudami, dunksėdami kanopom, sugriūdavo į mėšliną skerdyklos aptvarą. čia jie pasklidę dar slampinėdavo, lakstydavo patvoriais, ieškodami spragos ar kitos galimybės
įveikti aukštą mūrinę tvorą. Jų akys, kurios anksčiau
pastebėdavo kiekvieną sultingesnį žolės stiebelį, dabar
atrodė tarsi apledijusios.
neberadusios jokios išeities, avys arba ožkos susispiesdavo kur nors nuošaliau aplink kaimenės vadą ir,
nuleidusios galvą, laukdavo dieną, dvi, o kartais daugiau kaip savaitę, neėdusios, negėrusios ir net nustojusios bliauti.
bet visų sunkiausia būdavo nelaisvėn patekusius
gyvulius suvaryti į siaurėjantį koridorių, kuris vedė į
skerdimo cechą. varovų rėkalojimus nustelbdavo paklaikusios bandos bliovimas, darbininkai, sugriebę už ragų,
sukdami uodegą, tempdavo, beveik nešte nešdavo vidun
kaimenės vadą.
Šitam pragare susipažino du to paties krašto lietuviai, altajaus lageriuose išbuvę daugiau kaip po dešimt
metų, bet vis dar neturintys teisės grįžti į tėvynę: Jonas,
čia vadinamas ivanu, buvo paskirtas dirbti skerdiku, o
Jurgis, Jurijus, – kailialupiu.
pirmasis baigiantis karui savam krašte buvo šaukiamas į raudonąją armiją – lygiai taip, kaip prieš metus – į
vermachtą. slapstėsi nuo vokiečių, tad nusprendė dabar
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vėl įsirengti slėptuvę. savo klojime, javų arba jau iškultų šiaudų šalinėj. Jonas turėjo panašaus likimo draugą,
jiedu buvo nusprendę prisidėti prie didesnio partizanų
būrio.
Kaip tik tuo metu juos kažkas įskundė. stribai su
kareiviais iškratė namus, aptiko slėptuvę ir ėmė tardyti
Jono tėvą, kuris tada su jaunesniąja dukrą arpavo iškultus javus.
seserį jie tada išprievartavo, o kai tėvas mėgino ją
ginti, stribai ant jo užvertė akėčias, o ant tų akėčių ėmė
krauti maišus, reikalaudami, kad tėvas pasakytų, kur
slapstosi sūnus.
vėliau motina merdinčiam tėvui parvežė kunigą vadaktą. Ko vargšas tėvas nepasakė stribams, tą išplepėjo
klebonui, prašydamas kokios nors jo pagalbos...
Jurgis atvėrė Jonui akis, papasakojo, kas per paukštis buvo tas vadaktas. aviną jie čia buvo pavadinę ožiu,
o vadaktui saugumiečiai buvo davę delikatno slapyvardę. partizanai jį parsivežė norėdami atlikti velykinę išpažintį. miške, sėdėdamas ant kelmo, vadaktas visiems
atleido nuodėmes, tik labai apgailestavo, kad teturi vieną
„Švenčiausiąjį“. manęs, kad jį veža pas kokį nors mirštantį parapijietį. Klebonas miško broliams tvirtai pažadėjo iki velykų dar sykį juos čia aplankyti ir visiems
išdalinti Komuniją.
delikatnas ištesėjo savo žodį, Komuniją išdalijo, o
paskui pasiūlė velykų proga išgeri po lašelį kleboniškos... Kai nuo to lašelio partizanai pasijuto visiškai apspangę, juos iššaudė arba paėmė gyvus klebono atvesti
enkavedistai.
ir Jurgiui, ir Jonui per tardymus buvo laužomi pirštai, pirmasis buvo netekęs vienos akies, kitas apkurtęs
viena ausimi. abu nuo cingos išbarstę priekinius dantis.
barnaulo mėsos kombinate tokių kaip jie buvo ir daugiau, bet žmonės buvo pamokyti apie savo praeitį per
daug nepliaukšti. vienam atliksi išpažintį, o kitas sugalvos tau atgailą...
buvusius lagerininkus čia suartino tas ožiu vadinamas avinas, atžygiavęs iš Kolundos lygumų. atvedęs didelį pulką avių, jis į skerdyklos aptvarą įžengė išdidžiai
ir drąsiai – kaip į savo kiemą, kuriame laukdavo ėdžios,
gelda su vandeniu ar net kieno nors atvesta patino išsiilgusi avis.
Kai atėjo metas kaimenei sueiti į pragaištingąjį koridorių, avinas vedlys ir čia smulkiais paradiniais žingsneliais nuskrabėjo per cemento grindis, pamatęs šmėžuojančius žmones su guminėm prijuostėm, kablius su
žemyn galva kabančiais gyvuliais, jis išgąstingai subliuvo ir puolė atgal. bet koridorių jau buvo užtvindžiusi jo
kaimenė. tada avinas, iš baimės nusišlapinęs, stryktelėjo
ir avelių nugarom mikliai išniro į kiemą. čia jis įsimaišė į
svetimą bandą, nuleidęs galvą, išsižiojęs ilgokai lekavo –
vadavosi nuo išgąsčio.
po valandos patinas vėl išdidžiai apsidairė ir ėmė
meilintis avims. Šios tik beviltiškai blaškėsi, bliūvavo, ir
joks kitas patinas nepanoro ginti savo teisių. Kai varovai
vėl šūkaudami ėmė pliaukšėti rimbais, apsukrus avinas
dar kartą prasibrovė į priekį, įvedė naujokių būrį į koridorių, o pats vėl avelių nugarom paspruko į aptvarą.
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varovais čia plušėję darbininkai tam gudragalviui
pastatė medinį gurbą, kad ožiu pavadintas avinas turėtų kur atsikvėpti ir pasimaitinti. Jis čia netrukus pasijuto saviškiu ir viso kiemo komendantu. prie vartų oriai
pasitikdavo atkeliavusias savo giminaičių bandas, dar
pavaikydavo jam patikusias avis, o po savaitės, dienos
ar valandos nuvesdavo jas į skerdyklą.
tik labai retas kaimenės vadas, įveikęs baimę, išdrįsdavo priešintis tokiam komendantui. Kai patinai
pradėdavo mūšį, darbininkai kvatodami ir šūkaudami
drąsino saviškį:
– dėk jam, dėk!.. Kad mums nebereiktų terliotis.
patinai atbuli atsitraukdavo vienas nuo kito per keletą žingsnių ir įsibėgėję tėkšdavo raguota kakta į kito
kaktą. dar ir dar kartą... Kai įveikęs varžovą ožys krauju pasruvusiom akim pažvelgdavo į žmones, atrodė, kad
pats nelabasis įsikūnijęs jame.
bet vis labiau trumpėjo dienos, pilkėjo stepė ir prie
kombinato vartų vis rečiau atklysdavo raguočių bandos.
ožiui pasidarė nyku ir neramu. ypač tada, kai į aptvarą
būdavo suleidžiamos traukiniais atvežtos alkanos, žviegiančios kiaulės. su jom ožiui nebuvo kas veikti: vos tik
varovai sutarškindavo kibirą, kiaulės, viena kitą stumdydamos, puldavo į skerdimo cechą.
nebesulaukdamas savo giminaičių, ožys nerimaudamas bėgiojo patvoriais ir garsiai bliovė per ištisas dienas. pagaliau darbininkai jį čiupo už ragų, už nekirptų jo
vilnų ir ėmė tempti į skerdyklą. veltui saviškis atkakliai
spyrėsi, muistė galvą ir kojomis rarino grindinį.
– Tovarišči! – skelbė darbininkai. – ožys atkeliauja,
ožys!.. Pora s nim paproščiatsa, laikas atsisveikinti...
tokios išdavystės ožys turbūt nesitikėjo. Jis išgąstingai balino akis ir bliaudamas dairėsi kokio nors užtarėjo.
– Davai, davai... nešk čia savo pautus, – ragino darbininkas, čia vadinamas udarniku. Jis netrukus smagiai
užsimojo kuoka ir dusliai tvojo „saviškiui“ kakton.
Kitas darbininkas jam ant užpakalinių kojų mikliai
užnėrė grandinę, ir girgždantis konvejeris nuleipusį aviną (jau nebe ožį) nugabeno prie dušo. Šiltas vanduo
apiplovė jam kailį. atėjo ivano (Jono) skerdiko eilė, bet
šis kažko delsė, galbūt laukė, kad tasai avelių provokatorius dar spėtų atsipeikėti. Konvejeris su kabančiu
gyvuliu nuslinko prie Jurijaus (Jurgio) kailialupio. Šis
turbūt neišgirdo, kaip Jonas jam sako: „palauk, aš jam
dar kraujo nenuleidau.“ nors ir negrabiais, gumbuotais
savo pirštais Jurgis mikliai peiliu nuo avino užpakalinių
kojų atpalaidavo kailį, užkabino įprastus kablius ir, patraukęs kažkokią svirtį, nunėrė tam padarui kailį. nei
gyvam, nei paskerstam.
vakare darbininkai sutarė tą įvykį aplaistyti. paaiškėjo, jog tą ožį daug kas pažinojo. iš pradžių susėdę
kalbėjo, kad ir kitais metais jiems reiktų tokį padėjėją
įsigyti. daugiau išgėrę, prisiminė ir tuos „ožius“, kurie
kadaise juos pačius išdavė, o jau galutinai įkaušę ryžosi
viens kitam atverti širdį. prisipažino, kad ir jie tardomi
neatlaikė žiaurių kankinimų ir išdavė ne vieną. Kaltą ir
nekaltą... Jonas apie tai kalbėjo Jurgiui, o Jurgis, beveik
verkdamas, – Jonui.
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Ana Dostojevskaja

1877 metai.
Pradingęs salopas
Knygos „Atsiminimai“ fragmentas

1877 metų pradžioje nutiko „įvykis“, dėl kurio man teko
susipažinti su anuometinio sostinės kriminalinio skyriaus tvarka: pavogė mano naują lapenos salopą.
reikėtų pasakyti, kad, grįžusi į rusiją, aš kelias žiemas dėvėjau tą pusiau ilgą pilko avinėlio paltą, su kuriuo vaikščiojau drezdene. Fiodoras michailovičius pašiurpdavo, matydamas mane taip lengvai apsirengusią,
ir pranašaudavo man žiaurų peršalimą su visomis jo pasekmėmis. žinoma, paltas netiko spaudžiant gruodžio ar
sausio speigams, ir orams atšalus man tekdavo užsimesti
ant palto storą pledą, tad vaizdas būdavo gana nepatrauklus. bet pirmaisiais metais grįžus į rusiją pirmiausia
reikėjo galvoti apie mums nerimą keliančių skolų apmokėjimą, todėl klausimas apie šiltus kailinukus, iškildavęs
kiekvieną rudenį, vis negalėjo būti palankiai išspręstas.
pagaliau 1876 metų pabaigoje atsirado galimybė įvykdyti seną mūsų ketinimą, ir aš atsimenu, kaip šis nereikšmingas naminis reikalas rūpėjo Fiodorui michailovičiui.
žinodamas, kokia esu šykšti savo apdarams, jis ryžosi
imtis šio reikalo pats: nuvežė mane į Zezerino (dabar
mertenso, pas kurį visada vasarą buvo saugomi jo kailiniai) kailių parduotuvę ir paprašė vyresniojo pardavėjo
„pagal sąžinę“ parinkti mums lapenų kailiniams ir kiaunės apykaklę. pardavėjas (vyro talento gerbėjas) sukrovė
visą kalną lapių kailių ir, nurodydamas jų pranašumus ir
trūkumus, pagaliau išrinko nepriekaištingus už nustatytą (šimto rublių) kainą. Kiaunės apykaklė už beveik tokią
pat kainą buvo nuostabi. Jie taip pat turėjo juodojo šilkinio atlaso pavyzdžių ir Fiodoras michailovičius patikrino jų blizgumą, spalvą, glamžumą. Kai ėmėme kalbėti
apie fasoną (tada vos imta naudoti rotondas), Fiodoras
michailovičius paprašė parodyti naujovę ir tuoj pat pasipriešino „kvailai“ madai. o kai pardavėjas juokaudamas
pranešė, kad rotondą išgalvojo siuvėjas, norėjęs atsikratyti savo žmonos, mano vyras pareiškė:
– o aš visiškai nenoriu atsikratyti savo žmonos, todėl
pasiūkite jai senovišką daiktą – salopą su rankovėmis!
matydama, kad salopo užsakymas taip sudomino
vyrą, aš nereikalavau rotondos. Kai po dviejų savaičių
salopas buvo atneštas ir aš jį užsivilkau, Fiodoras michailovičius patenkintas pasakė:

– na, dabar tu tikra maskvos užupio pirklienė! aš
dabar nebijosiu, kad tu su juo peršalsi.
ir štai salopas, „ištaisytas“ po šitiekos metų laukimo
ir tokių rūpesčių, buvo pavogtas!
tai atsitiko vidury baltos dienos, per kokias dešimt
minučių. buvau iš kažkur grįžusi ir, sužinojusi, kad Fiodoras michailovičius jau atsikėlė ir teiravosi apie mane,
tuoj pat nuskubėjau į jo kabinetą, palikusi salopą ant
kabyklos prieškambary, nors paprastai nunešdavau jį į
savo kambarį. pakalbėjusi su vyru, grįžau į prieškambarį, bet salopo ant kabyklos jau nebuvo. Kilo sąmyšis; dvi
merginos, buvusios virtuvėje, pareiškė nieko nemačiusios. apžiūrėjome duris į pagrindinę laiptinę – jos buvo
atrakintos. tikriausiai mergina, padėjusi man nusivilkti
salopą, pamiršo užrakinti duris, ir jos neapdairumu pasinaudojo vagis.
Fiodoras michailovičius buvo labai nuliūdęs dėl
salopo dingimo, juo labiau kad šaltų orų dar buvo likę
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geri du mėnesiai. aš visiškai puoliau į neviltį, ėmiau
„kelti audrą“, keikiau tarnaites, pykau ir ant savęs, kam
buvau palikusi salopą prieškambary. pakvietėm vyresnįjį kiemsargį, jis pranešė apie dingimą policijai. vakare
atėjo kažkoks policijos pareigūnas apklausti tarnų ir patarė man pačiai nuvykti į kriminalinį skyrių ir paprašyti
kruopščiai atlikti paiešką.
Kitą rytą nuvažiavau į oficerskają. dėl mano literatūrinės pavardės mane tuoj pat priėmė vienas vyriausiųjų pareigūnų. (mano pavardė vyrui gyvam esant visada
sudarydavo tam tikrą įspūdį oficialiose įstaigose: „literatas, ko gero, paskelbs laikraščiuose!“)
buvau atidžiai išklausyta ir pareigūnas paklausė, ką
aš galėčiau įtarti.
pareiškiau, kad dėl tarnaičių esu tikra, jas abi atsivežiau iš staraja rusa, tarnauja trejus metus ir nieko blogo
nesu pastebėjusi. nieko kito irgi neįtariu.
– sakykite, kas jus dažnai lanko? – paklausė pareigūnas.
– mūsų pažįstami, tiesa, dar ateina pasiuntiniai iš
parduotuvių dėl knygų ir žurnalų. bet jie visada eina per
virtuvę, o vakar niekas nebuvo atėjęs.
– ar nebūna pas jus prašytojų, na, kurie prašo iš
skurdo?
– Šitų būna, ir net daug jų ateina. turiu jums pasakyti, kad mano vyras nepaprastai geras žmogus ir nepajėgia atsisakyti kam nors padėti, žinoma, priklausomai
nuo savo lėšų. pasitaiko, jei mano vyras neturi smulkių,
o jo paprašo išmaldos netoli mūsų durų, jis atsiveda elgetas į namus ir čia duoda jiems pinigų. paskui jie ima
lankytis patys ir, sužinoję vyro vardą iš ant durų pakabintos lentelės, teiraujasi Fiodoro michailovičiaus. išeinu, aišku, aš; jie pasakoja man apie savo vargus, o aš
duodu jiems trisdešimt ar keturiasdešimt kapeikų. nors
mes ir ne itin turtingi žmonės, bet tokią pagalbą visada
galim suteikti.
– Štai kas nors iš šitų lankytojų ir pavogė, – pasakė
pareigūnas.
– nemanau. leiskite užtarti mano varguolius, – kalbėjau aš, – nors jie labai įkyrūs ir atima daug laiko, bet
nenorėčiau tikėti, kad jie būtų vagys: pernelyg jie atrodo
nelaimingi ir nuskriausti.
– o mes tuoj pažiūrėsim, – pasakė pareigūnas. – ivanovai, atnešk albumą.
padėjėjas atnešė storą albumą ir padėjo jį ant stalo
šalia manęs.
– malonėkite peržiūrėti, – tęsė jisai, – galbūt rasite
pažįstamą veidą.
aš ėmiau smalsiai žiūrinėti ir jau trečiame puslapyje
pastebėjau gerai man pažįstamą fizionomiją.
– viešpatie, – sušukau. – Šitą žmogų aš gerai pažįstu. Jis dažnai būdavo pas mus. ir šitas būdavo, ir šitas
taip pat, – kartojau aš, sklaidydama albumo puslapius.
ir po kiekviena mano „pažįstamo“ nuotrauka buvo parašas: „prieškambarių vagis“, o prie vienos, irgi man
gerai pažįstamos: „įsilaužėlis, sulaikytas su šaunamuoju ginklu.“
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aš buvau be galo sukrėsta: žmonės, kurie pas mus
dažnai lankėsi, su kuriais aš paprastai kalbėjau viena,
pasirodė esą vagys, net žudikai, kurie galėjo ne tik apiplėšti, bet ir nužudyti mane ar Fiodorą michailovičių, tad
mūsų šeima galėjo atsidurti baisiausiam pavojuje. Šiurpas sukrėtė mane išryškėjus siaubingai minčiai: juk šitie
žmonės ir vėl mus lankys, ir niekas neapsaugos mūsų
nuo mirtino pavojaus ateityje. net jeigu dabar mes atsisakysim jiems padėti, šitaip tikriausiai įširdinsim juos ir
užsitrauksim pavojų.
Kelias minutes sėdėjau visiškai prislėgta.
– Kaip gaila, – pasakiau, – kad mano vyras nemato šių ir jam, ir man pažįstamų asmenų portretų; jis, ko
gero, nepatikės, kad jie – vagys.
– tad gal norėtumėt išsirinkti pažįstamų asmenų
portretus, mes turime kopijų. Jie pravers jums, ir štai dėl
ko: jeigu kuris nors atsibastys pas jus, pasakykite, kad
lankėtės kriminaliniame skyriuje ir gavote jų portretus;
patikėkite, jie įspės vienas kitą, ir metus išvengsite jų
apsilankymų.
retai aš taip džiaugiausi kieno nors dovana kaip gavusi šią nuostabią kolekciją, išlikusią pas mane iki šiol.
malonus pareigūnas atsisveikindamas pažadėjo atsiųsti
pas mane vieną patyrusį agentą, kuris, labai gali būti,
suras iš manęs pavogtą daiktą, ypač dėl to, kad dabar
žinoma, kurioje būtent ydingoje aplinkoje reikia ieškoti
vagies.
Fiodoras michailovičius ne mažiau nei aš buvo priblokštas pamatęs portretus su tokiais iškalbingais parašais. Kai kuriuos veidus jis puikiai atpažino, nes dažnai
sutikdavo juos per vakarinį pasivaikščiojimą prie oldenburgo princo ligoninės vartų, kur jie kaulijo iš praeivių
pinigų savo neva mirusiems vaikų ligoninėje sūnėnams
ar vaikams laidoti. ir į Fiodorą michailovičių jie dažnai
kreipėsi su tokiais prašymais, ir jis, nors ir žinojo, kad jie

18

a l e Ksandr v or onK ov. Salopą vilkinti moteris, 1869

kaulija išgalvotomis dingstimis, vis dėlto niekad neatsisakydavo jiems padėti.
padovanota portretų kolekcija man tikrai pravertė. derėtų pastebėti, kad per pirmą mėnesį po vagystės
niekas mūsų pagalbos prašymais nekamavo. paskui pasirodė vienas įkyriausių prašytojų, kuriam per dvejus jo
lankymosi metus aš savo smulkiomis pašalpomis padėjau palaidoti ne tik sergančią motulę, bet ir kelias tetules. Jis vėl atėjo su prašymu padėti jam nupirkti vaistų
kažkokiai sergančiai tetulei. aš dėl apsaugos pakviečiau
iš virtuvės lukeriją (didesnio ūgio merginą) ir paprašiau
jos trisdešimt kapeikų – ji jas padėjo ant stalo; tada aš
griežtai kreipiausi į „prieškambarių vagį“:
– Klausykite, paimkite šias trisdešimt kapeikų ir
neateikite daugiau pas mane, prašau jūsų. man neseniai
pavogė salopą: šia proga aš apsilankiau kriminaliniame
skyriuje ir ten man padovanojo „prieškambarių vagių“
portretus ir pasakė, kad praneščiau policijai apie visus,
kurie pas mane ateis išmaldos. ir jūsų portretas kažkodėl
ten pakliuvo. norite pasižiūrėti?
– ne, nesivarginkite, – pratarė lankytojas ir kaipmat
dingo, net palikęs ant stalo jam pasiūlytus pinigus. matyt, jis pranešė apie portretus savo draugams, nes nuo
to laiko labai ilgai niekas iš jų neateidavo. o Fiodoras
michailovičius nuo to meto irgi nieko neatvesdavo iš
gatvės ir, jeigu neturėjo ką duoti, prašė elgetos palaukti
prie durų ir siųsdavo pinigus per tarnaitę.
žadėtas kriminalinio skyriaus agentas atvyko kitą
dieną ir privertė mane papasakoti smulkiausias įvykio
detales, paslaptingai tardydamas mane apie visiškai ne-

reikalingus dalykus. beje, aš uždaviau agentui klausimą:
ar dažnai surandami pavogti daiktai, ir man atsakė:
– tai, ponia, priklauso visų pirma nuo to, ar nukentėjusysis nori atgauti savo daiktą, ar ne.
– aš manau, kad kiekvienas nori.
– tarkime, kad kiekvienas, bet vienas labiau rūpinasi, kitas – mažiau. pavyzdžiui, iš kunigaikščio g. buvo
pavogta brangenybių už penkis tūkstančius rublių. Jis
man tiesiai pasakė: surasite – dešimt procentų jūsų. na,
ir daiktai buvo rasti. Kiekvienam agentui malonu žinoti,
kad atkaklus jo darbas bus atlygintas.
ir agentas pateikė du tris pavyzdžius. aš nuėjau kelioms minutėms pas vyrą ir pasakiau, kad, matyt, ir man
reikia pažadėti jam dešimt procentų ir duoti iš anksto
bent penkis rublius. Fiodoras michailovičius tik palingavo galva ir pasakė manąs, kad iš tos paieškos jokios
prasmės nebus. grįžusi pas agentą aš pažadėjau dešimt
procentų ir daviau penkrublę, o jis žadėjo nedelsiant imtis kažkokių ypatingų priemonių.
gal po dviejų dienų agentas vėl pasirodė ir pasakė,
kad užtiko salopo pagrobėjo pėdsakus, tik, bijodamas
per anksti atsiskleisti, nesiryžta pasakyti man jo vardą.
vėl ėmė klausinėti apie nereikalingas smulkmenas ir
sugaišino mane kone valandą. manydama, kad, gavęs
kyšį, jis greičiau išeis, aš daviau jam penkis rublius ir

anos dostojevskajos laiškas vyrui, 1875, vasario 13

NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 3 (576)

pasakiau, kad visuomet esu labai užsiėmusi ir prašau jo
ateiti tik tada, kai turės galimybę pranešti man ką nors
esmingo apie reikalą.
praėjo gal pusantros savaitės, ir štai į valgomąjį, kuriame sėdėjome su vyru, įlėkė lukerija šaukdama:
– džiaukitės, ponia, jūsų kailiniai atsirado! agentas
mums pasakė, kad netrukus ateis.
mes visi, žinoma, labai apsidžiaugėme. agentas
pranešė, kad vagis įkeitė pavogtus mano kailinius įkeitimų bendrovėje (moikoje), kad jis turįs įkeitimo kvitą ir
kad bendrovė turi nemokamai atiduoti kailinius, jeigu
aš pateiksiu įrodymų, kad jie priklauso man. sakė, kad
reikia nedelsiant pareikšti savo teises, ir pasiūlė man
dabar vykti su juo į bendrovę ir tuoj pat susigrąžinti
savo kailinius.
Fiodorui michailovičiui šis agento pasiūlymas labai
nepatiko; jis pareiškė ketinąs pats važiuoti su juo, bet
tasai atmetė sumanymą, pasakęs, kad, kaip vyras, mano
sutuoktinis tikriausiai nesugebės išaiškinti visų dingusio
salopo požymių. aš taip norėjau atgauti šį daiktą, kad
įkalbėjau vyrą leisti man važiuoti su agentu, o dėl galimo susitikimo su pažįstamais užsidengiau veidą tankiu
šydu. ir štai aš giedrą saulėtą dieną važiavau per visą
peterburgo centrą lydima kriminalinio skyriaus agento ir juokiausi širdyje, galvodama, kad visi sostinės vagys, slampinėjantys nevos prospektu, suglumę, kokią
čia jiems nepažistamą pagrobėją vežasi dabar pernelyg
jiems pažįstamas kriminalinio skyriaus agentas.
atvažiavome į moiką, ir aš norėjau sumokėti vežikui, bet agentas pasakė, kad vežikas dar bus man reikalingas, kad nuvežtų namo, kai man atiduos salopą. ir aš
liepiau vežikui laukti. įėjome į valdybą, mus palydėjo į
atskirą kambarį ir maždaug po dešimties minučių atnešė
moterišką lapenos salopą. vos pažvelgusi į jį, pamačiau,
kad tai svetimas daiktas, ir pasakiau apie tai agentui.

čia buvusiame viešbutyje (vilnius,
didžioji g. 20) 1867 metais pakeliui iš
peterburgo į vokietiją buvo apsistoję
ana ir Fiodoras dostojevskiai.
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– bet jūs gerai įsižiūrėkite, – prašė jis manęs, – gal ir
atpažinsite, pasižiūrėkite rankoves, damos dažniausiai
pagal rankoves atpažįsta.
tuomet agentą kažkur trumpam iškvietė, o mano
dėmesį patraukė prie salopo skverno prisiūta bendrovės
etiketė. pasilenkiau perskaityti ir nepaprastai pasipiktinau perskaičiusi etiketėje, kad salopas įkeistas 1876 metų
lapkritį, tai yra keturis mėnesius prieš tai, kai mano salopas buvo iš manęs pavogtas. agentas, aišku, tai puikiai
žinojo, bet spėjo, kad aš arba neatpažinsiu savo daikto,
arba būsiu linkusi pasiimti svetimą, jeigu manasis neatsiranda. Kai agentas grįžo, aš parodžiau jam etiketę ir
bendrovės direktoriui girdint garsiai pareiškiau jam savo
pasipiktinimą dėl akivaizdžios jo apgavystės. Jis tiesiog
susirietė ir tuoj pat nuėjo kažką žiūrinėti vitrinose. išėjusi iš bendrovės, pasakiau vežikui, kad su juo nevažiuosiu, ir paklausiau, kiek jam priklauso už važiavimą nuo
graikų prospekto ir už prastovą. patyriau nepaprastą
apmaudą, kai vežikas pareiškė, kad jam priklauso septyni rubliai, nes jis vežiojo „poną“ nuo pat ryto ir tas,
dabar išėjęs iš priedurio, pasakė, kad „ponia už viską
sumokės“. žinoma, turėjau sumokėti, kiek reikalauta.
taigi atsitiko taip, kaip buvo nuspėjęs Fiodoras michailovičius – mano salopo paieškos buvo beprasmės. prie
dingusio daikto kainos teko pridėti septyniolika rublių,
išleistų agentui. apskųsti agentą jį rekomendavusiam
maloniam pareigūnui nebūtų, mano vyro nuomone,
prasmės: jis atsiųstų kitą agentą ir prasidėtų tokia pat
gaišatis. geriausia buvo susitaikyti su praradimu ir duoti
sau žodį ateityje panašiais atvejais nesikreipti pagalbos
į šią gerbtiną įstaigą.
iš rusų kalbos vertė andrius KonicK is
versta iš: А. Достоевская. Воспоминания. –
Правда, Москва, 1987, с. 327–334.
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Antanas Andrijauskas

Amžinybės ilgesys
indų estetikos
ir meno tradicijoje
PA ž I N I M O S U N K U M A I

indijos kultūros, estetikos ir meno tradicija, greta Kinijos,
egipto, irano, hebrajų, graikijos, bizantijos, Japonijos,
arabų musulmonų ir vakarų, paliko gilų rėžį civilizacijos
istorijoje. tai viena didingiausių žmonijos istorijoje gyvavusių civilizacijų, kurios sukurtas kultūrinis fondas žavi
įvairiomis formomis ir idėjomis.
gvildendami nuo seniausių laikų hindustano pusiasalio regione išsiskleidusias skirtingas vietines estetikos ir meno tradicijas, tik santykiškai galime vartoti
universalias sąvokas „indijos“ ar „indų“, nes dabartinės
indijos valstybės teritorija iki nepriklausomybės atgavimo nebuvo vientisas valstybinis organizmas ar homogeniška kultūrinė erdvė. Kultūrinėje hindustano aplinkoje
per pastaruosius 5000 metų gyvavo daugybė skirtingų
imperijų, karalysčių, kurios nuolatos keitė savo teritorijų
ribas. o šių žemių sujungimas į vientisus valstybinius organizmus, lyginant su susiskaldymo tarpsniais, buvo ne
toks ilgas ir beveik niekuomet neaprėpė visų dabartinės
indijos, pakistano ir bangladešo teritorijų.
plačiu istoriniu žvilgsniu žvelgiant į hindustano
kultūrą, galima teigti, jog ji išgyveno du esmiškai skirtingus urbanizuotos kultūros raidos ciklus: pirmasis ikiistorinis (protoindiškųjų harappos ir mohendžo daro civilizacijų) ir antrasis – istorinis, kurį skirtingi autoriai sieja
su klasikiniame periode iškilusia magadhos valstybe
arba maurijų imperijos atsiradimu. tarp šių dviejų ciklų
driekiasi beveik tūkstantmetį aprėpiantis urbanizuotos
kultūros nuosmukio tarpsnis, apie kurio estetinius idealus ir meno raidą patikimų archeologinių ar rašytiniais
tekstais dokumentuotų žinių neturime.
ir pagaliau šio regiono kultūros, estetinės minties ir
meno raidoje buvo keletas svarbių sintezės su kitų civilizacinių pasaulių kultūros tradicijomis, estetiniais idealais, meno stiliais atvejų. Ikiistoriniu periodu itin svarbus
buvo arijų įsiveržimas į kultūrinę hindustano erdvę,
būtent tada ateivių kultūra susiliejo su vietinių genčių
tradicija ir atsirado pagrindiniu mūsų tyrinėjimo objektu tapusi sinkretiška indoarijų kultūros, estetinės minties
ir meno tradicija. pastaraisiais dešimtmečiais įsiplieskė
diskusijų apie arijų invazijos kontroversiškumą, kurios
verčia mokslininkus kritiškiau pažvelgti į ankstesnėje
indologijoje vyravusius stereotipinius požiūrius.
antruoju, jau istoriniu, raidos periodu tų sąlyčių su
kitomis, ypač nomadų kultūros, tradicijomis buvo daug

ir įvairių. itin svarbus sąlytis su graikų kultūra, lėmęs
gandharos mokyklos susiformavimą, vėliau galingas
kušanų įsiveržimas stimuliavo naujų estetinių idealų ir
meno formų atsiradimą, tačiau giliausią pėdsaką indų
civilizacijos istorijoje paliko susidūrimas su arabų musulmonų civilizacija. Šis etapas sąlygojo indų estetikos
ir meno tradicijos islamizavimą ir padėjo šiaurinėje ir
centrinėje hindustano pusiasalio dalyje suleisti šaknis
arabų, persų, tiurkų estetikos ir meno tradicijoms, kurios
po trupytį susiliejo su vietinėmis.
Kita vertus, gvildenant hindustano pusiasalyje susiformavusią estetikos ir meno tradiciją, kaip konkretaus
kultūrinio, lingvistinio ir pan. arealo civilizacinę erdvę,
taip pat reikia turėti omenyje šio kultūrinio arealo ribų
neapibrėžtumą ir istorinį paslankumą, nes valstybių ir
kultūrinės energetikos įtakos sienos nuolatos keitėsi.
daug problemų tyrinėtojams iškyla ir lingvistikos
srityje, nes geografinėje hindustano erdvėje tyrinėjamu
laikotarpiu gyvavo daug skirtingų kalbų, kurių išplitimo
arealai laikui bėgant keitėsi, priklausomai nuo užkariavimų, valstybių sienų konfigūracijų kaitos, religinių sistemų įtakos plitimo ir daugybės kitų vidinių ir išorinių
veiksnių. archajiškiausios vietinės, tikriausiai dravidinės, kilmės kalbos transformuotu pavidalu išliko mažiausiai islamizavimo paliestoje pietinėje indijos dalyje.
labiausiai paplitusi ir seniausius nuo iii a. pr. Kr. datuojamus rašytinius šaltinius bei gausią literatūrinių tekstų
tradiciją turi tamilų kalba ir iš jos vėliau išsirutuliojusios
maladžalam, kannada ir telugu kalbos.
tačiau neabejotinai svarbiausia yra arijų atsinešta
indoeuropietiškoji sanskrito kalba, kuri, skverbdamasi
į dravidiškos civilizacijos erdves, patyrė vietinių įtakų.
seniausi vedų epochos poetiniai kūriniai parašyti vediniu sanskritu, kuris buvo spontaniška daugelio kartų
anoniminių poetų kūrybinės dvasios išraiškos kalba, o
vėliau klasikiniu periodu sanskritu užrašyti tekstai jau
buvo smarkiai paveikti normatyvinių kanoninių sanskrito gramatikos reikalavimų. Klasikinis sanskritas, nuo įsigalėjimo hindustano pusiasalio kultūrinėje erdvėje nedaug pakitęs, išsaugojo amžiais puoselėtos mokslinės ir
literatūrinės kalbos formas. Šimtmečiais klasikinis sanskritas buvo svarbiausia literatūrinė ir mokslo kalba, kuri
išsilavinusiems žmonėms buvo suprantama įvairiuose
hindustano pusiasalio regionuose. todėl šiai kalbai teko
išskirtinės svarbos misija sulydant ir homogenizuojant
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regionines kultūros tradicijas, nepriklausomai nuo juose
gyvavusių vietinių kalbų. neatsitiktinai maždaug nuo
i a. ji įsivyrauja rašant įvairius valstybinius potvarkius,
oficialius raštus, dedikacijas, užrašus prie įvairių architektūros ir meno paminklų. vėliau vis labiau įsigali kaip
pagrindinė literatūrinės estetikos ir architektūrai, ir vaizduojamajai dailei skirtų traktatų kalba.
dar vienas indų estetinės ir meno tradicijos tyrinėtojų laukiantis sunkumas – tai senojo indiškojo civilizacinio
pasaulio, jo estetinių ir meno vertybių sistemos santykių
su vėliau įsiskverbusia į hindustano pusiasalį islamiškosios kultūros, estetikos, meno tradicija problema. net
iki mūsų dienų indijoje surasime daugybę žmonių, kurie
islamiškąjį infiltratą į indų kultūrą traktuoja kaip svetimkūnį. taip pat ir daugelis indiškos islamo bendruomenės
narių hinduistus traktuoja kaip savo tikėjimo priešus. tačiau, nepaisant šių kraštutinių požiūrių, norėdami būti
objektyvūs, turime pripažinti, kad pradedant įstabia mogolų dinastijos kultūra hindustano pusiasalyje formavosi sinkretiškos specifiškai indoislamiškos kultūros, estetikos ir meno formos. Šiuo aspektu žvelgiant netgi persų
kalba kuriama estetikos ir meno tradicija yra neatsiejama
„indų kultūros universumo“ dalis.
pagaliau estetinis indų civilizacijos aspektas kaip tik
buvo viena tų „kitos“ civilizacijos kultūros ašių, kuri iš
pradžių vakaruose buvo ne tik nesuprantama, ignoruojama, tačiau ir sulaukė visai nepagrįstų išpuolių. tačiau
tai buvo ne indų, o europiečių, nepajėgusių pakylėti iki
kito civilizacinio pasaulio estetinės tradicijos adekvačios
hermeneutinės interpretacijos lygmens, problema. „praeityje didžiuma priešiškų arba nedraugiškų vakarų kritikų atsiliepimų apie indų civilizaciją, – konstatuoja šį
faktą sri aurobindo, – susitelkdavo ties estetiniu aspektu. Jie įgaudavo paniekinantį arba akivaizdžiai žeminantį indų meną, architektūrą, skulptūrą ir tapybą pobūdį.
<...> estetinis kiekvienos tautos kultūros aspektas yra nepaprastai svarbus ir reikalauja beveik tokio pat kruopštaus ir pasverto įvertinimo kaip ir filosofija, religija ir pagrindinės kūrybingos idėjos, kurios yra indų gyvenimo
esmė, o sąmoninga jų išraiška reikšmingose estetinėse
formose yra didžioji meno ir literatūros dalis.“ (sri aurobindo, 1995, p. 196)
nuo Xvi a. vis dažniau į indų civilizacijos erdvę
pakliūnantys europiečiai atsainiai žvelgė į indų architektūros ir vaizduojamosios dailės tradiciją, kuri juos
glumino neįprasta formų įvairove ir nepažįstamų egzotiškų mitinių motyvų gausa. ilgainiui indų estetikos
ir meno tradicija vis dažniau vakaruose imta traktuoti
kaip egzotiška etnologinė retenybė. tačiau vis dėlto ir
šioje srityje galima surasti išimčių, tai yra konkretūs
žmonės, pavyzdžiui, 1515 m. pietinėje hindustano pusiasalio dalyje ir goa apsilankė italų pirklys andrea corsali, kuris laiške, iš goa išsiųstame giulio medici, rašė
apie puikią portugalų sugriautą seną indų šventyklą,
kuri buvo išpuošta dailiais senoviniais vaizdais, atliktais
tobulai (dagens, 2005, p. 3). Šis laiškas dvelkia europiečiams labai neįprasta gilia pagarba indų architektūros
ir vaizduojamosios dailės tradicijai, kuri pamatinėmis
estetinėmis nuostatomis labai skyrėsi nuo antikos ir
vakarų renesanso.
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iš tikrųjų europiečiai, išugdyti estetinių antikos ir
renesanso idealų, pirmą kartą susidūrę su indų vaizduojamosios dailės, ypač hinduistinės tradicijos, kūriniais, nustebo, kad indų menininkai ignoruoja vakarų
estetikos ir meno tradicijoje sureikšmintus idealios jauno žmogaus kūno anatomijos ir klasikinės proporcijos
dėsnius. todėl indų dailės kūriniuose pabrėžiamas vyro
kūno asketizmas, moters kūno jausmingumą ar vaisingumą simbolizuojančių detalių išryškinimas, nežinant
indų filosofijos, religijos, estetikos principų, neretai buvo
aiškinamas klaidingai.
požiūris į indų architektūros ir vaizduojamosios dailės tradiciją vakaruose ir pirmiausia prancūzijoje pradėjo
pamažu keistis Xviii a. pabaigoje, kai padaugėjo keliautojų, pirklių, misionierių, tokių kaip roberto de nobili
raštų, iš sanskrito į vakarų kalbas pradėta versti pirmuosius reikšmingus indų civilizacijos tekstus, kurie padėjo
europiečiams geriau suvokti indų kultūros vertybių bei
simbolių sistemos, pasaulėžiūrinių ir estetinių idealų
savitumą. Šioje rytų tautų civilizacijų sukurtų vertybių
bei simbolių suvokimo srityje greta misionierių svarbus
vaidmuo teko apšvietos epochos mąstytojams, kurie
ruošė dirvą tolerantiškesniam neeuropinių estetinių idealų ir meno formų suvokimui.
tačiau vis dėlto reikia pripažinti, kad Johanno winckelmanno ir gausių jo sekėjų aukštintos helenomanijos ir
vakarų renesanso meno tradicijos paveiktą tendencingą,
kupiną kosminių ambicijų vakarietišką skonį indų estetinės ir meno tradicijos kitoniškumas šokiravo, glumino
neįprastumu ir sukėlė nepagarbią daugelio menkai išsilavinusių žmonių reakciją. tokie požiūriai, sustiprinti tendencingų eurocentrinių georgo hegelio estetikos nuostatų, traktuojančių antikos meną kaip „tobulos harmonijos
įsikūnijimą“ ir „neprilygstamą idealą“, buvo labai gyvybingi visą XiX a. ir net pirmąją XX a. pusę. Jie teoriškai
grindė tokių snobų, koks buvo, pavyzdžiui, williamas
archeris, piktą reakciją į indų estetikos ir meno tradiciją.
Jam ir į jį panašiems vienintelių galimų vakarietiškos dailės estetinių kriterijų neatitinkantis indų estetinės ir meno
tradicijos kitoniškumas tapo pirmykščio nebrandumo,
nemokšiškumo, vulgaraus skonio, antrarūšiškumo įsikūnijimu. Kai šiandien lygini tikruosius indų estetinės ir
meno tradicijos laimėjimus jos stulbinančių mastų estetinės minties formų, meno stilių įvairovę, tarkim, su anglų
estetinės minties ir meno tradicija, ankstesnis primityvus
rasistinis požiūris kelia tik atlaidžią šypseną.
vėliau susiduriant su pamatinėmis indų mąstymo ir
estetinio pasaulio pažinimo kategorijomis, verčiant pagrindinius teorinius traktatus ir vis aktyviau į šį procesą
įsitraukiant indų mokslininkams, eurocentrinių nuostatų įtaka silpnėjo. tam įtaką turėjo įvairių indų civilizacijos aspektų pažinimo pažanga, indologinių centrų, specialistų, mokančių vietines kalbas ir pajėgiančių dirbti
su autentiškais tekstais, gausėjimas. tai padėjo geriau
atskleisti indų estetinę pasaulėvoką ir meno savitumą.
apie būtinybę geriau pažinti indų estetikos ir meno
tradicijas, išsivaduoti iš vakariečiams įprastų eurocentrinio mąstymo stereotipų ir priartėti prie indų estetinių ir
meninių idealų dar XX amžiaus pradžioje prabilo indologas e. b. havellas (havell, 1911, p. 111). Jis taikliai paste-
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bėjo, kad vakarų kultūros atstovas vargu ar gali autentiškai suvokti rytų tautų meno psichologiją ir praktiką
nesigilindamas į jų idealus, filosofines, religines teorijas,
psichinio ugdymo sistemas, nežinodamas, jog, sakysim,
indų jogos praktika buvo derinama su nuodugniausia,
moksliškai pagrįsta mnemonikos (įsiminimo meno) sistema, kuri padėjo visą sanskrito literatūrą, pradedant
vedų laikotarpiu ir baigiant viduramžiais, perduoti iš
lūpų į lūpas, nesistengiant jos užfiksuoti raštu. tačiau
ne tik indų, bet ir kinų, japonų tapybos mokyklos taip
pat rėmėsi mnemoninio ir psichinio ugdymo metodais,
kurie rytų šalyse buvo plačiai kultivuojami.
nors indų estetinės minties istorijoje aptiksime spekuliatyvios filosofinės pakraipos mokyklų gausą, tačiau,
lyginant su vakarų estetikos tradicija, joje yra stipresnė
menotyrinė kryptis, tiesiogiai susijusi su konkrečių meno
rūšių praktikos teorinių apibendrinimų ir įvairių kanoniškų normatyvinių nuostatų visuma. išsamesnės indų
estetikos ir meno tradicijos studijos vakaruose prasidėjo
neseniai – tik XiX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, kai pasirodė pirmieji sanskrito kalba rašytų estetikos traktatų vertimai, jų komentarai ir meno tyrinėjimai. indologiniuose,
kaip ir kitų civilizacijų, tyrinėjimuose tuomet viešpatavo
eurocentrinės schemos, nes vakarų mokslininkai, gilindamiesi į indijos estetikos ir meno tradicijas, rėmėsi vakarų
civilizacijos istorinės raidos schemomis ir jų pagrindu susiklosčiusiomis metodologinėmis nuostatomis.
Klasikinė graikų dailė pirmiausia orientavosi į gražaus atletiško, proporcingai sudėto vyro ar moters kūno
išorinių harmoningų formų perteikimą, o indų menui
buvo svarbiausia ne išorinio kūno, o įvairiausių pavidalų
vidinio dvasinio grožio išraiškos idėja. Kaip liudija naujausios indų medicinos laimėjimus tyrinėjančios studijos,
jie ne prasčiau, o netgi daug geriau išmanė žmogaus
kūno anatomiją, tik menininkų dėmesys buvo nukreiptas
kita – dvasinių vertybių – prioriteto įtvirtinimo kryptimi. „Kiekvienas vaizdinys indų menininkams, – pasak
m. delahoutre’o, – alsavo dhyāna kontempliacijos dvasia.“ (delahoutre, 1996, p. 39) todėl šios asketiškos ir sutelktos į dvasinių vertybių pasaulį estetikos idealas galėjo
būti deformuotas daugybės dvasinių ieškojimo metų ir
gyvenimo negandų pėdsakų ženklintas išmintį pasiekusio ir neretai jau senyvo žmogaus kūnas. Kitais žodžiais
tariant, aukščiausią grožį galėjo įkūnyti senas, sunkumų
iškamuotas asketas ar jogas, kuriam svarbiausia dvasia,
sąmonės sutelktumas, gebėjimas atsiriboti nuo išorinio
grožio paviršutiniškumo. ir pagaliau, senatvė indų kultūros tradicijoje neatskiriama nuo išminties. o pastaroji
daugelyje indų filosofijos ir religijos tradicijų traktuojama kaip išskirtinės svarbos vertybė, kuriai meno vaizdiniuose suteikiama estetinė vertė.
Ši indų estetikos ir meno tradicijai būdinga orientacija ne į išorinio grožio formas, vizualiai suvokiamus
harmoningų formų santykius, o į visai kitas sunkiai europiečiams suprantamas estetines vertybes ir idealus
trukdė juos suvokti adekvačiai. tai netgi buvo neįmanoma be indų filosofijos, religijos, pamatinių jų mąstymo
bei pasaulėvaizdžio kategorijų supratimo. todėl, pavyzdžiui, savita išoriškai negražaus asketo, seno išminčiaus
„dvasinio grožio“ samprata, pirmą kartą susidūrus su
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stovintis surja. Konarako surjos šventykla

