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įkirsk kaip kardą
į kirsną žemę
į seirą dangų
į pelkių neviltį
jotvingio įniršį –
– kad tu paspringtum
kad tu, gude, nesulauktum
manęs parklumpant...                 

     

Jotvingių likimas, be abejo, vienas tragiškiausių baltų 
genčių istorijoje. lietuviams jotvingių atspara padė-
jo sukurti valstybę, prūsai paliko istorijoje bent savo 

vardą, o prūsų kalbos likučiai buvo užrašyti keliuose 
žodynėliuose, tai sudarė galimybę netgi atkurti „nawa-
prūsiskan“ – naująją prūsų kalbą. iš kadaise garsios, 
gausios ir didingos jotvingių genties buvo likę nedaug 
vietovardžių ir vandenų vardų. sakome „buvo“, nes įvy-
ko poslinkių, patvirtinančių teiginį ar viltį, kad negali-
ma, neįmanoma, jog niekuo nenusikaltusi tauta, „dievo 
mintis“, pražūtų be pėdsakų.

„be lietuvos, mūsų metraščiuose dar randame tautą, 
su kuria rusija suėjo į priešiškus santykius ir kuri vėliau 
buvo įtraukta į imperijos sudėtį – tai paslaptinga jotvin-
gių tauta. jotvingiai pirmiausia gyveno poliesėje, po to 
palenkėje, dalyje mazovijos, tarp valpušės upelio, įtekan-
čio į narevą, ir bugo, pagaliau senovinėje sudavijoje. dėl 
jotvingių kilmės senieji metraštininkai nesutaria: vieni 
sako, kad jotvingiai kalba, religija ir papročiais panašūs 
į lietuvius, prūsus ir žemaičius, kiti gi, kad jotvingiai vi-
siškai skiriasi nuo slavų ir lietuvių. naujausi tyrinėtojai 
pripažįsta juos sarmatų jazygų palikuonimis, bet be pa-
kankamai aiškių įrodymų. Kad ir kokia būtų jotvingių 
kilmė, istorijoje jie pasirodė kaip laukinė, plėšikiška tauta, 
ilgai išlaikiusi pagonybę. tikėdami sielos persikūnijimu, 
jotvingiai niekada nesitraukdavo iš mūšio lauko ir nepa-
siduodavo į nelaisvę, bet žūdavo kartu su žmonomis. jie 
gyveno pusiau klajokliškai, pusiau sėsliai. dar ir dabar 
jotvingių likučių aptinkama skidelio valsčiuje, kairiajame 
pelesos ir Katros upelių krante. jie ryškiai skiriasi nuo 
lietuvių savo juodbruvumu, juodais rūbais, papročiais 
ir gyvensena, nors visi jau kalba gudų kalba lietuviška 
tartimi. palenkės gudai turi posakį „žiūri kaip jotvingis 
(выгляда як ядвинга), t. y. žiūri kaip plėšikas.“1

iš šios XiX a. rašytos istorijos matyti, kad jotvingių 
įvaizdis kaimyninių etnosų akyse nesikeičia jau nuo 
Xii a., kai lenkų kronikininkas vincentas Kadlubekas 

A l g i r d a s  P a t a c k a s

Jotva – teriota, 
bet neprarasta

apibūdino juos kaip „baisingą ir žiaurią gentį“ (gens 
atrocissima, omnium ferarum immanitate trucelentior). tai 
suprantama – sunku laukti teigiamo priešo kronikinin-
kų apibūdinimo, o patys jotvingiai nepaliko jokio rašy-
tinio teksto. pamėginkime tai padaryti už juos – „bai-
singa“ reiškia, kad jotvingių bijota, ir būta dėl ko, nes 
metraščiai liudija jotvingių narsą, vitališką aržumą. štai 
kunigaikščio skomanto charakteristika iš ipatijaus met-
raščio – борзъ же бѣ, яко и звѣрь. čia susiduriame su 
vertimo problema – senosios slavų kalbos žodį борзъ 
galima versti kaip „aržus“, kiek sušvelnintai „aršus“ 
arba sukultūrintai „narsus“. bet kadangi jis lyginamas 
su žvėrimi, plėšrūnu, tai semantiškai artimiausias žodis 
būtų барс, lūšis, jotvos girių pažiba, tinkamiausias var-
das narsiajam skomantui. tas pat ir su „plėšikų“ charak-
teristika – agresoriai buvo pašonėje susiformavusios sla-
vų gentys, turinčios azijietiško kraujo priemaišų (švarno, 
Galičo–voluinės didiko, trumpą laiko tarpą valdžiusio 
ir lietuvą, senelė buvo kilusi iš polovcų). agresorius 
buvo ir Kryžiaus karų idealus išdavęs teutonų ordinas, 
o atsakomuosius žygius vadinti plėšikavimu – įprasta 
„informacinio karo“, kaip dabar sakytume, priemonė. 
įsidėmėtina, kad kaimyninių baltų genčių atsiliepimai 
apie jotvingius yra neutralūs.