asketiškų indų estetinių doktrinų suformuotomis meno
formomis, galėjo sukelti helenomanijos mitologijos apžavėtų vakarų reakciją. tai natūralu, nes labai skyrėsi
indų bei graikų estetikos tradicijų suformuoti estetinio
grožio idealai ir jų paveikti kanonizuoti idealūs meninės
kūrybos modeliai.
Kadangi indų vaizduojamosios dailės tradicijoje, išskyrus graikų paveiktą gandharos budistinės skulptūros
mokyklą, viešpatavo vidinio, dvasinio arba priešingai –
juslinio – grožio idealai, todėl ilgai dauguma vakarų mokslininkų manė, kad indų budistinės gandharos
skulptūros mokyklos kūriniai yra vieninteliai tradicinės
figūrinės dailės kūriniai hindustano pusiasalio teritorijoje, kuriems būdinga neabejotina estetinė vertė. toks
požiūris buvo nulemtas akivaizdaus jų ir antikos skulptūros tradicijos panašumo.
garsaus indologo giuseppe’s tuccio mokinys mario
bussagli, tyrinėjęs gandharos skulptūros recepcijos vakaruose procesus, atkreipė dėmesį, kad tik ši mokykla,
pagal vakaruose šimtmečiais susiformavusius estetinius
kriterijus, buvo suvokiama kaip savarankiškas ir formaliu požiūriu originalus bei savo estetine verte lygus vakarų dailei reiškinys, nes išsaugojo formalius panašumus
su antikos skulptūros tradicija bei atskleidė glaudžius
azijos ir europos estetikos bei meno tradicijų ryšius.
„nuo seno, – rašė jis, – europos orientalistai vertino
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gandharos skulptūras kaip indijos teritorijoje vienintelius figūratyvaus meno kūrinius, turinčius tikrą estetinę
vertę, visuomet pagal akivaizdų panašumą siedami juos
su graikiškais ir romėniškais kūriniais. indų skulptūra
tyrinėtojus labiausiai domino dėl egzotiško žavesio ir
beveik nenormalios „įvairovės“, kuri dažniausiai išlikdavo svetima vakarų skoniui.“ (bussagli, 1996, p. 31) vadinasi, be gandharos mokyklos skulptūrų, visa kita indų
tradicinė dailė, kuri netilpo į helenomanijos mitologijos
apibrėžtas eurocentrinės vakarų estetikos schemas, ilgai
vakarų orientalistikoje ir menotyroje buvo suvokiama
tik kaip egzotiškas nevisavertis menas, kuriam svetima
„tikroji“ estetinė vertė.
tai buvo viena svarbiausių priežasčių, kodėl indų
dailės estetinės vertės suvokimas vakaruose sunkiai skynėsi kelią į pripažinimą. tačiau tokio grynai eurocentrinio vertinimo paradoksalumas kaip tik ir buvo tas, kad
gandharos mokykla buvo viena mažiausiai savo pamatiniais estetikos principais „indiškų“ šalies skulptūros mokyklų. tai paaiškėjo tik tuomet, kai pirmoje XX a. pusėje
buvo pradėta sistemingiau versti filosofinius, religinius,
estetinius indų traktatus ir pradėjo aiškėti juose skelbiamų estetinių idėjų bei idealų savitumas. taip atsirado
objektyvios prielaidos, padėjusios adekvačiau suvokti
indų estetikos ir meno tradiciją.
tačiau, nepaisant šių poslinkių, plačiajai vakarų visuomenei turtinga indų estetikos ir meno tradicija dar
ilgai liko marginaliu estetikos ir meno istorijos reiškiniu,
vertinamu tik gana siauro rato intelektualų arba rytų
šalių estetikos ir meno istorijos specialistų. prieš antrąjį pasaulinį karą kiek geresnė padėtis buvo tik prancūzijoje, turinčioje tvirtas pasaulinės kultūros ir meno
recepcijos, taip pat orientalistikos, komparatyvistikos,
estetikos ir menotyros tradicijas. po antrojo pasaulinio
karo išsiskleidus daugybės komparatyvistikos ir orientalistinių studijų centrų veiklai, padaugėjus tekstų vertimų ir vizualinės produkcijos, padėtis sparčiai keitėsi ir
buvo sudarytos prielaidos galingai aštuntojo ir devintojo
XX a. dešimtmečių postmodernistinio orientalizmo bangai, nuvilnijusiai per pasaulį. Ji galutinai įtvirtino požiūrį
į indų, kinų, japonų, arabų estetikos ir meno tradicijas
kaip savitas ir ne mažiau vertingas nei vakarų.
tačiau ne visi indologai, ypač anglakalbių šalių, taip
entuziastingai vertina nuo pirmosios 1892 m. pasirodžiusios atvirai eurocentrinės britų mokslininko bernardo
bosanqueto A History of Aesthetics, į visuotinumą pretenduojančios estetikos istorijos, per daugiau nei šimtmetį
įvykusius poslinkius indų ir kitų neeuropinių estetikos
tradicijų tyrinėjimų srityje. žinomas indų estetikos specialistas robertas wilkinsonas neseniai pasirodžiusiame
specialiai šiai problematikai skirtame straipsnyje Apie
indų estetikos suvokimą Vakaruose: skirtumų pagrindas solidžiame pagrindinėms rytų estetikos tradicijoms skirtame leidinyje Azijos estetika atvirai prabilo apie „pribloškiantį indiferentiškumą turtingai estetikos tradicijai,
kuris bent Jungtinėse valstijose gyvuoja ir dabar“. (wilkinson, 2010, p. 211) prisimindamas savo studijų metus
ir lygindamas juos su dabartimi, jis neregi esminių poslinkių, kurie galėtų džiuginti rytų tautų estetikos tradicijomis besidominčius žmones. „man 7–8 dešimtmetyje
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siekiant bakalauro ir magistro laipsnių, – rašo wilkinsonas, – skaitytinų knygų sąraše nepasirodė niekas, kas
būtų susiję su indijos estetikos tradicija, taip pat to nebuvo jokiame kurse apie estetiką, ir ši padėtis iš esmės nuo
tada nepasikeitė. nepaisant kelių specifinių institucijų
Jungtinėse valstijose, estetika reiškia europietišką estetiką, nuo senovės graikų iki dabar. taip pat dabar galime
rasti daug mažiau pateisinimų tokiems požiūriams, nei
buvo galima pateikti grindžiant bosanqueto teiginius,
nes dabar jau yra jei ne daugybė, tai, blogiausiu atveju,
gana nemažai klasikinių ir modernios indijos tekstų apie
estetiką, prieinamų patikimai suredaguota anglų kalba
ir suteikiančių galimybę tyrinėti šią svarbią tradiciją.
tačiau šios studijos nepasiekia tokių mastų, kokių būtų
galima tikėtis.“ (ten pat, 211)
minėtas menkas indų civilizacijos kultūrinio kosmoso, religijos, mitologijos, pamatinių pasaulio suvokimo ir mąstymo kategorijų pažinimas vakaruose buvo
svarbiausios priežastys, kodėl indų estetikos ir meno
savitumui suvokti prireikė tiek daug pastangų ir laiko.
išsamios indų meno istoriografijai skirtos knygos On The
Study of Indian Art (Tyrinėjant Indijos meną, 1983) autorius
p. chandra taikliai pastebėjo, kad indijos meninė kultūra
pasiekė tokį raidos tašką, kai jis jau atspindi pats save.
indų meno tradicijos analizei jis kvietė greta tradicinių
pasitelkti ir modernius vakarų estetikoje bei menotyroje
susiformavusius metodus, kurie suteiktų galimybę išryškinti indų meno tradicijos savitumą, apibrėžti įvairių
meno stilių ypatumus laiko ir erdvės atžvilgiu (chandra, 1983, p. 7–19). dabartiniams indų estetikos tradicijos tyrinėtojams labai svarbu susipažinti su įvairių tautų
mokslininkų veikalais, skirtais ne tik specifinėms estetikos problemoms, tačiau ir daugybei kitų humanistikos ir
meno sričių, nes tik geresnis pamatinių konkretaus periodo pasaulėvaizdžio, mąstymo kategorijų bei įvairių kūrybinės raiškos formų pažinimas gali padėti autentiškiau
suvokti tyrinėjamų estetinių reiškinių savitumą.

SPecIfINIAI bRUOž AI

tyrinėdami hindustano pusiasalyje susiformavusias estetikos ir meno tradicijas, bendrąja sąvoka „indija“ vadiname ne kokį nors valstybinį darinį, o tūkstantmečiais
gyvavusių, savo teritorijų ribas ir viena kitą nuolatos
keitusių daugybės valstybių, giminingų tautų, genčių
visumą, kurios sukurtos kultūros, estetikos ir meno vertybės įgavo hindustano pusiasaliui būdingas regionines
formas. nors hindustano pusiasalyje gyvavo daugybė
įvairaus dydžio valstybinių junginių, iškildavo galingos
imperijos, tačiau niekuomet nebuvo vieno valstybinio organizmo, kurį galėtume sutapatinti su indų civilizacijos erdvės
kultūrine tradicija. čia daug ryškiau nei kituose civilizaciniuose pasauliuose reiškėsi kultūrinis polimorfizmas,
kuris visada buvo svarbus indų civilizacijos kultūrinio,
religinio, estetinio ir meninio potencialo elementas, paaiškinantis stulbinantį jos estetikos tradicijų gyvybingumą, tęstinumą, gebėjimą išgyventi sudėtingiausiomis
ilgalaikio svetimšalių valdymo sąlygomis.
ne taip kaip objektyvesnė ekstravertiška vakarų estetika, besiremianti subjekto ir žmogų supančio pasaulio priešpriešos idėja, indijos estetinė mintis nuolatos
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pabrėžia žmogaus ir jį supančio pasaulio pirmapradžio
vientisumo idėją. „žmonių ir gamtos santykis, – taikliai
pastebi hermannas goetzas, – čia yra daug glaudesnis
nei vėsių platumų regionuose. Kai žmogus yra priverstas
saugotis saulės arba lietaus, jis privalo gyventi atvirose,
gerai vėdinamose patalpose, kur jam nepageidaujamą
kompaniją palaiko skruzdės, paukščiai, rupūžės, gyvatės ir beždžionės ir kur gėlės bei medžiai nuolatos yra jo
akiratyje. labiausiai reikalingas elementas yra vanduo,
gyvybės teikėjas žmonėms, gyvūnams ir augalams, teikiantis laimę ir šventas! vandens indai, prausimasis ir
gėrimų aukos atlieka išskirtinį vaidmenį religinėse ceremonijose. vandens gėlės, pavyzdžiui, įvairios lotoso rūšys, yra švenčiausios ir vartojamos emblemos. natūralių,
kaip ir dirbtinių, tvenkinių krantai ir paupiai yra tinkamiausios vietos šventykloms, religinėms maudykloms,
kranto laiptams ir namams. didelės upės čia yra palankios dievybės. tačiau toks jautrus gamtos pojūtis dažnai
būna nuslopinamas. tik retai būna giedra. didžiąją metų
dalį oras tarsi vibruoja deginančiame karštyje arba sudaro garuojantį rūką, kuriame net arti esantys daiktai įgauna nerealų pavidalą, o tolimi apskritai yra nematomi. per
sausą kaitrą ore tvyro dulkės ir prastas kvapas; staiga
pradeda lyti ir ore pasklinda gaivus gėlių aromatas. Kas
per priešingybė tyram kaip krištolas graikijos salų orui
arba maloniai europos vasarai ir šaltoms pūgoms! tik
kur aukšti kalnai (ir jų nėra tiek daug) pakyla virš šios
ūkanos į švarią atmosferą, plyti šventųjų, globėjų ir dievų pasaulis!“ (goetz, 1974, p. 7) Šis glaudus žmogaus
ir gamtos ryšys, gamtinės aplinkos minkštumas smarkiai paveikė indų estetikos tradiciją, formavo požiūrį į
žmogų kaip neatsiejamą didingos gamtos procesų dalį.
iš čia plaukia indų estetikos ir meno tradicijai būdingas
pagarbus požiūris į įvairias gamtos apraiškas, daugybės su vandens stichija susijusių deivių, įvairių gamtos
reiškinių, objektų garbinimas, floralinių, zoomorfinių
vaizdinių bei stilizuotų struktūrų gausumas indų meno
kūriniuose. daugelyje indų estetikos pakraipų, meno
rūšių, ypač poezijoje ir muzikoje, kūrėjas tarsi susitapatina su supančio gamtos pasaulio reiškiniais, jo ritmais,
siekdamas perteikti harmoniją su visatos ir gamtos ritmais. glaudus žmogaus ir gamtos ryšys indų kultūros
tradicijoje jau nuo žilos senovės grindžiamas universaliu
pirmapradžiu mikro- ir makrokosmo sąveikos principu,
kildinamu iš rigvedos purušos mito. Šiuo aspektu indų
kosmogoninės kilmės estetikos ir meno tradicija, artima
rytų azijos tautų (kinų, korėjiečių, japonų) estetinėms
tradicijoms.
senovės indijos estetinės minties ir meno tradicija
yra unikali savo turtingu idėjų ir meno formų pasauliu,
tūkstantmečiais gyvavusių estetinių idealų ir meninės
kūrybos nuostatų tęstinumu. nuo neatmenamos senovės
indijos kultūra aktyviai sąveikauja su gretimų šalių, tautų kultūromis. į indų civilizacijos erdvę nuolatos veržėsi
arijai, hunai, persai, graikai, arabai, mongolai ir daugelis
kitų nomadų užkariautojų. Kiekvienas priešų įsiveržimas ir jų skleidžiamos kultūrinės įtakos buvo amortizuojamos gamtinių ir kultūrinių saugiklių, kurie pristabdydavo šių įtakų įsigalėjimą indų civilizacijos erdvėje,
kol neįvykdavo jų socialiai aktualių formų sugėrimas ir
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hinduizavimas. daugelis galingesnių įsiveržimų į indų
civilizacijos erdvę paliko pėdsakų jos kultūros, estetinės
minties ir meno istorijoje, atnešdami naujų mitų, estetinių idealų, mąstymo principų, meno stilių. asimiliuodama išorines įtakas, galinga indijos kultūrinė tradicija
darėsi vis turtingesnė ir daugiabriaunė.
gvildenant archajiškus tradicinės indų estetinės
minties sluoksnius, iškyla pagrįstų abejonių, ar tikslinga
vartoti šiuolaikinį „estetikos“ terminą, nes, pavyzdžiui,
vedose, upanišadose, didžiuose epiniuose paminkluose
Ramajanoje ir Mahabharatoje neaptinkame aiškiai išsikristalizavusių estetinių teorijų. estetinės pažiūros čia neatsiskyrusios nuo mitinio, religinio, meninio pasaulio suvokimo, estetinio ritualinio vyksmo apmąstymo. todėl
ankstyvąją indų estetinių idealų ir idėjų visumą tenka
rekonstruoti estetiniu aspektu, lukštenant įvairius vedų
himnus, upanišadų ar epų tekstus.
Kita vertus, estetikos mokslo samprata, jo objektas,
struktūra, pagrindinės problemos bei jų nagrinėjimo aspektai tradicinėje sanskrito kalba išsiskleidusioje indų
estetikoje pastebimai skiriasi nuo vakarietiškų. „žodis
estetika, – rašo fundamentalių indų estetikos tyrinėjimų
autorius K. ch. pandey, – indų estetikos kontekste reiškia
„dailiųjų menų mokslą ir filosofiją“. dailieji menai yra
tokie, kurie, kitaip nei taikomiesiems būdingas praktinis
absoliuto suvokimas, išreiškia absoliutą ir estetinį santykį jusliniais vaizdiniais.“ (pandey, 1959, p. 1)
indų estetinės tradicijos savitumas siejasi su minėtu ryškiu vyravimu literatūrinės estetikos formų ir konceptų, kurie susiklosto tyrinėjant poetinio meno ir ypač
dramos estetinius dėsningumus. vėliau jie perkeliami ir
į kitų meno rūšių estetikos sritis. iš čia plaukia indų estetinės minties sinkretiškumas, erdvinių ir laikinių struktūrų sąveikos ieškojimas, polinkis į sintetines kūrybos
formas, įvairių meno rūšių meninės išraiškos priemonių
suartėjimas, išskirtinis teoretikų ir menininkų dėmesys
sinestezijos problematikai.
erdvinių ir laikinių struktūrų susipynimas, polinkis
į sintetines formas, būdingas to meto indų vaizduojamosios dailės estetikai, kurioje juntamas iš teatro meno
perimtos sinchroniško laiko koncepcijos poveikis. tie
patys laikiniai estetiniai principai, įsitvirtinę dramoje,
vėliau perkeliami ir į vaizduojamosios dailės sritį, ypač
į skulptūrą, kuri, būdama glaudžiai susijusi su teatrine
estetika, išskirtinį dėmesį kreipė į tam tikrų kanonizuotų gestų ir pozų vaizdavimą. čia vienus tarsi šokio judesyje laike sustingusius „kadrus“ nuosekliai keičia kiti.
reglamentacijos momentas ryškus ir skulptūros menui
skirtose šilpašastrose, kuriose pedantiškai grindžiama
sudėtinga gestų ir simbolių estetika. estetinis kiekvienos dievybės įprasminimas turtingame indijos dievų
panteone siejamas su subtilia ikonografinių elementų,
simbolių, ženklų visuma, paklūstančia griežtiems kanonų reikalavimams.
lyginant su vakarų estetikos tradicija, indų, kaip ir
kinų, japonų, estetikai būdingesnis holistinis požiūris į
pasaulį, kuris aprėpia platų vaivorykštės spalvų spektrą,
skirtingus atspalvius, sudėtingą dangiškų ir žemiškų, fizinių ir jausminių, intelektualinių ir dvasinių, aistros ir rimties,
grožio ir bjaurumo ir pan. pradų pusiausvyrą, vadinasi,
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didžiajame būties sraute viena priešybė yra neatsiejama nuo kitos. taikliu Kapilos vatsyayan pastebėjimu,
„gyvenimo ir meno pasidalijmas į skirtingas kategorijas,
paremtas dvinare priešprieša, yra vienintelis svarbus
užmojis indiškame pasaulio suvokime. sakralus ir bedieviškas, dangiškas ir žemiškas, religinis ir pasaulietinis
yra skirtingos kategorijos, tačiau visuomet labiau suvokiamos kaip papildančios viena kitą, o ne priešinančios.
vadinasi, vienas elementas gali virsti kitu ir atvirkščiai.
geidulingas gali tapti religiniu, religinis – dvasiniu bei
metafiziniu.“ (Kapila vatsyayan, 1982, p. 91)
tradicinėje indų estetikoje daug dėmesio kreipiama
į meno psichologijos problematiką, t. y. į meno poveikį
asmenybei ir estetinį suvokimą. Šį savitą estetinės minties bruožą, skiriantį ją nuo vakarų estetinės tradicijos,
nulemia išskirtinis teoretikų dėmesys estetinio suvokimo
problemoms, asmenybės psichologijai, jautriausiems estetiniams išgyvenimams. traktatuose daug samprotaujama apie poezijos, dramos, muzikos, vaizduojamosios
dailės, estetiškai atlikto ritualo poveikį žmogaus sąmonei, gebėjimą skatinti asmenybės dvasinį tobulėjimą nuo
primityvaus juslingumo iki aukščiausių dvasingumo pakopų. psichologinė indų estetinės minties orientacija atsispindi pagrindinėse estetikos kategorijose (rasa – estetinis išgyvenimas arba estetinė nuotaika, bhāva – estetinis
jausmas, dhvani – estetinė užuomina), kurios vyrauja
daugelyje tradicinės indų estetikos traktatų. tačiau čia
reikėtų atkreipti skaitytojų dėmesį į vieną specifinį indų
estetinės tradicijos bruožą, kuris ją aiškiai skiria nuo moderniai, ypač poromantinei, vakarų estetikos ir meno
psichologijos tradicijai būdingo psichologinės problematikos subjektyvinimo. „niekuomet nebuvo pakankamai
akcentuojama, – rašo grazia marchiano, – jog tradicinėje
indų psichologijoje, kuriai estetinė teorija turėtų būti itin
dėkinga, hierarchija tarp intelektinių ir juslinių sugebėjimų yra paremta skirtimi ne tarp „aukštų“ ir „žemų“
funkcijų, kaip kad kūno–minties santykių kompleksas
yra aiškinamas dekartiškojo požiūrio, bet greičiau tai
yra skirtis tarp lėkštaus ir rafinuoto suvokimo, gebėjimo
pažinti ir sąmoningumo. indijos teorijos yra vieningos
sureikšmindamos įmantrius suvokimo lygmenis.“ (marchiano, 2010, p. 180) iš tikrųjų indų estetikos tradicijoje vyrauja konkrečių estetinių išgyvenimų aprašomasis
klasifikavimas ir struktūravimas, o ne pavienio individo
asmeninio patyrimo aprašymas, kitaip tariant, nepaisant
stipraus psichologizavimo, akivaizdus konkretaus individo išgyvenimų nuvertinimas.
ir pagaliau, kitaip nei rytų azijoje, kur estetikos
traktatai dažniausiai glausti, metaforiški, apsiribojantys kelių, autorių akimis žvelgiant, svarbiausių estetinių
problemų gvildenimu, indijoje jie neretai iš upanišadų
perima polinkį į abstraktų spekuliatyvų problemų gvildenimą. Filosofinės estetikos veikalai išsiskiria išplėtota
metafizika, pabrėžtinu simboliškumu, vengiant kinų ir
japonų veikalams būdingo estetinio intuityvizmo, metaforiškumo.
literatūrocentrinė tradicinės indų estetinės minties
pakraipa iš esmės ją skiria nuo rytų azijos (Kinija, Japonija), kur dėl hieroglifų raštui būdingo vaizdinio asociatyvaus tikrovės suvokimo ir gamtos grožio kulto vyrauja
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peizažinei tapybai skirti veikalai. Jie yra kinų estetinės
minties viršūnė. Japonijoje dėl išskirtinio tanka, renga,
haikai poezijos vaidmens ir įtakingos heian literatūros
tradicijos vaizduojamosios dailės ir literatūros estetikos
santykis tolygesnis.

M e N O S A M P R AtA

menui hindustano kultūros raidoje teko išskirtinė svarba. Jis skverbėsi į įvairias kultūros poras, nuolatos keitėsi
priklausomai nuo daugybės išorinių ir vidinių veiksnių
įtakos. indų civilizacijos erdvėje susiduriame su stulbinančia įvairių istorinių stilių ir regioninių meno formų
įvairove, kuriai, atrodo, neįmanoma surasti visą civilizacinę erdvę vienijančių estetinių ir meninės kūrybos
principų. tačiau tai yra tik pirmas išorinis įspūdis, kuris
atsiranda dėl minėtos įvairovės. Kai tik pradedame indų
meno tradiciją lyginti su kitų didžiųjų civilizacinių pasaulių tradicijomis, viskas pamažu stojasi į savo vietas.
daugelis pagrindinių ankstyvųjų indų – ypač poetinio
meno, muzikos, dainavimo, šokio, architektūros ir vaizduojamosios dailės – estetinių ir stilistinių principų siejasi su kitomis senosiomis tradicinėmis civilizacijomis. Šis
panašumas yra natūralus ir atspindi estetinės ir meninės
sąmonės formavimosi bei raidos dėsningumus ir panašią
meno sampratą.
ankstyvosios indų estetikos ir meno tradicijos tyrinėtojas s. p. gupta įvairiuose savo darbuose išryškina
esminius formalius ir stilistinius harappos, premaurijų,
maurijų, Šungų, Kušanų ir kitų architektūros bei vaizduojamosios dailės tradicijų skirtumus ir pagrįstai kelia
klausimą: „Ką galime laikyti autentišku indų menu?“
Jis kelia ir kitus ne mažiau svarbius indų estetikos ir
meno tradicijos specifiškumo pažinimui klausimus: kas
sieja šią stulbinančią meno formų, istorinių bei regioninių stilių įvairovę ir kokie veiksniai nulėmė šiuos meno
pokyčius? s. p. gupta pagrįstai atkreipia dėmesį į tarsi
paradoksalią indų meno tradicijos tyrinėjimo padėtį, kai
minėtoje istorinių meno formų įvairovėje atsiskleidžia
„neregimas“ jas siejantis vidinis ryšys: „harappos menas nėra maurijų menas, maurijų menas dar labiau nėra
Šungų, indobaktrijos menas nepanašus į Kušanų. guptų
menas vėlgi yra visiškai kitas reiškinys. ir vis dėlto visas
šias meno formas amžių tėkmėje sieja neregimas ryšys:
mes turime autentišką „indišką meną“. Kokie yra šio
meno kaitos veiksniai? prieš pradėdami tai analizuoti,
mes galime duoti tiesų atsakymą: valdovų valia ir visuomeninis mobilumas.“ (gupta, 1990, p. 5)
Klaidžiojant paryžiuje įstabaus Guimet ir kitų geras
indų meno kolekcijas turinčių muziejų salėmis, iškart į
akis krinta nepaprasta indų civilizacinės erdvės meno
formų įvairovė, keisčiausias skirtingų civilizacinių įtakų,
stilistinių formų, simbolių, ornamentų struktūrų ir daugybės kitų formalių elementų susipynimas, kuris paaiškinamas indų gamtinės aplinkos ir kultūros istorinės raidos ypatumais. iš tikrųjų milžiniškoje indų civilizacijos
erdvėje su jos neįtikėtinai įvairiu kraštovaizdžiu, bekraštėmis lygumomis, snieguotais kalnais, neįžengiamais
miškais, galingais upių srautais, skurdžios augmenijos
plokštikalnėmis, kalnų virtinėmis, egzotiška atogrąžų
augalija ir gyvūnija formavosi skirtingi psichologiniai
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tipai žmonių, neįtikėtina skirtingų formų, linijų, spalvų
įvairovė, kuri pasirodė nepaprastai vaisinga meninės
vaizduotės sklaidai.
Kita vertus, čia šimtmečiais gyvavo, viena kitą keitė,
koegzistavo įvairios imperijos, karalystės, dinastijos, religinės tradicijos, šimtmečiais greta sugyveno skirtingos
tautos, skleidėsi jų mitologijos, religijos, kalbos, filosofijos, estetikos tradicijos, daugybė įvairiausių architektūros, skulptūros, tapybos, muzikos, dainavimo, šokio,
dramos, poezijos ir kitų meno rūšių stilių nuolatos maišėsi, veikė vienas kitą estetiniai ir grožio idealai. Jie tik
su didelėmis išlygomis gali būti redukuojami į daugmaž
unifikuotas formules.
akivaizdu, kad šalia pagrindines rytų ir vakarų civilizacijas jungusios prekybinės arterijos, didžiojo šilko
kelio, buvusi indija patyrė ne tik prekybos keliais plintančias gretimų kraštų kultūrines įtakas, tačiau ir galingas svetimšalių užkariavimų ir antplūdžių bangas, kurios irgi paliko gilius rėžius indų kultūros, estetikos ir
meno istorijoje. čia reikėtų kalbėti apie įvairias mesopotamiškas, arijų, asiriečių, persų, graikų, bizantiečių, centrinės azijos, sirų, arabų musulmonų, tibetiečių, mongolų, kinų, britų kolonizatorių ir kitas įtakas.
ankstyvąjį protoindiškosios civilizacijos raidos
tarpsnį stipriai veikė iš mesopotamijos regiono sklidusios įtakos, kurios regimos protoistorinėse archajiškose
harappos ir mohendžo daro civilizacijose. apie aukštą
jų kultūros lygį liudija minėti archeologų atkasti išplėtotos infrastruktūros miestai ir 5000 metų senumo įstabaus
grožio skulptūros, kurių formos panašios į tūkstantmečiais vėliau išsiskleidusias senovės graikų civilizacijoje.
savitų irano plokštikalnėje klestėjusių meno ir ornamento formų bei simbolių skverbimasis į hindustano
subkontinentą itin sustiprėjo apie vi–iv a. pr. Kr. ir neišnyko vėlesniais laikais, nes irano ir indijos teritorijas
apgyvenusius žmones tūkstantmečiais siejo glaudūs politiniai, prekybiniai ir kultūriniai ryšiai. indijos valdovai
perėmė daug irano teritorijoje išsiskleidusių imperinių
valdymo, reprezentacinės architektūros formų, kurios
tapo vėlesnės indų kultūros savastimi. graikų kultūros ir
meno įtakos pėdsakų regime po aleksandro makedoniečio užkariaujamų žygių išsiskleidusioje graikų-budistų
gandharos skulptūros mokykloje. Kitos sirų, centrinės
azijos, tibeto, mongolų ir kinų įtakos daugiau pastebimos tik konkrečiuose regionuose, atskirose kultūros ir
meno srityse. arabų kalifato – užkariautojų – įtakos nuvilnijo per didžiąją hindustano pusiasalio dalį ir paliko
ryškių pėdsakų įvairiose kultūros srityse.
visos šios įtakos per amžius indų civilizacijoje maišėsi: vienos paliko ryškesnių pėdsakų ir tvirtai įaugo į
indų kultūros, estetikos, meno tradiciją, kitos buvo mažiau pastebimos, netgi efemeriškos. vadinasi, indų meno
tradicija patyrė daug stiprių ir mažiau pastebimų išorinių įtakų, kurios ilgainiui buvo perimtos ir tapo neatsiejama indų meno tradicijos dalis.
menai siaurąja prasme, amatai ir mokslai tradicinėje indų kultūroje traktuojami kaip kūrybinės veiklos
formos, glaudžiai susijusios su mitologija, religiniais
ritualais, filosofine metafizika ir kastine indijos visuomenės struktūra. senovės ir viduramžių indijoje kulto
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išsekęs Šakjamuni. Kušanų laikotarpis, iii amžius

dailė nebuvo laikoma kūryba šiuolaikine prasme. tai
buvo amatininkų, besilaikiusių per amžius susiklosčiusių slaptų kanoniškų tradicijų, sukurti objektai, kurių
funkcijos, kaip ir krikščioniškoje europoje, dažniausiai
siejosi su konkrečiais kultais ir religiniais ritualais. „pirmiausia tradicinio kūrinio tikslas, – teigia chantal maillard, – niekuomet nebuvo „meno darymas“, o siekis
įkūnyti tuos kanonus, ritmus ir materialaus dvasinio
gyvenimo apraiškas, iš kurių sukurta visata, skirta artimam dalyvavimui tų, kurie kontempliuoja kūrinį. tai
lemia, jog menininkas yra ne kas kitas, o darbininkas,
išmanantis, kaip įgudusiai pritaikyti taisykles, sukurtas
išmintingų mokytojų. taigi darbas yra tarsi nuasmenintas, todėl čia nevertėtų kalbėti apie originalumą įprastine
prasme – kaip išskirtinių ar naujų bruožų turėjimą, kaip
kad mes, dabartiniai žmonės, į tai žvelgiame. darbo originalumas skleidžiasi jo jungtyje su savo ištakomis. todėl indų menas šia prasme labiausiai yra artimas jogai:
kitais žodžiais tariant, individo santykiui su absoliutu
(kalbu apie hinduistinę tradiciją, o ne budistinį gandharos meną, kuris yra graikiškojo formalizmo asimiliacija
ar panašaus pobūdžio mogolų dinastijos valdovų rūmų
aplinkoje sukurtus paveikslus) susijungimo kelias (sąvoka yoga kilo iš šaknies yuj, kurios reikšmė – „pa(si)
kinkyti“, „susijungti“).“ (maillard, 2010, p. 190–191) Kita
vertus, lygindami indų ir vakarų meno raidos kelius turime pripažinti, kad Indijoje anksčiau nei Vakaruose ryškėja
išimtinai su estetiniu meistriškumu susijusios meninės veiklos
atsiskyrimas nuo praktinės utilitarinės sferos.
nepaisant daugybės vakaruose nusistovėjusių stereotipų, turime pripažinti, kad tradicinės indų estetikos
šalininkų požiūriai į meną, jo vietą ir paskirtį visuome-
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nės gyvenime daug artimesni vakarų europos viduramžių kultūrai nei tiems, kuriuos regime Kinijoje ir Japonijoje. Šią giminystę tikriausiai nulėmė akivaizdžios
hierarchinių visuomenės struktūrų paralelės ir panašus
estetikos bei meno vertybių vaidmuo kultūros vertybių sistemoje. subtilus indų estetikos ir meno žinovas
a. K. coomaraswamy savo garsiojoje esė Indijos meno
supratimas ne tik išryškino bendražmogišką tradicinės
indų estetikos ir meno prasmę, bet ir atskleidė vidines
sąsajas su krikščioniškąja vakarų europos estetika bei
menu. „žodis menas, – aiškino ananda K. coomaraswamy, – visur reiškia tą patį, t. y. teisingą daiktų gaminimą, recta ratio factibilium. suprantantieji šį recta ratio buvo
vadinami išsilavinusiais, o tie, kurie kūrybos produktais
tik mėgaujasi, nesuvokia jų esmės – beraščiais: docti rationem artis intelegant, indocti voluptatem [išsilavinusieji
meno teoriją išmano, neišsilavinusieji juo tik mėgaujasi].
<...> čia estetinis pasitenkinimas reiškia jausmą, analogišką matematiko, išgyvenančio lygties grožį, ar teologo,
kontempliuojančio dievo vaizdinį, jausmui <...> tai intelekto mėgavimasis protingais dalykais, besiskiriančiais
nuo juslinio išorinės estetikos sukelto mėgavimosi, kai
bandome suvokti kūrinius atsiedami juos nuo simbolinio
turinio.“ (coomaraswamy, 1981, p. 141) mokslininkas
teisingai pastebi, kad ir indijoje, ir viduramžių europoje
mėginimas apriboti meno sukeliamą estetinį pasitenkinimą vien jausmais būtų, scholastų terminija kalbant,
„estetinis neraštingumas“.
tačiau, kita vertus, akivaizdu, kad vyraujančiomis
estetinėmis nuostatomis indų meno tradicija gerokai skiriasi nuo modernios vakarietiškos. pirmiausia indų meną
apskritai galima vertinti kaip tiesioginį indų laikysenos
gyvenimo atžvilgiu atspindį. Jų santykis su gyvenimu
geriausiai atsispindi keturių pagrindinių dorybingam
žmogui keliamų reikalavimų teorijoje. iš čia plaukia išskirtinis indijoje šimtmečiais vyravusių religijos, mitologijos poveikis indų tradicinei meno sampratai. daugelis
mums geriau pažįstamų ir tvirtai įėjusių į pasaulinio
meno istoriją indų tradicinio meno formų skleidžiasi religinės ir mitinės pasaulėžiūros vaizdinių, simbolių, siužetų apibrėžtoje erdvėje, todėl kontempliuojant juos lydi
sunkiai žodžiais nusakomas „dalyvavimo“ religiniame
vyksme jausmas, kuris nuolatos įžvalgesniam tyrinėtojui
primena, kad hermeneutiniam gelminių indų tradicinio
meno sluoksnių interpretavimui būtinas geras konkrečius meno reiškinius pagimdžiusio konteksto išmanymas. į šią problemą atkreipia dėmesį minėta ch. maillard, kuri pastebi, kad „nagrinėdami tradicinį indijos
meną, mes kalbame tarsi apie religinį dalyvavimą, o ne
apie statišką stebėtojo poziciją. vakaruose žmonės painioja du dalykus: jie nori atskirti religinius kūrinius nuo
konteksto ir perkelti juos į svetimą muziejų bei prekybos vietų aplinką. tai lemia, jog darbai yra ontologiškai
pakeičiami: religinio meno objektas tampa „meno kūriniu“.“ (maillard, 2010, p. 195)
Kita vertus, pagal klasikinius idealus susiformavusią vakarų estetinę sąmonę pirmiausia traukia ir žavi išorinis formos grožis, jos sugebėjimas kurti harmoniją. todėl
harmoninga forma čia tarsi tampa svarbiausiu meno kūrinio ir suvokėjo estetinio ryšio veiksniu, nes būtent es-
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tetinis formos grožis suvokėjo sąmonėje gimdo estetinio
pasitenkinimo jausmą, jis žavisi iš formos grožio sklindančiais emociniais ir intelektualiniais fluidais. indų
estetinė ir meninė sąmonė atsiriboja nuo tokio estetinio
fenomeno esmės suvokimo ir remiasi kitais principais.
estetinėje kontempliacijoje čia taip pat žavimasi dailiomis formomis, tačiau jos suvokiamos pirmiausia kaip
nepalyginti aukštesnio dvasinio prado išraiška. vadinasi,
forma čia traktuojama tik kaip dvasios vaisius, nes tik iš
hierarchiškai aukštesnės dvasios gali išplaukti tas linijų,
spalvų, muzikos garsų, dainavimo, šokio judesių, kompozicijos tobulumas, principinis neišsakomumas, kuris
sukelia suvokėjo susižavėjimą. todėl tikras meno kūrinys indų estetikos tradicijoje suvokiamas kaip pirminio
dvasinio prado išraiška, imlus estetinis simbolis, kurio gelminė
esmė niekuomet negali būti išsakyta iki galo.
ir pagaliau – dar vienas specifinis indų meno bruožas, kuris itin akivaizdus vaizduojamojoje dailėje, – naratyvumas. gilles béguinas, teigdamas, kad „indų menas
pirmiausia yra naratyvinis“ (béguin, 1997, p. 10), neabejotinai yra teisus, nes indų estetikos ir meno tradicija
yra smarkiai paveikta indų civilizacijos istorijoje viešpatavusių literatūrinės estetikos formų, kurių poveikis
buvo labai stiprus ir pasaulietinės, ir religinės dailės
tradicijose, kuriose regime gausybę iš senųjų epų ir religinės literatūros puranų bei džatakų perimtų motyvų. tuo indų meno tradicija gerokai skiriasi nuo rytų
azijos. priešingai plačiai paplitusioms stereotipinėms
nuostatoms, indijoje jau nuo žilos senovės buvo plačiai
kultivuojamos ir įvairios pasaulietinės meno formos,
pasiekusios didžių aukštumų muzikos, dainavimo, šokio, poezijos, architektūros, skulptūros, tapybos ir kitose
meno srityse. pasaulietiniai menai, tokie kaip portretinė
tapyba ir skulptūra, dažnai minimi įvairiuose literatūriniuose tekstuose, epuose.
tekstuose apie portreto meną nuolatos pabrėžiama
ištikimybės tikrovei, netgi natūralistiniam panašumui į
modelį svarba, reikalaujama, kad jie būtų pavaizduoti
tikroviškai, atrodytų tarsi kvėpuojantys. Šiam natūralistiniam įspūdžiui išgauti buvo pateikiamos įvairios
rekomendacijos meninės išraiškos priemonių srityje. iš
čia plaukė sudėtingiausios trijų dimensijų meno kūrimo
taisyklės pasitelkiant lanksčios linijos, kontūro, modeliavimo, šviesos, tamsos ir perspektyvos teikiamas meninės
išraiškos galimybes. savo natūralistinėmis nuostatomis
indų portretinė dailė ir ne tik ji daug artimesnė antikos
ir vakarų dailės tradicijai nei menininko kūrybinę laisvę ir sąlygiškumą aukštinančioms kinų ir japonų dailės
tradicijoms.

M e c e N AtA I , A R c h I t e K tA I ,
A M At I N I N K A I I R M e N I N I N K A I

Kultūros ir meno mecenavimas hindustano civilizacinėje erdvėje turėjo senas tradicijas. nuo magadhos valstybės iškilimo laikų klasikiniu periodu galingiausi valstybių, o vėliau ir galingų maurijų ir Kušanų imperijų
valdovai telkė apie save žymiausius poetus, muzikantus,
architektus, vaizduojamosios dailės ir kitų meno sričių
specialistus. Šios mecenavimo tradicijos neišnyko ir suirus didžiosioms imperijoms, jos buvo tęsiamos ir feoda-
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linio pusiasalio kultūrinės erdvės susiskaldymo metu,
kai skirtinguose regionuose galingiausių valdovų rūmų
aplinkoje išsiskleidė daug skirtingų budizmo, džainizmo
ir hinduizmo tradicijas plėtojančių architektūros ir vaizduojamosios dailės mokyklų.
Šias meno mecenavimo tradicijas tęsė ir iš vidurinės
azijos kilę islamiškos mogolų dinastijos valdovai, kurie
buvo unikalūs meno mecenatai net pasaulinės civilizacijos istorijos požiūriu. mogolų dinastijos pradininkas babūras išskirtinį dėmesį skyrė knyginės kultūros, mokslo,
architektūros ir įvairių meno rūšių plėtotei. imperijoje
nusistovėjusią kultūros ir meno mecenavimo tradiciją
tęsė ir babūro palikuonys imperatoriai akbaras, džahangiras, Šah džahanas, aurangzebas, kurie daug prisidėjo
prie indų ir islamo kultūros bei meno tradicijų sintezės ir
naujos indoislamiškos kultūros, estetikos ir meno tradicijos įsivyravimo. Jų pastangomis milžinišką teritoriją aprėpusi mogolų imperija įžengė į naują kultūros, estetinės
minties ir meno raidos etapą, kuris, išskyrus fanatiško ortodoksinio islamo adepto aurangzebo valdymo metus,
pasižymėjo religine tolerancija, pagarba įvairių religinių
tradicijų menininkams. mogolų imperatoriai milžiniškas
lėšas ir daug energijos skyrė grandiozinių indoislamiškos architektūros ansamblių bei meno plėtros projektų
finansavimui. Jie patys kūrė ir kuravo daugybės didingų
architektūros ansamblių praktinio įgyvendinimo projektus. daugybė išlikusių mogolų dinastijos dokumentų
vaizduoja valdovus kaip didžiuosius imperijos statytojus, kuriančius įvairius projektus ir įdėmiai stebinčius jų
įgyvendinimo eigą. Šaltiniai liudija, kad daugelis didžių
mogolų rūmų menininkų buvo artimi imperatorių šeimų
draugai ir įtakingi valstybėje žmonės.
įgyvendinant mecenatų sumanymus reikšmingiausias vaidmuo teko architektams, kurie, kaip minėjome,
paprastai buvo išsilavinusio kilmingo brahmanų, tai yra
dvasininkų, luomo nariai, atliekantys jiems pavestas valdovo ar kokio kito aukštuomenės atstovo pavestas funkcijas. todėl svarbesnių architektūros ansamblių kūrimo
nuopelnai dėl šios priežasties neretai buvo priskiriami ne
konkrečiam architektui, o būtent mecenatui, kuris siekė
savo dorybes ar nuopelnus išaukštinti finansiškai remdamas konkretaus sakralinio ar pasaulietinio objekto statybos procesą. architektas parengdavo detalų šventyklos
ar rūmų projektą, remdamasis mecenato pageidavimais,
o praktiškai jį įgyvendinti pavesdavo jau konkrečioms
žemesnių kastų akmentašių, raižytojų ir kitų sričių amatininkų brigadoms. todėl šilpašastros skirtos ne intelektualiems žmonėms (kokie, pavyzdžiui, buvo natjašastrų
adresatai – poetai, dramaturgai, teatro režisieriai), tačiau
pirmiausia paveldimų architektų, skulptorių, tapytojų
cechų nariams šilpinams (śilpin, rūpakāra, citrakāra), t. y.
meistrams, kurie savo gyvenimo ir kūrybos principais
labai priminė vakarų europos viduramžių amatininkų
cechų narių kūrybinę veiklą, daugiau traktuojamą kaip
amatas nei kaip menas. Jų autoriams pirmiausia rūpėjo
ne grožis, estetiškumas, o funkcionalūs, praktiški dalykai: ar pastatas atitiks savo paskirtį, ar jo dekoras, įvairūs
puošybos, skulptūriniai elementai tiks pasaulietinėms
funkcijoms, ar sakraliniams tikslams statant konkretiems
dievams pašlovinti skirtus maldos namus.
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todėl, pavyzdžiui, glaudžiai susijusios su architektūra skulptūros indijoje suvokiamos ne kaip kūrybinės
veiklos vaisiai, o pirmiausia kaip sakraliniai objektai,
įvairių dievybių ar dieviškųjų kūrybinių jėgų įsikūnijimas, atskleidžiantis estetinius konkrečios religinės
krypties idealus. Šilpašastrose dažniausiai išskiriamos
aštuonios pagrindinės šilpinų profesijos: portretinė tapyba (ālekhya), rašymas, medžio darbų meistro, altorių
ir plytinių namų statyba, akmens apdorojimas, auksakalystė, dievų vaizdinių kūrimas (devakarma) ir tapyba
(citrakarma). architektūra čia gretinama su skulptūra,
muzika, šokiu (bhattachraya, 1963, p. 124).
cechiniais principais kuriamuose kanoniniuose religinio meno kūriniuose svarbiausios savybės buvo naudingumas, funkcionalumas ir grožis. Šių trijų kategorijų
išskyrimas aiškiai apibrėžia tarpinę architektūros ir vaizduojamosios dailės padėtį tarp amatų ir menų. todėl
kultinio meno objektų kūrėjas šilpinas atliko ir amatininko, ir menininko funkcijas. Jos aprėpė visas pagrindines sakralinės architektūros, skulptūros, tapybos ir
taikomosios dailės sritis, išskyrus šventyklų projektų kūrimą, – tai buvo išimtinė religiniam kultui tarnaujančių
brahmanų, t. y. žynių, kastos prerogatyva.
siekimas vaizdine forma įprasminti naujus religinius,
filosofinius, estetinius idealus ir stiprėjanti kova dėl įtakos
dvasinio gyvenimo srityse vertė įvairių krypčių ideologus
atkreipti dėmesį į kultinę architektūrą ir su ja susijusius
menus, plačiau panaudoti jų teikiamas galimybes religijos mokymams iliustruoti. indų architektūros tradicija
yra labai turtinga savo istorinių ir regioninių stilių įvairove. čia sąveikauja ir konkuruoja tarpusavyje įvairios
archajinės, budistinės, džainistinės, hinduistinės, islamiškos ir kitokios architektūros formos, smarkiai paveiktos
konkrečiuose hindustano regionuose skirtingu istoriniu
metu viešpatavusių architektūrinės estetikos principų bei
griežtai apibrėžtų normatyvinių nuostatų, besiremiančių
skirtingomis techninėmis konstrukcijomis ir naudojamomis statybos medžiagomis. indijoje architektūros statinių
kūrimo procesas buvo itin kruopščiai kodifikuojamas,
pakluso griežtiems konkrečios religinės tradicijos ar konkretaus regiono kanoninėms estetinės kodifikacijos sistemoms. Kiekvienas regionas turėjo savo specifinį tipologinį žodyną, pritaikytą konkrečioms klimato sąlygoms ir
prieinamoms statybinėms medžiagoms. tradicinėje indų
architektūroje amatininkams po architekto skiriamas pagrindinis vaidmuo ir tai atsispindi architektūrai skirtuose traktatuose. „sanskrito kalbos žodis sthapati, – aiškina
raj rewalas, – yra savo prasme artimiausias architektui.
paraidžiui verčiant jis reiškia „erdvės žinovas“, „erdvės
valdovas“ ir pabrėžia architekto vaidmenį organizuojant
ir tiksliai nustatant erdvės santykius su įvairiomis architektūrinio statinio funkcijomis. indiškojo klimato šiltumas
sudarė palankias sąlygas gyvenimui siauriau atribojant
statinio vidų ir išorę. todėl indų architektai geriau išnaudojo įvairias kiemų, stogų–terasų ir viso statinio tūrio teikiamas galimybes.“ (raj rewal, 1986, p. 12)
Šventyklos buvo statomos remiantis įvairiais motyvais: siekiu pamaloninti konkrečius dievus, pavaldinius,
pagarbinti valdovų protėvius, pergalingus žygius, išsaugoti žuvusiųjų atminimą statant šventyklas jų laidojimo
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ar žuvimo vietose. ankstyviausios klasikinio periodo
šventyklos, paskirtos Šivai, višnui, durgai, džainistiniams ir budistiniams dievams, iškilo apie 300–200 m.
pr. Kr. Jos buvo statomos iš plytų ir medžio, todėl iki
nūdienos neišliko. seniausios liekanos datuojamos apie
iv a. pradėjus plačiau naudoti patvaresnes statybines
medžiagas (įvairių rūšių smiltainius, granitą, marmurą), susiformavo savitos džainistinės, budistinės ir įvairių hinduizmo krypčių architektūros tradicijos, kurioms
pagal statinių gausą, įvairovę ir meninę kokybę nedaug
lygių surasime žmonijos istorijoje.
didingos ir įvairių formų sakralinės architektūros
iškilimas indų civilizacijoje skatino architektūros ir vaizduojamosios dailės estetikos plėtotę, ryškėjančią architektūros ir vaizduojamosios dailės sakralizaciją, ikonos
formos meno su visapusiškai išplėtotų kanoninių vaizdinių sistemų atsiradimą. stiprėjant galingų konsoliduojančių religinių sistemų įtakai, lokalinių indijos architektūros ir dailės formų įvairovė tolydžio niveliavosi
veikiama suvalstybintų religinių, filosofinių, estetinių
idėjų, kurios, nustelbdamos regionines tradicijas, formavo savitą indų architektūrinės estetikos ir su ja tiesiogiai
susijusios architektūros bei vaizduojamosios dailės stilių
įvairovę. „Ši architektūra, – pasak subtilaus indų architektūrinės estetikos žinovo henri parmantierio, – visais
laikais išsiskyrė dviem pagrindiniais bruožais: konstrukcijos sistema ir komponavimo būdu. Konstrukcijos sistemos esmė – panaudojimas judėjimo iliuziją sudarančių
konstruktyvių elementų sangrūdos, prioriteto teikimas
smailiems strėliniams skliautams, kuriuos sudaro viršuje
susiglaudžiančiais spinduliais susieinančios konstruktyvios linijos. Komponavimo būdas remiasi nuolatiniu tų
pačių elementų pakartojimu tarsi kylant aukštyn vis mažėjančiais laipteliais. visa indų architektūra remiasi šiais
dviem išeities taškais.“ (parmantier, 1948, p. 15)
iš archajiškų vedų epochos aukurų išsirutuliojęs sakralinis simbolinis statinys – šventykla nuo žilos senovės buvo indų dvasinio ir visuomeninio gyvenimo
centras, kuriame viskas buvo griežtai reglamentuota pagal amžiais susiklosčiusius kanonų reikalavimus. todėl
šventykla tradicinei indų architektūros estetikai yra tarsi
pirmapradis modelis, savotiška pradžia visko, kas šį sakralinės energetikos centrą supa, pirmiausia tų statinių ir
skulptūrų, kurios išsidėsto apie ją ir paklūsta harmoningų proporcijų dėsniams bei funkcinei logikai. sakralinėje
hinduistų, budistų, džainistų, tantristų architektūroje ilgainiui susiformavo savitos eksterjero, interjero, religinių
ir ikonografinių simbolių sistemos. vaizdiniai išorinėse
šventyklų sienose ir interjeruose turėjo nukreipti suvokėjo dėmesį į pagrindinį sakralinio garbinimo objektą.
indų šventyklos architektūra, pasak stellos Kramrisch,
savo besiskleidžiančių sandų gausa erdvinių elementų
kalba atskleidė intelektualias ir gyvas aukščiausiojo principo apraiškas, kuriose dievybė iškildavo įvairių simbolių
pavidalais. „vaizdinys, – rašė ji, – yra dievybės išraiška
konkrečiame meno kūrinyje, o statinys yra vienu metu
dievybės kūnas ir namai.“ (Kramrisch, 1955, p. 10)
mūsų aptarti vastušastrose ir šilpašastrose išdėstyti
estetiniai principai veikė klasikinės epochos architektūros raidą, kuri plėtojosi dviem pagrindinėm kryptim: pa-
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saulietine ir religine. ryškus ekonominis ir politinis šalies
pakilimas iv a. pr. Kr. suteikė postūmį pasaulietinės architektūros plėtotei, miestų, valdovų ir aristokratų rūmų,
tvirtovių, visuomeninės paskirties pastatų susirinkimų
rūmų, muziejų, teatrų statybai. Šis procesas plačius mastus pasiekia maurijų dinastijos epochoje, kai formuojasi
saviti indų architektūros, vaizduojamosios dailės estetikos principai ir idealai, kurie vyrauja indų kultūroje
daugelį šimtmečių.
remiantis bendrais estetiniais mandalų diagramų
principais, įvairiose milžiniškos imperijos dalyse statomi
taisyklingo geometrinio plano miestai, tiksliai orientuoti
į pasaulio šalis. tai atkartojo kosmologinį visatos modelį,
kurio centre – mitinis kalnas meru. miestų centre iškildavo ištaigingi valdovų rūmai, o apie juos taisyklingai išsidėstydavo aristokratijos ir privilegijuotųjų kastų narių
rūmai. toliau nuo centro – žemesnių kastų ir paprastų
miestiečių namai. amatininkai dažniausiai gyveno už
miesto ribų uždaruose cechų kvartaluose.
atsižvelgiant į socialinę šeimininko padėtį ir kastinę
priklausomybę, skiriami penki pagrindiniai gyvenamųjų namų tipai. visi jie buvo statomi remiantis griežtais
architektūrinės estetikos traktatuose apibrėžtais kanoniniais reikalavimais ir modulio principais. valdovų
rūmai pasižymėjo didingumu ir ištaigingumu, buvo
daugiaaukščiai, su daugybe vidinių sienų, iškilmingomis svečių priėmimo salėmis, paveikslų galerijomis, verandomis, vedančiomis į vidinius sodus, kuriuose buvo
poilsio paviljonai. pasiturinčių miestiečių namai pasižymėjo paprastesniais architektūrinės kompozicijos principais, buvo dviaukščiai arba triaukščiai, su dviem arba
trimis vidiniais kiemais, išeinančiais į parką. paprastų
miestiečių namai buvo kuklesni. Ašvalajana grihjasūtroje
(ii, 8) kalbama apie tradicinio gyvenamojo namo viduje
esantį centrinį stulpą, kuris simbolizavo pasaulio medžio
ar vadinamojo indros stulpo, jungiančio žemės ir dangaus pasaulius, idėją, be to, atliko ir labai svarbią konstrukcinę funkciją, nes rėmė namo stogą.
svarbiausi klasikinio periodo pasaulietinės architektūros laimėjimai susiję su miestų, valdovų rūmų ir
tvirtovių statyba. reikšmingiausi maurijų epochos pasaulietinės architektūros paminklai – iii a. pr. Kr. graikų
keliautojo megasteno ir kinų vienuolio Faxiano aprašyta
radžagrihos tvirtovė šalia nalandos ir didingi maurijų
dinastijos imperatorių rūmai pataliputroje. pasak minėtų
svetimšalių, pagrindinis šių nežemiško grožio rūmų interjero akcentas buvo milžiniška svečiams priimti skirta
salė, kurią puošė daugybė dešimties metrų aukščio poliruoto granito kolonų su kapiteliais ir puikios skulptūros. tačiau estetiniu ir meniniu požiūriu brandžiausi
indų klasikinio periodo architektūros ir vaizduojamosios
dailės kūriniai susiję ne su pasaulietiniu, o su intensyviai nuo iii a. pr. Kr. besiplėtojančia kultine architektūra ir vaizduojamąja daile, kurioje vyraujančias pozicijas
įgauna budizmas, nedideliuose centrinės indijos arealuose – džainizmas ir mažiau reikšminga brahmaniškoji
hinduistinė tradicija, kurios pėdsakų išliko labai nedaug.
iii a. pr. Kr. indų architektūroje ryškėja svarbūs pokyčiai,
kurie siejasi su platesniu kietų akmens rūšių pasitelkimu
statybose greta tradicinių plytų ir medžio.
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nataradžos šventykla. čidambaram, tamil nadu

akmeninė architektūra išplinta meno mecenato imperatoriaus ašokos valdymo metais, kai šalyje statoma
daug budistinių šventyklų, vienuolynų, stūpų, memorialinių stulpų. rašytiniai šaltiniai teigia, kad, valdant
ašokai, buvo pastatyta tūkstančiai monumentalių akmeninių stulpų ir stūpų, kuriose buvo laikomos buddhos
relikvijos. svarbiausi šios epochos (iii–iv a. pr. Kr.) architektūros paminklai yra vakarų indijoje (orisoje, dekane) ir pietuose. tai iš vientisų uolų iškalti budistiniai
vienuolynai, šventyklos bei džainistų gyvenamieji ir kultiniai pastatai, iš kurių aukštu meniniu lygiu išsiskiria
garsus džainistų uolų vienuolynas bhubanešvare orisoje
ir budistinės adžantos šventyklos bei vienuolynai dekane. radikalūs poslinkiai architektūroje ir kituose meno
rūšyse išryškėja stiprėjant islamizacijos procesui. tai itin
akivaizdu mogolų dinastijos valdymo laikotarpiu.

VA I z D U O J A M O J O M e N O
KONcePcIJA IR SO cIALINIS
D A I L I N I N K O S tAt U S A S

Kitaip nei indų poezijai ir dramai skirta estetinės minties tradicija, kuriai daug dėmesio teikė įvairūs rafinuota
ir išpuoselėta, taisyklinga sanskrito kalba rašę teoretikai, vizualiųjų menų srityje buvo kita padėtis. čia buvo
stipriau juntamas religinės minties poveikis, kuris lėmė
įvairių kanoninių nuostatų bei sudėtingų ikonografinių
sistemų įsigalėjimą. į šį aspektą atkreipia dėmesį subtilus indų estetikos žinovas, sanskritologas v. v. ivanovas:
„indų vaizduojamojo meno istorija yra glaudžiai susijusi
su indų religinės, filosofinės minties istorija. pastaroji ne
tik nulėmė vaizdavimo pobūdį (dauguma meno kūrinių,
tarp jų ir tie, apie kuriuos kalbama minėtuose traktatuose, vaizduoja dievus), tačiau ir vaizdavimo galimybes,
nes ilgai tokios tradicijos kaip, pavyzdžiui, budistinė
apskritai neigė antropomorfinio vaizdavimo galimybę.
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dėl to augo vaidmuo kitų tradicinių simbolių (tokių kaip
jau minėtas pasaulio medis – bodhi budistiniame mene);
todėl ta ikoninė tradicija, kuri atsispindėjo brahmaniškoje literatūroje, veikiant budizmui labai susilpnėjo ir
naujai atgimė daug vėliau. Šiai problemai skirtas traktato Divyāvadāna skyrius padeda apčiuopti kelią, vedusį nuo šio ankstyvojo „antikanoninio“ budistinio meno
istorijos etapo prie vėlesnio.“ (ivanov, 1979, p. 26) todėl
indų vaizduojamojo meno estetika neišvengiamai turėjo
reaguoti į tuos poslinkius, kurie ryškėjo įtakingiausiose
sakralinio meno tradicijose, evoliucionuojančiose nuo
abstrakčios į antropomorfinę simboliką.
Kita vertus, šastrinės tradicijos traktatų autoriai dažniausiai imasi ne sudėtingų estetikos ir meno filosofijos problemų gvildenimo, o labiau apsiriboja įvairiomis
techninėmis jų darbinės veiklos problemomis, kurios
tiesiogiai siejasi su kanoniškais architektūros pastatų
statybos ir įvairių vaizduojamosios dailės įvaizdžių kūrimo principais. todėl lyginant su iš brahmanų kastos
kilusiais architektais, skulptoriai ir pastatų interjerus
dekoruojantys tapytojai buvo traktuojami kaip mažiau
reikšmingi kūrėjai. daugeliui indų kultūros mylėtojų
tikriausiai atrodys parodoksalu, kad tradicinėje indų
kultūroje pagal religinius dharmašastrų normatyvinius
reikalavimus įvairios su amatininkų ir menininkų darbine ir kūrybine veikla susijusios profesijos buvo vertinamos kaip „nešvarios“ ir brahmanams nederamos.
toks požiūris lėmė tai, kad menininkai privalėjo griežtai laikytis aukštesnėje hierarchinėje pakopoje esančio ir
atsakingo už architektūrinio objekto visumą architekto
keliamų reikalavimų.
labai retai galime surasti patikimai dokumentuotas
net nuostabiausių indų skulptūros ar tapybos šedevrų
autorių pavardes, nes tai buvo iš esmės anoniminė tradicija. tačiau teigti, kad indų dailininkai buvo labiau
beveidžiai kūrėjai nei vakarų viduramžių skulptoriai ar
tapytojai, būtų rizikinga. pasak paskirų tyrinėtojų, maurijų ir Kušanų imperijų gyvavimo metu universitetinės
studijos buvo privalomos ne tik profesionaliems mokslininkams, bet ir poetams, dramaturgams, architektams,
tapytojams, skulptoriams. apie tai savo vii a. kelionių
po indiją aprašymuose liudija huanzangas, praleidęs kelerius metus budistų vienuolynuose ir aplankęs guptų
imperatorių rūmus.
neatsitiktinai, pradedant paskirais Kušanų imperijos laikotarpio kūriniais, aptinkame įrašytus individualių menininkų arba cechų vardus ar akmentašių skiriamuosius ženklus. tiesa, tai greičiau išimtis nei taisyklė.
vėliau iškiliausiems menininkams buvo suteikiama teisė
pasirašyti savo skulptūros kūrinius ir tapybos paveikslus
ne tik cecho, bet ir savo individualiais ženklais, liudijančiais apie socialinio statuso pokyčius. Kai kurie išlikę
tapybos ir skulptūros kūriniai turi patikimus ženklus,
leidžiančius juos tiksliau dokumentuoti. garsūs skulptoriai ir tapytojai, tiesa, neabejotinai mažiau nei poetai,
dramaturgai, buvo valdovų rūmų pasididžiavimo objektas, todėl rūmuose neretai būdavo įkuriamos jų studijos ir suteikiama galimybė ruošti sau pamainą. tačiau
paprastai jie būdavo visiškai priklausomi nuo valdovų
ar mecenatų, kurie suteikdavo užsakymus ir galimybes
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praktiškai įgyvendinti savo kūrybines ambicijas. menininkų dirbtuvės, kuriose jie kūrė savo kūrinius, buvo
vadovaujamos meistro, bet nebūtinai menininko. Jose
dirbo įvairūs pameistriai ir mokiniai, kurie, atlikdami
įvairius pagalbinius darbus, pamažu įvaldydavo kūrybos proceso subtilybes.
sprendžiant pagal negausius gana vėlyvus, tik nuo
viii a. išlikusius, rašytinius šaltinius, skulptoriai ir metalo graveriai bei apdirbėjai sudarė atskirą nuo seniausių
laikų amatininkams artimą socialinį sluoksnį, kuriame
įsitvirtino saviti amatininkų ir menininkų gildijų gyvenimo principai bei cechų tradicijos. ilgainiui šios gildijos
transformavosi į paveldimas kastas, kurių nariai dažniausiai tęsdavo protėvių pasirinktą profesiją, nes nuo
vaikystės būdavo apmokomi jos subtilybių. nors rankų
darbas indijoje buvo menkiau vertinamas nei kitos dvasinės kūrybos sritys ir amatininkų bei menininkų profesijai
buvo būdingas žemesnis nei architekto socialinis statusas, tačiau indų kultūroje veikė savi dėsniai. įvairios kūrybos sferos, nepaisant kastinės visuomenės struktūros,
realioje meninėje praktikoje nuolatos sąveikavo, todėl
dailininkus veikė ir iš dvasinės, ir iš materialinės kultūros sklindančios įtakos. tradicijų puoselėjimas ir perimamumas ilgainiui sąlygojo hindustano pusiasalyje aukštą
profesinių paslapčių, meistrystės lygį, kuris vienodai būdingas daugybei skulptorių, tapytojų, muzikantų, šokėjų
ir kitų meno sričių atstovams. tačiau, kita vertus, puikūs
skulptūros ir tapybos kūriniai buvo ypatingo estetinio
susižavėjimo objektas. Šis skulptoriaus ir tapytojo darbą
lydintis prieštaravimas atsispindėjo ir vaizduojamajai
dailei skirtuose traktatuose.
vadinasi, skulptoriaus ir tapytojo profesinės paslaptys dažniausiai būdavo paveldimos ir perduodamos iš
kartos į kartą. Jų darbinė veikla jau senovėje buvo pasiekusi tam tikrą diferenciacijos ir specializacijos lygį.
žemiausios kvalifikacijos darbuotojai atlikdavo mažiausiai techninių profesinių įgūdžių reikalaujantį darbą, pavyzdžiui, akmens skaldykloje, kur iškirsdavo iš bendros
masės ir ruošdavo skulptūroms skirtus akmens blokus,
kartais atlikdavo pirminį nereikalingų masių nukapojimo darbą, kiti iškaldavo juose būsimo kūrinio kontūrus,
įvairias ornamentines detales, šlifuodavo akmens luitus,
o kvalifikuočiausi meistrai išbaigdavo ir išdailindavo
svarbiausius skulptūros elementus. apie architektūros
ir darbų seką, pobūdį liudija archeologų atkasti dėl kokių nors priežasčių nebaigti architektūriniai ansambliai.
greta jų aptinkama daug neišbaigtų blokų, kirstukų, tik
kontūrais nužymėtų piešinių linijų, kurios taip ir liko tik
projektuose.
Kitaip nei architektai, kurie keliaudavo po įvairių regionų valdovų rūmus siūlydami savo paslaugas,
skulptorių cechai arba gildijos dažniausiai lokalizavosi konkrečiose svarbiausiose dinastijų sostinėse, politiniuose, kultūriniuose ir religiniuose centruose, kur buvo
didžiausias jų veiklos socialinis užsakymas ir poreikiai.
apie ankstyvuosius Šiaurės indijoje gyvavusius dinastinius ir kūrybos centrus dharą, tripurį, Kanjakubiją
žinome labai nedaug, tačiau, pavyzdžiui, apie išskirtinį
mathuros vaidmenį indų vaizduojamosios dailės istorijoje yra daug daugiau dokumentuotų žinių, čidam-
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baramo, Khadžuracho ir kiti milžiniški architektūriniai
ir skulptūriniai ansambliai, piligrimystės centrai varanasyje ir daugelis kitų panašių tikriausiai iškildavo dėl
konkrečių vietovių šventumo ar glaudaus ryšio su greta
funkcionavusiais konkrečios religinės tradicijos ideologiniais centrais.
ne tik vietinės kilmės, bet ir iš samarkando kilusios
islamiškos mogolų dinastijos atstovai itin daug nuveikė
keliant socialinį menininkų statusą, nes garsiausi menininkai per oficialius priėmimus ir šventes buvo greta
aukštuomenės. valdovai statė specialias materialiai aprūpinamas menininkų dirbtuves, negailėjo lėšų brangioms medžiagoms, telkė apie save žymiausius imperijos
ir gretimų kraštų menininkus, daug nuveikė imperatorių
rūmuose keldami socialinį menininkų statusą. žymiausiems menininkams buvo suteikiama teisė pasirašinėti
savo kūrinius, jų nuopelnai ir kūriniai buvo fiksuojami
įvairiuose rūmų raštuose. hindustano pusiasalio erdvėje
daugelis rūmuose susispietusių menininkų turėjo tvirtą
socialinę padėtį, nepaisant šį regioną nuolatos draskančių politinių kivirčų ir pilietinių karų. silpstant vienam
meninių iniciatyvų centrui žymiausi menininkai dažniausiai nesunkiai surasdavo mecenatus kituose.

h I e R A R c h I J O S P R I N c I PA S I N D ų
eStetIKOJe IR MeNe

indų estetikos tradicijos savitumą rodo požiūris į menų
hierarchiją. Ji skiriasi ne tik nuo klasikinėje vakarų Friedricho schellingo, georgo hegelio ar arthuro schopenhauerio estetikoje, tačiau ir rytų azijos šalyse (Kinija,
Japonija) įtvirtintų menų hierarchijos principų. civilizacinėje hindustano erdvėje estetinės minties raidą smarkiai veikė įvairių menų iškilimas menų hierarchijoje.
skirtingais amžiais ir skirtinguose regionuose tas poveikis buvo skirtingas. „hierarchijos sąvoka, – rašė thomas
munro, – persmelkia visą indų estetiką, kur a) įtvirtinant
kylančios tvarkos struktūrą, vienoms meno rūšims, žanrams teikiama daugiau reikšmės negu kitoms; b) vienos
estetinio išgyvenimo formos yra aukštinamos, sudvasinamos, suasmeninamos ir universalizuojamos labiau
negu kitos. aukščiausiame lygmenyje išnyksta įsivaizduojami subjekto ir objekto skirtumai, ir jiems suvokti
nebereikia jokių išorinių, jausminių paskatų.“ (munro,
1965, p. 76)
tradicinės indų estetikos nustatyta menų hierarchija
svarbiausiais ir savarankiškiausiais menais laiko poeziją,
muziką ir architektūrą. tapyba ir skulptūra suvokiamos
kaip pavaldžios architektūrai. vadinasi, tradicinė indų
estetika pirmiausia gvildena šias tris meno rūšis: poeziją, muziką ir architektūrą. todėl „estetika, kaip dailiųjų
menų filosofija, tiesiogiai siejasi su šių menų, žinomų
kaip RasaBrāhma Vāda, NādaBrāhma Vāda ir VāstuBrāhma Vāda, filosofiniais aspektais. estetika, aiškinama kaip
dailiųjų menų mokslas, tiesiogiai siejasi su kiekvieno iš jų
meninės išraiškos priemonėmis.“ (pandey, 1959, p. l–2)
vediniame raidos etape besąlygiškai viešpatavo literatūrinės formos, kurios jautriau ar ne itin jautriai reagavo į estetinės sąmonės poslinkius. glaudus vedinės
poezijos ryšys su plačiuosiuose gyventojų sluoksniuose
kultivuojamais muzika, šokiu, drama atspindėjo pagreitį
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įgaunantį meno raidos ir jo estetinio apmąstymo procesą,
kuris išryškėjo svarbiausiuose klasikinio periodo dramai,
muzikai ir tapybai skirtuose estetiniuose traktatuose.
su archajiškiausia poetine tradicija tiesiogiai susijusi
literatūra indijoje tradiciškai laikoma aukštesniu menu.
tokį požiūrį tikriausiai galima paaiškinti nenutrūkstama, daugiau kaip 5000 metų aprėpiančia, turtinga epine
bei filosofine tradicija. taip pat nereikia pamiršti, kad
literatūra jau nuo vedų laikų glaudžiai siejosi su kulto
himnais, poezija neretai buvo laikoma sakraliniu menu.
todėl jau nuo vedų laikų menų hierarchijoje besąlygiškai vyrauja poezija, kurios tobuliausia forma yra drama.
„poezija, – rašė K. pandey, – yra aukščiausia meno rūšis,
o drama – aukščiausia poezijos meno forma. todėl estetika, kaip dailiųjų menų filosofija, indijoje analizuojama
ne remiantis muzika, skulptūra ar tapyba, bet daugiausia
kreipiantis į dramos meno kontekstą. muzika ir regimasis spektaklio pavidalas buvo laikomi antriniais dramos
elementais. tokio požiūrio priežastys yra akivaizdžios.
įvairiausias gyvenimo situacijas daug lengviau atkurti
dramoje nei kitose meno rūšyse. mat drama kreipiasi
iš karto į du jutimo organus, kuriems yra suteikiamas
aukštesnysis estetiškumo lygmuo. todėl drama valdo
kitus menus, taip pat ir poeziją.“ (pandey, 1959, p. 1–2)
poezijos iškilimas menų hierarchijoje stimuliuoja poezijai
ir dramai skirtų teorinių traktatų kūrimą. neatsitiktinai
indijoje poetikai ir dramos menui skirti traktatai ne tik
glaudžiai susipina su bendrąja estetikos problematika,
bet ir pretenduoja į aukščiausio ir pagrindinio mokslo
apie estetinį pasaulio suvokimą ir meninę kūrybą vietą.
taigi estetika, kaip „dailiųjų menų filosofija“, indijoje
pirmiausia apmąsto sintetinio dramos meno dėsningumus. sukurti svarbiausi dramos estetiniai principai ir
kategorijos vėliau taikomi kitiems menams.
būtent poetikos ir dramos menui skirtuose traktatuose (natjašastrose) skleidžiasi svarbiausias mokymas
apie rasą (estetinį išgyvenimą). vedų epochoje menų
hierarchijoje besąlygiškai viešpatavo dialogą su dievų
pasauliu užmezgusi poezija, todėl ankstyvajame indų estetinės minties ir meno raidos etape estetinius kitų meno
rūšių principus labai veikė išskirtinė poetinio meno ir
iš jo išsirutuliojusios dramos svarba menų hierarchijoje. vėliau, atsiradus vaizdinio religinių idealų įkūnijimo
poreikiams, suklestėjo architektūra ir su ja susijusios
skulptūra, tapyba. ankstyvojoje klasikinio periodo vaizduojamosios dailės estetikoje juntamas stiprus dramos
meno, o vėliau ir muzikos poveikis. Šiuos pokyčius puikiai iliustruoja senieji estetiniai indų traktatai, kuriuose
aptinkame daugybę aliuzijų į estetinius įvairių meno
rūšių principus.
hindustano pusiasalyje viduramžiais įsigalėjusioje
menų hierarchijoje, kitaip nei vakarų ar rytų azijos, tapybai, palyginti su architektūra ir skulptūra, teko antraeilis vaidmuo. tai galima paaiškinti menkesniu poreikiu
tapybos kultinėms reikmėms. skulptūrai įvairių religinių
konfesijų šventyklose teko nepalyginti svarbesnis interjero puošimo ir religinių siužetų iliustravimo vaidmuo.
Kodėl taip atsitiko, galime tik spėlioti. tačiau tikriausiai
tvirtas amatininkystės tradicijas turinčiame subkontinente ir dažniausiai kultiniams poreikiams tarnaujanti
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skulptūra atrodė parankesnė ir ilgaamžiškesnė lyginant
su daugybės technologinių dalykų reikalaujančia tapyba. Kita vertus, skulptūros kūriniai dėl medžiagos, iš kurios buvo kuriami, lengviau išliko po daugybės invazijų
ir pilietinių karų, o tapybos kūriniai drėgno subtropinio
klimato sąlygomis nyko greičiau. tai viena priežasčių,
kodėl išliko mažiau ir vėlesnių tapybos kūrinių.
tapyba civilizacinėje hindustano erdvėje buvo žinoma jau nuo seniausių laikų. iki nūdienos paskirose
vietovėse, dažniausiai olose ir akmens priedangose, aptinkama išlikusių įvairių sieninės tapybos pavyzdžių
fragmentų. ankstyviausi hindustano pusiasalio geografinėje erdvėje randami uolų tapybos kūriniai, vaizduojantys gyvūnus ir žmones, aptikti madhja pradešo
valstijoje, datuojami vėlyvojo paleolito epocha. tai įvairiais mineraliniais dažniausiai žalsvos ir rusvos spalvos
pigmentais nupieštos gyvūnų medžiojimo scenos. mezolito periodu šalia medžioklinių scenų, elnių, antilopių,
raganosių, panterų ir kitų gyvūnų atvaizdų vis didesnis
vaidmuo teko įvairiems moters vaisingumo kultams,
buvo vaizduojamos gimdančių ir su mažais vaikais moterų figūros. neretai uolose aptinkamos ir ekspresyvių
šokio judesių moters figūrų atvaizdai.
apie tolesnę tapybos raidą trūksta patikimų duomenų, nes, neišlikus seniausių tapybos pavyzdžių, informacijos semiamės tik iš įvairių literatūros šaltinių. Kokybiškai naujas tapybos raidos etapas prasideda apie v a. pr.
Kr., kai iškyla pasaulietinė rūmų kultūra ir prasideda
įtakingų antivedinių religinių antireforminių sistemų
plėtotė. nors dievų vaizdiniai buvo kuriami molbertinės tapybos darbuose, tačiau dėl jų neilgaamžiškumo
ir nepatvarumo jie neįgavo didžiulės reikšmės religinių
idealų sklaidoje ir ritualinio vyksmo estetiniame apipavidalinime. apie ankstyvosios ikibudistinės tapybos raidą
fragmentiškų žinių pasisemiame iš ankstyvųjų tapybinės
estetikos traktatų. dėl nežinomų priežasčių nuo v a. pr.
Kr. intensyviai besiplėtojusi molbertinė tapyba iii a. sunyko ir vėliau atgimusi pasiekė savo klestėjimo apogėjų
guptų epochoje.
apie neišlikusios pasaulietinės molbertinės tapybos
raidą klasikiniu periodu galime spręsti tik iš rašytinių
šaltinių ir keliautojų, pavyzdžiui, huanzango, liudijimų.
Ramajanos tekstas, žymūs indų kultūros atstovai bhasa,
Kalidasa, bhavabhūtis, dandinas ir indiją lankę svetimšaliai liudija, kad ant medžio lentų ir audinių tapomi
molbertinės tapybos paveikslai puošė rūmų ir turtingų
miestiečių namų interjerus. vatsjajanos Kamasūtroje rašoma, kad „kiekviename name galime surasti tapybai
skirtų lentų ir puodą su teptukais“. (Ks ii, 35) iš rašytinių šaltinių žinoma, kad per šventes gatvėje buvo statomos specialios paveikslams eksponuoti skirtos galerijos.
traktate Nāradaśilpa randame detalų molbertinės tapybos galerijų (citraśālā), kurios dažniausiai buvo statomos
pačiame miesto centre priešais valdovų rūmus, aprašymą. tai įspūdingi pastatai su daugybe vestibiulių, terasų,
vidinių kiemų, apgaubtų galerijomis (nšp, iii, 10). rūmų
interjero portretus regime adžantos freskose. portretinė tapyba taip pat dažnai minima įvairiuose literatūros
kūriniuose ir teoriniuose traktatuose pabrėžiant, kad jie
turėtų būti natūralistiniai ir kad juose vaizduojami žmo-
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nės turėtų atrodyti tarsi kvėpuojantys. bhasos dramoje
Dūtavākya vienas herojus detaliai gvildena specifinius
molbertinės tapybos bruožus.
būdama neatsiejama rūmų kultūros, aukštuomenės
ir turtingų miestiečių buities dalis, molbertinė tapyba
buvo plačiai paplitusi. Jos kultivavimas klasikiniu periodu buvo būtinas išsilavinusiai asmenybei. ankstyviausi
iki nūdienos išlikę paveikslai buvo surasti Kailasanathos šventyklų komplekse Kančipurame, pastatytame
karaliaujant palavų dinastijos valdovams. Kiti maždaug
tuo pat metu sukurti, laiko smarkiai pažeisti paveikslai
aptikti talagirišvaro šventykloje pietų arkoto regione.
tačiau labiausiai žinomi šio periodo paveikslai yra apie
viii a. datuojami tamil nadu tapiniai iš džainistų sitanavasalos uolų šventyklos, sukurti ankstyvuoju pandijų
periodu. paveiksluose vaizduojami tradiciniai indų tapybos motyvai, valdovai, vienuolis, šokių scenos. vėliau
tematika tapo įvairesnė ir tapyba atspindėjo kasdienį
žmonių gyvenimą, šeimos gyvenimo scenas, moteris su
kūdikiais, laidojimo ceremonijas, įvairius gyvūnus: antilopes, jaučius, raganosius, panteras, epų siužetus, dievų
ir pusdievių pasaulį. vėlesnių paveikslų aptinkama daugelyje skirtingų indijos regionų šventyklų.
įvairių sričių literatūriniai šaltiniai, epai, dramos ir
poetiniai kūriniai pateikia daug fragmentiškų žinių ir
apie viduramžiais gyvavusias įvairias tapybos formas,
miestuose ir rūmuose išplitusius nedidelio formato tapybos kūrinius. indų tapyboje vyravo keli pamėgti siužetai ir temos, ankstyvuoju jos raidos periodu dažniausiai
buvo vaizduojami įvairūs kasdienio žmonių gyvenimo
siužetai: gimimas, šeimos šventės, šokiai, laidojimo, valdovų ir karių pagerbimo ceremonijos. plėtojantis religinėms sistemoms ir siekiant vaizdiniu pavidalu įtvirtinti
savo idealus, svarbi vieta teko įvairiems mitiniams ir religiniams siužetams, įvairių dievų, deivių, apsarų vaizdiniams. daug dėmesio tapyboje buvo skiriama įvairių
religijų legendų iliustravimui. Jose buvo vaizduojami ir
liaudies pamėgti didžiųjų indų epų Ramajanos ir Mahabharatos herojai, o plintant islamo religijai suklestėjo ir
miniatiūros bei kaligrafijos menai.
tačiau kalbant apie viduramžiais įsigalėjusią menų
hierarchiją negalime nepastebėti išskirtinės sakralinės
architektūros padėties, kuri, plėtojantis džainizmui ir
įvairioms hinduizmo pakraipoms – vaišnavizmui, šaivizmui, šaktizmui ir tantrizmui, iškyla menų hierarchijoje ir
sieja daugybę kitų menų. todėl hinduistinėje estetikoje
ir mene sustiprėja hierarchinio mąstymo principų poveikis. hierarchinis mąstymas skleidžiasi įvairiomis kryptimis ir rodo neobrahmanizmo ideologijos siekius įvairių
hinduizmo krypčių estetikoje atspindėti kastinius visuomenės pasidalijimo principus. todėl, pavyzdžiui, viduramžių architektūros traktatuose valdovų rūmai pagal jų
hierarchinius rangus yra skirstomi į devynias pakopas.
garsiame architektūros problemoms skirtame traktate
Manasarašilpašastra pateikiami aštuonių tipų miestų ir
gyvenviečių aprašymai, kuriuose kvartalų, namų planavimo bei statybos principai taip pat paklūsta griežtiems
kastinės ir socialinės hierarchijos principams.
Kitas hierarchinio mąstymo aspektas atsiskleidžia
sakralinei architektūrai ir vaizduojamajai dailei skirtuose
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udaješvaros šventykla. udajapuras, madja pradešas