Ž O D Y N Ė L I S
be abejo, vienas minėtų poslinkių – 1978 m. belovežo gi-
rioje buvo rastas vadinamasis jotvingių žodynėlis2. pri-
minsime šią įsidėmėtiną istoriją – aštuoniolikmetis tų 
kraštų, kaip dabar sakytume, „žygeivis“ (matyt, baltaru-
sijoje, kaip ir lietuvoje, jau buvo prasidėjęs pusiau legalus 
kraštotyrininkų sąjūdis), keliaudamas po belovežo girią, 
apsistojo šiaurinėje jos dalyje glūdinčiame novy dvor 
kaime (tarp rovbickaja ir Krynica). iš vieno senuko jam 
pavyko išprašyti seną lotynišką maldaknygę, kurios gale 
buvo priklijuota keletas puslapių su ranka rašytu tekstu, 
pavadintu Pogańskie gwary z Narewu (Pagoniškos šnektos 
iš Narevo). tolesnis viačeslavo zinovo (tokia jo pavardė) 
likimas klostėsi panašiai kaip ir bendraminčių lietuvo-
je – netrukus jaunuolį pašaukė į sovietinę kariuomenę, o 
tėvai, pagal oficialią versiją, tarp jo daiktų aptikę radinį, 
išsigandę, kaip sako, kad jų sūnus „neužsikrėstų religi-
nėmis pažiūromis“, maldaknygę sunaikino. Greičiau-
siai buvo kitaip – tėvai išsigando ne religinių pažiūrų, 
o KGb dėmesio, gal net kratos. šią versiją patvirtina to-
lesni įvykiai – po armijos viačeslavas įstoja į bresto uni-
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versitetą, studijuoja geografiją ir biologiją, bet po dvejų 
metų pašalinamas iš universiteto „за нарушение трудовой 
дисциплины“‚ t. y. už „darbo disciplinos“ (?) pažeidimus. 
pažįstamas anų laikų vaizdelis – su tokia formuluote pa-
prastai šalindavo nelojalius sistemai studentus.

bet grįžkime prie maldaknygės ir paslaptingųjų la-
pelių. likimas buvo gailestingas – viačeslavas, tarsi kaž-
ką nujausdamas, jų turinį buvo persirašęs į chemijos pas-
kaitų konspektą. žodynėlį sudarė 215 žodžių – lenkiški 
žodžiai ir jų atitikmenys nežinoma, „pogańska“, kalba.

vaikinas bandė šiuo radiniu sudominti mokslinin-
kus – siuntė žodynėlį į minską, į mokslų akademiją, 
paskui į vilnių, bet atsako nesulaukė – mat buvo nutar-
ta, kad žodynėlis yra, ko gero, padirbinys. pagaliau po 
penkerių metų, 1983-iaisiais leidinyje Балто-славянские 
исследования pasirodė profesoriaus zigmo zinkevičiaus 
straipsnis Польско–ятвяжский словарик?3. (atkreipki-
me dėmesį į klaustuką ir į faktą, kad lietuviškas straips-
nio variantas pasirodė tik po dvejų metų – tai rodo, 
kad ir kalbotyroje, laisviausioje, kaip dabar teigiama, iš 
sovietinių laikų humanitarijų, irgi galiojo ideologiniai 
gniaužtai. atrodo, kad šioje istorijoje lemiamą vaidme-
nį suvaidino vladimiras toporovas (1928–2005), vienas 
žymiausių visų laikų baltistų-slavistų. sakoma, kad jis 
yra išsitaręs: „jeigu tai padirbinys, jį turėjo kurpti pora 
institutų.“ šito užteko, kad žodynėlis būtų pripažintas 
kaip autentiškas.)

deja, vladimiro toporovo prognozė neišsipildė, 
bent jau lietuvišku atveju – kad „atradus lenkų–jotvin-
gių žodynėlį, prasideda naujas etapas jotvingių kalbos 
tyrinėjimuose, o pati kalba nustoja būti iš esmės „topono-
mastine“ (t. y. kurios tyrinėjimai remiasi vien vietovar-
džiais – A. P.), kokia ji nesenai buvo“. išskyrus vieną kitą 
išimtį, žodynėlis nesulaukė didelio mūsų tyrėjų dėmesio. 
Gerokai didesnį dėmesį jam rodo lenkų kalbininkai4, bal-
tarusiškuose portaluose verda diskusijos šia tema, o ru-
siškame kontekste susilaukta netgi ironiškos parodijos, 
nelabai draugiškos, betgi savaip liudijančios dėmesį su 
geroka doze prastai slepiamo pavydo5.

todėl nėra ko stebėtis, kad šis nelygstamas, per ste-
buklą išlikęs mūsų žilos senovės liudytojas, tarsi balsas 
iš anapus, iš kapo duobės, tasai vėrinys iš 205 senovinės 
kalbos brangžodžių, mums, mūsų savimonei lyg ir neeg-
zistuoja. jautriau į tai reaguoja poetai – štai Kazio bradū-
no eilutės iš širdies, kurias jis parašė paveiktas žodynėlio 
atradimo: o aš kalbuosi su jais / Tartum su savimi / Niekam 
kitamui / Neįsiterpiant / Ir mirusio žodžio širdis / Lygiai kaip 
mano / Pradeda plakti.

tad siūlome pažvelgti į žodynėlį ne vien lingvisti-
niu, o labiau eseistiniu rakursu, mėgindami įspėti ne at-
skirų žodžių reikšmes, o už jų slypinčią omę, savastį. bet 
pradėkime nuo konkretesnių dalykų.

K A I m Y N A I
Guti – kryžiuočiai. siejama arba su ghudas (ghudos; guta, 
gutans, gutos), gotų savivardžiu (K. būga, e. frenkelis), 
arba su lietuviškuoju gudas – baltarusis. Kadangi gudais 
lietuviai vadina apskritai svetimuosius, ne savus, reikia 
ieškoti, ką reiškia pati šaknis got-. lKž siūlo goti – sku-
biai eiti. yra dar ir guiti – varyti, vyti. Gotai – tie, kurie 

buvo išguiti, išvaryti? prisiminkime vikingų radimą-
si – turintys vyriško prado perviršį, pasionarijai vardan 
ramybės išvaromi iš sociumo; susidarius kritinei masei, 
organizuojasi į būrius, ordas, ir iškeliauja į tolimus kraš-
tus laimės ieškoti (užkariauti, plėšti).

Drygi – moskali, rusai. paprastai siejama su dregoviči, 
slavų gentimi, o šis etnonimas yra kildinamas iš drėg-
nas, suponuojant, kad pastarieji gyveno pelkėtoje vie-
tovėje. tačiau šaknis dryg- lukštenasi ir kitaip. Drigan-
tas – a) eržilas, b) neramus žmogus, pajodžarga; drignė 
(drignys) – a) nuodingas augalas, b) nenuorama; drignes 
sėti – išdykauti; drignius – velnias, nelabasis. apskritai dr 
(tr) prasidedantys žodžiai nieko gero nežada – užtenka 
užmesti akį į lKž. taip pat palyginti su gotų driugan – 
kautynės.

Mažugas – lenkas. siejama, gerokai pritempiant, su 
mozūras (kaip g galėjo virsti r?). Kyla kiek ironiškas klau-
simas: o kodėl ne su maz-gius – neūžauga, mažius („ką 
tu čia dirbi, mazgiau“ – lKž); arba su mažiukas? žino-
ma, kad pietiniai augalotų jotvingių kaimynai ūgiu ne-
pasižymėję...

S At e m  /  K e N t u m
Kuriai indoeuropiečių kalbų grupei priskirsime jotvin-
gių kalbą – sateminei ar kentuminei? egzistuoja prie-
laida6, kad baltų kalboms šis suskirstymas, ko gero, ne-
galioja, nes jos yra ankstesnės už skilimą, t. y. jose s ir 
k kaitaliojasi laisvai, pagal vidinius kalbinius ir mentali-
nius poreikius (kaukti – šaukti; kleivas – šleivas; klysti – 
slysti; klupti – slopti; glėbti – slėpti; kiemas, kaimas – šei-
ma). atrodo, kad tai tinka ir jotvingių kalbai: kuo – šuo, 
pesi (galvijai) – pekus, akti – aštuoni, kaldi – šalta. tačiau 
kadangi statistiškai – trys prieš vieną – žodynėlyje nugali 
k, galime padaryti prielaidą apie jotvingių kalbos prie-
lankumą kentuminėms „nuotaikoms“, t. y. apie materi-
jos, kietosios k vyravimą prieš sakraliąją s.

žodynėlis patvirtina ir porą hipotezių – štai miškas 
jotvingiškai yra miszta. yra nuomonių, kad miš-kas yra 
kilęs iš mišti, susimaišyti – t. y. po plyno kirtimo atauganti 
augmenija yra chaoso būklėje, sumaištyje, kol nesibaigia 
sukcesija (sukcesija – galutinio girios, nebe miško, susi-
formavimo procesas, kai susidaro ardai, ir giria pereina į 
dermės, harmonijos fazę, tampa germe, itin išlakia giria). 
taip pat jotvingiškasis perkūno vardas Perkus sutvirtina 
perkūno ryšį su ąžuolu (lot. ąžuolas – quercus), o kita 
vertus, daukantiškąją prielaidą apie perkūno kilmę iš 
perti – mat pavasarinis griaustinis, žaibai peria žemę, taip 
ją apvaisindami. beje, rūgęs pienas arba varškė, gaunama 
pakaitinus pasukas, vadinama perkūnaine. Galima manyti, 
kad rūgimo bakterijų radimasis yra analogiškas anam 
daukanto pasiūlytam variantui – ten gaivinama dirva, 
o čia – pienas, organika.

viena didžiausių žodynėlio mįslių – „lotynizmai“, 
kurie iš esmės baltų kalbose neturėtų stebinti, bet ne-
suprantama, kodėl jų analogų nėra kaimyninėse baltų 
kalbose.

pradėti būtina, be abejo, nuo jotvingių Deus – die-
vas, jis visiškai sutampa su lotyniškuoju Deus, taip pat 
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ir duo („du“) su lotyniškuoju duo, ir galbūt jotvingiš-
kasis nom...s (viena raidė neįskaitoma) su lotyniškuoju 
nomes – vardas; lotyniškai tėvas – pater, o jotvingiškai 
paders. įmanomas netgi sakinys: Deus Pater – duo nomina 
(lotyniškai), Deus Paders – duo nom...s (jotvingiškai), t. y. 
dievas tėvas – du vardai.

Argikas – vaivorykštė. z. zinkevičius siūlo sieti su 
oras, orarykštė, o gikas su gỹkaruoti – eiti, bėgti; arba su 
argoti – mušti, draskyti. akivaizdu, kad šis žodis yra sie-
tinas su lotynų kilmės kalbose paplitusiu vaivorykštės 
kaip arkos (arg- / ark-), dangaus lanko įvaizdžiu – arc en 
ciel (pranc.), arco iris (isp.).

(beje, lotyniškas vaivorykštės pavadinimas iris ryškiai 
manifestuoja, nusako r kaip raiškos, esos apsireiškimo 
garsą-prasmę; plg. yra ir daiktavardinį neologizmą yras – 
tai, kas matoma, išryškėję; taip pat atkreiptinas dėmesys 
į kitą žodynėlio žodį irmi – esu (liet). ta pačia proga 
dėl vaivorykštės – čia susiduriame su grynai fonetiniu, 
liežuvio riktu – akivaizdu, kad antrasis šio žodžio sandas 
nieko bendro su rykšte neturi, o yra sietinas su rik-; plg. 
rikia – a) eilė, b) tvarka arba rykys – kas rikiuoja, tvarko 
(lKž). latviai yra dar labiau pripainioję – latviškai 
vaivorykštė yra varavīksne. tad vaivorykštę reikėtų tai-
syti į vaivos rikia, vaivorikia ar vaivos rykys.)