estetiniuose traktatuose, kuriuose hinduistinių šventyklų kompoziciniai principai ir pagrindinės konstruktyvios detalės simboliškai atspindi dangiškąją ir žemiškąją
viduramžių žmogaus hierarchinės pasaulio struktūros
sampratą. Šiems griežtiems hierarchijos principams paklūsta ir šventyklose laikomi aukščiausio rango dievų atvaizdai, po kurių rikiuojasi kiti dievų ir pusdievių panteono personažai. neretai hierarchiškai aukščiausio rango
dievai šventyklose yra apsupami jiems patarnaujančiais
dievais. pavyzdžiui, hinduistinės šventyklos traktuojamos ne kaip vieno, o kaip daugelio dievų ar įvairių to paties dievo persikūnijimų apgyventi namai ir kiekvienas
suranda vietą pagal savo hierarchinį rangą. hierarchijos
principas neabejotinai turi poveikį netgi interjero architektūrinės erdvės planavimui. todėl daugelyje šventyklų greta pagrindiniam dievui skirto centrinio altoriaus
projektuojama daugybė mažesnių altorių, nišų, įvairios
formos įdubimų sienose, kuriuose apgyvendinami antraeiliai dievai ir pusdieviai. Šios dangiškos hierarchijos
principais yra pagrįstos visos sudėtingiausios konkrečių
religijos krypčių ikonografinės sistemos, kur daug kas
estetiniuose traktatuose smulkiausiai reglamentuojama
remiantis hierarchijos principais.
aptariant menų hierarchijos problemas, negalima
nepaminėti išskirtinės muzikos ir šokio svarbos, nes šios
meno sritys nuo žilos senovės atliko svarbų vaidmenį
indų visuomenės gyvenime: muzikai buvo teikiama mistinė prasmė, ji neretai buvo traktuojama kaip sakralinis
menas, vienas būdų bendrauti su dievų pasauliu. buvo
tikima, kad dievas yra muzikos garsas, užliejantis visatą,
o vibracijos ir garsai sukūrė visą pasaulio įvairovę. indų
mitai teigė, kad visa, kas gyva, yra kilę iš pirmapradės
vibracijos, tai yra garso nada, kurį visatos kūrėjas brahma
išgavo grodamas cimbolais. iš čia plaukė legenda apie
brahmos sukurtą penktąją Natya arba Gandharva Veda,
gvildenančią muzikos, šokio ir dramos problemas. indų
muzikos estetika plėtojosi glaudžiai sąveikaudama su
ritualine praktika, mitologija, religija ir filosofine metafizika, o turtinga ir įvairi indų muzikos tradicija formavosi
glaudžiai sąveikaudama su arijų, persų, graikų, hunų,
mongolų, tiurkų, arabų ir kitų tautų muzikos tradicijo-
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mis. Kiekvienas svarbus šeimos ir bendruomenės gyvenimo įvykis, nuo vaiko gimimo iki laidojimo apeigų, jau
nuo senovės buvo lydimas muzikos. įvairios klasikinės
muzikos mokyklos ilgainiui išsirutuliojo iš ritualinės ir
liaudies muzikos sąveikos. pamažu susiklostė griežtai
reglamentuoti muzikinės pedagogikos principai ir išplėtotos muzikinės sistemos, kurios pavertė indiją vienu
svarbiausių pasaulio muzikinės kultūros centrų su originalia muzikos estetikos, muzikos teorijos ir muzikantų
rengimo bei muzikavimo tradicija.
greta muzikos išskirtinė vieta indų menų hierarchijoje teko šokio menui, kurio ištakos tikriausiai siejasi su
archajiškiausiais medžioklės, maginiais ir pirmykščių
bendruomenių šventiniais ritualais, per kuriuos spontaniškai vizualizuojant emocinius išgyvenimus impulsyviais kūno judesiais ir rankų gestais formavosi indų
šokio užuomazgos. nenuostabu, kad sprendžiant pagal
seniausių protoindiškų civilizacijų artefaktus ir vedų
epochos poetinius paminklus šokis jau nuo seniausių
laikų įgavo išskirtinę svarbą įvairiuose magiškuose ir
religiniuose ritualuose. todėl ir klasikinio šokio tradicija
indijoje turi kelių tūkstančių metų įvairiais tekstais, tarp
kurių yra ir Natjašastra, pagrįstą estetiką ir meno raidos
istoriją. minėtame autoritetingiausiame klasikinės indų
estetikos tekste detaliai aptariamos šokio funkcijos, estetinio poveikio galimybės, daugelyje skyrių detaliai analizuojami įvairūs pirštų ir rankų, skirtingų kūno dalių
judesiai ir daugybė kitų svarbių estetinių šokio meno
komponentų.
amžių tėkmėje įvairios šokių tradicijos formavosi
skirtinguose šalies regionuose ir glaudžiai siejosi su juose gyvavusiomis folklorinėmis ir religinėmis tradicijomis, nes šokio menas buvo plačiai kultivuojamas ne tik
per liaudies šventes, bet ir atliekant įvairias iškilmingas
ceremonijas, ypač hinduistinėse ir tantristinėse šventyklose, kai jaunos gražios merginos per šokio ritualą
buvo simboliškai sutuokiamos su įvairiais dievais. Jos
ilgai ir kruopščiai buvo rengiamos ritualiniams šokiams
įvairiose greta šventyklų gyvavusiose šokių mokyklose. neretai jos buvo traktuojamos kaip devadāsī, tai yra
„dievų tarnaitės“, arba apsaros (skr. apsarā – „debesų ar
vandens dvasia“), plačiau žinomos kaip vadinamosios
„dangiškos šokėjos“. tantrinėje tradicijoje šokėjos neretai atlikdavo ir padedančių pasiekti aukščiausią palaimą
indikatorių ar netgi kurtizanių funkcijas. vėliau islamizuotoje hindustano dalyje šokio menas, kaip ir muzikinė
kultūra, patyrė musulmoniškojo rigorizmo ir islamiškų
kraštų muzikos ir šokio tradicijų įtaką. indų šokio meno
tradicijoje, lyginant su kitomis vakarų ir rytų tautų
tradicijomis, išskirtinę svarbą įgavo simbolinę prasmę
turintys rankų gestai, veido išraiškos, ritmiški rankų,
kojų, kitų kūno dalių judesiai, šokčiojimai, apsisukimai,
aprangos detalių spalvos ir pan., kurių simbolika dėl išskirtinės šokio svarbos indų menų hierarchijoje savitai
atsispindėjo ir kitose meno rūšyse, ypač indų skulptūros
tradicijoje. vadinasi, šokio estetikos įtaka persmelkia ne
tik indų skulptūrą, tačiau ir muziką, dramą, kostiumą,
poeziją, tapybą, islamizuotą kaligrafiją ir miniatiūrų tapybą. Šiuo aspektu žvelgiant, galima teigti, kad šokis
tampa visa persmelkiančio indų estetinio fenomeno da-
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limi. net vienas svarbiausių hinduistų panteono dievų
Šiva dažniausiai vaizduojamas šokio judesyje. ilgainiui
indų civilizacijos erdvėje išryškėjo keturios iki nūdienos
gyvuojančios pagrindinės indų klasikinio šokio mokyklos – Bharatanatjam, Kathakali, Kathak, Manipuri ir daugybė kitų mažiau reikšmingų regioninių klasikinio ir
liaudies šokio mokyklų, kurios tęsia tūkstantmetes indų
šokio meno tradicijas.

S I M b O L I N I O M ą S t y M O P R I N c I PA I

simbolis, kaip savita meninė struktūra, užgimsta mitinės sąmonės stichijoje ir glaudžiai siejasi su archajiškiausiais indų estetinės sąmonės lygmenimis, kuriuose
formuojasi konkrečios ženklų, meninių vaizdinių sistemos, susijusios su įvairių religijų meno tradicijų ikonografinėse sistemose įtvirtinta globa, draudimais ir pan.
simbolis indų, kaip ir kitose meno tradicijose, slepia savyje prasmę, idėją ir kitus svarbius dvasinius dalykus.
todėl vaizduodami dievus indų menininkai nekelia sau
tikslo imituoti žmogiškų formų grožio, kaip kad elgiasi
graikų menininkai, tačiau pirmiausia siekia išreikšti ir
perteikti tą gelminį dvasinį turinį, kurio šios dieviškos
formos yra pripildytos. Kita vertus, kai siekia atspindėti žmogaus grožį, jie pirmiausia pabrėžia jo idėją, o ne,
kaip graikų ir vakarų estetikos tradicijoje, idealizuoja
gražias žmogiškas formas. Jie apeliuoja arba į abstrakčiai
suvokiamą grožio idėją, arba į tas grožio formas, kurias
suranda žmogų supančios didingos gamtos įvairovėje.
tačiau netgi paprasčiausioms iš gamtos perimamoms
formoms indų menininkas suteikia universalesnę simbolinę prasmę.
Kita vertus, nevertėtų pamiršti, kad simbolis indų
meno tradicijoje neretai įgauna tokio ženkliškumo bruožų, kuriems būdingas neišsemiamas vaizdinio daugiareikšmiškumas. daugelio plačiai indų mene paplitusių
simbolių gelminės prasmės negalima pažinti racionaliai,
į juos reikia „įsijausti“, pajusti jų projekciją į amžinybę. ir
pagaliau, simbolis indų sakraliniame mene savo komunikacinėmis galimybėmis yra glaudžiai susijęs ne tik su
religine, tačiau ir su vientisa archajiška mitine sąmone,
nes siekia pateikti vientisą pasaulio vaizdą.
aptariant indų meno simboliškumo problemą negalima pamiršti ir išskirtinės literatūrinių meno formų,
ypač dramos, svarbos, kurio poveikis įvairioms estetiškumo ir meno apraiškoms buvo milžiniškas. Šis indų
estetikai ir menui būdingas simboliškumas tiesiogiai siejasi su išskirtine sanskrito kalbos reikšme ir jai būdingu
semiotiškumu. sanskrito kalba išsiskiria itin išplėtota sinonimika, sąvokų konotacijų įvairove, stilistiniu variantiškumu, daugybe paralelinių ir vieną kitą papildančių
įvairiausių meninės išraiškos formų, vadinasi, ir užslėptų simbolinių prasmių. chantal maillard, daug dėmesio
skyrusi įvairių indų meno simboliškumo aspektų analizei, pabrėžia, kad indų meno esmė formuojama ne tik iš
sanskrito literatūrinės tradicijos, mitologijos ir religijos
išplaukiančiais naratyviniais, tai yra atpasakojamaisiais,
aspektais. „pirmiausia, – teigia ji, – simbolio funkcija yra atstovauti informacijai, kurios neišreiškiamumas
reikalauja ko nors vizualaus, kad galėtume ją pasiekti
taip, kaip kad prieiname prie žemiškųjų dalykų. be to,

NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 3 (576)

surasundari su vaiku. Khajuraho, Xi a.

35

estetikos ir meno krypčių šalininkų traktatuose susiklosto sudėtingos simbolių sistemos, kurių tikslas perteikti užslėptą didžiųjų religijų kūrėjų mokymų prasmę
ir svarbiausius jų gyvenimo įvykius. tokie yra būties
ratas, simbolizuojantis buddhos mokymą, pėdų atspaudai, šventojo medžio Bodhi, daugybės hinduistinėje ikonografijoje pamėgtų gyvūnų – jaučio, liūto, arklio ir kiti
vizualiai suvokiami simboliai, kurie simbolizuoja konkrečius dievus.
priklausomai nuo konkrečios emocinės dievo, pusdievio ar herojaus emocinės būsenos indų vaizduojamojoje dailėje gyvavo keturios pagrindinės figūros pozos.
susikaupimo ir psichinės pusiausvyros būseną simbolizavo stovinti arba sėdinti rimties ir kontempliacijos
būsenoje figūra, ekspresyviai palinkusi į priekį sėdinti
figūra simbolizavo energijos sklaidą ir pan. ne tik figūros
pasilenkimas, bet ir galvos, plaukų forma, rankų, pirštų judesiai, antakių kanoniškos formos turėjo didžiulę
simbolinę prasmę, kurią meistras turėjo perteikti suvokėjams. tačiau jei vaizduojant dievus ir pusdievius, kitus
svarbesnius konkrečios religijos panteono personažus
šių normatyvinių nuostatų buvo laikomasi, kai menininkai vaizduodavo paprastus mirtinguosius, jų kūrybinės
nuostatos neretai buvo daug laisvesnės.
didžiulę simbolinę prasmę indų estetikoje taip pat
įgavo spalva, spindesys, simbolizuojantys dievišką prigimtį, tyrumą, aukščiausią grožį, ir daugybė kitų konkrečios religijos adeptui savaime suprantamų ne tik religinę,
bet ir estetinę prasmę turinčių dalykų.
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Ra sa Kut ka itė
nevykusiai nutapyta

skersai manęs

potėpiai buvo per silpni
per daug skiediklio
per platus teptukas
tokia draiskana stovėjau patvory
iki galo nenutapyta
negalėdavau net išsirėkt
šonai prairdavo
nuo tokio vidinio kiaurumo
buvau įpratus tylėt
kad niekas neįtartų
jog manyje spalvų per mažai
per mažai sielos
ugnies akyse neturėjau
vien skiediklis
jaučiau jį burnoj
mirties kvapą nurydavau
kad tik nieks neįtartų
mano mažumo mirtingo
garstyčios grūdo saujoj
suspaudus laikiau
kad nors tas neiškristų
o manyje sukerotų
slyvų žiedais pavasary kvepėčiau
bitėms nerūpėtų mano menkystė
lakštingalos suoktų
tada jau ir man nerūpėtų
mano atrodymas
gulėčiau pievoje su smilga lūpose
ir nusišvilpt man
ant jūsų dvasingumo

dienos užlietos drumzlinu vandeniu
plaukia pro šalį veidai be kontūrų
tai kas sudūžta
išnyksta
be garso
sulėtintas bespalvis filmas
be jokio siužeto
tik skauda
nes traukia kažkas grandinę
skersai pilvą
atlaidžiai šypsausi
nes tai gyvenimas per mane eina
aplūžusiais dantimis
dalį savęs nusikąsdamas

***

ateisiu pas tave iš gilumos
nakties prarajos išnirsiu su svaiguliu
vėjų kliedėjimais ir paukščių būriais
atskrisiu ant peties nutūpsiu
kaip snaigė
kaip baltas pienės lašas
nukrisiu ant lūpos
tik nelaižyk
kad neapkarstų

sapno vaškas
išgyvensiu
net ir sapnuodama mirusio sapną
dūmas sugrėbtas sidabro šakutėm į laužą
laša lyg vaškas
sapnas į mano akis sugrąžintas gyvenimui
išgyvensiu
kai žalzganos bangos užpils slyvos žiedus
kartu su delnais išsiskleidusius
virš jūros tavo sparno šešėlis praskris
ir akmeniu kris
išgyvensiu
nors jau seniai nėra ryto
virš mano menkystės tik kerpės ir samanos
dūluoju kampe
karčiais dūmų tumulais apkamšyta
išgyvensiu
net kai kalnas nukris ant manęs
ir ūkanom pražydės balzganas žvirgždas
išgyvensiu nes jau būsiu ne čia
piešiu vaizdus
išsiliejusi sapno vašku į tavo vyzdžių kertes
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kai nebelieka

apie nieką

sniego pilna burna
pilnos kišenės šalčio

viskas
daugiau jau nebeturiu ko pasakyti
tai bus eilėraštis apie nieką

ne man nešalta
tik nieko nebejaučiu
gulbės nukirstais kaklais boluoja ant ledo
kažkur ten mano akys
tarp nukritusių pilnačių
guli jausmai pelenais iškliedėti
oda prišalusi prie bemiegių naktų
visi keliai užpustyti
per daug yra praeities
per daug debesų virtusių akmenimis
kad virš savo kūno
dar įstengčiau pakilt
belikę tik užšalę sapnai

dugne kol lede
rugpjūčio naktį mėnulis
nulipdytas iš sniego tirpsta
per mano akis varva
mėlynas vaškas
į ežero dugną leidžias lyg kūnas nuvargęs
iš lėto
kaip gerai jog žuvys nebylios dugne
akmenys tylūs vėjai nesiaučia mintys

panašiai jaučiasi motina
palaidojusi sūnų
tuštuma kuri prislegia iki nebūties
taip tuščia
kad nebereikia nieko
net didžiausias žiedas pasiklys
toje tuščioje erdvėje
šaižiausias staugsmas liks neišgirstas
galite sušaudyti mane
mano gyvenimas taip pat apie nieką
todėl man neskaudės
kai spjaudysit ar padegsit
mano žodžiai tuštesni už mane
už mano eilėraštį
ir net neprašau
kad atrištumėt man rankas
ar nuo akių nuimtumėt raištį
jei nieko nėra manyje
tai ir ten nieko nerasiu

kaip gerai kad niekas neklausia
kodėl atėjau ko man reikia
ir gerai jog tavęs čia nėra
kad debesys kuriuose tavo veidas
negali nuskęst
nuo šiol gulėsiu dugne
kol ledas nuo tavo akių atitirps

rasa KutK ai tė . Varna

NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 3 (576)

38

akimirka

bešališka

paskui jau ne debesys
nusileido ant manęs
o akmenys prispaudė
subėgo į akis kitas pasaulis
kitas matymas kuris buvo toks pat
tik pilkai nudažytas
kaip miškas tolumoje kaip rūkas
virš upės brėkštant numanomi kontūrai
to kas niekada nesibaigia
kasdienis praradimas
ir atradimas
žinant kad tai laikina ir dabar jau nebėra
ko džiaugtis ir verkti nes viskas
kas tau priklauso
priklauso tam kurio jau nebėra

trisdešimt devynios su puse skylutės
mano plaštakoj
kuri guli tirpstančio sniego klane
prie dilbio prisiūta pirštinė
megzta prosenelės savo mamai
o aš vis dar čia
nors medžiai su šaknimis išskrido amžiams
ir vis dar nieko neveikiu
nors pilna pirštinė obuolio sėklų
krentančių į vaiko akis
ir vis dar nieko nenoriu
nors paukščiai lizdus susisuko mano ausy
kiaušinius ridena link strėnų
kad pagimdyčiau choralą
bet aš neturiu klausos
regos neturiu uoslės nejaučiu skonio
kai sliekais virtę žodžiai rangosi tarp dantų
man nebjauru
ir man neliūdna
nes lavonui jau nebereikės mirti

žvėrys
mano ašaros nebėra tokios skaidrios
kaip to murzino vaiko
kuris moka verkti balsu kaip paukštis
pritilusiam parke
kuris dar turi daug ko paklausti
tikėdamas kad būdama tokio dydžio
aš jau žinau visus atsakymus
bet esu kaip niekad tuščia
mano šešėlis žino daugiau negu aš
mano akys pilnos nematymo
pilnas bičių dūzgimo juodas debesis
virš mano galvos
eik vaike pas žvėris
įsikniaubk į jų kailį
jie suteiks tau daugiau šilumos
jų akys skaidresnes
gerk jų ašaras
ir kai užaugsi
tavo akys bus pilnos šviesos

iš seno piešinio
žinojau
tai nebus lengva
nes išeities nebūna
kai uždaras langas
durys užremtos
kai šauki pro kaulus ir odą ne balsu
o tyla
kuri mane viksvom supjausto
nebylio judesiais įnirtingai vaitoju
palindusi po savo vokais
tai tik boružės skausmas
keli juodi taškai ant sielos
kuriuos sulesa atsiųstas tavo paukštis
su užrašu ant žiedo
we‘ll meet again

NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 3 (576)

39

Vladas žukas

Dailininkas Stasys Ušinskas

A

plankiau profesoriaus studiją 1972 m. pavasarį:
reikėjo susitarti dėl numatomo diplominio darbo – dailininkui skirtos bibliografinės rodyklės.
dailininko neradau – gulėjo ligoninėje, priėmė žmona.
Ji leido apžiūrėti studijoje buvusius darbus. dideliame
mediniame vienaaukščio namo kambaryje (žiemą čia
tikriausiai šalta) daug dailės: du dideli plafonai, keletas
tapybos paveikslų, dekoracijų eskizai niujorke numatytam statyti lėlių filmui pagal hanso christiano anderseno pasaką Lakštingala, dekoracijų eskizai sofoklio
tragedijai Oidipas karalius, balio sruogos Aitvarui teisėjui,
buvo lėlių, vazų...
Žmonos pasakojimas. „ušinskas jokio archyvo neturi – nesusirašinėja ir gautų laiškų nesaugo, o pasitaiko
įdomių, sakysim, danai kreipėsi medžiagos apie dekoracijas amerikiečių filmui Lakštingala. ušinskas nemėgo
fotografuotis ir nuotraukų nerinko, nesidomėjo savo
darbų recenzijomis. menkai saugojo savo kūrinius. dėl
to mažai išliko jo tapybos darbų – išblaškyti. Jaunystėje
tapė daug, kai kuriems ryški F. léger įtaka. Jau seniai
nebetapo ir naujų darbų nėra. Jubiliejinėje parodoje teko
eksponuoti beveik visus tapybos darbus. daugiau yra

scenografijos darbų – iš jų buvo padaryta didesnė atranka. sunkiau buvo eksponuoti vitražus. parodą ruošiau
aš – sugaišau apie metus: ieškojau paveikslų pas žmones, dariau jų atranką, sudarinėjau katalogą. [paroda
atidaryta 1971 m. spalį vilniuje, parodų rūmuose, eksponuota apie 400 įvairaus žanro kūrinių.] buvau parengusi
visų darbų katalogą, bet neišspausdino. vienų nuomone,
ušinskas – didžiausias vitražistas, kitų – tapytojas, trečių – scenografas. čia reikia pridėti jo darbus lėlių teatrui ir pirmąjį lietuvišką filmą Storulio sapnas.“ (parodos
atidarymo proga buvo demonstruojamas filmas.)
Kitų metų pavasarį vėl aplankiau, šį kartą su darbą apie profesorių rengusia studente a. pažemeckaite. po poros mėnesių nunešiau darbo egzempliorių.
papriekaištavo, kad nepakvietėm į diplominio darbo
gynimą. pasidomėjo analogiška liudui truikiui skirta
bibliografine rodykle. Kartu apžiūrėjome studijoje buvusius darbus. ilgiau stabtelėjau prie gražaus Xvi a. pabaigos – Xvii a. pradžios italų mokyklos „rudojo periodo“ paveikslo. pasidomėjo mano atsineštu ką tik įsigytu
antano martinaičio paveikslu Natiurmortas su paukščiu.
Šyptelėjęs pasakė, kad ir veltui jo neimtų.

stasy s uŠ in s Kas .

Lakūno sapnas, 1939
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1921 m. stasys ušinskas įstojo į 4-ąją Šiaulių gimnazijos klasę. mokydamasis gaudavo Žiburėlio draugijos stipendiją ir uždarbiavo piešdamas kinematografininkams
plakatus. 1926 m. baigė Šiaulių gimnaziją, įstojo į Kauno meno mokyklą, studijavo tapybą (vadovas – Justinas
vienožinskis). 1929 m. vasarį Kauno meno mokykloje
įvykus mokinių streikui „prieš netikusią direkciją“, buvo
nubaustas administracine tvarka – gavo keturias savaites
kalėjimo ir pašalintas iš mokyklos. vis dėlto mokyklos
baigimo diplomą gavo. 1929 m. sukūrė tris ornamentinius heraldinius vitražus Kauno vytauto bažnyčiai ir
išvyko studijuoti į paryžių. valstybinės stipendijos negavo. vertėsi įvairiais dekoratyvinio meno užsakymais,
dažniausiai dirbdavo vadovaujant kokiam nors prancūzų dailininkui. 1930 m. pradėjo studijuoti nacionalinėje
meno ir amatų konservatorijoje (Conservatoire Nationale
des Arts et Métiers) vitražą; dėstė profesorius henri-marcel magne. tuo pat metu moderniojo meno akademijoje
(Académie de l’Art Moderne) studijavo teatro dekoraciją
(vadovė – alexandra exter) ir tapybą (pas Fernand’ą léger), privačiose akademijose (Académie Julienne, Académie
Colarossi) – piešimą. 1933 m. liepos 1 d. gavo Konservatorijos baigimo diplomą, specialybė – teatro dekoratorius-vitražistas.
1933 metais ušinskas sukūrė dekoracijas balio dvariono baletui Piršlybos (balio sruogos libretas pagal liudo giros siužetą). Jos atitiko choreografinį baleto pastatymo stilių – groteskinę pantomimą, beje, artimą
marionečių teatrui.
pasakojo apie marionetes, aiškino, kuo jos skiriasi
nuo lėlių – tai iš viršaus valdomos lėlės. 1934 m. subūrė
kolektyvą, pagal antano gustaičio eiliuotą pjesę Silvestras Dūdelė pastatė lėlių spektaklį. 1936 m. gegužės 6 d.
kino teatro Metropoliten salėje įvyko premjera (su 22 marionetėm). Klausiau, kaip į šią aktorių grupę atėjo monika mironaitė. „Kiti aktoriai įtraukė. teatras patalpų
neturėjo, bet buvo įsigijęs autobusą, tad buvo transpor-
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tabilus. autobusu važinėjo po provinciją, parodė apie 60
spektaklių. 1936 m. išvažiuodamas į Jav, teatrą globoti
pavedžiau aktoriui petrui Zulonui. o jis buvo didelis
mėgėjas kortomis lošti, tad pralošė ir autobusą. taip ir
žlugo teatras.“ (iš tikrųjų teatras buvo uždarytas 1936 m.,
bet ušinskas tuo metu buvo lietuvoje. į niujorką išvyko
1937 m. liepos 1 d. ir išbuvo iki 1938 m. sausio 1 d.)
nuvykęs į Jav, apsistojo niujorke. turėjo plačią programą. andriaus olekos-žilinsko teatrui Bridal Crown
brodvėjuje statomai augusto strindbergo pjesei Vestuvių
vainikas sukūrė šešių dekoracijų ir penkiasdešimties kostiumų eskizus. nikolajaus rericho muziejaus teatrui –
dekoracijas antikinei tragedijai Trojos moterys. statė airis
režisierius m. memter’is, teatras komercinio pobūdžio,
tad prie jo reikėjo taikyti scenovaizdį.
prieš išvykdamas iš niujorko ušinskas 1937 m. gruodžio 21–31 d. rogero smitho galerijoje surengė dekoratyvinio pobūdžio darbų parodą. eksponavo dekoracijų ir
kostiumų eskizus (Vestuvių vainiko, Trojos moterų, Kaune
statytos Jeano robert’o planquette’o komiškos operos
Kornevilio varpai), marionečių fotografijas. Kritika sutiko
palankiai, ušinsko darbus gretino su žymaus dailininko
g. groszo tapyba (žr. a. braziulis. Stasio Ušinsko darbai
New Yorke // Literatūros naujienos, 1938, nr. 1 (68), p. 8).
grįžęs į lietuvą, ušinskas korespondentui alfonsui
braziuliui pasakojo, kad niujorke susipažino su amerikiečių marionečių menu, ten labai paplitusiu, bet dar
gana primityviu. ušinsko lėlės gerokai tobulesnės, jis tikisi jas dar patobulinti ir išradimą užpatentuoti amerikoj.
1938 m. su operatorium alfonsu žibu sukūrė pirmą
lietuvišką įgarsintą marionečių filmą Storulio sapnas (muziką sukūrė stasys gailevičius). Filmas buvo rodomas
plačiajai lietuvos publikai, parodytas ir amerikiečiams.
(matyt, nusiuntė, nes apie antrąją ušinsko kelionę į Jav
duomenų nepavyko surasti.) dailininkas pasakojo: „Firma Fox užsakė dekoracijas ir kostiumus lėlių filmui pagal
hanso christiano anderseno pasaką Lakštingala. davė

s tas y s uŠ in s Kas . dekoracijų
eskizas lėlių filmui Storulio sapnas,
1937
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stasys uŠi nsKas .
Besimaudančios moterys, 1931

avansą.“ dirbdamas Jav, pasiekė technologinių išradimų, kurie buvo užpatentuoti vašingtone. išradimą reikėjo atiduoti firmai, dekoracijų eskizai liko autoriui. darbo
užbaigti neleido prasidėjęs karas.
Dar apie tapybą. 1937 m. aviatorių namams ušinskas sukūrė plafoną dariui ir girėnui atminti. didžioji dalis vokiečių okupacijos metais buvo sunaikinta. išliko tik centrinis kompozicijos fragmentas. tais metais pradėjo kurti
sieninės tapybos darbą Cirkas repetuoja. tai – monumentali kompozicija, pareikalavusi kelerių metų (baigė 1945
m.). 1939 m. sukūrė didelį (3,5 × 2,5 m) sieninės tapybos
darbą Vasaros nakties sapnas (to paties pavadinimo williamo shakespeare’o dramos interpretacija). dailininkas
pasakojo apie didelio formato tapybos darbą Aviatoriaus
pavasaris, prisiminė, kad aviatoriaus portretui pozavo
poetas antanas venclova. 1937–1939 m. sukūrė plafono
muzikiniam teatrui Muzika projekto du variantus, tačiau,
užėjus karui, darbas liko neįvykdytas. tuo metu buvo sukūręs tris heraldinius vitražus Kauno karininkų ramovei,
tačiau per karą jie buvo sunaikinti.
profesorius: „1939 m. niujorko tarptautinėje parodoje eksponavau kompoziciją Lietuva (technika – enkaustika, vaškiniu principu; formatas 9 × 3 m) ir du
monumentaliosios dekoratyvinės tapybos pano Didysis kunigaikštis Algirdas (3 × 2,5) bei Lucko suvažiavimas
(3 × 2,5). technika – matinė aliejinė tapyba. už juos buvau
apdovanotas aukso medaliu. darbai liko niujorke. lietuvoje buvo eksponuoti tų paveikslų projektai (aliejus).“
apie savo tapybos darbus profesorius papasakojo
tokį epizodą. Karo metais gimtojo pakruojo apylinkė-

je pas pažįstamą buvo palikęs keliolika aliejinės tapybos darbų. Šis, neturėdamas lentų, paveikslais uždengė
daržinėlės stogą. pro šalį važiavę vokiečių karininkai
juos pastebėjo, susidomėjo paveikslais ir nupirko. už
gautus pinigus žmogus įsigijo lentų stogui uždengti. Šį
įvykį papasakojo su ironija, be sielvarto. paklausiau, ar
nerašo atsiminimų – reikėtų tokius faktus užfiksuoti.
pasakė nerašąs.
„1940 m. kartu su mstislavu dobužinskiu sukūrėm
lietuvos istorinės heraldikos vitražo projektą. vitražas
padarytas, bet nesumontuotas, jį turiu. Formatas 5 × 3
m. darytas lietuvos bankui, kur dabar yra Kauno miesto
vykdomasis komitetas.“
1958 m. su dailininkė Filomena ušinskaite sukūrė stendus lietuvos paviljonui sąjunginėje žemės ūkio
parodoje. Juos sudarė trys skulptūrinės grupės: Kuršių
marios, Baltijos jūra, Atlantas. „stendai, – tęsė profesorius, – turėjo vitražinį skulptūrinį pobūdį – atvaizduotos Kuršių marių, baltijos ir Šiaurės jūros žuvys. dirbom
dvejus metus.“
„Kauno meno mokykloje nuo 1933 m. prie monumentaliosios tapybos studijos veikė vitražo studija. 1934
m. buvau pakviestas dėstyti. nuo 1940 m. pradėjau vadovauti Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto tapybos ir vitražo studijai. hitlerininkams 1943
m. uždarius institutą, su studentais dirbau nelegaliai.“
1951–1954 m. dėstė vilniaus dailės institute. profesorius
minėjo šiuos savo studentus: monumentalistus Joną
surkevičių, sofiją veiverytę, vladą Jankauską, vytautą povilaitį, vitražistus algimantą stoškų, Kazimierą
morkūną.
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filomena Ušinskaitė:
kūrybinių siekių kelyje
(1921–2003)

G

imtinėn iš amerikos ušinskų šeima sugrįžo
1918-aisiais. dar lietuvoje gimusiam šeimos
pirmagimiui stasiui tuomet suėjo trylika. vidurinysis sūnus lietuvoje ilgai neužsibuvo: vėl išvyko
amerikon ir pasiliko gyventi ten. o 1921 m. balandžio
1 d. gimusios dukrelės Filomenos vaikystė ir mokykliniai metai prabėgo šeimai gyvenant pakruojyje. vėliau
čia buvo įkurtas memorialinis stasio ušinsko muziejus.
broliui stasiui apsisprendus studijuoti dailę, netrukus
pašaukimą menui pajuto ir Filomena. Kaip žinome, vėliau ši meno „bacila“ užkrėtė ir visą šeimą – stasio ušinsko dukros Jūratė ir vida, antroji žmona vitalija blažytė
ir iš šios santuokos gimusi dukra rasa taip pat pasuko
dailės keliu.
„aš užaugau apsupta meno, mūsų šeimoje pagarba
šios profesijos žmonėms buvo begalinė. gyvenome visi
vienuose namuose m. valančiaus gatvėje Kaune: aš su
mama, dėdės stasio šeima ir močiutė. pamenu savo močiutę salomėją ušinskienę, kuri kiekvieną dieną dengdavo baltą staltiesę ant apvalaus didelio stalo ir kantriai
laukdavo iš darbo grįžtančio sūnaus stasio. Jam grįžus,
mums, vaikams, liepdavo nutilti, ir tuomet prasidėdavo
šeimos pokalbiai apie meną“, – pasakoja Filomenos dukra neringa.
taip jau lėmė likimas, kad Filomenai ušinskaitei
visuose darbuose teko žengti koja kojon su broliu. ar
tai gyvenimo dovana? tikriausiai taip. Kur dar reikėjo
žvalgytis, jei naujo, dar nematyto lietuvoje meno idėjos
buvo čia pat, šalia. paryžietiški jų atšvaitai virpėjo talentingoje jos brolio kūryboje. o kur dar ryžtinga avangardistinė šio kūrėjo asmenybė, jo dvasinės valios jėga? Kita
vertus, meninių idėjų gausa, troškimas išbandyti, kas iki
šiol neatrasta, vienijo brolį su seserimi, vertė juos būti
kartu. glaudus ir sėkmingas visą gyvenimą trukęs dviejų
žmonių kūrybinis bendradarbiavimas, abipusės pastangos įvaldyti naujas technologijas ir kūrybinių sumanymų
gausa nulėmė ir meninio stiliaus giminingumą. tai liudija ir iki šiol pasigirstantys specialistų ginčai dėl vieno
ar kito darbo autorystės. daugelį vitražo, stiklo darbų
menininkai kūrė kartu, eksperimentavo su plonasienio
stiklo gamybos technologijomis. Filomena dažniausiai
buvo ne tik pagalbininkė, bet ir bendraautorė, gaila, kad
jos indėlis kalbant apie šios dailės rūšies pasiekimus kartais nepelnytai pamirštamas.
1943 m. Filomena ušinskaitė baigė Kauno valstybinį
taikomosios dailės institutą, vitražo ir teatro dekoracijos
katedrą, kurioje tuo metu dėstė ir stasys ušinskas. 1947–