Buni – gerai. z. zinkevičiaus žodynėlio komenta-
ruose teigiama, kad „šis žodis neaiškus“, nes atitikmenų 
kaimynų kalbose nerandama. užtat jų turi tolimesnės 
tautos, vėlgi lotynakalbės – „geras“ bus bona (lot.), bonne 
(pranc.), buena (isp.), o pasidairius į artimesnes – tai mol-
davų ir rumunų bun. Kaip galėjo šis grynai lotyniškas 
žodis, į kurį nieko panašaus nei aplinkinėse baltų, nei 
slavų, nei vokiečių kalbose nėra, iš apeninų, latijaus 
nukeliauti į šiaurės giriose gyvenusios genties kalbą? tik 
vienu atveju – jeigu jis iš ten neatmenamais laikais išėjo...

Flums – gėlė komentaruose siejama su blume 
(vok.) – gėlė, tačiau įmanoma ir su lotynų flamma – 

liepsna; flammeus – ryškiai švytintis, liepsnojantis. tad 
gėlė girios prieblandoje gyvenančiam žmogui – kažkas 
ryškaus, liepsnojančio (prisiminkime žemaitiškąjį gėlės 
pavadinimą – puika).

Pagis – gerai. Komentaruose bandoma sieti su 
rusiškuoju Бог, богатый, indų bhágas – laimė. tačiau 
įmanoma ir su lotyniškuoju pax – taika, ramybė.

Laicha – šviesa. Komentaruose siūloma kildinti arba 
iš lietuviškojo p-lieksti – ryškiai šviesti, arba iš ide leuk – 
šviesti, blizgėti (graik. λευκός – baltas). tačiau tokiu 
atveju įmanoma ir iš lotyniškojo lux (itališkai luce).

Wirba – moteris. Komentaruose siejama su virpėti, 
virbėti, bet tai neatlaiko prasminių reikalavimų. 
tačiau įmanoma (laikant b↔g rašybos klaida) sieti su 
lotyniškuoju virgo – nekalta mergelė, vestalė.

serpine – gyvatė. jokio analogo aplinkinėse kalbose, 
bet yra lotyniškas serpēns (sen. indų sarpa-).

Perkus – perkūnas. jau minėta, kad atitinka lotyniškąjį 
ąžuolo pavadinimą – Quercus.

tai ne pirmas atvejis, kai jotvingių kalboje randa-
ma sąsajų ne tik su artimiausiais kaimynais, bet ir su 
tolimesniais, netiesioginiais. paprastai jotvingių kalba 
laikoma tarpine tarp prūsų ir lietuvių kalbų. Grynai 
hipotezės teisėmis, atsižvelgiant į jau pateiktas sąsajas 
su lotynų šeimos kalbomis, galima teigti, kad galbūt la-
biausiai į pietus nutolusios baltų genties, jotvingių, kalba 
yra tarpinė tarp lotynų ir baltų kalbų, kai tarp jų dar nebuvo 
įsiterpę germanai, o vėliau ir slavai, t. y. kalbama apie laikus 
prieš Kristaus gimimą. Kaip kitaip paaiškinti lotynizmų 
atsiradimą girių tautos kalboje?

čia pat peršasi ir antroji prielaida – kad jotvingių kal-
ba ir patys jotvingiai yra sąsaja tarp gotų ir iranėnų-skitų. dėl 
gotų-germanų duomenų pakanka – kaip germanizmai 
z. zinkevičiaus komentaruose pateikiami augi – akys, 
ejchol – ąžuolas, hantus – ranka, mejdo – mergaitė, monda – 
mėnulis, paters – tėvas, sterkas – gandras, wiza – pieva ir 

v i K t o r i j a  d a n i l i a u s K a i t ė. Tylos klausymasis i, 1991
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kt. v. toporovas šiuos germanizus yra apibūdinęs kaip 
„anaiptol netrivialius“ (весьма нетривиальные). tikriau-
siai mokslininkas turėjo galvoje gotišką jų kilmę – reikia 
manyti, kad šis žymaus baltisto pastebėjimas susilauks 
lietuvių bei kitų kalbininkų dėmesio. Kol kas į akis kren-
ta, kad augi (akis) beveik paraidžiui atitinka gotų augo, 
hantus (ranka) gotų handus, o kaldi (šalta) gotų kalds (šal-
tis). Kai ką „gotiško“ galima įžvelgti ir kituose žodynėlio 
žodžiuose:

Barnaj – vaikai. plg. gotų barns – vaikas.
Lajcha – šviesa. žodis komentaruose pripažintas ne-

aiškiu, bandomas sieti su laukas – balta dėmė arklio kak-
toje. tačiau gotiškai šviesa – leihts.

Wajrid – verkti. Komentaruose siejamas su raudoti, 
taip pat su tarmišku vairuoti – garsiai šaukti, rypauti. ta-
čiau gotiškai wai – sielvartauti; wainags – vargdienis, tad 
gal wajrid (waj-rid?) – sielvartingai raudoti?

Wurc – šaknis. siūloma laikyti germanizmu – wurzel 
(šaknis), bet yra ir gotų waurts.

Wuld – norėti. siejama su viltis (tikėtis). Gotų „norė-
ti“ – wilja.

Komplikuotesnė padėtis dėl jotvingių–iranėnų sąsa-
jų. jotvingiai dažnai dėl mentalinių savybių – aržumo, 
karingumo, gerokai gąsdinusio greta įsikūrusias kolo-
nistų slavų tautas, pamėgimo klajoti, o ypač dėl heroinio 
santykio su mirtimi – vadinami baltų iranėnais. Kadaise, 
dar prieš atsirandant slavams, baltai turėjo tiesioginių 
ryšių su iranėnais-skitais (kaip pavyzdys pateikiamas 
dabartinis dniepro–seimo baseino upės Lisica, tekėjusios 
girios ir stepės riba, pavadinimas, kuris senovėje turėjo 
identiškus iranėnišką ir baltišką variantus). tačiau pačia-
me žodynėlyje iranėniškų pėdsakų dar reikia paieškoti; 
kad jų esama, rodytų ir toks pavyzdys – jotvingiškai 
žmogus yra mard (dzūkijoje dažnai sutinkama pavar-
dė Mardosa, yra ir mardasavo kaimas). avestoje, iranė-
nų šventraštyje, žmogus yra vadinamas gaya-martan. šį 
pavadinimą galima traktuoti kaip mirtinga gaja, gyvybė 
ar panašiai; o jotvingiams žmogus yra tiesiog „mirsian-
tysis; tas, kuris mirs“ – ar ne šiuo galima paaiškinti jot-
vingių bebaimiškumą, mirties nepaisymą, kurį pabrė-
žia kronikininkai, pasakodami, kaip jotvingiai stodavę 
į beatodairišką kovą su dešimt kartų gausesniu priešu. 
mirties, marõs tema yra svarbi dominantė jotvingiškoje 
mentoje – jai galima priskirti ir miego kaip mirties pakaitalo 
ar sinonimo sampratą; pvz., slaubd – miegoti. z. zinke-
vičius sieja su šliaupti. lKž turime slopti – silpti, glebti, 
alpti (plg. gotų slepan – miegoti). aržiai, energiją mani-
festuojančiai, bet drauge ir egzistenciškai susigyvenusiai 
su mirties artybe „samurajiškai“ jotvingio prigimčiai 
(žr. jau cituotą jotvingių vado skomanto charakteristiką 
„aršus kaip žvėris“), miegas yra beveik tolygus mirčiai.

Pats – pats ir lietuviškai. iranėnų-skitų žodyne7 pati – 
šeimininkas, pathaka – vadas.

Pesi – galvijai. siejama su liet. pẽkus – gyvuliai, gal-
vijai. iranėnų-skitų pasu – avis.

Wiros – šeimininkas, ponas (plg. vyras). iranėnų-ski-
tų vir(a) – vyras.

Narsad – mesti, sviesti. bandoma sieti su naršyti, bet 
patikimiau atrodo iranėnų-skitų marz – nublokšti, nu-
mesti.

Geptis – septyni. z. zinkevičius abejoja, ar nebus tik 
perrašinėtojas vietoj neaiškios „s“ įrašęs „g“. tačiau ira-
nėnų-skitų žodyne rasime hapta – septyni.

beje, dar viena su avesta susijusi semantinė margi-
nalija yra išlikusi... gatvinėje kauniečių šnekoje. tai ne-
turėtų stebinti – šnektos, slengas dažnai pateikia senžo-
džių, kurių nerasime žodynuose. tai „terminas“ som-inti; 
pri-som-inti („...aš tuoj tave prisominsiu“, t. y. taip „duo-
siu į galvą“, kad liksi ramus, gulėsi paslikas). manoma, 
kad šis senžodis yra užsilikęs iš jotvingių kalbos. čia 
pat prašosi egzotiška paralelė su avestos soma, chaoma – 
iš nežinomo augalo sulčių daromu šventuoju gėrimu, 
naudotu ritualiniais tikslais, turėjusiu tonizuojamųjų ar 
raminamųjų savybių.

Kaip žinoma, tarp skitų-iranėnų, klajojusių po begalines 
eurazijos stepes, ir karingųjų šiaurės europos vikingų, 
irgi mėgusių klajones, tiktai ne stepėmis, o jūromis bei 
upėmis, mokslininkai randa įdomių paralelių. visų pir-
ma tai vadinamasis „žvėrinis stilius“ – įvairūs artefaktai, 
kuriuose pavaizduoti žvėrys ir kiti grobuonys, dažnai 
fantastiniai – liūtai, ereliai, grifonai ir t. t., aržūs ir plėšrūs, 
manifestuojantys agresiją ir jėgą. šio stiliaus kūriniai bū-
dingi ne tik skitams – panašia stilistika pasižymi ir vikingų 
bei ankstyvųjų gernanų menas, nors tiesioginio, geogra-
finio ar istorinio, ryšio tarp šių archajinių etnosų nebūta, 
nebent jungiamąja grandimi laikytume jotvingius. „žvėri-
nio stiliaus“ atsiradimas yra vieno proceso pasekmė – kai 
didžiosios girios, kadaise dengusios visą vidurio europą, 
kur gyveno sėslios matricentrinės gentys, pakraščiuose 
susiformuoja dėl vienų ar kitų priežasčių iš girios „išė-
jusių“ vyrų būriai, ordos. Kai jiems pavyksta, vaizdžiai 
sakant, prisijaukinti žirgą (stepėse) ar pasidirbdinti valtį 
(pajūriuose), prasideda klajonės. iš pradžių netolimos, bet 
prie arklio „prikabinus“ vežimą, o prie valties burę, pra-
sideda ir tolimesnės kelionės, migracija bei užkariavimai.