1951 m. Filomena taip pat dirbo šiame institute dėstytoja.
1951 m., Kauno dailės institutą iš pelėdų kalno perkėlus į
vilnių, tose pačiose patalpose įsikūrė taikomosios dailės
vidurinė mokykla, kurioje Filomena ušinskaitė pradėjo
dėstyti piešimą. 1954 m. šią mokyklą reorganizavus į stepo žuko taikomosios dailės technikumą, ji toliau dėstė
poligrafijos ir dekoratyvinio apipavidalinimo skyriuose.
septintą dešimtmetį, technikume organizuojant stiklo
specialybės studijas, menininkė pradėjo joms vadovauti.
Kaip prisimena tuometinis technikumo direktorius dailininkas andrius valius, lietuvoje atidaromiems stiklo
fabrikams reikėjo stiklo specialistų. Filomena ušinskaitė
buvo geriausiai pasirengusi šios srities profesionalė. vitražo studijos institute, nuolatinis darbas ir eksperimentavimas bendruose projektuose su broliu stasiu suteikė
jai neįkainojamų žinių ir patirties. tiesa, tuo metu trūko
meistrų, kurie būtų galėję padėti dėstytojai ir studentams jų sumanymus įgyvendinti techniškai. Kvalifikuotų
padėjėjų ieškota Kauno aleksoto stiklo fabrike, kur nuo
seno dirbo patyrę, stiklininkystei atsidavę meistrai – stiklo pūtėjai.
dabartiniame Kauno kolegijos J. vienožinskio menų
fakultete, trečiame aukšte, anuomet buvo Filomenos
ušinskaitės asmeninė studija. Kokia įdomi tai buvo patalpa! palei sienas stovėjo lentynos, jose buvo išrikiuoti
pačios mokytojos, mokinių, taip pat ir brolio stasio sukurti stiklo darbai, kampe stovėjo stiklo degimo krosnis, daugybė mėgintuvėlių, trintuvė dažams maišyti,
centre – rytietiškas stalelis. ant jo kolboje buvo verdama kava, svaiginantis jos aromatas pasklisdavo po visą
mokyklą... visi prisimena ir neatskiriamą dalininkės atributą – papirosų Laika pakelį. bet, žinoma, svarbiausia čia
buvo pati studijos šeimininkė – labai graži, nepaprastai
elegantiška... taip Filomenos darbo aplinką prisimena
jos mokiniai ir bendradarbiai.
„mama mane labai mylėjo, tačiau man jos be galo
trūko. atrodė, kad aš jos kaip ir neturėjau, nes darbas
buvo antrieji jos namai“, – kalbėjo dukra neringa, prisimindama, kaip vaikystėje prailgdavo vakarai namuose
belaukiant mamos. grįžus iš darbo, jos kūrybinė diena
nesibaigdavo. Filomena paišydavo knygų iliustracijas,
su skalpeliu skutinėdavo išdegtus stiklo gaminius. nenustojo kurti ir paskutiniaisiais gyvenimo metais, nors
dvylika iš jų praleido invalido vežimėlyje. ant stiklo butelių bei vazelių dailininkė purkšdavo smėlį, sumaišytą
su klijais, taip išgaudama reljefą ar piešinį. savo mintis
bei pojūčius iki paskutiniųjų dienų stengėsi fiksuoti po-
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pieriaus lape. dėl negalios viešumoje pasirodyti vengė,
todėl labai laukdavo jaunystės studijų draugės ir bendradarbės sofijos Juknienės, taip pat iš amerikos į lietuvą
grįžusio dailininko Kazio varnelio, su kuriuo gyvenimą
susieti kadaise sutrukdė negailestingi karo metų verpetai. „mama savo mirtį tiksliai nujautė, ryte dar labai svajojo telefonu pasikalbėti su Kaziu. mirė ji 2003 m. rugpjūčio 19 d. 10 val. 40 min. Šią akimirką lemtingai užfiksavo
laikrodis, Filomenai padovanotas neatskiriamų draugių
ir bendradarbių dailininkių aldonos papartytės ir nijolės Kuklerytės“, – pasakojo dukra neringa.
Kauno senamiestyje, Kurpių gatvėje, kur pro trečio
aukšto dirbtuvės langus atsiveria puikūs vaizdai, prabėgo paskutiniai dailininkės gyvenimo metai. iki šiol
dukros neringos kruopščiai saugomas kiekvienas mamos gyvenimą ir kūrybą menantis daiktelis: jos darbai,
vazos, vitražų projektai, daugybė stiklo ir veidrodžio
šukių, popierėliuose susukti dažai, asmeniniai daiktai,
didžiulė biblioteka ir korespondencija. Ši paroda – tarsi pirmas žingsnis, bandant praskleisti atminties šydą,
siekiant įamžinti šios nepelnytai primirštos menininkės
kūrybą ir veiklą.
neabejotinai svarbiausios Filomenos ušinskaitės
kūrybos sritys buvo vitražas ir dekoratyvusis stiklas. galima teigti, kad menininkė, kaip ir vyresnysis jos brolis
bei autoritetas meno ir pedagogikos srityse stasys ušinskas, į stiklą žvelgė universaliai, įvaldė ne tik vitražo, bet
ir kitas stiklui apdirbti reikalingas technikas.
1950–1970 metais lietuvoje pradėjo ryškiau plėtotis
įvairios taikomosios dailės rūšys. prie jų galima priskirti
ir dekoratyvius dirbinius iš stiklo, kuris iki tol buvo naudotas tik gamybinėje terpėje. išskirtinis dėmesys specifinėms šios medžiagos ypatybėms, eksperimentavimas
ir technikų pažinimas profesorių stasį ušinską ir dalį jo
mokinių paskatino perprasti ir laisvą pūtimą, pūtimą
į reljefinę formą. Šešto–aštunto dešimtmečių kūryboje
šias technikas naudojo ir profesoriaus sesuo bei mokinė
Filomena ušinskaitė. įvaldyti stiklo ištapymo, matinimo
būdai jos stikliniams indams suteikė įvairialypį – kartais
iliustratyvų, o dažniau dekoratyvų – pobūdį. paprastos,
aptakios, bet monumentalios indų formos, stilizuotų,
konstruktyvistinių motyvų dekoras atspindėjo racionalaus komponavimo dėsnius bei apibendrinto piešinio
siekį.
ir stasio ušinsko, ir Filomenos ušinskaitės autoriniai darbai iš stiklo buvo gaminami Kauno aleksoto
stiklo fabrike, kur profesorius buvo įsirengęs personalinę
studiją. čia įgyvendinta daug didelių išlakių formų vazų,
stipriesiems gėrimams skirtų servizų, padėklų, dekoratyvinių lėkščių. įdomu ir tai, kad dailininkai tuo metu
bandė kurti ir stiklines skulptūras. vis dėlto pagrindinė
jų sritis buvo stiklinių indų kūryba. visų šių indų formos
nepasižymėjo itin didele įvairove, tačiau apskritai dirbiniai nestokojo formos saikingumo, laisvai kintančio indų
silueto grožio. didžiausias dėmesys buvo skiriamas indų
dekorui, daugiausiai kurtam glazūra, emaliu, metaline
plėvele, auksuojant ar sidabruojant indą. viename šešto
dešimtmečio straipsnių apie ušinskų dirbinius iš stiklo
buvo rašoma: „ušinskams teko savarankiškai išspręsti
daugelį problemų: stiklo ir dažų sudėtį, degimo būdą
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Fi lomena uŠi nsKai tė . Moteris prieš veidrodį, 1999

ir t. t. neseniai jiems pavyko sukurti keletą pavyzdžių
ant spalvoto stiklo, nes iki šiol buvo tapoma tik ant balto (skaidraus – red.) stiklo. brolis ir sesuo originaliai ir
naujoviškai išsprendė stiklo tapybos problemą.“ Šeštą
dešimtmetį jų induose dažniau vyravo figūrinis iliustratyvus dekoras. deja, kartais čia neišvengta ir ideologizuotos tematikos. septintą dešimtmetį dekore labiau dominuoti pradėjo vadinamoji dizainiškoji, arba festivalinė
estetika, tuo metu persmelkusi visą taikomąją lietuvių
dailę. Ši estetika paskatino taikomosios dailės modernėjimą, formos bei dekoro lakoniškumą, geometriškumą,
abstraktumą, neigė prieš tai vyravusį iliustratyvumą.
Šiais bruožais pasižymi ir Kauno kolegijos J. vienožinskio menų fakultete surengtoje parodoje demonstruojami
Filomenos ušinskaitės stikliniai indai, kuriuose neretai
skaidriame (ar spalvingame) fone atsiranda lokali, koloristinė, plakatiška dekoro dėme.
vitražai Filomenos ušinskaitės kūryboje taip pat
buvo netradiciniai, neįprastų medžiagų. dailininkė juos
kūrė ir kartu su broliu stasiu ušinsku, ir individualiai.
vitražuose naudojo įvairias medžiagas bei technikas
(veidrodinį, matinio paviršiaus stiklą, mozaiką). Jos darbai pasklido ir po įvairias lietuvos vietas, ir po tuometinę sovietų sąjungą. minėtini dekoratyvinis vitražas (kartu su stasiu ušinsku) restorane Якорь maskvoje (rusija,
1967), veidrodinis vitražas restorane Мечта ternopolyje (ukraina, 1968), vitražai ir sienų apipavidalinimas
vaikų kavinėje Pasaka Kaune (1969–1971), sienų pano ir
mozaika iš stiklo restorane Лилия poltavoje (ukraina,
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1971), spalvotas ornamentinis veidrodinis pano ir langų
dekoras rudaminos paukštyno svetainėje bei dekoratyvinė pertvara iš spalvoto stiklo valgykloje (1979–1981),
spalvotas langų dekoras Kauno akademinėse klinikose
(1981) ir kt. parodoje, surengtoje Kauno kolegijos J. vienožinskio menų fakultete, eksponuojami darbai, kurių
pagrindą sudaro veikiau sgrafito bei stiklo mozaikos
jungimo principai nei klasikinis stiklo–švino derinys. Jų
plastinė raiška abstrakti, dekoratyvi, plakatiška, spalviškai ir faktūriškai itin įtaigi. o klasikiniams plonastikliams vitražams skirti spalvoti projektai – iliustratyvūs,
kupini tautiškumo sampratos.
apžvelgę parodą, neabejotinai matome ir tai, kad
menininkė buvo įvairiapusė kūrėja: panašiai kaip ir jos
brolis, šalia stiklo ir vitražo ji yra dirbusi vaikų knygų
iliustravimo, molbertinės tapybos, scenografijos bei teatro kostiumo srityse. Šioje parodoje tai atsispindi ypač
ryškiai. čia eksponuojami įvairių metų Filomenos ušinskaitės molbertinės tapybos darbai (moterų aktai, alegorinės figūros, įspūdingi šeimos narių portretai), daugelyje jų atsiskleidžianti konstruktyvi meninio vaizdo
samprata skatina Filomenos ušinskaitės kūrybą labiau
sieti su modernistine prieškario lietuvos daile, o ne su
sovietinio meno laikotarpiu. menininkė buvo puiki piešėja, gebėjusi išgauti tikslią, įtaigią asmens charakteristiką (tai ryškėja jos pieštuose portretuose). Kita vertus,
jos piešiniai-vizijos, įgyvendinti paskutiniais kūrybos
metais, atskleidė ir lakią, saviironijos ir dvasinių išgyvenimų persmelktą menininkės vaizduotę. eksponuojamose Filomenos ušinskaitės knygų iliustracijose matome realistiškus arba šiek tiek apibendrintus, stilizuotus
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literatūrinių tekstų personažus, o teatrinių pastatymų
kostiumuose – puošnias ir efektingas damų figūras. čia
motyvų bei kompozicijos traktuotėje juntamas tautiškumas, pasakiškumas. įdomu yra tai, kad kai kurie motyvai
ir piešiniai iš knygų iliustracijų tarsi „migruoja“ į stiklinių vazų dekorą, o scenografijos personažai „susišaukia“
su tapybos darbuose pavaizduotomis moterų figūromis.
taigi Kauno kolegijos J. vienožinskio menų fakultete surengta Filomenos ušinskaitės paroda mums teikia vieną
pirmųjų galimybių aprėpti dailininkės darbų visumą,
nuosekliau apžvelgti ir giliau įvertinti šios talentingos
menininkės kūrybą.
parengė a l g ė g y l ie n ė, sigita g rabliausK aitė,

raim onda s im anaitienė

rengiant tekstą remtasi pokalbiais su Filomenos ušinskaitės dukra
neringa Šapkauskiene, dailininku andriumi valiumi, F. ušinskaitės
asmenine lds byla, straipsniais:
Filomena Ušinskaitė // Kauno menininkai: albumas. – Kauno meno
fondas, Kaunas, 1996;
r. Kogelytė-simanaitienė. Profesoriaus Stasio Ušinsko dekoratyvinio
stiklo kūrybos bruožai // Stasys Ušinskas. Valingo grožio konstrukcijos. –
nacionalinis m. K. čiurlionio dailės muziejus, Kaunas, 2010;
r. Kogelytė-simanaitienė. Stasio Ušinsko ir jo mokinių dekoratyvinio
stiklo meniniai ypatumai // Acta Academiae artium Vilnensis. Formų
difuzijos XX a. dailėje. – vda leidykla, vilnius, 2006;
r. purvinaitė. Sveikiname F. Ušinskaitę // Kultūros barai, 1981, nr. 4,
p. 21;
J. ratnikas. Ten, kur prabyla stiklas // Kauno tiesa, 1959, balandžio
12;
l. Šatavičiūtė. Baldai, dailieji medžio, gintaro, odos, metalo ir stiklo
dirbiniai // XX a. Lietuvių dailės istorija, t. iii, 1940–1960. – lietuvos
tsr mokslų akademija, vilnius, 1990, p. 397.

F i l o m e na uŠinsK aitė . Mergaitė, 1947

F il ome na uŠinsK ai tė . Pavasaris, 1999

Fi lomena uŠi nsK ai tė . Motina, 1999

a rvydas K aŠ ausK as . Kompozicija, 2011

a rvydas K aŠ ausK as . Kompozicija I, 2011
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R e m i g i j u s Ve n c k u s

Iš(į)asmenintas moters kūnas
Arvydo Kašausko tapyboje

D

ažnam šiuolaikinės kultūros vartotojui arba vartojimo procesuose kaip ritualuose įstrigusiam
žmogui kyla klausimas apie mūsų gyvenamojo
meto esmę ir prasmę, kokybę ir kiekybę. Klausimas (apie
tai, kokiu metu gyvename) gali būti suvokiamas kaip
mūsų pačių sukurtų ar kuriamų dezorientacijų slėpinys.
gluminanti meno kalbos įvairovė kyla iš mūsų visuomenėje tvyrančios bei patiriamos dinamiškos (tarp nuolatinio progreso ir regreso plytinčios) kultūros. menas reikalauja specialios (savi)prusinimo strategijos (manytina,
kad šį siekinį bent iš dalies skatina tarptautinis projektas
Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose). neaiškios, abstrakčios, realistinės ir monumentalios paveikslų sistemos
veikia kaip dezorientaciniai ženklai, verčiantys nuolatos
laviruoti suvokimo koridoriais.
rugsėjo 8 – spalio 10 dienomis lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje tarptautinis meno projektas Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose pristatė olego darčanovo kuruojamą parodą, reprezentuojančią šiais metais
sukurtus arvydo Kašausko (g. 1959) paveikslus.
dailininko drobės tik iš dalies kelia klausimą apie
suvokimo koridorių eliminavimą ir išlaikymą. tapytojo kuriamas pasaulis nėra įnoringas, pretenzingas arba
pavojingas suvokimui. tačiau yra vienas bet. gal toks
nefilosofiškumo įspūdis kyla tik iš pirmo žvilgsnio? gal
klaidžiojimas suvokimo koridoriais vis dėlto yra būtinas? mano galva, a. Kašausko vaizdų kalboje egzistuoja
prarasto vaizdo (šiuo atveju – žmogaus figūros) ženklai.
įdomu, kad naujoje, 2011 metų, kolekcijoje vystoma ir
gryninama jau 2010 metais pristatyta meninė tapytojo
kalba arba kalbėjimas (šiuo atveju – savitas tapybos dialektas).
pasidomėkime, kas naujo a. Kašausko meninėje kalboje. iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad naujumas
nenutiko, kad jis tarsi pažadas, nukreiptas į žiūrovą kaip
pagrindinį adresatą, neišsipildė... nors paveiksluose dominuoja panašus kaip ir anksčiau moters kūno vaizdas,
tačiau iš esmės kyla naujas klausimas, verčiantis aptarti
regimus ir neregimus kūno savitumus.
a. Kašausko formuojamas kūnas yra tiek pat anonimiškas, kiek ir atpažįstamas kaip savas arba įsavintas/įasmenintas kitas. Kūno pozicijos suvokimas ypač
priklauso nuo žiūrovo nusiteikimo. beveik visuose kūriniuose įsavinimas/įasmeninimas plyti kaip vos pastebimas rudimentas (neišsipildantis išsipildymas?). bet
kuriame paveiksle išasmeninimas ir įasmeninimas at-

siveria kaip kūrybinis paradoksas. išasmeninta moteris
yra išdidi, akivaizdžiai pozuojanti ir savo kūno sudėjimu
atsiverianti kaip monumentali sistema. Ji neslepia, nemaskuoja, negražina ir nedangsto specialaus savo pozavimo. Ji neslepia veido ir virsta žvilgsnį turinčiu daiktu
(galbūt muziejiniu eksponatu arba kažkuo, kas yra apgyvendinama muziejinio eksponato tyloje?). tokia moteris dažniausiai net nesiliečia su aplinkos daiktais, bet
pati tampa aplinkos daiktu. daiktai kaip medijos tyli ir
egzistuoja būtyje, esančioje be pradžios ir pabaigos – savotiškame praeities siautulyje, kuris plytėjo iki medijų
išlaisvinimo iš tylėjimo. medijos tyli tol, kol netampa
reikmenimis/įrankiais. Jos tyli tol, kol žmogaus kūnas jų
nepareikalauja kaip egzistenciją praplečiančių reikmenų.
taigi galima teigti, kad privačią daiktų tylą sustiprina ir
pats moters kūnas, šiuo atveju suvokiamas kaip tam tikras užkonservuotas daiktiškumas.

arv y das KaŠausKas . Figūra, 2011
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a rvydas K aŠ ausK as . Figūra II, 2011

Kadangi kūnas iš prigimties nėra statiškas, o – priešingai – veikia kaip kintanti struktūra, jo daiktiškasis
nekitimas veikia kaip pagrindinis kūrinio paradoksas,
pačią interpretaciją ir žiūrovą vedantis iki tam tikros
mentalinės dezorientacijos. Kaip tai suvokti? patikslinu – kūnas nėra daiktas, bet paveikslo sistema priverčia
žiūrėti į jį kaip į daiktą.
paradoksalu ir tai, jog kyla klausimas, susijęs su moters žvilgsnio įtaigumu. Juk skvarbaus žvilgsnio neslepianti ir savo žiūrėjimo krypties nemaskuojanti moteris
turėtų būti suvokiama ir patiriama kaip itin asmeniška
būtybė. tačiau ji tampa asmeniška tik tuo metu, kai į
ją žiūri žiūrovas, „pasikaustęs“ žvilgsnio patyrimo norais. neasmeniškas kūnas virsta labiau neasmenišku tuo
metu, kai žiūrovas pasitraukia iš žiūrėjimo akto...
verta pastebėti, kad atviras, statiškas žvilgsnis iš dalies geba signifikuoti pavojų. Juk žiūrėti į griežto kūno
nuogumą nesmagu. čia kūno griežtumas turėtų būti suvokiamas kaip grynas ir kone plikas akademizmas. monumentali ir galbūt freskose vaizduojamų kūnų tradicija
besiremianti tapybos maniera sugriežtina moters kūną
ir pašalina poetiką (bent jau didžiąją poetikos dalį!). sukalta/suręsta/sukonstruota kūno sistema nėra eklektiška.
čia moteris yra suformuojama kaip griežta anatominė
struktūra. dėl šios priežasties galima metaforiškai teigti, kad atsiveria tikrovė, kuri ne tik nekinta/užsikonservuoja, bet ir tuo pat metu nesulaikomai miršta. tikrovės
mirties simptomu galima laikyti formos dekoratyvumą

ir kai kuriuose paveiksluose įvykdomą konkretų šviesotamsos žaismo eliminavimą. Šviesos kryptys ir šešėlių
niuansai išsikreipia. didžiausias dėmesys tenka kūnui ir
jo formai, bet ne akivaizdžiai šešėliais įerdvintai aplinkai, kuri geba išryškinti kūną. čia kūno ryškumas yra
pati anatominė griežta formų konstrukcija, nes kūrinyje
nebegyvena jos šešėlinis ir kontrastinis žaismas, esantis
santykyje su gilumo įspūdžius dovanojančia aplinka.
taigi iš mirties gimsta figūra ir eliminuoja anksčiau minėtą poetiką.
pastebėtina, kad didžioji poetikos galia atsiveria
kūriniuose, kur atsisakoma žvilgsnio; kur moters figūra nuo žiūrovo yra nusisukusi; kur neregimas žvilgsnis
formuoja neregimą, tuo pat metu nesančią ir nebesančią
moterį; kur asmuo arba kito Aš (paveikslinės moters Aš)
gimsta kažkur ten (kažkur kitur už paveikslo, kažkur kitur, tarsi nugarinėje ir nereprezentacijai skirtoje drobės
pusėje). žvilgsnio jautrumas egzistuoja ir sklando kūrinyje kaip tai, kas tik numanoma, bet ne esama.
taigi negyvoji figūra įgauna asmeniškumo ir įasmeninama tik mentaliniame/jutiminiame žiūrovo suvokime, nukreiptame į žvilgsnį, kurio nėra. vos tik moteriai
atsisukus, pats žvilgsnis ir jo santykis su nuogo kūno
griežtumu akimirksniu į paveikslo areną iškviečia mirtį. mirštama panašiai kaip nuo graikiškoje mitologijoje
sukurtos medūzos (gr. Μεδουσα – karalienė) žvilgsnio,
kuris žymi ne bet ką, o kūno pasisavinimo per žiūrėjimo
aktą geismus...
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Ju l ius Kelera s
vyšnia po langu
I
žvilgtelk savęsp:
tamsiuos vandenuos vis dar plakas
mirusių vyšnių šešėliai

kai taškaisi per liūtį –
iškyla karaliaus dukra,
baltai apsirišusi strėnas

kaligrafiškas, baltai iškaltas raides
visas lig vienos rytą
susirenka vėjas

jei tave apkabinčiau,
ar parodytum man
savo slapčiausiąjį žiedą

dangaus vandenai, vyšnia, gali
pratrūkti kiekvieną akimirką –
todėl neleisk niekam verkti

negaliu suprast,
kaip išmegzti šitiek žiedų
per vienui vienintelę naktį

jei būtum našlaitė balta skarele,
parsivesčiau namo, nuprausčiau,
duočiau vandens arba pieno

kai tavo vainiklapiai byra,
man darais artimesnė
nei praėjusią žiemą

tik norėjau paklaust:
ar tavo dantenos rausvos
net ir tada, kai aš jų nematau

žiedas, knygoje dūstantis,
seniai nebepamena žiedo,
kritusio tau nuo kelių

jei žiedlapius tavo skaičiuočiau,
turėčiau gyventi dar
bent tūkstantį metų

jei nuplaučiau rankas, kojas tau,
kambary turbūt taptų šviesu,
kaip tą rytą, kai gimiau aš
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II
žvilgteliu prisimerkęs
į tavo vainiklapių formas,
ir šarka sumoja – švis tuoj

jei sirgtum kada,
norėčiau irgi
vėjy karščiuoti

norėčiau, kad tu pamatytum
jūrą ar bent jos skalaujamus
akmenis ant kurių skauda kristi

balandė, plazdanti tavo
plaukuos –
kas galėtų būti gražesnio

kažin ką sakytum pražydusi,
jei parodyčiau vilnonę pirštinę,
pilną tirpstančio sniego

kažkur putojanti jūra,
o čia – ramūs vainiklapiai tavo
ant gėlų, aplytų šaligatvių

bitės irgi nežino žiemos,
nesijaudink, jų sparneliai –
tavo vainiklapių storio

žiemą kurapkų būrelis
žinau, stebėsis tavo snieguotu
bokštu

net nežydėdama esi daug arčiau
nei kiti: panašiai mano miestas
kadais su manim susiliejo

o, mano slaptoji
vyšnia
neperregimais kauliukais

kai ilsiuos ant grindų,
vis galvoju, kaipgi
užmiegi stovėdama

mano vyšnia, esi svetima
man tiek pat
kiek pati sau tu

NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 3 (576)

51

III
mušt dilgėlėm per veidą
mano vyšnios negalima –
net kai ji nebegali žydėti

jeigu dainuotum,
negi visos dainos
būtų vien apie vasarą

kaip debesys upėje –
mano vyšnia
nei baigias, nei prasideda

tavo šešėlį saugo katė,
o tu
net nešypteli

ko dar ilgėtumeis,
jei iš tavo kiekvieno žiedo
užsimegztų po medį

teisi tu –
drugelis žiedlapis, sniegas –
viskas išnyksta vėjy

kas svarbiau tau –
žiedas ar vaisius, kurį slapta
trim pirštais pasistiebus skina mergaitė

kažin ar verktum,
jei pagriūčiau
su tavo žiedu rankoj

kažin ką galvotum
išvydus po kojom
pelę, nešančią žiedą

nugelto kopūstinukai –
keturi mano vyšnios lapai,
įžengus rugsėjui

per tavo plonyčius baltinius
matyti – boružė kopia
paskutiniam saulėlydžiui

sapnavau, kad virtai mergaite,
kuriai ant kojos kažkas
mėlynai nupaišė drugelį

l inos audronytės piešiniai
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Marija Gimbutienė
mano veiklos akiratyje
PA ž I N t I e S P R I e š I S t O R ė

Kaune į vlados ir sofijos arminaičių – patyrusių ir garbių mokytojų – namus mėgo užsukti buvę voronežo
mokytojų kursų absolventai bei jų artimieji. čia pirmą
pokario dešimtmetį religinių bei tautinių švenčių proga
apsilankydavo buvę skautininkai bei kiti prieškario inteligentai, nukentėję arba išlikę po raudonojo teroro siautėjimo, tarp jų – ir galaunių, Kučingių, ruzgų, rimantų,
dineikų šeimos. per pokalbius pirmą kartą išgirdau marijos alseikaitės (vėliau – gimbutienė, 1921–1994) pavardę. apie ją – savo jaunystės draugę – susirinkusiems pasakodavo rimutė Jablonskytė-rimantienė (g. 1920). iš jos
sužinojau, kad abi mergičkos1, studijuodamos vytauto
didžiojo universitete, pasuko į archeologiją, nors antrojo pasaulinio karo išvakarėse buvo ketinusios studijuoti
kitas sritis: marija – filologiją, o rimutė – architektūrą.
voronežiečių sambūriuose apie marijos tėvus – gydytojus veroniką ir danielių alseikas – buvo kalbama
itin pagarbiai. įdomiai papasakoti apie juos mokėjo ir
paulius galaunė, ir aktyvieji prieškario skautininkai Karolis dineika bei vlada arminaitė. inteligentų vakarus
pradžiugindavo rimutė rimantienė labai išraiškingai
skaitydama ištraukas iš selmos lagerlöf romano Gesta Berlingas. Ji tai atlikdavo emocingai ir artistiškai, nes
buvo įsigyvenusi į dramatiškai susiklosčiusius pagrindinių veikėjų gyvenimus. mat tuo metu (1956–1957) rimutė labai kruopščiai rengė spaudai šios knygos vertimą
iš originalo.

b e N D R AV I M O L A I K O tA R P I S

su marija gimbutiene pirmą kartą susitikau 1981 metais, kai ji, gavusi Fulbrighto stipendiją, turėjo galimybę
padirbėti vilniuje. tuomet įdėmiai išklausiau jos pranešimą apie lietuvių etnogenezę, perskaitytą istorijos
instituto konferencijoje. nutaikęs minutę, kai kiek atokiau atsidūrė jai priskirti „angelai sargai“, perdaviau
lektorei žodinį profesoriaus pauliaus slavėno kvietimą
apsilankyti jo bute ir padiskutuoti mokslo istorikus dominančiais klausimais. nedvejodama ji sutiko. ir tikrai,
po savaitės pasitikau garbiąją viešnią, išlipančią iš taksi
prie Kęstučio gatvės namo nr. 17. Kelias valandas kalbėjome apie jos pasiūlytos Senosios Europos civilizacijos
koncepciją, apie kultūrinius ir technologinius pokyčius
indoeuropiečių antplūdžių metu. tie dalykai artimai siejosi su pauliaus slavėno indoeuropiečių prokalbės raidos

schema. gimbutienė prisiminė senųjų europiečių raštą,
vadinamą pagal radimo vietą vinčos raštu. Ji šiuos ritualams vartotus rašmenis jau buvo tyrinėjusi anksčiau2.
abu mokslo entuziastai slavėnas ir gimbutienė diskutuodami pasinėrė į indoeuropeistikos labirintus. Juose jie
klaidžiojo su pavydėtinu įkarščiu, nes abu buvo puikiai
pasirengę keliauti visomis humanitarinių sričių kryptimis. baigiantis pokalbiui, jiedu priėjo bendrą išvadą:
įsiveržėliai į jau monopolizuotas mokslo sritis visuomet
yra ir aršiai kritikuojami, ir išjuokiami. tokio pobūdžio
nuoskaudų abu jau buvo patyrę.
artimiau ir jau dalykiškai bendrauti su marija gimbutiene pradėjau tik po septynerių metų, kai, 1988 m.
sausio 16 d. išsiuntęs jai laišką, pakviečiau prisidėti prie
mokslo istorikų leidinio. mat tuo laikotarpiu lietuvoje
ir latvijoje pagyvėjo astronominių ženklų bei kosmologinių užuominų paieškos etnokultūros pavelde. vyko
seminarai ir buvo organizuota platesnio masto konferencija, skirta paleoastronomijos problematikai. išryškėjo kompetentingi šios krypties tyrėjai. lietuvos mokslo
istorikų sambūrio seminaruose, dešimtmečiu anksčiau
pradėtuose rengti molėtų observatorijoje, buvo subrandinta mintis apie etnokosmologinio muziejaus steigimą.
muziejaus idėją puoselėjo mūsų kultūrai nusipelnę astronomai paulius slavėnas, antanas Juška, geografas
česlovas Kudaba. laiške papasakojau, kad idėją šalia
Kulionių piliakalnio įkurti muziejų pasigavo jaunesnės
kartos istorinės minties entuziastai, konkrečiais darbais
pradėję realizuoti juos įkvepiantį sumanymą.
rašydamas apie tai informavau gimbutienę, kad
mokslo istorikai ketina išleisti straipsnių rinkinį, atspindintį etnokosmologijos tyrinėjimus baltijos šalyse. buvau
jau numatęs leidinio pavadinimą (Baltų kosmologijos frag
mentai). sudaręs potencialių autorių sąrašą, išsiunčiau
jiems laiškus į latviją, estiją, rusiją ir, žinoma, pačiai
marijai gimbutienei į Jav. vasario 2 d. gavau teigiamą
jos atsakymą. po platesnės mano informacijos apie leidinį ji pažadėjo artėjant rudeniui pati atvykti ir atvežti
straipsnį.

LeIDybINIAI ReIKALAI

antrajame laiške rašiau, kad esu perskaitęs jos Metmenyse (1987, nr. 58) išspausdintą straipsnį Matristinė Europos kultūra prieš siaubingų karų laikus, ir paprašiau jos
sutikimo perspausdinti jį žurnale Mokslas ir gyvenimas.
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lietuvos šviesuoliai drąsiai ir be išlygų svarstė universiteto laikinoje sostinėje atgaivinimo reikalus. aktyviausi
buvo kauniečiai. balandžio 26–28 dienomis buvo surengta tarptautinė konferencija Tautinė aukštosios mokyk
los koncepcija ir Kauno universitetas. Joje man teko garbė

riman to d ichav ičiaus nuotrauka

sutikimą tuoj pat gavęs, pradėjau straipsnio paskelbimo
reikalų tvarkymą3. beje, laiške išdėsčiau savo nuomonę
apie agresyvumo, kurio padarinius gimbutienė buvo
aptarusi Metmenų straipsnyje, genezę. citata iš mano
laiško: „man kilo mintis, kad pradiniame indoeuropiečių
areale klostėsi ypatingos sąlygos (mitybos resursų trūkumas, gyventojų perteklius), sukėlusios aštrią konkurenciją. o tai savo ruoštu pakreipė socializacijos procesą
agresyvumo puoselėjimo keliu. <...> galbūt aštrios konkurencijos sąlygos formavo patriarchalinę hierarchijos
sistemą. taigi, kai pradiniame areale santykių ir aplinkos poveikio įtaka pasiekdavo ekstremalią ribą, kildavo
indoeuropiečių bangos, riedančius į naujus arealus.“4
gimbutienė atsakė, kad be jokių išlygų pritaria mano
samprotavimams, tačiau ji jau neturinti laiko gilintis į
tai, nes nori spėti įveikti dar nebaigtus darbus. rudenį
ją sutikęs vilniuje, pastebėjau ją veikiančios klastingos
ligos žymes. tuomet supratau, kas žadina herojiškas jos
pastangas nuveikti kuo daugiau.
sužinojęs, kad gimbutienei nepavyko lietuvoje rasti leidyklos, kuri sutiktų išleisti jos rankraštį Baltų mitologija, pasiūliau jai būdą apeiti sovietmečio cenzūros
terorizuotas ir vis dar nuo išgąsčio drebančias leidyklas.
nors sistema jau trūkinėjo, bet leidėjai susigūžę dairėsi
laukdami aiškesnio įvykių posūkio. mano idėja buvo
tokia: visą rankraštį reiktų išspausdinti žurnale Mokslas ir gyvenimas kaip kas mėnesį pasirodančių straipsnių
seriją. pavykus man susitarti su žurnalo redaktoriumi
Juozu baldausku, gimbutienės darbas taptų prieinamas
visiems, išsiilgusiems originalių minčių. taip ir nutiko:
1989 metais mokslininkės kūrinys pasiekė skaitytojus atskleisdamas savo turinį nuo pirmo iki dešimto žurnalo
numerio. dar ir šiandien mūsų šviesuolių namuose pastebiu šią seriją straipsnių, pagarbiai saugomą aplanke.
rudenį marijai gimbutienei atvykus į vilnių, privalėjau apgailestaudamas jai pranešti, kad tuometinių
įvykių sūkuryje nepavyks išleisti jau minėto straipsnių
rinkinio apie baltų kosmologiją. pasakiusi, kad tikriausiai lietuvoje yra daug svarbesnių rūpesčių, dėl kurių iš
tikro neverta aukoti kol kas antraeilių dalykų, pakvietė į
savo paskaitą dailininkų sąjungoje. ten pasiklausyti jos
laisvo ir originalaus žodžio nuėjome kartu su dailininke albina makūnaite. vėliau dailininkė ne sykį kartojo:
paskaitoje išgirdusi žodžius, jautriai palietusius jos liaudies kultūros pajautą – marijos paskaita tarsi patvirtino
dailininkės intuityviai nuspėjamas mintis apie kylančius
jos kūrybos impulsus.
1989 metai man asmeniškai tapo ypatingi dėl trijų svarbių faktų: lietuva pasuko naujo gyvenimo keliu, prasidėjo vytauto didžiojo universiteto atgaivinimo
darbai ir įvyko vi pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumas čikagoje. Keli žodžiai apie pastaruosius
du įvykius.
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perskaityti pranešimą Vytauto Didžiojo universitetas: istorinis patyrimas ir atkūrimo problema5. svarbus lietuvos akademinės veiklos istorijos įvykis – konferencijoje viešai
paskelbtas vdu atkūrimo aktas. Šiek tiek vėliau buvo
pranešta, kad dvi vdu atkuriamojo senato dalys, atstovaujamos geografiškai skirtingų grupių, bus sudarytos
iš lietuvoje ir už jos ribų gyvenančių garbių, aktyviai
palaikančių atkūrimo idėją ir dalyvaujančių akademinėje
veikloje mokslininkų.
lapkričio 22–26 d. čikagoje vyko pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumas. čia man buvo suteikta
garbė perskaityti pranešimą Mokslas ir valstybė: jų sąveika
„kompiuterizuotoje“ visuomenėje6. Šiame mokslininkų forume pagal ankstesnį sprendimą buvo išrinkti vdu atkuriamojo senato 48 išeivijos atstovai – tarp jų ir Kalifornijos
universiteto (ucla) profesorė marija gimbutienė.
prastėjanti gimbutienės sveikata trukdė jai aktyviai
dalyvauti akademinėje veikloje. Kaip senato narys, aš
turėjau tik kelias progas plačiau aptarti su ja dalykinius
reikalus. Kartą, baigęs paskaitą vdu centrinių rūmų auditorijoje, koridoriuje sutikau iškiliąją mariją. prisėdome
po paskaitų ištuštėjusioje auditorijoje pasidalinti savo
dalykiniais ketinimais. pradėjau nuo pakvietimo apsilankyti mano paskaitoje, kurioje ruošiausi kalbėti apie
etnogenezę gretindamas gimbutienės senosios europos
interpretaciją su levo gumiliovo pasiūlytais samprotavimais. profesorė susidomėjo mano tema, bet, deja, jos
„kietai“ suręsta darbotvarkė kliudė pasinaudoti mano
kvietimu. tad plačiau mano paskaitos temą nutarėme
aptarti tuoj pat.
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atkreipiau dėmesį į tai, kad vytautas Kavolis skeptiškai vertina gumiliovo darbus. mat jo teiginiai silpnai
argumentuoti sociologijos požiūriu; be to, jie nedera su
paties Kavolio lyginamųjų civilizacijų metodologija. galbūt todėl jis patarė man mažiau skirti dėmesio disidentiškai nusiteikusiam rusų mokslininkui. mėgindamas
prieštarauti jam, pasakiau, kad Kembridžo istorinių veikalų serijos, priskirtinos XX a. pasaulio istorijos aukso
fondui, leidėjai, nutardami spausdinti gumiliovo rinktinius raštus, tarsi pripažino rusų mokslininko tyrinėjimų
reikšmingumą. Kavolis, išklausęs mano pastabą, atsakė
dviprasmiškai: „visaip pasaulyje pasitaiko.“
marija gimbutienė pasakojimą išklausė tylėdama.
Šiek tiek kvėptelėjusi, išsakė savo požiūrį, kurį būtų galima trumpai suformuluoti taip: jos koncepcijos sugretinimas su kitomis interpretacijomis yra sveikintinas reiškinys, galintis inicijuoti naujas problemiškas temas. leistis
į polemiką ji nedrįstų, nes nėra giliau pažinusi gumiliovo darbų ir, matyt, jau neturėsianti laiko tam skirti dėmesio. Šiaip ar taip, ji pritaria mano iniciatyvai praturtinti
humanitarinius dalykus studijuojančiųjų intelektą.

norėčiau trumpai apibūdinti mano gvildenamas temas,
susijusias su gimbutienės interpretacijomis. Jas aptardavau dėstydamas Mokslinio pažinimo antropologiją, Humanitarinius gamtos mokslų pagrindus, Tarpkultūrinio bendravimo pagrindus ir kitus paskaitų ciklus, orientuotus
kultūrinės ir socialinės antropologijų kryptimis.
gimbutienės sampratoje apie jos atrastą archajinę
civilizaciją galima išskirti kelis teiginius, aplink kuriuos
grupuojasi profesorės naratyvas. pirmiausia reiktų pabrėžti: jos pasakojimas remiasi gausiais faktais, kurie pagal profesorės interpretacijas liudija apie prieš aštuonis
tūkstančius metų pietryčių europoje klestėjusią senosios
europos kultūrą (gimbutienės terminas), kurią dar prieš
žalvario (neolito) amžių kūrė žemdirbiai ir gyvulių augintojai. tai buvo taiki, be susiskirstymo į luomus, lygias
teises pripažįstanti visuomenė, harmoningai įsiterpusi į
gamtinį arealo pasaulį. vyravo draugiškas lyčių veiklos
sričių pasiskirstymas. čia nebuvo prievartos. moteris, atliekanti deivės-motinos-gimdytojos funkcijas, aktyviai
dalyvavo kulto reikaluose, įgydama autoritetą gentinėje
visuomenėje. vyrai užsiėmė fizine veikla – statė gyvenvietes, medžiojo, prekiavo. sėslioje ir taikioje visuomenėje suklestėjo menas, amatai. Joje ryškėjo pagrindinis
motyvas – deivė-motina; ji – pasaulio gimdytoja, galop
grąžinanti visus gyvuosius į pradžių pradžios ertmes.
senosios europos kultūros sluoksniuose nuolat aptinkama antropomorfinių figūrėlių su moteriškos lyties
požymiais. tai apskritos, sferinės formos dalys ir trikampis – abstrahuotas vulvos simbolis. įprasta manyti, kad
toks moteriškumo požymių paryškinimas buvo senosios
europos kultūros pasaulėjautos ypatybė, sureikšminanti
erotiškumą bei seksualumą. Šie akcentai tarsi susieja populiaciją su pirminiais fiziologiniais jos poreikiais – surasti maisto ir pratęsti genties gyvastį. marija gimbutienė, pasitelkusi įvairias mokslo sritis, pasiūlė alternatyvų
aiškinimą: moteriškumo išryškinimas – tai ne erotikos,
o daug prasmingesnė gamtos vaisingumo idėja, iškeliama kaip sakralizuota žemės-motinos-deivės metafora,
išreiškianti sampratą apie žmogaus ir gamtos harmoniją, apie amžinąjį atsinaujinimą bei reiškinių cikliškumą.
gimbutienės alternatyva, kaip ir bet kuri nauja netikėtai
idėja, suerzino mokslinę bendriją. todėl ji buvo supeikta ir atmesta. autorė apkaltinta neribota vaizduote ir
fantazija. Jai prikišta silpna mokslinė argumentacija, neleistinas polinkis beletrizuoti savo tekstus ir kitos „sunkios nuodėmės“, kurių nepakenčia „šventųjų“ dogmų
sergėtojai.