jotvingiai galėjo būti ta jungiamoji grandis tarp go-
tų-vikingų ir stepių klajoklių iranėnų-skitų. šiaip ar taip, 
ši prielaida išvestų jotvingianą į platesnius, „netrivia-
lius“, pasak vladimiro toporovo, vandenis – jotvingius 
galima būtų traktuoti iš „centro“ pozicijų, kaip jungiamąją 
grandį tarp baltų ir lotynų šiaurės–pietų kryptimi, ir gotų bei 
iranėnų rytų–vakarų kryptimi. be abejo, tai susiję, kaip jau 
buvo sakyta, su ikikristiniais laikais, t. y. su pirmu tūks-
tantmečiu pr. Kr. ir vėlesniais, kai dar nebuvo nei slavų, 
nei germanų.

straipsnio pradžioje buvo pabrėžta, jog į žodynėlį ir 
apskritai į jotvingių kalbą bus žvelgiama ne vien iš kal-
botyros pozicijų (juolab kad autorius nėra kalbininkas), 
bet stengiantis suvokti, ką slepia pamirštieji žodžiai, jų 
skambesys ar aidas mūsų sielose, atspėti garso ir pras-
mės žaismę, t. y. naudojant metodą, kurį galima įvar-
dinti eseistine, arba, pasak dainiaus razausko, „poetine 
lingvistika“: „...taigi turime ne tik dvi kal bas – įprastą-
ją, kasdieninę, ir šventą, poetinę, bet ati tinkamai ir dvi 
lingvistikas, t. y. du skirtingus, skirtingai teoriškai bei 
metodologiškai grindžiamus santykius su kalba kaip 
skirtingų santykių su tikrove apskritai atspindžius – bū-
tent paprastą, profanišką, ir slaptąją, šven tąją lingvisti-
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ką. pirmoji, priklausydama šiam pasauliui, suprantama, 
remiasi visų pirma šiam pasauliui priklau sančiu „kalbos 
kūnu“, t. y. istorinės garsų kaitos mokslu; o antrosios, 
iš esmės priklausančios „anam pasauliui“, pagrindinis 
tikslas – kiek įmanoma sodriau įprasminti kalbą, o per ją 
galiausiai ir aplinkinį pasaulį. šiaip jau abi šios dvi lin-
gvistikos ir tarpusavy san tykiauja nelyginant „kūnas“ ir 
„siela“, todėl nejučia tik papildo viena kitą: šiuolaikinis 
lingvistikos mokslas – suteikdamas „poetinei lingvisti-
kai“ tvirtą fonetinių tapatybių, etimologinių atitikmenų 
pagrindą, o „poetinė ling vistika“ – įkvėpdama etimo-
logijos mokslui ne vieną gi lią semantinę įžvalgą.“8 tad 
leiskime sau pereiti prie transcendencijų:

Auu – vanduo. turbūt vienintelis baltų, o gal ir viso-
se ide kalbose žodis vien iš balsių. jei priebalsė – forma, 
o balsė – esmė, esa, tai šiuo žodžiu yra pagauta vandens 
esmė – vanduo yra gryna esa, absoliuti ne-forma.

Ais – oras. nėra būtina, kaip siūlo z. zinkevičius, 
sieti šį žodį su lietuviškuoju gaisas – tiesiog „oras“, ais yra 
ta pati esa. tiesa, dar yra aisa – slėpiningas žodis, reiškiąs 
metafizinį liūdesį, weltschmertz („jis vėl pajuto ilgesį savo 
gyvenimo aisumo“ – lKž).

irm – esu. nepaprastai tolimas nuo lietuviškojo su-
pratimo, kad aš esu (tu esi, o jis, ji – yra). aš yra, irmi? Gal-
būt tai liudija stiprų realybės, buvimo čia ir dabar jausmą. 
tai, beje, koreliuojasi su anksčiau išmąstytu kietosios, 
negyvosios kentuminės k vyravimu prieš sakraliąją s, 
taip pat su jotvingių pažiūra į mirtį, į žmogų mard kaip 
į mirsiantįjį, „tą, kuris mirs“.

K A r Y b A  I r  g I N K L u O t Ė
metraštininkai giria aršią jotvingių karvedžių drąsą, ta-
čiau jų raštuose galima rasti teiginių apie civilizacinį šios 
girių tautos atsilikimą, taip pat ir karyboje. antai solidi 