S A M P R At O S S VA R S t y M A S

Kyla natūralus klausimas: kas čia nutiko, kas taip giliai suerzino rutinoje įklimpusius mokslininkus? manau,
kad į Jav mokslo bendriją, kurioje vyrauja pasitenkinimas savimi ir panieka viskam, kas „ne amerikoje pagaminta“, įsiveržė kūrybinga asmenybė, nustebinusi ten
neįprastai plačiu išsilavinimu.
remdamasi surinktais faktais gimbutienė atskleidė,
kad senosios europos civilizaciją buvo užplūdusios trys
ryškios raitų gyvulių augintojų bangos. Karingos ordos
veržėsi iš pradinio savo arealo, plytinčio tarp dono ir

NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 3 (576)

pietų uralo. tai buvo hierarchinė (luominė) bendrija,
garbinanti saulę, kardo ašmenis ir ugnies galias. Šios
atėjūnų – dabar įvardijamų kaip pirminių indoeuropiečių – bangos veržėsi į priekį prieš šešis–penkis tūkstančius metų. demonstruodami antplūdžių stichijos jėgą,
vyriškumo atributus, įsiveržėliai kūrėsi pietryčių europoje, asimiliuodami taikių žemdirbių gentis. toje epochoje, kaip aiškina gimbutienė, pranyko taika, įsivyravo nuolatiniai karai, klastingi užpuolimai. Šią tradiciją,
atnešusią žiaurumą ir įsteigusią vyro-vado, vyro-kario,
vyro-šventiko dominavimą visose gyvenimo srityse, paveldėjo dabartinė europa. per kelis tūkstantmečius europos kultūra iš taikių žemdirbių persiformavo į neramių,
karingų žmonių kultūros civilizaciją. iškilo piliakalniai,
aplink juos plėtėsi gyvenvietės, formavosi trijų klasių sociumo struktūra: kilmingieji, kariai ir žemdirbiai. sunyko
menas, plito visuotinė ginklų gamyba.
įvairių autorių duomenų analizė suteikė man įtikinamų argumentų teigti, kad proindoeuropiečių pergales
lėmė dvi svarbios, kokybiškai naujos veiksmų ypatybės:
pirma, jie naudojosi senojoje europoje nežinoma efektyvia judėjimo priemone – prijaukintais arkliais, teikusiais
puikių galimybių raiteliams būti veržliems ir manevringiems (XX amžiuje tokią įvykius lemiančią funkciją atliko
tankai ir karo lėktuvai); antra, įsiveržėliai buvo gausiai
ginkluoti efektyviai patobulintais ir kariniams antpuoliams pritaikytais dirbiniais – durtuvais, kovos peiliais, ietimis, lankais, skydais (mūsų laikais analogiškus karo sėkmės rezultatus teikė automatiniai bei raketiniai ginklai).
gimbutienei šie faktai liudijo, kad vienintelis stabilus sociumo elementas yra žemdirbys, visuomet prisikeliantis,
nors ir su kokia griaunama jėga siautėtų karai, marai ar
bet kuri kita žiauri nelaimė. žemdirbys semiasi gyvybinių
jėgų iš žemės maitintojos ir prašo iš deivių vaisingumo
ir darnos. ir štai – iškiliosios marijos pastangų dėka kyla
klausimas: „Kas sugebės išlikti, kai susinaikins urbanizuota, poindustrinė, globaliai informatizuota civilizacija?
ar vėl moteriškasis, pasaulį kuriantis pradas ir žemdirbių
prakaitu išauginta duona išgelbės žmoniją?“ abejoju. bet
tuo tikėjo marija – atgimusi archajinės europos deivė.
Kur glūdi gimbutienės interpretacijų įtaigumo jėga?
esu įsitikinęs, kad tai kyla iš jos apsisprendimo drąsiai
žengti į konservatyvios mokslo srities – archeologijos –
dirvonus, kuriuose triūsia mokslininkai, pasižymintys
uždarumu ir griežtu atsiribojimu nuo kitų sričių. marija
iš Senosios Europos sulaužė uždarumo tradiciją, ji atmetė
archeologų tabu ir draudimus. Klasikiniai archeologai
ją nubaudė: ji neteko kolegų (išskyrus kelių ištikimiausių) paramos ir pritarimo savo užmojams. mat yra manoma, kad archeologas privalo vien aprašyti radinius,
stropiai suregistruoti jų duomenis ir atlikti paprastus,
pagal faktus akivaizdžius apibendrinimus. interpretacija, įvertinus gretutinių sričių patirtį, – tai beletristikos, o
ne archeologijos darbas. gimbutienė, praverdama langus archeologų mąstymo rūsiuose, pasitelkė mitologiją, lingvistiką, folklorą, fizikinius bei cheminius tyrimo
metodus. Šalia to ji gebėjo naudotis dvidešimties europos kalbų tekstais. tai buvo „pasibaisėtina“ archeologų
bendrijoje. užtat ji buvo apdovanota netikėtų išvadų
džiaugsmu.
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senosios europos koncepcijos kūrėja praplėtė archeologų
siaurai suprantamą civilizacijos sąvoką. Ji iškėlė svarbias,
anksčiau ignoruotas civilizaciją apibūdinančias ypatybes. atkreipė dėmesį į kūrybines visuomenės galias, jų
gyvenseną, kurią lydėjo turtinga simbolių ir jų reikšmių
sistema. iškiliosios marijos tyrinėjimų ir interpretacijų
šviesoje paaiškėjo, koks vienpusiškas yra plačiai skelbiamas žmonijos priešistorės supratimas, nuskurdinęs
mūsų galvoseną ir mokymo programas.
įtakingi pasaulio archeologijos atstovai kritiškai
mąsto apie gimbutienės interpretacijas, pareikšdami,
kad jų kasinėjimai viduržemio jūros pakrantėse ir pietų
bei vakarų europoje nepatvirtina jos koncepcijos. lietuvos tyrinėtojai taip pat skeptiškai vertina pamatinius
gimbutienės teiginius. mat jie neaptinka radinių, patvirtinančių moters dominavimo faktą paleolito medžiotojų
bendruomenėse. be to, jiems kyla klausimas, ar galėjo
moteris dominuoti sunkiomis archajinio žmogaus gyvenimo sąlygomis, kurios natūraliai vertė bendrijas organizuotis į hierarchiškai sutvarkytas struktūras.
Kalbėdamas tais klausimais su marija gimbutiene,
supratau, kad kritikų priekaištus ji analizavo rimtai ir,
juos įvertinusi, paskutiniaisiais gyvenimo metais mėgino
susiaurinti savo koncepcijos taikomumo ribas. Ji vis dar
abejodama ruošėsi savo interpretacijų objektą lokalizuoti
baltijos kraštų areale.
prie levo gumiliovo hipotezės apie etnosų raiškos
formas dar kartą grįžau po to, kai vytautas Kavolis apsilankė mano paskaitoje. tuomet auditorijoje nagrinėjau
marijos gimbutienės tyrinėjimų apibendrinimus, susiedamas juos su kitų autorių sampratomis. pradėjau nuo
gumiliovo teiginių apie išsigimusį etnosą, plūstantį iš
jau išnaudoto ir užteršto arealo į naujus, sočiam gyvenimui tinkamus plotus. po to atkreipiau dėmesį į claude’o
lévy-strausso tezę, kad etnogenezės veiksnių reiktų ieškoti biosferoje, kuri formuoja ir socialines, ir lingvistines
genčių savybes, ir galop vertybinę jų orientaciją. priminęs nobelio premijos laureato iljos prigožino (ilya prigogine) teorinius nuopelnus tyrinėjant sudėtingų sistemų
(nuo fizikinių, cheminių iki biologinių bei socialinių)
ypatybes, pastebėjau, kad sistemai – šiuo atveju etnosui –
ekstremaliai nukrypus nuo pusiausvyros, įvyksta kokybinių pokyčių. Kreipdamasis į studentus, tariau: „mokslo nustatyti faktai byloja, kad paminėti skirtingų sričių
autoritetai formuluoja teiginius, savo esme liudijančius
analogiškas mintis apie veiksnius, lemiančius etnogenezę. tai akivaizdus argumentas teigti, kad jiems pavyko
apčiuopti realias gamtos struktūrų savybes. pasirinkę
skirtingus žiūros kampus į tą patį aptariamą objektą, jie
praturtino marijos gimbutienės koncepciją.“
vytautas Kavolis pripažino, kad paskaita buvo parengta išradingai. grįžti prie gumiliovo darbų vertinimo
Jav sociologas jau nebuvo linkęs. tad baigdami susitikimą prie arbatos puodelio studentų kavinukėje, nusprendėme šiek tiek vėliau aptarti planuojamą mūsų bendro
paskaitų ciklo programą7.
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Kankinama nepagydomos ligos iškilioji marija atsiriboja
nuo ją varginančių įvairiausių amerikietiškų forumų bei
triukšmingų renginių. Ji slepiasi šalia los andželo nusidriekusiame topango kanjone. čia savo rankomis išpuoselėtuose namuose ji gyvasties likučius atiduoda galutiniam savo tyrimų apibendrinimui. ir štai 1993 metų
pavasarį ji, sukaupusi jėgų likučius, skrenda į Kauną,
kur jai ruošiamasi suteikti vytauto didžiojo universiteto
garbės daktaro vardą. Jos proginės kalbos mes – senato nariai, rektoratas, mokslinė bei akademinė bendruomenė – susirinkome išklausyti centrinių universiteto
rūmų salėje. silpnėjančiu balsu ji kalbėjo apie esmingiausių savo darbų turinį, apie savo jausmus, kylančius
iš džiaugsmo, kad, vėl sugrįžusi į alma mater, yra taip
gražiai čia pagerbiama. Klausėmės susijaudinę, apimti
grėsmingos nuojautos, išsipildžiusios veik po metų.
penktaisiais atkurto vytauto didžiojo universiteto
veiklos metais akademinė lietuvos visuomenė atsisveikino su vdu garbės daktare marija birute alseikaitegimbutiene, mirusia 1994 m. vasario 2 d. iš Jav atvežtą urną su garsios profesorės palaikų pelenais pasitiko
gausus būrys jos tėvynainių: rektorius bronius vaškelis,
rektoratas ir atkuriamasis senatas. studentai ir miesto visuomenė, prisidėję prie pasitinkančiųjų, palydėjo
urną į centrinius universiteto rūmus. salėje, kurioje prieš
metus iškilioji marija skaitė paskaitą, urna, parymojusi
ant pakylos trejetą valandų, buvo pagerbta visuomenės
atstovų ir apverkta veronikos povilionienės kamerinio
choro bei Kupolės dainorėlių. netrukus marijos pelenai,
sugrįžtantys į motinos deivės įsčias, atgulė petrašiūnų
kapinėse prie jos motinos ir giminių. čia atsisveikinimo
žodžius tarė profesoriai bronius vaškelis, norbertas vėlius, antanas tyla ir poetas marcelijus martinaitis. tyli
rauda apėmė visus, parimusius ties supilamu smilčių
kauburėliu.
marija – ši sidabrinių plaukų moteris, atkeliavusi iš
archajinės senųjų europiečių epochos, liko tarp mūsų.
Knygose, tapusiose jos intelekto lobynu, mokslininkė
kalbasi su mumis, diskutuoja ir galop apdovanoja mus
kūrybos kibirkštimis, žinoma, jei esame paruošę save
erškėčiais klotam ieškojimų keliui.
1
2

3

4
5

6

7

tuomet Kaune paplitęs terminas.
m. gimbutienė po kelerių metų šią temą gvildeno lietuvos spaudoje: Mokslas ir gyvenimas, 1985, nr. 5.
straipsnis buvo paskelbtas: Mokslas ir gyvenimas, 1988, nr. 12,
p. 24–25.
iš asmeninio autoriaus archyvo.
straipsnis pagal pranešimą paskelbtas leidinyje Vytauto Didžiojo
universitetas: istorinis patyrimas ir atkūrimo problema. – Kaunas, 1989,
p. 27–29.
pranešimo tezės: Science and the state: their interaction in „Computarized“ society // Abstracts of Presentations, sixth lithuanian
sympusium on science and creativity, chicago, 1989.11.22–11.26,
p. 316 (anglų ir lietuvių kalbomis).
plačiau knygoje: J. a. Krikštopaitis. Nepakartojamos akimirkos. –
Naujoji Romuva, vilnius, 2011, p. 105.
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Keturi žvilgsniai į praeitį
VLADIMIR JefReMOV

prieš dvejus metus, būdamas šešiasdešimt septynerių,
išėjo puikus lietuvos rusų dramos teatro aktorius vladimiras Jefremovas, kone pusę amžiaus nuoširdžiai
puoselėjęs scenos meną. daugybė jo sukurtų vaidmenų
išliko dėkingų įvairių kartų ir įvairių tautybių žiūrovų
atmintyje. aktorius buvo apdovanotas šviesiu, spalvingu daugialypiu talentu – stiprus intelektas, klasikiškai
tikslus vaidmens raštas, išgyvenimo gelmė, galingas
humoro jausmas jo kūryboje harmoningai derėjo ir
buvo nuolat orientuoti į režisieriaus koncepcijos bei literatūros kūrinio prasmes. iš kokių tik kraštų ir epochų
nebuvo atklydę jo herojai – ir dauguma vaidmenų tapo
reikšmingais įvykiais teatriniame lietuvos gyvenime.
nepaprastą įspūdį paliko aštunto dešimtmečio pradžioje v. Jefremovo suvaidintas bilas starbakas – lietaus
pardavėjas to paties pavadinimo r. nasho pjesėje, nuoširdžiai ir subtiliai surežisuotoje r. viktiuko: atrodė, jog
ne tik romantiškas Jefremovo herojus ten, sausros kankinamoje amerikos provincijoje, bet ir visi žiūrovai salėje veržiasi į žvaigždes, paniekinę kasdienius vargus ir
rūpesčius. Kartu su emigrantu alvaro t. williamso dramoje Tatuiruotoji rožė (režisierius i. petrovas) galėjome
patirti išganymą užplūdus netikėtai meilei, o su a. millerio pjesės Žemyn nuo Morgano kalno herojumi – mąstyti
apie patirtas gyvenimo negandas.
mūsų žemės pusrutulyje – sovietinėmis ir posovietinėmis laiko ir būties aplinkybėmis – nuolat buvo
pagrindiniai vaidmenys populiariausiose rusų pjesėse:
valentinas m. roščino dramoje jauniesiems Valentinas ir
Valentina (režisierius r. viktiukas); tarsi su randu širdyje devinto dešimtmečio viduryje suvaidintas m. bulgakovo meistras to paties režisieriaus spektaklyje Meistras
ir Margarita; olegas i. petrovo spektaklyje Kartą gyveno
pagal a. Kazancevo pjesę Senas namas; Jis irgi i. petrovo
režisuotoje e. radzinskio dramoje Jinai neatėjus nei meilei, nei mirčiai – tasai, kuris su kartėliu prisipažino „šios
vasaros neturėjęs“.
ne kartą v. Jefremovui teko kurti pasaulinės klasikos personažus – tai, pavyzdžiui, čičikovas n. gogolio Mirusiose sielose, išraiškingai deklamuojantis monologą apie „paukštę troiką“, kratydamasis per duobes
riedančioje brikėje; niūrus w. shakespeare’o makbetas
l. m. Zaikausko interpretacijoje ir išties prašmatnus
molière’o tartiufas, kuris v. mirzojevo spektaklyje atsispindėjo veidrodinio rutulio – dekoracinio ir prasminio
klasikinės komedijos centro – briaunose.

atsisveikinti su žiūrovais aktoriui teko reptilovo
vaidmeniu nemirtingoje a. gribojedovo komedijoje Vargas dėl proto, kurią režisavo dabartinis teatro vadovas
Jonas vaitkus.
ypatinga vieta sceninėje vladimiro Jefremovo kūryboje tenka maskvos užupio Kolumbo – didžiojo rusų
dramaturgo aleksandro ostrovskio – pjesių personažams. J. Kalantarovo Miško interpretacijoje – spektaklyje
ne be pagrindo pavadintame Nesčastlivcevas ir kiti – Jefremovas-nesčastlivcevas savo amžinajame kelyje „iš Kerčės į vologdą“ ketino, kaip ir rusų kritikas demokratas
apolonas grigorjevas, „ne tuščiai laiką leisti, o dvasią iš
tamsos išgauti“. apie savo personažus aktorius žinojo
viską. viename interviu jis sakė, kad ir nesčastlivcevo
prototipas, ir pirmas jo vaidmens atlikėjas buvo garsusis
aktorius nikolajus rybakovas – jo vardas net minimas
Miško tekste: „paskutinį sykį... aš vaidinau velizarijų,
pats nikolajus chrisandrovičius rybakovas žiūrėjo“, –
pasakoja nesčastlivcevas sčastlivcevui.
Komedijoje Savi žmonės, susitarsim (režisierius valius
tertelis, 2002) Jefremovui teko spalvingas valdingo pirklio samsono bolšovo charakteris.
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Kare ir taikoje arba somso meilę Fler J. galsworthy Forsaitų sagoje (skirtumas būtų tik tas, kad kunigaikštytė marija
turtinga, o Fler – gražuolė). „vaikeli mano!“ – desperatiškai raudojo v. Jefremovo margaritovas, glausdamas prie
širdies vargšę menkutę be motinos užaugusią dukterį, ir
jo skruostais riedėjo ašaros, o intonacinė monologo sandara atliepė graudžiai n. nekrasovo „raudulingos cezūros“ (v. nabokovas) poezijai, neturinčiai lygių lig šiol.
paskutinis kino žiūrovų susitikimas su v. Jefremovu
buvo gyčio lukšo filmas Duburys pagal liūdną to paties
pavadinimo r. granausko romaną. čia aktorius itin jautriai suvaidino nebejauną darbininkų bendrabučio senbuvį, suteikdamas šiam personažui, kuris visur ir visada
yra „savas žmogus“, slaviško nuoširdumo ir begalinio
draugiškumo.

JeLeNA MAIVINA

Mirusios sielos (su leonidu vladimirovu)

centrinė a. ostrovskio personažų triptiko figūra –
it sceninis paminklas – yra tragiškas beturčio valdininko
margaritovo vaidmuo pjesėje Vėlyvoji meilė, kuriuo prieš
beveik dvidešimt metų v. Jefremovas išties nepamirštamai paminėjo savo penkiasdešimtmetį. režisieriaus
a. griškevičiaus spektaklyje aktorius pademonstravo
sceninio meno stebuklą, koncentruodamas šiame ne itin
garsiame personaže humanistinį rusų literatūros patosą,
jos amžinai deklaruojamą atjautą klasikiniam „mažajam
žmogui“. Vėlyvąją meilę a. ostrovskis parašė būdamas
penkiasdešimties, 1873-aisiais – garsiausi šedevrai Bekraitė, Talentai ir gerbėjai, Be kaltės kalti buvo dar prieš akis.
pjesės veiksmas vyksta maskvos pakraštyje – tai, dramaturgo žodžiais tariant, „užkampio gyvenimo scenos“. Šį
gyvenimą, kreipdamasis į mylimą suaugusią netekėjusią dukterį, skurstantis, bet nepaperkamas margaritovas
apibūdina šitaip: „čia, liudmila, alkana šalis, žmonės
gyvena per dienų dienas, ką nutvers, tuo ir sotūs. <...>
čia viską pavogs ir viską parduos, apsukrūs žmonės tuo
ir naudojasi.“ Vėlyvoji meilė – meilės, sąžinės ir garbės
drama, kurios siužeto šerdis (kaip ir h. ibseno Noroje) –
tam tikras finansinis dokumentas: jį liudmila pagrobia
iš tėvo popierių vedama aistringos, tačiau beviltiškos
meilės gražuoliui valdininkui, kuris, beje, įsimylėjęs ne
šią visa širdimi jam atsidavusią merginą, o viliokę našlę, įsiskolinusią pagal minėtą dokumentą. sužinojęs apie
dukters prasikaltimą, margaritovas kilniaširdiškai jai
atleidžia; visa tragiškojo nuoširdumo jėga v. Jefremovas
išryškina emocinę šio akto dominantę – šviesią, beribę
tėvišką meilę, iš dalies primenančią senojo kunigaikščio
bolkonskio meilę kunigaikštytei marijai l. tolstojaus

aktorė Jelena maivina scenai atidavė daugiau nei penkis
dešimtmečius nuoširdaus pasiaukojamo darbo. žiūrovų atmintis saugo puikius jos sukurtus vaidmenis: tai –
jaunoji renesanso šviesa spinduliuojanti dezdemona
w. shakespeare’o Otele (pirmas rimtas valstybinio teatro
meno instituto (ГИТИС) absolventės vaidmuo vilniaus
scenoje), varvara pavlovna l. lurjė inscenizuotame
i. turgenevo romane Bajorų gūžta, džema e. l. voynich
Gylyje, Klėja g. Figueiredo Ezope, arkadina a. čechovo
Žuvėdroje...
„mano pedagogas institute nikolajus plotnikovas
sakė mums, studentams: aktorius turi gyventi sunkiai, –
pasakojo J. maivina, – ir aš stengiuosi laikytis šio postulato. manau, kad aktoriui reikia puoselėti gebėjimą
nustebti, nuolat stebėti žmones, jų bendravimą įvairiausiomis aplinkybėmis, taip pat ir ekstremaliomis. viskas
pravers! <...> Jeigu vaidmens tekste yra bent keli momentai, kurie jaudina širdį, vadinasi – tvarka. <...> o ideali
būsena mane apima tuomet, kai, perfrazuojant čechovo
treplevą, vaidmuo laisvai liejasi iš širdies.“
detalus psichologinis pasiruošimas aktorės kūryboje visada derėjo su ypatingu stilistiniu elegantiškumu.
Jos šaunios, išmintingos, nuoširdžios ir įtikinančios herojės buvo tarsi paženklintos amžinojo moteriškumo.
rusų klasiką J. maivina sumaniai papildydavo
sidabrinio amžiaus motyvais, o kanoniniams pastatymams stengėsi suteikti naujos, analitiškai išanalizuotos
prasmės. prisimindama savo dezdemoną, aktorė klausė:
„Jei tikėsime puškinu, kad otelas patiklus, kodėl gi jis
netiki savo žmona, kuri iki paskutinės akimirkos jį myli
visa širdimi?“ apie varvarą pavlovną, nepritardama romano autoriui i. turgenevui, aktorė atsiliepė itin palankiai, gynė ją, pabrėždama, kad „ji – dvasiškai išlavėjusi:
dainuoja, muzikuoja, apsiskaičiusi, subtilaus skonio, net
užsienio salonuose spindėjo, be to, rūpinasi dukterimi,
nori užtikrinti jos ateitį...“
Šiuolaikinės užsienio komedijos herojėms – italo
aldo nicolai pjesėje Rudens istorija ar amerikiečio Johno
patricko Mieloji Pamela (režisierius J. popovas) – J. maivina suteikė inteligentiškumo, rusiško širdingumo ir šiaip
nuo tautybės nepriklausančio gebėjimo rūpintis artimaisiais ir net svetimais žmonėmis, kentėti, atleisti bei, nepaisant nieko, išsaugoti optimizmą.
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dezdemona, 1952

vaidmuo-monologas Jurijaus Ščiuckio spektaklyje
Tamsiosios alėjos pagal i. bunino apsakymą Šaltas ruduo
skambėjo kaip tragiška moters širdies, amžinai saugančios
pirmos nepakartojamos meilės atminimą, išpažintis.
J. Kalantarovo spektaklyje Nesčastlivcevas ir kiti
J. maivina novatoriškai, net nenuspėjamai suvaidino
raisą gurmyžskają. Ši pagal pjesę nemaloni, veidmainė
moteris aktorės pastangomis tapo sutaurinta, žavia, itin
miela provincijos ponia – visada puošni, kruopščiai sušukuota, grakščių judesių ir melodingo balso. tad, kai
turtingas gurmyžskajos kaimynas milonovas šlovino ją
kaip „viso, kas pakilu ir gražu“, įsikūnijimą, tai – įpratusių matyti tradicinę a. ostrovskio Miško traktuotę žiūrovų nuostabai – atrodė kaip akivaizdi tiesa; taip pat, beje,
ir tolesni milonovo žodžiai: „Kam apibrėžti santykius?
tegul juos apibrėžia širdis.“ ir nors gurmyžskajos santykius su nesčastlivcevu ir aksiuša vis dėlto labiausiai
apibrėžė Miško tekstas ir siužetas, jos ir ulitos, kurią
jaunatviškai ir koketiškai vaidino lilija mračko, santykiai veikiau seseriški, o nebejaunos raisos jausmus jos
išrinktajam – mokslų nebaigusiam gimnazistui – bulanovui visiškai atspindi jos frazė: „esu... labai patenkinta,
kad radau žmonių dėkingumą.“ Šitaip pjesėje smerktiną
ir satyrinį personažą aktorė drąsiai susiejo su sentimentalizmo estetika, aukštinančia gamtos ir jausmų poeziją,
vidinių išgyvenimų pirmumą, „prigimtinį“ žmogų.
tikras aktoriškas Jelenos maivinos atradimas buvo
jos sukurtas ponios prostakovos vaidmuo amžių sandūroje režisieriaus boriso Juchananovo realizuotoje deniso
Fonvizino komedijoje Nesubrendėlis. čia – vėlgi nepaisant
visų kanonų – švelni ir graudinga mitrofanuškos gimdytoja buvo absoliutus šventos motiniškos meilės įsikūnijimas sceninėmis genialios 1782 metais sukurtos satyrinės
švietėjiškos komedijos sąlygomis. pavertusi beatodairiškos motinos meilės sūnui motyvą pagrindiniu savo vaidmenyje, J. maivina neretai prisimindavo įvairias šios temos variacijas dokumentinėje ir grožinėje literatūroje,
taip pat kine, pavyzdžiui, Kiros muratovos filme Ilgosios
išleistuvės su pagrindinį vaidmenį atliekančią Zinaida Šar-
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ko. biografinė proza liudija, kad tokiems didiems rašytojams kaip n. gogolis, g. de maupassant’as, i. buninas,
a. blokas būtent motina visą gyvenimą buvo artimiausias ir mylimiausias žmogus. išnirdavo iš atminties ir
literatūriniai pavyzdžiai: žana iš maupassant’o romano
Gyvenimas, dolochovo motina – šio dvikovininko „dieviškasis angelas“ – iš l. tolstojaus Karo ir taikos (beje, rašytojas buvo su meile atsiliepęs ir apie švelnią, jautrią, tikros
motiniškos širdies a. čechovo apsakymo Širdelė veikėją,
autoriaus sumanytą anaiptol ne kaip sektinas pavyzdys).
b. Juchananovo spektaklyje J. maivina sukūrė portretą ir
charakterį lyg įgudusi nėrėja subtilų raštą: plazdant palaidinio skvernams, kykui nuolat nuslenkant ant pakaušio,
o akiniams – ant nosies galo, ponia prostakova susirūpinusi lakstė neatitraukdama akių nuo mitrofanuškos (kurį
protingai, literatūriškai, su tam tikra nuoroda į oblomovą
vaidino sergejus Zinovjevas), nebyliai kartodama kiekvieną jo žodį ir vos atgaudama kvapą iš susijaudinimo, čia
išdidžiai ir naiviai šypsodamasi, čia plūsdama ašaromis,
nujausdama neišvengiamą išsiskyrimą. Šiuo benefisiniu
vaidmeniu 2000-aisiais aktorė paminėjo savo 75-metį.

ALeKSANDR DeMIDOV

aktorius ir skaitovas aleksandras demidovas dirbo rusų
dramos teatre gerą dešimtmetį – nuo paskutinio praėjusio amžiaus dešimtmečio pradžios iki mirties 2002-aisiais. žiūrovai, be abejo, prisimena ryškius jo vaidmenis – spalvingą Karalių erodą oscaro wilde’o Salomėjoje,
pamfletinį advokatą witoldo gombrowicziaus Vedybose,
realizuotose lenkų režisieriaus J. Zembrzuskio, peterio
handke’s spektaklio Valanda, kai nieko vienas apie kitą nežinojome (režisierius l. m. Zaikauskas) personažus.
tačiau išskirtinį pripažinimą a. demidovas pelnė
kaip didysis meninio žodžio meistras, ypatingų monospektaklių autorius ir atlikėjas, ieškojęs, kaip pats sakydavo, „auksinių žodžių išbarstytuose literatūros tekstuose“.
baigęs valstybinį teatro meno institutą, aktorius vaidino Kalugos, čeboksarų, Kostromos, grozno, mariupolio teatruose, tobulinosi maskvos tagankos dramos ir komedijos teatre. pirmas jo monospektaklis vilniuje Pasiimk
mane kelionėn pagal b. okudžavos, v. vysockio, J. Kukino, a. galičo žodžius ir muziką buvo atminimo duoklė
romantiniam septintam dešimtmečiui. Kitas kūrinys –
sergejaus Jesenino poemos Pugačiovas inscenizacija; šią
istorinę „charakterių poemą“ (jų tekste daugiau nei dvidešimt) aktorius atliko vienas – pirmuoju asmeniu, taikliai taikydamas emocinę personifikaciją, temperamentingai atkurdamas kiekvieno poemos personažo veidą,
intymiai susiliedamas su nuostabiu Jesenino žodžiu – rusiško imažinizmo stebuklu. įspūdingai skambėjo chlopušos monologas: „Сумасшедшая, бешеная кровавая муть! /
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?“1
programoje Michailo Zoščenkos apsakymai a. demidovas nuo pirmų akimirkų užsibrėžgavo tikslią nuotaikos
dominantę, paaiškindamas, – tada, XX amžiaus pabaigoje, – kad mes, kaip ir Zoščenkos personažai, gyvename
epochos lūžio sąlygomis, tačiau nepaisyti praėjusių dešimtmečių neįmanoma, todėl šie apsakymai šiandien –
1

beprotiška, pašėlusi kruvina drumstis! Kas tu? mirtis? ar išgydymas luošiams? (rus.)
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daugiausia „buitinis nostalginio pobūdžio dalykas“. apie
kiekvieną Zoščenkos veikėją reikėjo „pasakyti griežtai ir
nedelsiant“, tad, nesiekdamas išorinių komiškų efektų,
net, atrodė, kruopščiai jų vengdamas, vaidindamas be
grimo, aktorius optimaliai suartindavo savo „buitinį humorą“ su groteskiškos pasaulėjautos prioritetais ir suteikdavo žiūrovams galimybę suvokti, apie kokius liūdnus,
kokius dažnai iš esmės tragiškus dalykus savo žaižaruojančiuose apsakymuose kalba Zoščenka.
200-osioms aleksandro puškino gimimo metinėms
skirtame renginyje И жизнь, и слезы, и любовь2 a. demidovas atliko meninio žodžio spektaklį – atrodė, jis čia
pat, kartu su klausytojais, spontaniškai ieško ir sėkmingai suranda labiausiai poeto eilėms tinkamą intonaciją
kartu surengdamas klausytojams įspūdingą kelionę per
epochas skambančiais laisvos ir nepakartojamos širdies
aistros atspalviais. išties puškiniškai skambėjo Menu akimirką žavingą... Mylėjau jus, ta meilė, gali būti... Jau kalvos
Gruzijos nugrimzdo į rūkus...
prieš penkiolika metų a. demidovas sukūrė monospektaklį Benefisas. Apie teatrą su meile ir humoru. Jame
aktorius su menotyrininko kruopštumu inscenizavo tarsi sceninės atminties veidrodyje atspindėtus klasikinės
teatro prozos puslapius: Karelo čapeko Kaip tai daroma,
a. čechovo Antrepreneris po sofa, m. Zoščenkos Montuotojas ir Aktorius, m. žvaneckio Naudingi patarimai bei tikru
benefisu Benefise tapusį aleksandro Kuprino apsakymą
Kaip aš buvau aktorium. tai buvo bene vienintelis įmanomoje apžvelgti praeityje atsigręžimas į rusų rašytoją
demokratą, kritinio realizmo atstovą lietuvos rusų dramos teatro scenoje, taigi, be meninės, turėjo dar ir šviečiamosios reikšmės. iš penkių scenos žmonėms skirtų
a. Kuprino apsakymų (Paskutinis debiutas, primenantis
„nebyliojo kino“ stilistiką, Į šlovę – siužetinis a. čechovo Žuvėdros pirmtakas, Ilsintis ir Pusdievis, atskleidžiantys sunkią savo šlovę išgyvenusių vaidintojų dalią) Kaip
aš buvau aktorium – gyviausias ir itin įvairialypis: tai
linksma inteligentiško jaunuolio, atsitiktinai atsidūrusio
XiX a. rusijos provincijos teatre, odisėja.
2

ir gyvenimas, ir ašaros, ir meilė (rus.). dvi paskutinės eilėraščio Я
помню чудное мгновенье (Menu akimirką žavingą) eilutės: И божество,
и вдохновенье, / И жизнь, и слезы, и любовь. poetinis sigito gedos
vertimas: gyvenimas ir įkvėpimas, / dievybė, ašaros, jausmai.
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a. demidovo Benefise literatūriniai personažai keitė vienas kitą senoviniais baldais papuoštame grimo
kambaryje. čia užsukdavo a. Kuprino spalvingai aprašyti įnoringas tragikas timofejevas-sumskojus, pasipūtęs premjeras lara-larskis, valdingas, nors bukagalvis
režisierius... puikus, daugiausia dialoginis a. Kuprino
tekstas lėmė taiklių atlikėjo persikūnijimų turbulentiškumą. ligi šiol nerpamirštamos bufonadinės apsakymo
scenos – tarkim, epizodai su „siaubingu“ grimu arba su
nesisekančiu garsiuoju „klasikiniu gestu“: režisierius liepia romos legionierių vaidinančiam aktoriui mandagiai
žemai nusilenkti cezariui, bet kaip tai atlikti, jei autoriaus remarkoje čia parašyta: „išeina su šarvais“? savo
veikėjams, praeities aktoriams, a. demidovas rasdavo ne
tik taiklius mimikos, bet ir kalbinius niuansus – štai režisierius bėrė pietų rusijos greitakalbe, o tragiko timofejevo-sumskojaus žodžiuose buvo galima išgirsti volgos
regionui būdingą okavimą: „Буду я мозги засаривать!
Пойду по суфлеру!“3 – reagavo jis į patarimą „pasimokyti
vaidmenėlio“. Šio tragiko ir „tauriojo tėvo“ dialogas atspindėjo muziejinį amplua epochos specifiškumą, kuris
lemdavo ir gyvenimiško elgesio sistemą. Šis aleksandro
demidovo vaidinimas, be abejo, nusipelnė palankios
melpomenės šypsenos.

VA L e N t I N A M O t O V I L O VA

atgaivindami atmintyje per anksti, vos penkiasdešimt ketverių, mus palikusios valentinos motovilovos sukurtus
sceninius įvaidžius, iš naujo suvokiame ryškaus jos talento savitumą bei slavišką prigimtį. aktorė sugebėdavo
bet kokiam vaidmeniui itin pakiliai ir poetiškai pritaikyti
asmenybišką, „vardinę“ kūrybinių koordinačių sistemą
pabrėždama išpažintinį jos pradą. tokio pobūdžio unikalių moteriškų talentų galėtume prisiminti nedaug, pavyzdžiui, lietuvę doloresą Kazragytę, vokietę marią schell,
amerikietę mią Farrow, lenkę lucyną winnicką, gebančias
derinti trapų kerintį moteriškumą su galingu tragiškų jausmų diapazonu, dažniau būdingu vyriškam artistiškumui.
v. motovilovai teko suvaidinti daugybę puikių vaidmenų spektakliuose, sukurtuose pagal nuostabius, didelio meniškumo literatūros kūrinius. tai – marija stiuart
to paties pavadinimo Juliuszo słowackio dramoje, Katia
aleksandro volodino pjesėje Su mylimaisiais nesiskirkite
(abu spektaklius aštunto dešimtmečio pradžioje režisavo
romanas viktiukas); istorinės legendos apgaubta barbora
radvilaitė jos vardu pavadintoje Juozo grušo dramoje, romantinė elida henriko ibseno pjesėje Moteris iš jūros (šiuos
du spektaklius sukūrė i. petrovas). aktorė meistriškai valdė psichologinio realizmo išraiškos priemonių arsenalą,
taikė jas net ryškaus socialinio pobūdžio pjesėse, gebėjo
reikalui esant praplėsti vaidmens registrą praturtindama
jį poetiniais ar lyrinei prozai būdingais atgarsiais.
i. petrovo spektaklyje Našlių garlaivis pagal rūsčią,
beveik dokumentinę i. grekovos ir p. lungino pjesę apie
vienišų pokario moterų gyvenimą v. motovilova vaidino nusikankinusią moterį taip, tarsi motto jos vaidmeniui
būtų eilutės iš vasilijaus aksionovo apsakymo Aikštėje ir
už upės: „visą karą moteris, iš profesijos – juriskonsultė,
nepaprastai vargo, ji žvake tepė keptuvę, kepė ant stea3

dar aš kvaršinsiu sau galvą! eisiu pagal suflerį! (rus.)
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rino bulvių nuolupas, nebyliai ašarojo, o kartais garsiai
raudojo. <...> niekaip ji negalėjo prisitaikyti prie karo
buities...“ Kaimynai ją „pakviesdavo vakarais pasišildyti
prie krosnies“ ir ji „atgydavo... pasakodavo apie prieškarines krepdešino sukneles ir apie čeburekus gruzijos
karo kelyje.“
e. radzinskio dramoje Jinai neatėjus nei meilei, nei
mirčiai (režisierius i. petrovas) v. motovilova vaidino
dar jauną vienišą „problemiškos“ suaugusios dukters
motiną. Šį kone funkcinį vaidmenį aktorė nuspalvino
psichologiškai – čia galima įžvelgti sąsajų su viktorijos
tokarevos apsakymu Žvaigždė migloje (skausmingas vidinis paliktos moters monologas) arba su Jeano cocteau
monodrama Žmogaus balsas: su tokia pat desperacija ir su
tokia pat viltimi motovilovos moteris, vos įėjusi į savo
kambarį, puldavo prie telefono, kad kaskart paklaustų
kažkokio slapto „abejingo gražuolio“: „ar tu man neskambinai? mat manęs nebuvo...“ ir vien ši intonacija, be
abejo, kiek ironiškai pavaizduotai pjesės veikėjai suteikė
kitokių, tragiškesnių bruožų – juk ji iš anksto ir tiksliai
žinojo, kad niekas jai neskambino...
dviejuose devinto dešimtmečio pabaigoje išgarsėjusiuose spektakliuose, kuriuos sukūrė periodiškai lietuvoje lankęsis režisierius romanas viktiukas, – l. petruševskajos Muzikos pamokos ir m. bulgakovo Meistras
ir Margarita, – v. motovilova atliko ryškius pagrindinius
vaidmenis. tragigrotesko žanro Muzikos pamokose, pasitelkusi anksčiau neregėtą šiurkštų negailestingumą, aktorė pademonstravo, kaip dar vakar įprastos gyvenimo
normos virsta socialinio mizerabilizmo reiškiniais. vaidindama bulgakovo margaritą (tai buvo, deja, savotiškas
aktorės vaidmuo-rekviem) ir laikydamasi sudėtingos
misterinės poemos stilistikos, ji subtiliai atskleidė žemiškos, pasiaukojamos meilės menininkui esmę – būtent
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barbora radvilaitė, 1980

dėl jos nusileidžia į pragarą paskui savo orfėją ištikima
maskvietė euridikė.
visų šių įspūdingų moterų pirmtake buvo nina
m. lermontovo Maskarade, kurį prieš 35 metus sukūrė
tuometinis vyriausiasis teatro režisierius vitalijus lanskojus, tada – aštunto dešimtmečio viduryje – taip pat
interpretavęs m. gorkio Vasarotojus bei n. gogolio Mirusias sielas. arbeniną itin išraiškingai vaidino artiomas inozemcevas, o grakšti, kerinti, bejėgė, nujaučianti
neišvengiamą ir nepataisomą nelaimę v. motovilovos
nina pademonstravo anaiptol ne tipišką rusų literatūroje harmoningą tikro, spindinčio aristokratiškumo ir
nepriekaištingo sielos tyrumo derinį. Ji viena iš visų
m. lermontovo dramos veikėjų turėjo teisę pasirodyti
„maskarade“ be kaukės: šviesus jos veidas – tarsi Floros iš rembrandto paveikslo – priminė a. puškino eilutes: „Как жизнь поэта простодушна, / Как поцелуй
любви мила“4. poetikos ir dramatinio turinio atžvilgiu
v. motovilovos nina pratęsė tradiciją, kurią kino ekrane
sukūrė tamara makarova, suvaidinusi šį vaidmenį sergejaus gerasimovo filme Maskaradas kartu su nikolajumi mordvinovu arbenino vaidmenyje. o subtili baroko
stiliaus v. motovilovos plastika stilizuotose michailo
percovo dekoracijose buvo tam tikra įžanga į rafinuotą,
kone baletinę kūno judesių darną, kurią pademonstravo adrija čepaitė po dvidešimties metų rimo tumino
sukurtame Maskarade, vaidindama su arvydu dapšiu
arbenino vaidmenyje. sudėtingą, neįmintos pasmerktos
sielos paslapties apgaubtą ninos arbeninos, „didžiulės
gyvenimo knygos... perskaičiusios tik titulinį lapą“, vidinį pasaulį valentina motovilova atskleidė itin grakščiai,
nuoširdžiai ir aistringai. Švelnus, intriguojantis jos balsas, intonacinė lermontovo eilių melodika jaudino iki
širdies gelmių tarsi kažko ligi šiol nežinomo apreiškimas
apie amžinus dalykus – apie meilę, kurią K. hamsunas
kartą apibūdino kaip „rožėse šlamantį vėjelį“.
iš rusų kalbos vertė andrius KonicK is
4

Meistras ir Margarita (su vladimiru Jefremovu)

Kaip dainiaus siela – atviriausia, / Kaip meilės bučinys lipšni
(antano venclovos vertimas).
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Montė
kaip Sutvaras3 –
kauk ši liuzija,
kad pasaulis prieš jį
nušvis
regima, girdima, lie
čiama karūna tawa.

Mindaugo pasiuntinys
Parnus Milane,
pas popiežių Inocentą IV
Šiaurės Ra,
barbaras,
taruojantis
verkių kalba –
twais kwaits
audasseisin na zemmej
kei an Dangon1;
vadinamas Parbsen,
fideli nostro2;
de Monas
Šio Šiu Rena –
ančių medžiotojas,
apsiuvà
Neries žemėje, gi
kaukšusapnavo,
kad sekęs kariuomenes,
trypusias kelią vežimams
su maisto atsargomis,
karo grobiu,
sužeistaisiais ir kekšėmis.

Virto sapne
lyg ašara,
ar kiaušinis
nuo debesies,
kol iškrito
į žaižaruojantį,
Milano sapną,
ir žvalgėsi ten
tarp krikščionių
žydra
perinčio paukščio akim,
jūrų arkliuko akim,
kaukškaukškaukš:
„citrininis drugys
susivėlęs nuskris
lyg saldus spindulys
citrininis“ –
„jį suras
rytui brėkštant
sugelsvam danguje
ištrėkštą“ –

Taip išvirto
iš ratų:
kaitomas,
regimas, gir
dimas ir
nuropojo
pergamentais, kaukšėdamas
pirštais
rašalo figūras,
ryškalais
aptaškytas
šviesAforas,

Argi
žinojo Parnus,
kad balsas
turi pažinti penkias
natas ir šešias
kryptis?
3

1

2

teesie tavo valia ant žemės kaip danguje (prūs.) – teodor narbutt.
Dzieje starożytne narodu litewskiego, t.1, Mitologia litewska, 1835.
parbus, ištikimasis mūsų (lot.), – taip parnus vadinamas viename
iš 1254 m. mindaugo aktų.

„w. mannhardtas pasiūlė dvi ar net tris įmanomas etimologijas;
pagal jį sotwaros skaitytinas kaip sutvaras – formuotojas, darytojas, kūrėjas, nuo sutverti, „sukurti“, arba aptvėrėjas, nuo „tverti“,
plg. „tvora“, taigi tai būtų tvarto ar aptvaro dievas (lpg 339). nė
vienai šių reikšmių tyrinėtojas nesuteikė persvaros. t. narbutas iš
sutvaro padarė „dienos šviesos, poetų, gydytojų dievą“, pasirėmęs
graikiškuoju soter, „išgelbėtoju“, lygino jį su prūsų svaistiku,
graikų Febu, gabija, apolonu ir t. t., ir galiausiai paliko visišką
vardų, funkcijų ir atitikmenų sumaištį . tiesa, kartu nurodė, kad
sutvarą jis laiko aukštu apolono lygmens dievu, ir bent jau ne
tvarto ar aptvaro globėju. Klausimas nėra iki galo aiškus. dar
ir šiuolaikiniuose tyrinėjimuose jis iš dalies apeinamas, pvz., v.
ivanovo ir v. toporovo nuomone, sutvaras yra bandos dievas, o
pats vardas sotwaros, matyt, kildintinas nuo su-tverti (lm iii,
355).“ – g. beresnevičius. M. Strijkovskio „Kronikos“ lietuvių dievų
sąrašas // Metai, 2006, nr. 8/9, p. 127–145.
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Patyrė:
sirenų krūtys
tamsios
kaip etiopių,
o pienas juodųjų
aguonų
tik peršulį kėlė
gomury, kai Apaštalų Sostan
Lietuvą pasodino;
į šventojo Petro teisę
ir nuosavybę;
kai jam pažadėjo,
kad Lietuva
bus laikoma visa,
ką Mindaugas iš pagonių
išplėš.

Tik mėšlą iš jų
išplėši – galvojo
Parnus
de Monas
Šio Šiu Rena,
medžiotojas,
prisiminęs,
kaip pjovė
latgaliams pilvus
anapus Dauguvos
ir leisgyvius
vertė tuos žmones
suktis aplink
aukštas pušis,
ir vyturiuoti
grublėtus kamienus
garuojančiom
savo žarnom.

S+A+T+O+R
A+R+E+P+O
T+E+N+E+T
O+P+E+R+A
R+O+T+A+S 4

4

Saule, zeme,
debess, zvaigznes,
mēnesis, Dieva
Dels, Svetais Gars ir tu
rupūže, pieno motina,
palīdzi man to cilvēku
paglābt un tās sāpes atnemt5.

sator formulė, arba magiškasis kvadratas, yra paplitęs visoje
europoje, žinomas afrikoje, Šiaurės ir pietų amerikoje. sator
kvadratas senesnis už krikščionybę, seniausieji pavyzdžiai žinomi
iš pompėjos. buvo gerai žinomas romos imperijoje, o nuo iX a.
atsiranda viduramžių europos maginiuose tekstuose. yra užfiksuotas
įvairiais rašmenimis – lotynų, graikų, hebrajų, koptų, skandinavų
runomis, kirilica. tam, kad įgytų magišką poveikį, dažnai buvo
užrašoma ant tam tikros medžiagos arba tam tikro tipo rašalu.
Kai kurie tyrinėtojai mano, kad pradinė formulės reikšmė buvo
susijusi su rato (rotas) simbolika ir naudota agrariniuose ritualuose. pagal labiausiai paplitusią krikščionišką interpretaciją, tai
yra ankstyvojoje krikščionybėje atsiradusi Pater noster anagrama,
prie kurios pridėta alfa ir omega:

Formulė įprasminta įvairiai, pavyzdžiui, egipte koptų amuletuose
sator siejama su penkiomis Kristaus vinimis, etiopų kryžiuose
simbolizuoja penkias Kristaus žaizdas, Kapadokijoje aiškinama
kaip penkių piemenėlių, aplankiusį kūdikėlį Jėzų, vardai, bizantijoje ir naujųjų laikų graikijoje – kaip penkių iš keturiasdešimties
sebastėjos kankinių vardai, rusijoje laikoma išminčiaus saliamono
ženklu, žydų maginiuose tekstuose yra saturno pentagrama ir
meilės užkalbėjimas. sator formulė vartota kaip amuletas ir nešiota
siekiant apsisaugoti nuo žūties kare, saugantis nuo nelaimę nešančio žmogaus ir karštinės, raganų, įvairių ligų ir nelaimių, tikėta ją
esant magine priemone gaisrui užgesinti, taikyta kaip priešnuodis
nuo pasiutusio šuns, gyvatės įkandimo. niekas tiksliai nežino, ką
reiškia formulės žodžiai ir egzistuoja begalė jos interpretacijų. pagal
vieną vėlesnę šios formulės analizę, visas sakinys yra lotyniškos
kilmės, išskyrus senųjų keltų kalbos žodį arepo, kuris reiškia
„pradžioje“, tada šią formulę galima būtu išversti taip: „Kristui
rūpi ištikimiausiųjų/tikinčiųjų lemtis.“

Ar būna sapnai visagaliai? –
stebėjos nubudęs Rygoj
mažytis kaip laumės papas6,
klausinėjamas Andriaus Štirlando7.

5

6

7

saule, žeme, debesys, žvaigždės, mėnuo, dievo sūnau, Šventoji dvasia,
padėk man tuos žmones išsaugoti ir jų skausmą atimti (lat.).
belemnitas (iškastinis galvakojis moliuskas. belemnitai gyveno
jūrose nuo karbono iki paleogono), kitaip vadinamas kaukaspeniu, perkūno kulka. yra tradicinės liaudies medicinos priemonė;
jį naudojant gydomas navikaulis, gumbas, karpos, dedervinės,
stabdomas bėgantis kraujas ir t. t.
andrius von Štirlandas – 1241–1242 ir 1248–1253 m. livonijos
ordino magistras, tarpininkavęs apkrikštijant (1251) ir karūnuojant
(1253) mindaugą.
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Algirdas Grigaravičius

Jonas basanavičius,
senoji lietuvių kultūra
ir krikščionybė

D

aktaro gyvenime 1912–1913 metais nutiko daug
reikšmingų įvykių: birželį lietuvių mokslo draugijos susirinkime viešai paminėtas šešiasdešimtmečio jubiliejus, organizuotas specialaus visuomenės
veikėjų komiteto, krikščionys demokratai pasinaudojo jo
autoritetu, prastumdami į iv dūmą kunigą Juozą laukaitį
vietoj įtakingo suvalkijoje advokato Jono bulotos, reprezentavusio kairiųjų pažiūras. Jis 1913 m. kartu su martynu
yču sėkmingai rinkdamas aukas tautos namams, viešėjo
pas amerikos lietuvius ir savo buvimu bei viešomis kalbomis veikiai sustiprino lietuvišką emigrantų sąmonę, tuo,
šalia Aušros, lietuvių mokslo draugijos įkūrimo, nusipelnydamas ir atgaivinant tautinę dvasią užjūryje.
iškilmių išvakarėse, birželio 10 d., Viltyje (1912, nr.
67) pasirodė redakcinis straipsnis Dras Jonas Basanavičius. Jame teigta, kad daktaras žinomas kiekvienam susipratusiam lietuviui, nes jo vardas lyg „milžinas-varpas“
jau 30 metų skamba po lietuvos žemę, žadindamas ir
šaukdamas tėvynės vaikus į šventą kovą už jos teises ir
tautos rytojų, o jubiliato gyvenimas – nepertraukiamas
darbas lietuvai. apsigyvenęs vilniuje, nesitenkino pelnytu „garbės vyro poilsiu“ ir lyg antrą kartą atjaunėjęs
šoko darbuotis, atiduodamas visas jėgas tautos, visuomenės reikalams. nėra tokio tautinio reikalo, kuriame
jis nedalyvautų, neprisidėtų veikla, patarimu, pagaliau
pinigais. pirmininkaudamas didžiajame vilniaus seime,
J. basanavičius pasirodė kaip tikras tautos vadas. straipsnio pabaigoje raginama pagerbti apvaizdos paskirtą
lietuvai vyrą, „drauge su juo pagerbsime ir lietuvą“.
sausio 8 d. Vilties numeryje (nr. 4, p. 2) informuota apie
paryžiaus laikraštyje Les Droits de l’Homme (1911, nr. 57)
skelbtą Juozo gabrio straipsnį Tautinis lietuvių atgimimas,
kurį publikuojant redakcija pabrėžė J. basanavičiaus,
tautos didvyrio, priminusio protėvių garbę, pirmojo jos
atgimimo žadintojo, nuopelnus: „...pašvęsime keletą eilių šiam didžiam patriotui, kuris turėjo drąsos paskelbti,
jog ir jo tauta turi teisę gyvuoti. Jis išgelbėjo nuo išnykimo tautą, kurią norėjo praryti slavų ir germanų jūra. Jis,
gelbėdamas savo tautą nuo išnykimo, tuo pat tarnavo ir
visos žmonijos labui.“ pacituojami ir J. gabrio žodžiai
apie didį lietuvių tautos vyrą, visuomet pasišventusį
savo tautos labui, kurio visas gyvenimas gali būti pavyzdys nenuilstančio darbo savo tėvynės, kurią jisai visuomet mokėjo taip drąsiai užstoti, naudai. straipsnelis
pasirašytas kriptonimu „J. b.“ birželį jubiliejui paminėti
skirtose spaudos publikacijose jo nuopelnai sušaukiant

didįjį vilniaus seimą šykščiai paminėti dviejuose iš septynių straipsnių, o apie vaidmenį rašoma tik Viltyje. matyt, naujo etapo pradžios suvokimas brendo kartu su tautiniu judėjimu ir asmeniniu J. basanavičiaus autoriteto
skleidimusi, įgaunančiu simbolinių reikšmių.
daktaras 1912 m. lapkričio 7 d. Viltyje pristatė albumą Lietuvos kryžiai, pavadindamas antano Jaroševičiaus
atliktą darbą monumentaliu. lapkričio 27 d. kauniškėje
Vienybėje, trumpai aprašant naujas knygas, pasipiktinta,
kad J. basanavičius albumo įžangoje teigia, jog kadaise
aukštą lietuvių kultūrą pražudė krikščionybės įvedimas, pacitavus dviejų sakinių dalis (p. 5, 11): „...įvedus
lietuvoje krikščionystę, kada fanatikai ėmė persekioti
vislab, kas buvo pagoniška arba tautiška – turėjo žlugti
ir žmonių dvasios kultūra... <...> musų krašto kultūrą
galutinai pragaišino krikščionystės su visokiomis jos pasekmėmis įvedimas“. Jis apkaltintas tokios išvados neparėmęs pakankamais įrodymais, palikęs spręsti skaitytojams, suprasiantiems „kieno čionai didesnis fanatizmas“.
aleksandras dambrauskas-Jakštas gruodį publikuotoje
recenzijoje šiuos teiginius vertino atsargiau – kaip netaktišką išsitarimą – ir laikė neteisingais, nes įžangos autorius toliau tekste (p. 27) pripažino, kad lietuvių kryžiai
savo pavidalu ir ornamentais turi mažai krikščioniškosios dailės požymių1. recenzentas džiaugėsi paraleliais
tekstais lietuvių ir prancūzų kalbomis, supažindinančiais svetimtaučius su lietuvių tautodaile, gera poligrafija, atitinkančia europinius „liuksusinius“ dailei skirtus
leidinius. puikiam apipavidalinimo ir leidybos lygiui
1913 m. sausio Vadovo numeryje pritarė ir kitas recenzentas – kunigas ir istorikas daktaras Jonas totoraitis (1872–
1941), 1905 m. Friburge gynęsis disertaciją Lietuviai karaliaus Mindaugo laikais. Jo nuomone, nors J. basanavičius
uoliai atsidėjęs ir su meile stengęsis įrodyti, kad kryžių
pagražinimai esą ikikrikščioniškosios lietuvių kultūros
reliktai, tačiau toks tvirtinimas tėra drąsi hipotezė, kurią
tyrimai ateityje turės susiaurinti, jei ne visai sugriauti.
Kiekvieno ornamento elementą teks skyrium „genetiškai
ištirti, iš kur ir kaip yra kilęs ir kaip iki dabar išsilaikęs“,
juos grupuoti ir įrodyti, kiek prie jų radimosi prisidėjo
bažnytinis menas, kiek įtakos turėjo tikėjimo motyvai,
kiek tautinė dvasia. Faktiškai praplėsdamas Vienybėje paskelbtą anotaciją, J. totoraitis kritikuoja du tuos pačius
teiginius, nes, jo nuomone, autorius tiesiog įsimylėjęs
ikikrikščioniškąją lietuvių kultūrą ir apgailestaująs, kad
ji pranykus, o kita vertus, visiškai ignoruoja bažnytinės
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dailės ir katalikų tikėjimo motyvus, todėl išsako niekuo
nepagrįstus neteisingus tvirtinimus. straipsnio pabaigoje recenzentas išreiškia nuostabą, kad kunigų finansiškai
remiamoje lietuvių dailės draugijoje bažnytinės dailės
atžvilgiu iškyla tokia neprielanki dvasia, o jos atstovai,
kartais mėgstantys pasigirti „nepartiviškumu“, naudojasi tuo, neatsižvelgdami į tikrąją jo prasmę2.
neilgai trukus, pasirodė J. basanavičiaus atsakymas3.
pasiguodęs, kad lietuvoje rimtos kritikos, siekiančios
„susekti“ objektyvią tiesą, dar nėra, teisinosi nenorėjęs
perkrauti smulkmenomis teksto, skirto žinantiems apie
krikščionybės kovą su klasikinėmis senovės tautomis kaip
ir su lietuviais bei jų tikyba. Krikščionybė evoliucionavo
kartu su žmonijos istorija. Kultūros istorija rodo, kad jos
idealų supratimas ir taikymas buvo nevienodas – užtenka
prisiminti inkviziciją, raganų deginimą, indėnų naikinimą
ar kryžiuočių žygius lietuvoje. nuo Konstantino didžiojo laikų barbarų padedami Kristaus mokslo išpažinėjai,
platindami miniose naująją religiją, daugiausia prisidėjo
naikinant pagonių kultų likučius, šventyklas ir statulas,
klasikinis graikų mokslas turėjo žlugti, kol jį prikėlė renesansas. toliau pateikiami lietuvos istorijos faktai, kaip
buvo griaunama senovės lietuvių kultūra. baigdamas
autorius pabrėžia, kad iškeldamas iš kultūros nepašalinamus istorijos faktus, neturėjo tikslo diskredituoti šių
dienų krikščionybės, kurios gerbėjas yra ne mažesnis
už „kritiką“, rašiusį Vienybėje, ir visai pripažįsta jos, kaip
naujos krikščionių kultūros reiškėjos, nuopelnus, laikė
savo, kaip kultūros istorijos tyrinėtojo, priederme pabrėžti veiksnius, kurie prisidėjo naikinant stabmeldžių lietuvių ir kitų pagonių kultūrą. Vilties redakcija apsidraudė,
šalia įdėdama „p. K.“(kunigas petras Kraujalis?) kriptonimu pasirašytą straipsnį Prie J. Basanavičiaus atsakymo.
pirmuoju sakiniu rašinio autorius pasako, kad daktaras
vienašališkai nušvietė krikščionybės praeitį ir jos įtaką
kultūrai ir mokslui svetur bei mūsų krašte. Jos vaidmuo
žmonijos gyvenime yra vienas opiausių klausimų įvairių
partijų ir pažiūrų atstovams. toliau teigta, kad krikščionybė nesugriovė krizės apimtos antikinės kultūros, o išvedė
iš chaoso, suteikdama pagrindus naujajai krikščioniškajai
kultūrai kilti. Ji civilizavo romą sugriovusius barbarus,
popiežiai neskelbė, kad reikia naikinti pagonišką kultūrą
ar engti pagonis, bažnyčia išlaikė jų šventyklas ir perėmė
daugelį apeigų. griovimą ir naikinimą labiau sukelia politika, o ne tikyba. Kryžiuočiai ir lenkų kunigai naikino
savitos mūsų kultūros žymes gal daugiau dėl tautinių
ir politinių motyvų, o jeigu kiti ir darė tai tikėjimo vedami, pasirodė esą menki krikščionys, per mažai persiėmę
Kristaus dvasia. viduramžiais tik krikščionybė ir stūmė
mokslą steigiant mokyklas, universitetus, vienuolynus,
kuriuose buvo perrašinėjami ir saugomi senieji raštai.
J. basanavičiaus tvirtinimas, kad su krikštu lietuva neteko savarankiškumo ir buvo įvesta baudžiava, nelogiškas,
nes baudžiavos būta ir anksčiau, ją lėmė lenkų politika,
krikščionybė čia niekuo dėta. lenkų kunigai gal ir naikino
senąją lietuvių kultūrą ar stengėsi sulenkinti, betgi buvo ir
vietinės kilmės dvasininkų, kurie jos paminklus gerbė ir
rinko. išvada: skirdamas krikščionybę nuo jos platintojų,
J. basanavičius, kalbėdamas apie negerus praeities krikščionių darbus, juos apibendrina ir „meta šešėlį ant visos
krikščionybės“, neskiria bažnyčios nuo atskirų jos tarnų,
visos organizacijos nuo atskirų narių ir be reikalo blogus
šių darbus „suverčia ant visos krikščionybės“.
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daktaras dienoraštyje užfiksavo, kad veikalą Iš krikščionybės santykių su senovės lietuvių tikyba ir kultūra parašė per 1913 m. sausį, o gegužę baigė spausdinti. Kairiųjų
Lietuvos žinios, pristatydamos naują knygą, pastebėjo, kad
ji nėra vien atsakymas, kaip galima spręsti iš pirmų puslapių, į krikščionių demokratų laikraščių užsipuolimus
dėl albumo Lietuvių kryžiai, bet platus ir visapusiškas
krikščionybės įvedimo lietuvoje pasekmių tyrinėjimas,
paremtas istoriniais šaltiniais, ypač kronikomis. taip pat
pabrėžė, kad autorius įrodinėja lietuvių tautodailę esant
artimesnę trakų, net semitų, negu krikščionių dailei. ir
įžiebiant poleminę ugnį, išskyrė tris „liūdnas išvadas“:
„1) krikščionija, kovodama kardu ir ugnimi už Kristaus
mokslo praplatinimą mūsų krašte ir persekiodama senovės tikybą, naikino drauge žmonių gerovę ir jųjų kultūrą;
2) tokiu barbarų būdu platinant krikščionystę, lengviau
buvo pasiekt ir sunaikinti medegos, negu dvasios kultūrą, ir 3) senovės tikybos, kaipo dvasios kultūros apsireiškimo, ne tik Xvi, bet ir Xviii šimtmetyje būta dar ne visai
išnykusios.“4 tačiau katalikių leidiniai nepuolė ginčytis.
J. basanavičiaus mintis apie tai, kad svetimtaučiai
fanatikai, įvedant krikščionybę, išnaikino senovės lietuvių rašto ir meno paminklus, yra jo 1905 m. lapkričio
pabaigoje Vilniaus žiniose skelbto straipsnio Apie lietuvių
dailą ir raštą išvadose5. tą pat kartojo pirmosios lietuvių
dailės parodos atidarymo proga (1906 m. gruodžio 27 d.)
sakytoje kalboje, krikščionybės įvedimą pavadinęs mirtinu kirčiu senovės lietuvių menui, kai buvo beširdžiai
sunaikinti dievų statulos, didvyrių paveikslai ir visa, kas
priminė stabmeldystę6. vėliau daktaras kvietė lietuvių
ornamentikos ištakų ieškoti priešistoriniuose laikuose,
jos motyvai esą ne slaviški ar germaniški, o kilę iš pietinių ir rytinių žemių – mažojoje azijoje ir balkanų pusiasalyje, iš ten atgabenti jie išplito, individualizavosi ir
europinėje ornamentikoje dabar užima atskirą nišą, apgailestavo, kad ši sritis pačių lietuvių menkai pažįstama,
o europoje beveik nežinoma, siūlė etnografams ir dailės
tyrinėtojams ornamentus kopijuoti ir populiarinti, kad
būtų panaudoti liaudies architektūroje ir puošyboje. tokiam reikalui būtų labai pagelbėjęs albumo išleidimas7.
a. dambrauskas-Jakštas pasirodžiusią studiją vertino trumpai, nesutikdamas su J. basanavičiumi, kad
senąją lietuvių kultūrą fanatikai galutiniai pragaišino,
nors pritarė, kad krikščionybė platinta netikusiu būdu
ir netinkamomis priemonėmis. Kalti netobuli jos skelbėjai, o ne ji pati. ir suabejojo, ar visos pateikiamos žinios
apie pagoniškos kultūros aukštumą, yra tikros, pripažino šiame dalyke daktarą specialistu, labiau patikimu nei
lenkai m. brenšteinas ir v. Šukevičius, kurių supratimu,
senovės lietuva buvo barbarų kraštas8.
tame pačiame Draugijos numeryje įdėtas antano
maliauskio straipsnis Ar krikščionybė sunaikino lietuvių
kultūrą? (Atsakymas p. J. Basanavičiui)9. siekdamas įrodyti, kad europos pietuose plintanti krikščionybė visur pakeliui naikino antikinę kultūrą ir panašiai keletu amžių
vėliau elgėsi Kijevo rusioje ir mūsų krašte, recenzento
nuomone, daktaras aprašo, kaip pirmieji krikščionys su
tikybiniu įkarščiu ir fanatizmu kovojo su graikų ir romėnų pagonybe iki ją nugalėjo ir sunaikino kultūrą, kaip
kryžiuočiai kankino prūsus ir lietuvius, o popiežiai ragino stoti su jais į kovą ir skelbė kryžiaus žygius, kaip kalavijuočiai pražudė latvius, o lenkai naikino senųjų lietuvių kultūrą ir gerovę, ir Jogaila už Jadvygą atidavė jiems
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lietuvą. Kryžiuočių ir jų pagalbininkų žiaurumus a. maliauskis aiškino turtų ir žemių goduliu, teigė, kad jie elgėsi
ne kaip krikščionys, o tik kaip žmonės su subjektyviomis
nuomonėmis ir aistromis, o apie Jogailos sutikimą krikštytis pasakė: „Kokia gi bažnyčios kaltė, jei koks kvailys
už krikštą visas savo valdas užrašė.“ daugiausia vietos
skyrė krikščionybės istorinės sklaidos gynimui.
ir a. maliauskis, ir J. totoraitis, ir pranas dovydaitis priekaištavo dėl kritiškumo stokos istorinių šaltinių ir
cituojamų autorių darbų atžvilgiu, pasigedo „mokslinio
metodo prisilaikymo“, dėstymo nuoseklumo. užkliuvo
J. basanavičiaus pasirinkti tyrinėjimai rytietiškai lietuvių ornamentų kilmei pagrįsti, nes daugumą jų parašė
protestantų teologai, propagavę vadinamąjį panbabilonizmą. apie vokiečių asirologo Friedricho delitzscho
(1850–1922) veikalą Biblija ir Babilonas (1902) J. totoraitis
teigė, kad jo idėja apie biblijos ir europos kultūros babilonišką kilmę sukėlusi audringą mokslininkų reakciją, daugumos pripažinta klaidinga, o daktaras ją priėmė kaip
paskutinį mokslo žodį10. minėtos srovės atstovai skelbė,
kad artimųjų rytų religijos kilusios iš asirų, šumerų ir
kitų kaimyninių tautų mitinio paveldo. J. basanavičiui
tai – trakologinių teiginių penas. tačiau jis panaudojo ir
kritikuojančius šią srovę darbus. tai buvo archeologijos ir
istorijos suartėjimo etapas, kai istorikai pradėjo masiškai
interpretuoti archeologinius radinius senosios istorijos
tyrinėjimuose, vyko aršūs kultūros evoliucijos ir difuzijos
šalininkų ginčai. J. basanavičius pirmasis iš lietuvių autorių plačiai pasinaudojo vokiečių ir kitų tautų archeologų
darbais ir radiniais, juos atitinkamai interpretuodamas.
Jis ironizavo J. totoraičio skelbiamą lietuvių dailės
draugijos boikotą už albumo Lietuvių kryžiai išleidimą –
neva jis nori pasirodyti geresnis nei krikščionys viduramžiais, kurie tiesiog žudė kultūrą ir naikino tautą, o tuo, be
abejo, tik džiaugtis reikia11. studijoje apstu poleminiam
tekstui būdingų publicistikos intarpų, tačiau ir parinktos
iškalbingos istorinių šaltinių apie kryžiuočių puldinėjimus ištraukos nejučia žadina skaitytojo vaizduotę.
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J. basanavičiui lietuvių pagonybė – natūrali tautiškumo dalis. Jam kultūra skleidžiasi materialiais ir dvasiniais pavidalais, visų pirma kalbos grožiu ir tobulumu,
jos svarbūs sandai – tautosaka, mitologija, papročiai. romantinis žvilgsnis krypo į sunkiau patikrinamus priešistorinius laikus. pagoniškasis nekrokultas, jo manymu, išsilaikė labai ilgai, gyvavo ir kontrreformacijai pasibaigus,
todėl antkapiniuose paminkluose mažai krikščionybės
žymių. lietuviai nebuvo barbarai, neturėję medžiaginės
ir dvasinės kultūros dalykų, jų vaisingai kurti neleido
nuolatinės kovos, o ką sukūrė – sunaikino kryžiuočiai ir
lenkai. pagonybė lietuviams buvo moralinė atrama kovose su kryžiuočiais. J. basanavičius išplėtojo simono daukanto mintį, kad baudžiavą ir kitokias blogybes atnešė
užkariautojai ir krikščionybės platintojai – svetimtaučiai
lenkai ir vokiečiai. daktarui būdinga gretinti lietuvių tikėjimą su antikine stabmeldyste kaip turintį sąsajų su klasikinėmis senovės tautomis ir nepriimtina pozityvistinė
pažiūra pagonis laikyti tik gamtos jėgų garbintojais.
1
2

3

4

5
6

7

8
9

10
11

Draugija, 1912, nr. 71–72, p. 282.
dr. J. totoraitis. Lietuvių kryžiai, surinko Antanas Jaroševičius, įžangą
parašė Dras J. Basanavičius, vinjetes iš tautinių motyvų sutaisė A.
Žmuidzinavičius, Vilnius, 1912, J. Zavadskio spaustuvė, A[leksandro]
Jarušaičio klišės, Lietuvių dailės draugijos leidinys, 36 p. + 80 lapų su
kryžių paveikslais // Vadovas, 1913, sausis, nr. 53, p. 123–124, 126.
J. basanavičius. Iš krikščionybės santykių su senovės lietuvių kultūra
// Viltis, 1912 12 05 (18), nr. 144, p. 1–3.
vl. J. Basanavičius. Iš krikščionijos santykių su senovės lietuvių tikyba
ir kultūra // Lietuvos žinios, 1913 06 22 (07 05), nr. 73, p. 4.
Vilniaus žinios, 1905 11 16 (29), nr. 269, p. 3.
Pirmosios lietuvių dailos parodos atidengimas // Viltis, 1906 12 28 (1907
01 10), nr. 289, p. 1–2.
d-ras J. basanavičius. Apie „tautadailę“ IVoje lietuvių Dailės Parodoje
// Viltis, 1910 04 16 (29), nr. 44, p. 2.
Draugija, 1913, nr. 77–78, p. 140–141.
m. a. Ar krikščionybė sunaikino lietuvių kultūrą? (Atsakymas p. J. Basanavičiui) // Draugija, 1913, nr. 77–78, p. 123–129.
Vadovas, 1913, spalis, nr. 62, p. 204.
J. basanavičius. Iš krikščionijos santykių su senovės lietuvių tikyba ir
kultūra (prie studijos Lietuvių kryžiai archailogijos šviesoje). – vilnius,
1913, p. 67.
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Gintaras Lučinskas

Lietuvos laisvės armija –
partizaninio karo
pradininkė Dzūkijoje
būkite tikri – vėl atsiras daug ir didelių vadų,
kai ateis laikas kovos vaisiais naudotis.
Kol kas mums tik skirta tuos vaisius pelnyti.
Kazys veverskis-senis

D

ažnai iš televizijos ekranų girdime ir spaudoje
bei internete skaitome, kad lietuvoje laisvės kovotojai (partizanai) atsirado 1944 metų rudenį,
sovietų okupantams pradėjus mobilizuoti vyrus į raudonąją armiją. tai neatitinka tiesos, nes pirmieji partizanų būriai buvo susiorganizavę 1940–1944 m. iš lietuvių
aktyvistų fronto, lietuvos laisvės armijos ir kitų pogrindinių organizacijų.
lietuvoje veikė daug nacionalinio pasipriešinimo organizacijų, kurių pagrindinis tikslas buvo atgauti 1940 m.
prarastą nepriklausomybę. svarbiausios jų: lietuvių aktyvistų frontas (laF, 1941 metų birželio sukilimo organizatorius); lietuvos laisvės armija (lla, įkurta 1941 m.
gruodžio 13 d.); lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (llKs,
1940 m. gruodžio 26 d.); lietuvos laisvės gynėjų sąjunga
(llgs, 1942 m.); vyriausiasis lietuvos išlaisvinimo komitetas (vliK, 1943 m. lapkričio 25 d.); bendrasis demokratinio pasipriešinimo sąjūdis (bdps, 1946 m. birželio
6 d.); vyriausiasis lietuvos atstatymo komitetas (vlaK,
1946 m. birželio 10 d.); lietuvos laisvės kovos sąjūdis
(llKs, įkurtas visos lietuvos partizanų vadų suvažiavime 1949 m. vasario 2–22 d.). llKs buvo autoritetingiausia nacionalinio pasipriešinimo organizacija. okupacijos
ir partizaninio karo sąlygomis llKs taryba buvo aukščiausiasis politinis tautos organas, vadovavęs politinei ir
karinei tautos išsivadavimo kovai, o tarybos prezidiumo
pirmininkas ėjo respublikos prezidento pareigas.
nacių okupacijos metais pogrindyje veikusios pasipriešinimo organizacijos naudojo pasyvaus pasipriešinimo taktiką. antrojo pasaulinio karo pradžioje tikėtasi,
kad didžiausias mūsų tautos priešas bolševizmas bus
sutriuškintas, todėl trukdyti naciams lyg ir nederėtų.
tačiau rezistentams rūpėjo padėti tautiečiams susiorientuoti nacių politikoje, netikėti jų propaganda, vengti karinio bendradarbiavimo, reicho darbo tarnybos, stengtis
su kuo mažesniais nuostoliais sulaukti karo pabaigos,
tikintis, kad vakarai laikysis 1941 m. rugpjūčio 14 d.
atlanto chartijoje paskelbtų laisvo tautų apsisprendimo

teisių. beje, atlanto chartiją 1942 m. sausio 1 d. pasirašė ir sovietų sąjunga. deja, didžiojoje politikoje vakarai
nesilaikė savo pažadų ir okupuotas valstybes paliko likimo valiai...

LIetUVOS LAISVėS
ARMIJOS įKūRIMAS

tarp pasipriešinimo organizacijų svarbus vaidmuo teko
lla. būtent lla buvo partizaninio ginkluoto pasipriešinimo raudoniesiems okupantams organizatorė. lla
įkurta kaip karinė organizacija kovai prieš nacių okupaciją. lla steigėjas buvo teisės fakulteto studentas leitenantas Kazys veverskis. Jis, remdamasis laF programa,
sukūrė lla programą, kuri buvo lakoniška, paprasta,
aiški ir priimtina kiekvienam doram lietuviui. organizaciją įkūrė ltn. Kazys veverskis, pranas veverskis, ltn.
lionginas Švalkus, ltn. pranas gailiūnas, ltn. edvardas
Jaloveckas, ltn. adolfas eidimtas, ltn. domas matutis,
Jonas žukas. vėliau į lla gretas įsitraukė generolas
motiejus pečiulionis-miškinis, kapitonas Juozas čeponis-tauragis, petras bartkus-žadgaila, kpt. albinas Karalius-varenis, inžinierius. b. snarskis-Šnairys, kpt. Juozas
Kasperavičius-visvydas, kpt. Juozas Krištaponis, vytautas Šniuolis-svajūnas, kpt. afanasijus Kazanas ir jo sūnus ltn. mykolas Kazanas-matka, ltn. adolfas Kubilius,
vladas montvydas-žemaitis, viršila Jonas misiūnas-žalias velnias, mokytojas Juozas Šibaila-merainis, majoras
bernardas Kaletka-senis, ltn. danielius vaitelis-briedis,
kpt. Jonas žemaitis-vytautas, leonas vilutis-arūnas,
mjr.Jonas semaška-liepa, pulkininkas pranas budraitis
ir kiti. lla branduolį, štabus sudarė ir jiems vadovavo
lietuvos kariuomenės karininkai, jaučiantys nuoskaudą
ir iš dalies kaltę dėl to, kad 1940 m. nebuvo pasipriešinta,
ir nebenorintys klausyti baikščių ir svyruojančių politikų
įsakymų. tarp patriotų, ypač tarp jaunesnių karininkų ir
puskarininkių, lla buvo labai populiari. lla kūrėjai atmetė bet kokį bendradarbiavimą su naciais, jie netikėjo,
kad vokiečiai padės lietuvai atgauti nepriklausomybę.
lla vadai orientavosi į vakarų valstybes, tikėdamiesi,
kad anglai ir amerikiečiai karui baigiantis sudarys koaliciją su vokiečiais ir sunaikins sovietų sąjungą. tuomet
lietuva turėtų atgauti nepriklausomybę. lla rengėsi,
susiklosčius palankioms aplinkybėms, ginklu išsikovoti
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alytaus mokytojų seminarijos moksleiviai prie mokytojo Juozo
bloznelio (1895–1923) kapo alytaus kapinėse. sėdi (iš dešinės): pirma –
izabelė skliutaitė; trečias – direktorius Juozas mičiulis. 1942 02 16.
nuotrauka iš i. skliutaitės-navarackienės šeimos albumo

laisvę. įtraukimas į lla gretas vyko per asmenines pažintis. Kiekvienas naujas narys į organizaciją įtraukdavo
2–3 patikimus žmones. lla gretos sparčiai augo. 1944
metų viduryje lla gretose buvo apie 10 000 narių. organizacijos konspiraciją garantavo trejukių sistema. visoje
lietuvoje lla veikė pagal vieningą struktūrinę schemą,
kurią sudarant buvo naudotasi lietuvos kariuomenės
patirtimi. lla vilniuje turėjo nelegalią spaustuvę, kurioje buvo spausdinamas informacinis organizacijos biuletenis Karinės ir politinės žinios. biuletenis buvo leidžiamas
kas dešimt dienų 500–1000 egzempliorių tiražu. lla veikla skirstoma į tris etapus: 1941–1943 m. – antinacinis,
1944 m. – pereinamasis ir 1945–1946 m. – antisovietinis.
1942 m. lla buvo kūrimosi stadijoje ir atrodė taip:
vyriausiasis štabas ir apylinkės (jos dažniausiai apėmė
apskrities teritoriją). 1943 m. pradžioje apylinkių štabai
pagal įsakymą turėjo būti sudaryti iš 3 skyrių: žvalgybos,
organizacinio ir ūkinio. pirmoje 1943 m. pusėje įkurtos
4 apygardos: vilniaus (vadas – ltn. K. veverskis-senis),
Kauno (vadas – plk. J. liorentas, vėliau mjr. b. svilas),
Šiaulių (vadas – kpt. a. eidimtas) ir panevėžio (vadas –
kpt. sakalas-sakalauskas). Kiek vėliau įkurtai telšių apygardai vadovavo plk. ipolitas žulys (vėliau tapęs Kgb
agentu).
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buhalteris leinavičius. merkinės vls. lla nariais buvo
beveik visi savivaldos pareigūnai: viršaitis Jonas Šukys,
sekretoriai Jonas barysas ir augonis, policijos viršininkas stasys ignotas, vachmistras talandis, progimnazijos
direktorius Kazimieras valiukas, kelių technikas Juozas
nenartonis, daugelis seniūnų. lla veikla čia prasidėjo
jau 1942 m. vasarą, kai vietinė organizacija pradėjo slapta
supirkti ginklus iš gyventojų. buvo tramdomi nacių talkininkai bei ginamasi nuo plėšikaujančių sovietų diversantų. lla seinų apylinkei vadovavo ltn. Kazys batūra,
su lla veikla susiję policininkas ptakauskas iš mizarų k., Jonas stačiokas. 1943–1944 m. žiemą vienas lla
įkūrėjų ltn. l. Švalkus iš vilniaus perėjo dirbti į gardino
lietuvių komitetą, vėliau mokytojavo seinų apskrityje.
rudaminos vls. organizacijos narys K. černiauskas, dirbęs aštriosios Kirsnos žemės ūkio mokyklos buhalteriu,
dažnai motociklu iš Kauno parveždavo pogrindinės lla
spaudos. Kapčiamiesčio vls. vadovavo kpt. a. rugys,
organizacijai priklausė mokytojas s. skrabulis, veisiejų
vls. – mokytojai J. selickas-seliūnas ir v. ūsas, puskarininkis stasys soroka, Šernas iš paveisiejų k., lazdijuose – miškų ūkio buhalteris J. lazauskas, F. stankevičius.
1944 m. liepos pabaigoje jau visa dzūkija buvo užimta
raudonosios armijos dalinių. dauguma dzūkijos lla
vadų atsidūrė rytprūsiuose, o vėliau pasitraukė į vakarus. galima tik spėti, kad priartėjus frontui, jie prarado
ryšį su lla vadovybe ir savo iniciatyva pasitraukė, o
vadovybės įsakymas trauktis į žemaitiją ir ten rengtis
kovai jų nepasiekė.

D ė L L L A A Ly tA U S A P y L I N K ė S
įKūRIMO

Kauno apygardai priklausė Kėdainių, Kauno, raseinių,
Šakių, vilkaviškio, marijampolės, alytaus ir seinų (lazdijų) apylinkės (jos apėmė apskrities teritoriją). apskričių valsčiai suskirstyti į rajonus ir dalinius.
dzūkijoje lla veiklai nebuvo tokių palankių sąlygų
kaip kituose lietuvos regionuose. nebuvo pakankamai
kariškių inteligentijos, nes 1920–1939 m. didelė dainavos krašto dalis buvo okupuota lenkų. tai lietuvos pakraštys, nutolęs nuo didžiųjų miestų ir ten veikiančių
pogrindžio centrų.
istoriko algio Kašėtos duomenimis, 1943 m. lla
alytaus apylinkės vadas buvo Zinkevičius. su ltn. K. veverskiu tiesiogiai ryšius palaikė lla varėnos vls. organizatorius bei vadovas Kuzma, o jo pavaduotojas buvo

alytaus gimnazijos krepšininkai. stovi (iš kairės): antanas Kudzys,
lionginas baliukevičius, Zenonas pocius; priklaupę (iš kairės):
algimantas miškinis, Zenonas pranckevičius. 1943 m. vasara.
nuotrauka iš a. Kudzio šeimos albumo
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At S I M I N I M A I A P I e L L A A Ly tA U S
MIe StO SKyRIų

nepavyko rasti tikslių duomenų, kada lla įsteigta alytaus mieste. liudininkai, patys dalyvavę lla veikloje,
prisimena 1943 m. pradžią. Jie teigia, kad lla alytaus
miesto skyrius įkurtas 1943 m. kovo pradžioje. susirinkime susitiko, susipažino ir prisiekė dalyvauti įgyvendinant lla programą apie 25 tuometinės alytaus mokytojų seminarijos, gimnazijos ir amatų mokyklos mokytojai
bei moksleiviai. čia dalyvavo adolfas ramanauskas-vanagas, lionginas baliukevičius-dzūkas, Juozas gegužisdiemedis ir kiti būsimos dainavos partizanų apygardos
vadai ir kovotojai. manytina, kad tų įvykių liudininkai
kalba apie lla alytaus apylinkės (alytaus apskrities)
padalinio – rajono (miesto ar valsčiaus) įsteigimą.
akademikas antanas Kudzys (g. 1925, gyv. vilniuje)
atsiminimuose rašo:
1942–1943 mokslo metais mokiausi alytaus gimnazijoje. 1943 metų žiemą per pamokų pertrauką užkalbino
alytaus mokytojų seminarijos kūno kultūros ir karinio
parengimo mokytojas, atsargos leitenantas (pavardės
neprisimenu), ir pakvietė mane dalyvauti slaptame
susirinkime, įvyksiančiame alytuje, lelijų gatvėje, nebaigtame įrengti name (dabar – nr. 31), suręstame iš
betoninių blokelių. atvykęs į susirinkimą, radau apie
25 vyrus 18–30 metų amžiaus. susirinkimui vadovavo
nepažįstamas vyras (atrodo, pavarde Kubilius), taip
pat minėtasis mokytojas. susirinkimo dalyviai buvo
informuoti apie galimą antrąją bolševikų okupaciją ir
pasirengimą jai pasipriešinti. buvo pranešta, kad vilniuje įsteigta pogrindinė organizacija lietuvos laisvės
armija (lla), o šis susirinkimas yra skirtas įkurti alytaus miesto skyriui. po to prieš kryžių buvome prisaikdinti dalyvauti lla veikloje ir susirinkimo dalyviai,
tarp kurių buvo apie 10 alytaus mokytojų seminarijos mokytojų ir mokinių, išsiskirstė. netikėtai 1943 m.
kovą baigėsi mokslo metai ir po abitūros egzaminų grįžau į tėviškę, į seirijų mestelį. pradėjau dirbti mokytoju noragėlių pradinėje mokykloje, po dviejų mėnesių
atsirado mokytojo vieta seirijų pradinėje mokykloje.
drauge su kitais mokytojais naktimis ginkluoti patruliuodavome seirijuose, saugodami gyventojus nuo
raudonųjų partizanų užpuolimų. vokiečiams palikus
lietuvą, palaikėme ryšį su besiorganizuojančiais lietuvos partizanais. saugodamasis veisiejuose įsikūrusių nKvd pasieniečių garnizono kareivių ir stribų,
slapstydavausi tėviškėje įrengtoje slėptuvėje, o 1945 m.
birželį išvykau į Kauną, lankiau mokytojų tobulinimosi kursus ir įstojau į vytauto didžiojo universitetą. čia
dalyvavau Jono poškaus-rolando organizuotoje lla
rezervinių partizanų veikloje.
lietuvos laisvės kovotojų bei politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos dėka pastatyti paminklai ir kryžiai
tose kaimo ir miško vietovėse, kuriose kovojo ir žuvo
pokario partizanai. tačiau lietuvos miestuose nėra
ne tik paminklų, bet ir memorialinių lentų laisvės
kovotojų atminimui pažymėti. tarytum nacių ir sovietų okupacijos metais miestuose nebuvo pogrindžio
organizacijų ir kovų.

akademikas antanas Kudzys prie tautos kančių memorialo Nurimęs
varpas alytaus miesto sode. 2011 07 14

adolfas Kavaliauskas (g. 1923, gyv. vilniuje) atsiminimuose rašo:
1943 metų pavasarį (vasario pabaigoje ar kovo pradžioje) buvau gimnazijos mokslo draugų pakviestas į
susitikimą alytuje, lelijų gatvėje (namo numerio neprisimenu). susitikimo tikslo nežinojau. nuvykęs radau susirinkusius apie 20 mano amžiaus ir vyresnių
žmonių (tik vyrų). pažinojau ne visus. dauguma buvo
alytaus mokytojų seminarijos dėstytojai ir moksleiviai, mažiau alytaus gimnazijos ir amatų mokyklos
atstovų. prisimenu keletą: algirdą Kavaliauską (iš seirijų), Joną morkeliūną, vladą rėklaitį, vėliau sutiktą
partizanų būryje antaną morkeliūną-labutį. susirinkimui vadovavo alytaus mokytojų seminarijos atstovai. Kalbėta ir svarstyta apie to meto politinę padėtį
ir karo eigą, pranešta, kad vokiečių karo vadovybė
suaktyvino lietuvos jaunimo verbavimą į vokietijos
kariuomenę, neatmetama ir jėgos panaudojimo galimybė; apie prielaidas, kad gali susidaryti sąlygos
mums kovoti dėl lietuvos respublikos laisvės ir kad
tam reikia ruoštis; apie ginklų kaupimą ir išsaugojimą; apie ryšius su kaimo jaunimu. susitikimas baigėsi trumpa priesaika, kurios žodžių aš neprisimenu,
bet reikėjo pasirinkti: ar pritariame lla programai ir
nuostatams, ar ne.

izabelė skliutaitė-navarackienė (g. 1925, gyv. druskininkuose) prisiminė:
nuo 1941 m. rudens mokiausi alytaus mokytojų
seminarijoje. Joje mokytojas Konstantinas bajerčius
1942 m. įkūrė pogrindinę ateitininkų organizaciją.
mokytojai stebėjo moksleivius, kuriais galima pasitikėti, ir juos pakviesdavo į organizaciją. ateitininkų vadovai – mokytojai Juozas mičiulis, Kazys
batūra, leokadija batūraitė-matusevičienė, adolfas
ramanauskas. aš priklausiau grupelei, kurioje buvo
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rezistencijos dalyvė izabelė skliutaitė-navarackienė. druskininkai,
2011 07 10

onutė vyšniauskaitė (iš alovės vls. būdos k.), onutė
lekavičiūtė (iš alovės mstl.), anelė ražanskaitė (iš
Kurnėnų k.) ir anelė Jarmalaitė. apie kitus ateitininkus žinojome, bet neturėjome teisės apie tai kalbėti.
prisimenu, kad ateitininkams dar priklausė moksleiviai Jonas Šarakauskas, Kostas urmanavičius, Juozas ambrulevičius, Juozas Jakavonis. dar kiti buvo
kaip rėmėjai. K. bajerčius organizavo kraštotyrinę
veiklą savo kraštui, tėviškei pažinti: sodinome medžius, rinkome tautosaką, diskutuodavome istorijos pamokose. su mokytojais dažnai vykdavome į
miestelius (punia, rumbonys, Krikštonys, ūdrija,
nemunaitis, daugai, birštonas ir kt.) ir kaimus, stebėjome situaciją, perduodavome informaciją gyventojams, kai vokiečiai pradėdavo gaudyti jaunuolius
į priverstinius darbus vokietijoje ar į kariuomenę.
1942 m. vasaros pradžioje vokiečių žandarų buvo
suimti moksleiviai antanas pigaga, antanas volungevičius ir talandis bei uždaryti areštinėje norint išvežti juos į vokietiją. mokytojai K. bajerčius
ir J. mičiulis rūpinosi juos išlaisvinti, o aš su anele
ražanskaite, nuėjusios jų aplankyti, perdavėme į kamerą pjūkliuko geležtę. Jie naktį pabėgo ir visą vasarą gyveno mano tėviškėje dvarčėnų kaime (daugų vls.), o rudenį sugrįžo į seminariją tęsti mokslų.
vieną kartą, kad pasislėptų nuo vokiečių žandarų,
perkėliau juos valtimi į didžiulio ežero salą, ten jie
gyveno kelias dienas. 1943 m. pavasarį aktyvesni,
ryžtingesni ateitininkai buvome priimti į lla gretas.
apie 10 seminarijos moksleivių priesaiką priėmėme
rumbonių parapijos bažnyčioje (alytaus vls.). mokytojų seminarija tapo svarbiu antinacinės rezisten-
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cijos centru dzūkijoje. mokytojo K. bajerčiaus bute,
J. basanavičiaus gatvėje, Kazys veverskis-senis (jis
buvo atvykęs du kartus, o mes jį vadinome jaunu
seneliu) supažindino su lla organizacijos programa ir įstatais. Jis instruktavo, kaip elgtis pogrindžio
sąlygomis, atveždavo pogrindinės spaudos, reikalavo laikytis konspiracijos. aiškus buvo ir tikslas –
atiduoti tėvynei viską, ką privalo atiduoti žmogus,
gindamas kalbą, žemę ir laisvę. ir savo vadų neapvylėme. pareiga – šventa, ir mes ją vykdėme. ėjome ten,
kur siuntė, darėme tai, kas buvo reikalinga tautai.
veiklos dirva buvo plati: suimtųjų lankymas areštinėse, esamos politinės padėties aiškinimas, vyrų
slėpimas nuo gaudynių reicho darbams. mes gerai
žinojome, kad vokiečiai turi savo planų ir siekia kitais metodais sunaikinti lietuvą. 1940–1944 m. istoriniai įvykiai įrodė, kad jaunimas moka mylėti savo
kraštą, laisvę ir žino, kaip aukotis už šiuos idealus.
sunkūs išbandymai mūsų neišgąsdino, bet sustiprino pasitikėjimą savimi. supratome, kad nė su vienu
priešu meilikauti negalima. anksčiau ar vėliau jis ras
būdą tave sunaikinti. todėl mūsų vadai siekė, kad
ištvertume ir su kuo mažesnėmis žmonių aukomis
išgyventume 1944-uosius karo metus. Kai sovietai
okupavo antrą kartą, lla organizavo partizaninį
pasipriešinimą. mes gyvenome legaliai, o kiti perėjo
į nelegalią padėtį – tapo partizanais. aš priklausiau
legaliai gyvenančių „slapukų“ partizanų grupei (vadovas K. bajerčius-garibaldis). palaikiau ryšius tarp
žaibo, laimučio ir vanago partizanų būrių. turėjau
ramunės ir Jūratės slapyvardžius. platinau antisovietinę spaudą, rašomąja mašinėle dauginau atsišaukimus. mane areštavo per egzaminus – 1946 m.
birželio 23 d., kalino alytuje, vilniuje. 1946 m. spalio
19 d. Karo tribunolo teismas nuteisė 10 metų lagerio
ir penkeriems tremties. Kalėjau lageriuose Kemerovo ir Karagandos srityse. 1955 m. grįžau į lietuvą.
maža tik žodžiais mylėti tėvynę. svarbu sugrąžinti pagarbą istorijai, kalbai, kultūrai, tautos paminklams ir žmogui.