XiX a. brokhauzo ir efrono enciklopedija9 juos atkartoda-
ma teigia, kad „jotvingiai nepažengė toliau gentinės-šei-
minės sąjungos, susiformavusios dėl gresiančio pavojaus 
ir vadovaujamos drąsa išsiskiriančio kunigaikštuko. len-
kų metraštininkas vadina juos plėšriais žvėrimis, avena-
rijus – drąsuoliais, bet amžinais klajūnais. didesnę gyve-
nimo dalį praleisdami karuose ir medžioklėse, jotvingiai 
mirdavo toli nuo savo namų, gūdžioje girioje ar mūšio 
lauke. jų kaulai nesiilsėjo genties kapinėse, po pilkapiu 
ar kruopščiai suręstoje akmeninėje kapavietėje, jie atgul-
davo ten, kur juos ištikdavo mirtis.“ šie žodžiai atspindi 
XiX a., o ir vėlesniais laikais neišnykusį atsainų europo-
centrinį požiūrį į kitas kultūras – antai darvinas, keliau-
damas Bigliu aplink pasaulį, ugnies žemėje, šiauriausia-
me pietų amerikos kyšulyje, aptiko gentį, jo nuomone, 
gyvenusią beveik kaip gyvuliai, be jokių civilizacijos 
požymių. o misionieriai, ištyrę šiuos „beveik gyvulius“, 
nustatė, kad jie turėjo devynis dievo įsakymus, kurių 
laikėsi; neturėjo tik dešimtojo – „nevok“, nes nebuvo ko 
vogti... taip ir dėl jotvingių – norėtusi pamatyti veido 
išraišką to enciklopedijos autoriaus, kai jis būtų supažin-
dintas su, pavyzdžiui, kad ir šveicarijos kapinyno radi-
niais. bet palikime materialinę jotvingių kultūrą apginti 
archeologams ir apsistokime ties karyba. toje pačioje 
enciklopedijoje rasime: „jot vingiai kovoje su volyniečių 
kariauna negalėjo jiems prilygti ginklais – sulicos (smigi-
niai) ir svaidomos ietys negalėjo atstoti šalmų, skydų, ie-
čių ir strėlių“. susiraskime šaltinį, t. y. ipatijaus kroniką. 
ją rašęs metraštininkas nepagailėjo gražių žodžių savo 
patrono, Galičo-volynės kunigaikščio danilos kariaunai 
aprašyti: „...щитѣ же ихъ, яко заря бѣ, шоломъ же ихъ, 
яко солнцю восходящу, копиемь же ихъ дрьжаимъ в руках, 
яко тръсти мнози, стрѣлчемь же обаполъ идущимъ и 
держащимъ в рукахъ рожанци своѣ и наложившимъ на нѣ 
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стрѣлы...“ („...jų skydai švietė kaip aušra, šalmai žėrė-
jo kaip tekanti saulė, ietys jų rankose atrodė panašios į 
tankų nendryną, o iš abiejų pusių ėjo lankininkai, laiky-
dami rankose lankus, užtaisytus strėlėmis...“)10 tuo metu 
jotvingiai turėję tik ragotines bei svaidomas ietis-smigi-
nius. Kyla klausimas – kaipgi tada jie galėję laimėti šitiek 
mūšių? atsakymą galime rasti tame pačiame metraštyje: 
„Князь Данилъ, воспивъ и рече имъ: О мужи воистии! 
Не вѣсте ли, яко крестьяномъ пространьство есть 
крѣпость, поганым же есть тѣснота, деряждье обычай 
есть на брань.“ („Kunigaikštis danila sušuko: o karo vy-
rai! argi nežinote, kad krikščionių jėga yra atviram lau-
ke, o pagonių – tankmėje, jiems įprasta kautis girioje“)11. 
taigi paslaptis paprasta – girios tankmėje geriausias gin-
klas yra svaidoma ietis ir ragotinė. strėlės, ilgosios ietys 
čia mažai ką padeda, nes tinka tik atviroje erdvėje. Kaip 
priešą įvilioti ar užklupti girioje, jau taktikos klausimas – 
viena aišku, kad į girią priešui geriau buvo nelįsti. pa-
tyręs karys svaidomą ginklą – trumpas, 1,2–1,5 m ilgio, 
ietis-smiginius – naudojo 10 ir daugiau metrų atstumu, 
jų turėdavo bent keletą, o smigdavo ir žeisdavo jos gi-
liau nei strėlės. priešas būdavo užsvaidomas smiginiais 
ir pribaigiamas ragotinėmis bei kertamaisiais ginklais – 
kalavijais. Kad jų turėta, rodo jotvingių kapinynų tyri-
nėjimai. beje, jotvingių žodynėlyje peilis yra vadinamas 
sworstis. tai galėjo būti ne tik kovos peilis – durklas, bet 
ir trumpas kardas ar kalavijas plačiais ašmenimis, kokius 
naudojo, pavyzdžiui, žiemgaliai. artimiausias žodis yra 
germanų schwert – kardas (anglų sword). aiškiai maty-
ti jotvingių pagarba ginklui – lietuviškasis kardas (nuo 
kirsti) jotvingiškuoju atveju yra sušventintas sakraliojo 
dvigarsio sv- (šv-). apskritai čia galima įžvelgti gotiškojo 
prado įtaką bei sąsajas su juo. sv- (sp-) priedėlį prie ker-
tamojo ginklo turi ne tik germanų grupės kalbos, bet ir 
lotynų (espada – isp., spada – it.), nors lotyniškai kardas 
yra gladio. el side, ispanų epe, kardai turi netgi vardus – 
kolada ir Tison, ir yra paveldimi.

beje, jotvingių žodynėliui turime būti dėkingi už 
naują Kauno vardo kilmės hipotezę12. čia „Kaunas“ yra 
siejamas su jotvingių kalni – kalnas (nuo aleksoto kalvų 
žiūrint, nemuno ir neries slėnių smailėje stūksąs žaliasis 
kalnas, žaliakalnis, apaugęs šimtamečiais ąžuolais, atro-
dė išties įspūdingai). pats Kaunas, nors esąs anapus ne-
muno, tačiau ribojasi su jotvingiams priskiriamu arealu.