LIetUVOS LAISVėS ARMIJOS
PA S I P R I e š I N I M O V e I K L A D z ū K I J O J e

apie pasiruošimą aktyviai priešintis antrajai sovietų
okupacijai ir atgauti nepriklausomybę liudija lla planai: ginklu išlaikyti dalį teritorijos, joje skelbti nepriklausomybę ir iš čia organizuoti tolesnį pasipriešinimą;
derėtis su rusais (tarpininkaujant vakarų valstybėms) dėl
armijos atitraukimo iš lietuvos. Jei šių planų įgyvendinti nepasisektų, įsakoma pereiti į pogrindį, organizuoti
spaudos leidybą ir platinimą, radijo ryšį ir laukti taikos
konferencijos sprendimų.
1944 m. liepos 1 d. lla organizacijoje buvo paskelbta karinė parengtis: visi jos nariai, pajėgūs naudoti ginklą, privalėjo pereiti į miškuose išsidėsčiusias partizanų
„vanagų“ rinktines. organizacija buvo padalyta į du
padalinius: veikiantįjį sektorių, pavadintą „vanagais“,
ir organizacinį sektorių. „vanagai“ – tai ginkluoti partizanai, kariaujantys pozicinį ar partizaninį karą, organizacins sektorius – rezerviniai partizanai, užsiimantys

NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 3 (576)

veikiančiojo sektoriaus aprūpinimu maistu, transportu,
informacija, ryšiais.
1944 m. rugpjūtį–rugsėjį pietų lietuvoje lla partizanų organizavimosi darbą ir veiklos pradėjimą ar atnaujinimą sunkino bei kurį laiką išvis neįmanomą darė
artimos pafrontės padėtis. spalį simno, merkinės, alovės
vls. partizaninę veiklą pradėjo organizuoti centrinės lla
vadovybės (Kaune) ryšininkas antanas stačiokas-liepa,
su atitinkamomis instrukcijomis pasiųstas į alytaus apskrities miškus. Jo uždavinys buvo sukurti partizanų grupeles kiekviename valsčiuje, jas sujungti į kovos vienetus
ir jiems vadovauti. pirmoje 1945 m. pusėje lla alytaus
apylinkės štabą sudarė nedidelė grupelė pogrindyje veikusių lla narių ir pasitraukę dėl suėmimo pavojaus iš
tauragės Jonas ir vladas pielikiai. pastarasis vadovavo
alytaus gimnazijoje apie 13 moksleivių pogrindžio grupei: lla nariai rinko partizanams medikamentus, daiktus. 1945 m. gegužę lla alytaus apylinkės partizanų
štabo viršininku tapo vincas Kukys-Šilas, pasitraukęs iš
vilniaus. pirmieji dzūkijos lla organizatoriai ir partizanų vadai – Juozas matukevičius-vilkas, ltn. boleslovas
Šimkonis-Šarūnas, antanas Kušlys-vilkas – žuvo 1945 m.
pradžioje. dvi dainavos apygardos rinktinės – Šarūno
ir dzūkų – kovų pradžioje veikė po lla vėliava ir tik
1945 m. birželį dzūkijos partizanai nutraukė ryšius su
lla veikdami visiškai savarankiškai. dėl dažnų legaliai
gyvenančių lla vadovų ir eilinių narių areštų suprastėjo ryšiai su ginkluotu pogrindžiu, sumažėjo tarpusavio pasitikėjimas. senųjų lla ir lF Kęstutis struktūrų
išlaikymą neturint įtakingų ir autoritetingų asmenų vadovauti išsiplėtusiam partizaniniam sąjūdžiui beprasmį
darė dzūkų tendencija kurti partizanų dalinius atsisakant formalaus kurios nors organizacijos pripažinimo
ir vadinantis tiesiog lietuvos partizanais. patriotiškai
nusiteikusiam kaimo jaunimui, pasiryžusiam kovoti už
lietuvos nepriklausomybę, nebuvo taip jau svarbu, kaip
vadinama jo karinė organizacija.
1944 metų vasarą prie lietuvos artėjant frontui, paspartėjo pogrindžio organizacijų vienijimasis. Jis dažniausiai vyko lla iniciatyva perimant vadovavimą į
savo rankas. liepos pabaigoje buvo įsteigtas lietuvos
gynimo komitetas (lgK), suvienijęs įvairias pasipriešinimo organizacijas vienam tikslui – kovai su sovietų
okupacija. Komiteto pirmininku tapo K. veverskis-senis, nariais gen. m. pečiulionis-miškinis, inž. b. snarskis-Šnairys, kurį netrukus pakeitė kun. b. Jurgutis. lla
tapo visatautine ginkluoto pasipriešinimo organizacija,
o lgK perėmė politines vliK funkcijas. lla vadovybė
uždraudė savo nariams trauktis į vakarus, reikalavo, kad
visi liktų kovoti su okupantais lietuvoje, skatino stoti į
lla partizanų „vanagų“ gretas. „vanagai“ tapo partizaninio karo lietuvoje pradininkais. dar buvo tikimasi, kad vakarų sąjungininkai ryšis ginti vidurio europą
nuo raudonojo maro. deja… prasidėjus nuožmiam partizaniniam karui prieš sovietų okupantus, lla vaidmuo
buvo primirštas. istorijoje visatautinis pasipriešinimas
okupantams išliko lietuvos partizanų pavadinimu, lla
istorija lyg ir nutrūko.
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akademiko antano Kudzio teigimu, šiame name alytuje, lelijų gatvėje,
1943 m. kovą vyko lla alytaus skyriaus narių susirinkimas. 2011 06 29.
gi ntaro luči nsKo nuotraukos

K A S t R U K D O PA K A b I N t I
M e M O R I A L I N ę L e N tą A Ly t U J e ?

iš visų ssrs pavergtų tautų nacionalinis pasipriešinimas
okupantams aršiausias buvo lietuvoje. ginkluoto pasipriešinimo vadai ne tik vykdė kovines operacijas, bet ir
turėjo laisvos lietuvos viziją, kurios esmė ne kartą buvo
išdėstyta įvairiuose programiniuose dokumentuose. paskutinį kartą nepriklausomos lietuvos vizija buvo patvirtinta llKs tarybos prezidiumo deklaracijoje 1949 m.
vasario 16 d. gaila, kad, atgavus laisvę, realiame gyvenime toji vizija taip ir liko tik vizija...
lla alytaus apylinkės įsteigimas ir veikla išsamiau
netyrinėjami. akademikas a. Kudzys retoriškai klausė:
„Kas trukdo pakabinti memorialinę lentą alytuje, prie
lelijų gatvės namo nr. 31, kur 1943 m. buvo įkurtas
lla alytaus miesto skyrius?“ neatsiranda lėšų? o gal
svarbiausia, kad istorijos paveldo išsaugojimas nerūpi
miesto vadovams?
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eugenijus Ignatavičius

Neįveikiamo disidento iššūkis
tai – ne autobiografija ir ne vien aukštųjų mokyklų studija. autorius vaizdingu pasakojimu, kartais blyksteldamas šmaikščiu humoru, pirmuose puslapiuose skaitytoją
užburia gyvybingais, kunkuliuojančios vaikystės nuotykiais, istorijom, šiurpiais karo vaizdais, ekstremaliom
situacijom. mažasis herojus išvysta pasaulį pasaulinio
karo išvakarėse viename skurdžiausių Kauno mikrorajonų – Šančiuose, neturtingų darbininkų šeimoje. gaivalingas ir gudrus: „...visą gyvenimą nuo pat vaikystės labai pasitikėjau savimi. buvau labai užsispyręs ir kantriai
siekdavau užsibrėžto tikslo, kartais ir bereikalingo.“
tik pasakojimui įsibėgėjus, paaiškėja, kad taip norėta ne sureikšminti turtingą įvykių vaikystę ar jaunystę,
o išsakyti susikaupusią karčią patirtį ne tik slogiu sovietmečio laikotarpiu, atvirai rėžti į akis apie, ko gero,
iki šių dienų aukšto rango žmonių protuose ir dvasioje
įsikerojusias raudonbaudžiavinio laikotarpio ydas, veidmainiavimą, pataikavimą, kompartinį parazitavimą,
amoralumą, nusikaltimus sąžinei ir tiesai, kurie užkerta
kelią aukštojo mokslo instancijose ištiesti sparnus skrydžiui į aukštesnę pakopą... moralinis luošumas, iškreipta
intelektualo savivoka, savo padėties pervertinimas, tapęs
dešimtmečių tradicija, gaji ir nepagydoma, tarsi vėžio
ląstelė, persimetanti iš vienos organizmo dalies į kitą,
slapčia graužianti visaverčio gyvenimo šerdį.
pažvelgus į grėsmingą technokrato plunksna parašytos knygos viršelį su juodam fone liepsnojančiom
raidėm Raudonoji profesūra, dilgteli mintis, ar nebus joje
dėstomos trafaretinės mintys, sausi samprotavimai apie
technikos mokslo problemas, dėstymo negeroves, apie
kurias skaityti įmanoma tik valios pastangomis. toli
gražu, nuo pirmųjų puslapių suspurda ką tik pasaulį
pradėjęs suvokti smalsus, kupinas energijos ir sumanumo užsispyręs ir gudragalvis būsimasis Šančių padauža, nuotykių ieškotojas, stebintis ir savaip vertinantis po
rūstaus pasaulinio karo debesiu besigaivaliojantį suaugusiųjų gyvenimą. prabėgom plunksna užkliudoma nemažai kaimynų ir sutiktų žmonių, tarsi rentgenu vaiko
žvilgsniu kiaurai perveriamos jų vidinės būsenos. nuo
mažų dienų regi ir skaudžiai išgyvena veidmainystę bei
melą. tėvai darbininkai, užsiėmę kasdieninės duonos
rūpesčiais, tarsi ir nekreipia dėmesio į vaiko gyvenimą,
tačiau jam iškrėtus netikėtą akibrokštą, nepagaili įkrėsti
drausmės su kabančiu ant sienos „karalium“ – diržu susiaurinta juosta ir metaline sagtim. tačiau tėvus jis gerbia
ir myli, nors ne kartą išsisuka nuo pelnytos bausmės ar
net „pasiskolina“ sunkiai sutaupytų rublių cigaretėms ir
„ypatingiems“ žaislams. autorius, rašydamas apie save,
sukuria įdomius Šančių berniūkščių pramuštgalvių paveikslus, kurių didesnė gyvenimo dalis prašvilpia gatvėje arba „karvių pliaže“ nemuno lankose. pagrindinis
veikėjas patenka į ekstremalias situacijas, jo galva pilna
idėjų, pramanų, o kišenės plyšta nuo prisirinktų „orliko-

antanas r. Jankūnas.
Vivat academia &
raudonoji profesūra. –
Arx Baltica, Kaunas,
2010
nų“ šovinių, jis turi net paslėpęs pistoletą, tačiau niekada jo nepanaudoja. mokykla jo netraukia, vos kapstosi
iš klasės į klasę, antroje sėdi dvejus metus, o daugyba
ar dalyba jam apskritai atrodo nesusipratimas. Jis tylus,
užsispyręs, tačiau jautriai suvokia varganą tėvų ir kaimynų buitį, nuotaikas, kurias veikia slogi pirmųjų pokario
metų parako dūmais ir pavojais pritvinkusi atmosfera.
apie tokius padaužas sakoma: „Jis geruoju gyvenimo nebaigs“. Jam mieliau murdytis nemuno ir nėries santakoj „karvių pliaže“, o pavasarį leistis kelionėn ledo lytimis, sprogdinti kapsules, spardyti kamuolį,
muštis tradicinėse dvikovose negu tūnoti nuobodžiose
pamokose. Jau mokyklos suole bręsta savitos nuostatos, išmonė – su draugais sukonstruoja plaustą, kuriuo
pasileidžia tolimon kelionėn. vyresnėse klasėse tampa
nepagaunamu špargalkių meistru, profesionalu, sėkmingai prasmunkančiu pro akyliausių mokytojų akis. nuo
epizodo iki epizodo išlaikoma intriga ir įtampa. skaitytojas laukia netikėtų atomazgų – kuo baigsis šio gudragalvio išdykėlio istorijos. ogi niekuo – įvyksta lūžis ir
pramuštgalvis susigriebia: laikas kibtis į gyvenimą, nes
kitaip nugarmėsi į dugną. pasirodo, kad špargalkių virtuozas geriau įsimena mokslo žinias negu daugelis rimtuolių, zubrinančių formules iki išnaktų. Jiedu su bičiuliu
vieninteliai iš klasės įstoja į politechnikos institutą, kurį
sėkmingai ir baigia.
vaikystėj išsiugdyti gudravimai ir greita orientacija,
užsispyrimas bei valia padeda ir vėliau kopiant karjeros
laiptais. Knygos dalis, kurioje aprašomas privalomas
trejų metų darbas pagal paskyrimą Kretingos tekstilės
gamykloje, asocijuojasi su sovietmečiu partijos vajumi –
rašyti gamybinių romanų. oho, jeigu būtų leista laisva
ranka šitaip iškelti erčion žmonių išnaudojimą, partokratų parazitavimą, vadovų nemokšiškumą ir neteisybę!.. Šį kartą knygos veikėjas tik stebi ir viską mato, bet
tyli ir sąžiningai atlieka vyresniojo inžinieriaus paskirtį,
stengdamasis išlikti neutralus, santykiuose su pavaldi-
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niais neperžengti žmoniškumo ribų. trejų metų patirtis
tekstilės gamykloje – akivaizdus dokumentas kitoms
kartoms apie tų laikų atmosferą, žmonių santykius, o pagrindiniam veikėjui pagelbsti kaip atrama per būsimus
susidūrimus su tuo pačiu klestinčiu blogiu ir tarp aukštųjų mokyklų inteligentų. autorius sluoksnis po sluoksnio nudreskia sovietmečio biurokratijos blogio kaukes,
pateikdamas autentiškų paliudijimų.
įstojęs aspirantūron, susiduria ne su pradžiamoksliais partorgais-frontininkais ar cechų viršininkais, o su
patyrusiais mokslo šulais, žinomais respublikos mokslininkais, jų suformuotomis mokslo tarybomis ir sukurpta
įstatymo dogma – mokslo vadovų pavardžių prirašymu
prie aspiranto darbų ar išradėjo dokumento. tai – akiplėšiška pretenzija į bendraautorystę ir, žinoma, pasipinigavimą. pavydas ir klasta, remiama partinių bilietų
ir autoritetų, suveša iki absurdo ribų. prieš juos sukilęs
jaunasis mokslininkas užspeičiamas į kampą: tiesos ieškojimas ir sakymas inkriminuojamas kaip kaltė – etikos
pažeidimas. su vaikystėje išugdytu atkaklumu, pasitikėjimu ir užsispyrimu grumiasi už vietą po saule – tęsti
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pedagogo darbą ir nesutinka užsidaryti mokslo laboratorijose. skaitytojas pakerėtas veikėjo ištvermės, įtraukiamas į painių intrigų pasaulį tarsi į šachmatų partiją: kas
ką įveiks – vienas su tiesa prieš visus su melu ar atvirkščiai. Jaunasis mokslininkas sukasi žaibiškai, tačiau apgalvodamas kiekvieną ėjimą ir jo pasekmes. tenka šauktis
pagalbon net maskvos mokslo autoritetus – tos pačios
maskvos, kurią ne kartą koneveikia dėl suvaržymų ir
primestų dogmų. gelbsti sumanumas, tiesa ir talentas.
Kovos įkarštyje polemika neišsprendžiama, veiksmas
nutrūksta paliekant vilties sulaukti atsakymų antroje jau
parašytoje knygoje.
galima būtų priminti kai kuriuose vietose juntamus
pasikartojimus, veiksmo ištęstumą, kartais susižavėjimą
savimi ir pernelyg subjektyvų kaimiečių žeminimą. tačiau tai nesumenkina knygoje iškeltų aktualijų svarbos,
juo labiau, jeigu panašūs dalykai, tyliai atslinkę iš sovietmečio sistemos, tebetūno ir šiandien, nepriklausomos
lietuvos aukštosiose mokyklose.
2011, liepos 4

A lg i ma nt a s Ly v a

žaidimai
Kadangi visos knygoje aprašytos poetinės situacijos ir
lyriniai personažai yra tikri, autorius šias keisčiausių patirčių maratono atkarpas skiria visiems, traumuotiems racionalaus blaivumo, jaunystės nuotykių abstinencijos ar
gyvenimo monotonijos. neverta sureikšminti savo trumpo buvimo žemės planetoje. nereikia pamiršti, kad mes
visi esame mėnulio dezertyrai ir žemėje mums lemta tik
žaisti kosmoso primestus ar pačių sugalvotus žaidimus.
galimas ir kitoks šios knygos vertinimas. Kadangi
r. daugirdas neieško dialogo su tradicine lietuvių poezija, autoriaus kūryba tampa reikšminga ne kaip tariamai
amžinųjų vertybių neigimo estafetė, bet kaip unikalus,
išskirtinis akcentas šiuolaikinėje literatūroje. Ši knyga
tarsi paskiepija skaitytoją nuo primityvaus, tiesiaeigio,
linijinio lietuvių poezijos raidos supratimo. urbanistiniame peizaže žaisdami metaforų golfą mėnulio dezertyrai
verbaliniais kamuoliukais į šipulius sudaužo ideologinius, propagandinius ar reklaminius žiūrovų (skaitytojų!)
sąmonės sluoksnius. Knygoje rasime šių skeveldrų fotografijų, poetinių artefaktų, netelpančių į standartines vertinimo lentynas. tikrovės šukės, punktyrai ir atkarpos,
poetiškai padidintos iki problemos lygio, sukuria iki šiol
negirdėtas kvazigroteskiškas prasmes. metaforos, funkcionuojančios kaip įprastinių prasmių poslinkiai, kaip
semantinių laukų plėtra, formuoja daugiamates poetinės
raiškos erdves. palaimintoje metaforų aklavietėje jokio
tikslo nėra, todėl universaliems r. daugirdo žaidimams
svetimos tantalo kančios. manyčiau, kad poetiniai autoriaus žaidimai gali būti suprasti kaip šiuolaikinio mąstymo ingredientai, veikiantys visą kultūros raidą. pasakysiu paprasčiau – r. daugirdo poezijos nederėtų suprasti

romas daugirdas.
Mėnulio dezertyrai
(atkarpos). – Naujoji
Romuva, vilnius,
2011
kaip jaunystės sentimentų nekrologo, greičiau tai neišvengiamas laikinos amžinybės neigimas, maištingas lyrinės aklavietės progresas. dėsninga, kad autoriaus kūryba „atsitrenkia“ į paradoksą – atsiverdamas naujovėms,
r. daugirdas tampa vis mažiau suprantamas ir aiškus.
žaidimai paviršiuje – tai metaforiškas šiuolaikinės tikrovės atspindys. Šie žaidimai paprasti ir gana proziški. Jie
užklumpa skaitytoją dar be apsauginių rožinių akinių ir
nuo pat pirmo puslapio įtraukia į kauštelėjusių, skoningai ciniškų „kietų“ vyrukų nuotykius. žaidimai po vandeniu gerokai sudėtingesni, nes poetas grimzta į gilius
eseistinius svarstymus ieškodamas balanso tarp poezijos
ir prozos. tai stipriausia knygos dalis, kurioje spontaniškai atsiskleidžia šaltas r. daugirdo metaforų skambesys
ir ritmas. žaidimai po žeme – tai jau visų žaidimų pabaiga, neišvengiamos mirties perspektyva, šiurpus baigties
koliažas, saulėlydis. Šioje knygos dalyje, manyčiau, autorius perdėm sureikšmina kūnišką mirtį nepalikdamas
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vietos alternatyvai – naujam gyvenimo virsmui, bent jau
teoriškai galimai egzistencijos tąsai. sunykus kūnui, gyvenimas tarsi baigiasi, negrįžtamai nutrūksta. autorius
stojiškai konstatuoja gėdingą fiasco, exitus letalis, niūrų
egzistencinį vakuumą. nors pirmas ir trečias skyriai balansuoja tarp poezijos ir prozos, autorius apdairiai išvengia novelės žanro ir po trumpo, tarsi įvadinio, siužeto
nedelsdamas pakyla į metaforų lygmenį, sugrįžta namo
– į daugiamatę, daugiaprasmę poetinę erdvę. manyčiau,
būtų klaidinga teigti, kad konkretus gyvenimo įvykis poetą panardina į metafizinį metaforų srautą. siužeto nuotrupos yra tik poetinės raiškos aktas, poza ar gestas, bet
ne priežastis. autorius it džiazmenas improvizuoja spalvingomis metaforomis ar kaip dailininkas avangardistas
eksperimentuoja su žodžio kontūru ir spalva. r. dau-
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girdas, dėliodamas poetinį vitražą iš pažiūros chaotiškomis minčių detalėmis, žodžių skeveldroms ar šukėms
ir monolitiniame tekste suradęs joms vienintelę galimą
dislokacijos vietą, suteikia visam kūriniui nenutrūkstantį polifoninį skambėjimą. Kandi, netikėta, groteskiška
detalė, pataikiusi į egzistencinį tašką, nušviečia eilėraštį
nelaukta (o gal ilgai ieškota) metafizine spalva. manding,
siužetinės užuominos yra tarsi empirinės stabos patosas,
ieškantis ne tik veiksmo užuomazgos, bet ir jo entropijos
paslapties. motyvu, kūrybine paskata gali tapti urbanistinės aplinkos detalė, semantinių laukų sandūra, bet koks
lingvistinis palyginimas. poetinis „veiksmas“ vizualinio
koliažo principu yra vystomas arba nevystomas, montuojamas arba naikinamas, na, o sunkiai apčiuopiamas
motyvas tarsi atsiranda iš dangaus, iš niekur.

M a r g a r i t a Va r l a š i n a

Dostojevskio biografija
per psichoanalizės prizmę
vienareikšmiai apibūdinti šią knygą nėra paprasta. viena vertus, tekstas atrodo nesudėtingas, biografinis romanas, kita vertus, pridėtas naudotos literatūros sąrašas –
būtiniausias solidžios studijos atributas. todėl apie šią
knygą, regis, tiktų pradėti kalbėti nuosekliai ir iš toli.
rusų emigranto literatūrologo marko slonimo (1894–
1976) knyga apie F. dostojevskį išleista niujorke 1953
metais rusų kalba, po dvejų metų pasirodė angliškas variantas. tačiau amerikietiškos kilmės slonimo knyga priklauso vakarų europoje suklestėjusiai kelių prieškarinių
dešimtmečių emigrantinės literatūros tradicijai. Ši rusų
literatūros „kitapus sienos“ epocha atspindėta viename
v. nabokovo romanų, kuriame rašytojas emigrantas godunovas-čerdyncevas kuria esė apie n. černyševskį.
ideologinė šios literatūrinės tradicijos koncepcija tarp
rusų emigrantų formavosi kaip priešprieša bolševikinei
prarastos rusijos pasaulėžiūrai. socialinio lygiateisiškumo ir „klasių kovos“ ideologijai buvo priešpriešinami
„amžinosios rusios“ ir „rusų tautos“ konceptai, suvokiant juos amžinybės ir mirties aspektu. emigrantams
rusija buvo tokios mielos, nors ir nugrimzdusios istorijon, praeities simbolis, o jų palikuonims rusia jau nieko
nebylojo, jiems ta šalis buvo tarsi mirusi civilizacija, kurios
istorija ir kultūra negrįžtamai pradingo. todėl išsilavinusioji senoji karta jautė pareigą išsaugoti tos dar artimos
jiems kultūros dvasią. vienas saugos būdų buvo biografinio romano žanras, paplitęs trečiame XX a. dešimtmetyje
prancūzijoje. tokius kūrinius parašė markas aldanovas,
vladislavas chodasevičius, borisas Zaicevas, nina berberova ir kiti. viena žinomiausių tų laikų biografijų yra ivano bunino Tolstojaus išlaisvinimas (1937). ilgainiui biografijos transformavosi bei trumpėjo, nes pagrindinės idėjos
jau buvo išsakytos, keitėsi tik jas iliustruojanti medžiaga.
pokario metais biografinių romanų rusai emigracijoje taip
gausiai kaip ankstesniais metais jau nerašė, tik paskiri autoriai tebetęsė šio žanro tradiciją.

mark slonim. Trys
Dostojevskio meilės. −
Margi raštai, vilnius, 2005
Fiodoras dostojevskis ir jo kūryba didžiumai rusų
emigrantų buvo dvasinis ramstis, prarastos tėvynės sinonimas. praėjus keleriems metams po 1917-ųjų revoliucijos,
tarp emigrantų susiklostė dostojevskio kaip rusų tautos
religinio ir socialinio atgimimo pranašo įvaizdis. būtent
taip – Rusų dvasinio atgimimo pranašas – pavadino piotras
struvė savo 1921 m. straipsnį. emigrantai dostojevskio
pranašystes apie būsimą rusijos iškilimą siejo su paties rašytojo pasaulėžiūros raida: nuo narystės petraševskininkų
draugijoje iki rusijos monarchijos apologeto, nuo ateisto
iki giliai tikinčio krikščionio. toks rašytojo-pranašo įvaizdis vienaip ar kitaip atsispindėjo beveik visuose emigracijoje paskelbtuose darbuose apie dostojevskio kūrybą.
Šios kritikos palikimą sudaro keletas reikšmingų studijų ir
begalė religinių filosofinių ir istorinių literatūrinių straipsnių, kurių išliekamoji vertė skirtinga. bene žinomiausias
to laikotarpio veikalas apie rašytoją yra nikolajaus berdiajevo studija Dostojevskio pasaulėžiūra (1923), kurioje atskiri
biografijos momentai minimi tik probėgšmais. po kelių
dešimtmečių buvo paskelbtas darbas, užpildęs biografinio romano apie dostojevskį spragą. tai buvo 1940 m.
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išleista rusų kilmės prancūzų rašytojo henri troyat nuosekli beletrizuota dostojevskio biografija, kurioje trumpai
aptariami ir su kūryba susiję dalykai. dar po kelerių metų
buvo paskelbta geriausia rusų emigrantinės kritikos studija apie dostojevskį – Konstantino močulskio Dostojevskis:
gyvenimas ir kūryba (1947), kurioje dominuoja literatūrologinė kūrybos analizė.
todėl markui slonimui, iš prancūzijos 1941 metais
emigravusiam į Jav, reikėjo „išrasti“ savąjį būdą dostojevskio biografijai atskleisti. sprendimą padiktavo amerikoje paplitęs psichoanalizės taikymas.
Kaip byloja aptariamos knygos pavadinimas, joje dostojevskio biografija papasakota per meilės prizmę. Knygos
autorius pratarmėje nurodo nekėlęs sau uždavinio „kritiškai išanalizuoti tikrų rašytojo gyvenimo įvykių ir jo kūrinių ryšį“, o tik atskleisti „santykių su moterimis istoriją ir
kuo išsamiau, be drovių nutylėjimų ir įprasto tikrovės „pagražinimo“ papasakoti apie jo meiles ir dvi santuokas“. Šį
savo ketinimą slonimas įvykdė, remdamasis sigmundo
Freudo garsiąja edipo komplekso teorija, jo veikalu Dostojevskis ir tėvažudystė (1928) bei jo sekėjų darbais. literatūros sąraše slonimas nurodo, be paties Freudo, dar Jolano
neufeldo veikalą apie dostojevskį (1923), kuriame siekiama įrodyti, kad rašytojo „gyvenimas ir kūryba, jo reikalai
ir jausmai, jo likimas, – viskas radosi iš edipo komplekso“.
atrodo, slonimas buvo skaitęs dar ir rusų froidistų ivano
Jermakovo ir anos Kašinos-Jevreinovos tekstus apie „seksualinį genijaus pogrindį“ kaip jo „kūrybos šaltinį“. taigi
slonimo knygoje erotiškumo ir seksualumo tema neabejotinai siejasi su froidizmo palikimu.
Freudas, „atradęs“ pasąmonę ir nurodęs seksualinių
instinktų galią, pakeitė XX amžiaus žmogaus požiūrį į
patį save. Šio austrų gydytojo įnašas į įvairias „žmogaus
pažinimo“ sferas akivaizdus, jo atradimų įtaką patyrė tokios skirtingos mokslo šakos kaip medicina ir filosofija.
antroje XX a. pusėje Freudo mintį apie ypatingą kalbos
reikšmę nesąmoningumo atodangoms išplėtojo gydytojas ir filosofas, paryžiaus froidizmo mokyklos galva ir
struktūrinės psichoanalizės pradininkas Jacques’as lacanas. Šiandien niekas neabejoja nei psichoanalizės svarba,
nei pasąmonės vaidmeniu žmogaus gyvenime.
tačiau Freudas buvo ne pirmasis, įžvelgęs pasąmonės reikšmę. tai suprato ir dostojevskis, kuris, paveiktas
romantizmo, dar jaunystėje perfrazavo aurelijų augustiną: „žmogus yra paslaptis.“ neufeldas teisingai pastebi,
kad dostojevskis „vaizduoja nesąmoningą dvasinį savo
veikėjų gyvenimą taip, lyg jis dar prieš Freudą atrado
psichoanalizę tarytum savo reikmėms“. tai įvyko dostojevskiui svarstant Xviii a. apšvietos epochos filosofų iškeltą sąmoningos valios ir nesąmoningo potraukio
autonomiškumo klausimą. dostojevskis atmetė švietėjų
požiūrį į žmogų kaip į gryną ratio įkūnijimą ir paveiktas
vėlyvųjų Johanno christopho Friedricho von schillerio
estetikos darbų žmogų suvokė kaip vienovę, kaip nedalomą sąmonės ir pasąmonės visumą. Šį savitą rusų
rašytojo sprendimą atskleidžia garsieji romanai, kuriuose jis teigia sąmonės ir pasąmonės sintezę bei socialinės
terpės įtakos svarbą. būtent todėl romane Nusikaltimas ir
bausmė tardytojas porfirijus petrovičius pasako raskolnikovui: „tikrovė ir prigimtis... yra labai svarbus dalykas.“
dostojevskis žmogų supranta kaip asmenybę, gebančią
įveikti aplinkybes, turinčią laisvą valią, kuri yra šaltinis
ne tik gėrio, bet ir blogio, dvilypumo, „žmogiškojo po-
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grindžio“. pasak dostojevskio, žmogus gali įveikti blogį
savyje jį suvokęs ir dėl to iškentęs, atsigręžęs į savo tautos
religijos (stačiatikybės) skelbiamas idėjas.
tačiau kas per daiktas toji psichoanalizė? Freudas
apibrėžė ją labai aiškiai: „psichoanalizė – tai vienas iš
psichinių ligonių gydymo metodų.“ Freudas ir jo sekėjai, norėdami šį metodą įtvirtinti, taikė jį daugeliui garsių
menininkų ir į savo schemos rėmus bandė įsprausti ne tik
dostojevskio, bet ir homero, leonardo da vinci, andrea
del sarto, shakespeare’o, schillerio kūrybą. akivaizdu,
kad visais šiais atvejais metodo taikymas yra beprasmis
(net ir tuomet, jei minėti genijai turėjo psichinės sveikatos
problemų): mirusiesiems jau nepadės, o gyvųjų vis vien
neapsaugos. neufeldui dostojevskio kūryba – konkretus
ligos atvejis, tiesa, ypatingas, nes kompleksų valdomas
rašytojas, pasak psichoanalitiko, sugebėjo juos įsisąmoninti ir netgi atvaizduoti. psichoanalitikai buvo įsitikinę,
kad menininkų kūriniai atspindi seksualinį jų autorių
elgesį, kurį jie aiškino visuomet pagal vienintelę edipo
komplekso schemą. Jie nesuvokė meno kūrinyje atsispindėjusio tikrojo vaizduotės ir patirties santykio, tvirtino,
kad menas yra slaptų impulsų, seksualinių instinktų „sublimacija“. Šiandien atrodo, kad froidistai, menininkų
vaizduotę, jų kūrybinę jėgą susiedami su psichikos liga
ar neurozėmis, suponavo norą gydyti visus kūrybingus
asmenis, sykiu „išgydyti“ pasaulį nuo meno.
psichoanalizės galia suabejoja ir slonimas. savo abejonę jis išsako knygos pradžioje: „Kad ir kaip žiūrėtume į psichoanalizės teorijos taikymą siekiant paaiškinti
dostojevskio asmenybę, visiškai aišku, kad būtų labai
rizikinga visą dostojevskio maištingumą, visus prieštaravimus tarp tikėjimo ir netikėjimo, revoliucingumo ir
ištikimybės sostui, slavofilų ir zapadnikų pažiūrų, religinio anarchizmo ir bažnytinės ideologijos, intuicijos
ir logikos sieti tik su edipo kompleksu.“ (p. 27) tačiau
toliau, nepaisydamas šios savo įžvalgos, slonimas nuosekliai aiškina dostojevskio asmenybę, pasitelkdamas
edipo komplekso teoriją. Kaip savo rašinio „neklystamumo“ įrodymą ir norėdamas apsidrausti nuo priekaištų,
autorius pateikia naudotos literatūros sąrašą, kuriame
nurodo savo žinių šaltinius. būtina pastebėti svarbiausį dalyką – jo pateikta dostojevskio asmenybės ir gyvenimo interpretacija nepaprastai glaudžiai susijusi su
psichоanalitine neufeldo dostojevskio asmenybės studija, iš kurios slonimas be skrupulų atkartojo daugelį idėjų
ir „pasiskolino“ dalį įrodymų. taigi didžiuma jo žinių
šaltinių buvo tie patys kaip ir vokiečių autoriaus.
slonimo knyga, lyginant ją su pra-tekstu (neufeldo
veikalu), atspindi geresnį dostojevskio biografinės medžiagos išmanymą (bet joje taip pat yra neteisingos informacijos) ir gebėjimą patraukliai, intriguojamai pasakoti.
pastarasis slonimo gebėjimas bene vienintelis jo knygos
pranašumas. na, gal dar tai, kad ji suteikia mums galimybę pajausti amžinąjį biologiškąjį žmogaus tapatumą.
Šio poreikio svarbą prieš beveik du su puse tūkstančius
metų įžvelgė platonas: „individui, – kurį sudaro vienas
ir daugelis ir kuris iš prigimties savyje turi tai, kas apibrėžta, ir tai, kas neapibrėžta, – mes neleidžiame ištirpti
begalybėje, prieš tai neištyrę visų jo suvokimo grandžių,
siejančių vieną su dauguma.“ slonimo knyga tenkina
smalsumą, bet svarbiausio dalyko – dostojevskio genialumo – psichoanalitinė instinktų „medžioklė“ nepajėgi
atskleisti: tai kaip buvo mįslė, taip ir liko.
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onui Algirdui Antanaičiui sukako 90. Ilgas, nelengvas, bet itin prasmingas gyvenimas.
Pirmas rimtas likimo išbandymas dar nė dvidešimties neturinčiam jaunuoliui buvo
karas ir garsusis Birželio sukilimas – patirti įspūdžiai dabar tampa atsiminimų bei
istorinės analizės objektu. Kaip ir daugelis patriotiškai nusiteikusių ir naujam režimui
pasipriešinusių jaunų Lietuvos žmonių, dvidešimt ketverių inžinierius statybininkas buvo
suimtas ir dešimčiai metų išsiųstas į Sibirą. Grįžęs į tėvynę, tris dešimtmečius dirbo įvairius
projektavimo darbus Lietuvos įmonėse, o padvelkus Atgimimo vėjams entuziastingai
įsitraukė į Sąjūdžio veiklą. Atkūrus valstybės nepriklausomybę, 1995–1996 metais dirbo
Lietuvos Respublikos Seime.
Gerbdami neabejotinus inžinieriaus ir politiko nuopelnus Lietuvai ir džiaugdamiesi, kad
jie įvertinti rimtais valstybiniais apdovanojimais, Naujosios Romuvos bičiuliai nuoširdžiausiai
dėkoja Jonui Antanaičiui už 1994 metais kartu su Liudu Dambrausku, Mindaugu Blozneliu,
monsinjoru Kazimieru Vasiliausku, Vaidotu Dauniu ir Arvydu Juozaičiu atnaujintą Naujosios Romuvos leidybą.
Linkime mūsų Bičiuliui dar ilgų ir prasmingų metų jo pasirinktame pilietiniame ir
kūrybiniame kelyje.

Jonas Antanaitis tarp Naujosios Romuvos bičiulių.
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