* * *
Kuria kryptimi galėtų vystytis jotvingiana? atrodo, kad 
pirminė užduotis – surinkti ir paviešinti materialinės 
kultūros, archeologinius artefaktus, pasitelkus juos bei 
istorinius šaltinius apibrėžti jotvingijos ribas, jotvingių 
oikumeną – beveik įvykdyta. jau yra rašyta13 apie žemai-
tijos radimosi ryšį su žemaičių aukštuma – stebėtinai 
sutampa ankstyvosios, pirminės, žemaitijos, samogitia 
propria, teritorija su žemaičių aukštumos-tarpupio, na-
tūralios gamtinės tvirtovės kontūrais. labai gali būti, 
kad rusų mokslininko levo Gumiliovo pasiūlytas me-
todas – sieti landšaftą su istorija, o konkrečiai, lietuvos 
istorijos atžvilgiu – su pirminio valstybingumo forma-
vimusi aukštumose, yra universalus ir tinka ne tik že-

maitijai, bet ir jotvai, o gal ir mindaugo lietuvai. juk 
jotvos (sudūvos) „epicentras“ yra sūduvos aukštuma 
su aukščiausiu (282,4 m) pavištyčio (dunojaus) kalnu 
bei didinguoju šiurpilų piliakalniu, o mindaugo lietu-
vos – aukštaitijos–ašmenos aukštuma su aukščiausia 
(245 m) jos kalva – piliakalnio (žiezdrių) kalnu. visos 
šios aukštumos kartu yra tarpupiai, nuo jų į visas šalis 
nuteka upės. susiformavę palyginti saugiose aukštumo-
se, kur piliakalnių ir kitų fortifikacijų įrengimas reikala-
vo mažiau sąnaudų nei lygiose vietovėse, yra pirmieji 
baltų valstybingumo židiniai, kurių kontūrai stebėtinai 
sutampa su aukštumų kontūrais. vėliau jotva plėtė savo 
teritorijas ir lygumose bei žemumose, kur, nesant kalvų, 
buvo statomos medinės konstrukcijos – bokštai, turėję 
turbūt trigubą – žvalgybinę, gynybinę, o gal ir sakralinę 
funkciją (iki šiol yra išlikę gana daug toponimų Бакшты, 
turbūt savotiškų jotvos pasienių žymenų; kitas šių įren-
ginių pavadinimas yra вежа (matyt, sietinas su šaknimi 
vyd- ir žodžiais vydys (vyzdys), veizėti, veiza [akis]. šiaip 
ar taip, kristalizacinių pirminio valstybingumo centrų ir 
geografinių aukštumų-tarpupių koreliacija yra gana aki-
vaizdi (žr. žemėlapį).

laikas būtų pereiti prie platesnės ir gilesnės šios 
gal slėpiningiausios baltų genties, jų būtovės pažinties. 
dar kartą pakartojame esminę šio teksto mintį-prielai-
dą: Jotva, jotvingių istorija bei kultūra gali būti jungiamoji, 
trūkstamoji grandis tarp baltų ir lotynų pasaulio šiaurės–pietų 
kryptimi ir gotų bei iranėnų oikumenų rytų–vakarų kryptimi. 
yra neišnaudotų rezervų – visų pirma tai aprašytas žo-
dynėlis, taip pat ir nauji, ne vien empiriniai žvilgsniai į 
istoriją bei kultūrą. būtina įrašyti jotvingijos istoriją į pla-
tesnį kontekstą: ldK ištakų, mindaugo lietuvos, paskui 
įkikristinių laikų europos ir pagaliau – indoeuropos. tik 
tada bus galima sakyti, kad pareiga pastatyti paminklą 
žuvusiai tautai, įrašyti jos slėpiningąjį paveldą į lietuviš-
kąją istorinę savimonę bus įvykdyta.

1 С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. – С. Петербург, 
1896.

2 žr. z. zinkevičius. Jotvingiai ir jų kalba // Terra Jatvezenorum. – 
punsko Aušros leidykla, 2009, p. 18.

3 З. Зинкявичюс. Польско-ятвяжский словарик? // Балто-славянские 
исследования. – Москва, 1983, c. 3.

4 žr. G. białuński. Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich. – 
olsztyn, 1999; j. nalepa. Jaćwięgowie – nazwa i lokalizacja. – białystok, 
1964; j. nalepa. – Z badań nad jaćwieskimi relikatami onomastycznymi 
Połeksza // Studia linguistica slavica baltica K.-O. Falk. – lund, 1966, 
s. 185–202; j. nalepa. Połekszanie (Pollexiani) – Plemię Jaćwięskie 
u północno-wschodnich granic Polski // Rocznik Białostocki, t. vii, 
1966. – Warszawa, 1967, s. 7–33.

5 http://www.russianresources.lt/dictant/mananas/manintro.html
6 a. patackas. Satem ir kentum (apie vieną lietuvių kalbos paslaptį) // 

Literatūra ir menas, 2010, rugsėjo 17, p. 14.
7 http://www.kladina.narod.ru/dremin/dremin.htm
8 d. razauskas. Lingvistinė beprotybė ir šventoji kalba // Liaudies kultūra, 

1997, nr. 1, p. 10.
9 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – Терра, Москва, 

2001.
10 http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4961
11 ten pat.
12 a. patackas. Dėl Kauno vardo kilmės // Nemunas, 2009, liepos 20.
13 a. patackas. Kaip radosi Žemaitija // Naujasis Židinys–Aidai, 2011, 

nr. 1.
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Juozas tumas-vaižgantas – vienas ryškiausių XX a. 
pradžios lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjų. 
rašytojas, literatūrologas, pedagogas, kunigas ir 

politikas, per savo gyvenimą dirbęs įvairių laikraščių 
redaktoriumi, palikęs gausią raštų rinktinę, dalyvavęs 
nesuskaičiuojamoje galybėje visuomeninės paskirties 
draugijų ir būrelių, vaižgantas pasirodė esąs neatsiejama 
dalis tuometinio lietuvių tautos pulsavimo. pasak paties 
antano smetonos, „kur koks sąjūdis, ten ir jis pritampa, 
nerami dvasia“1.

iš gausaus ir nuolatos nagrinėjamo vaižganto rašy-
tinio palikimo yra keletas sričių, sunkiau besileidžiančių 
charakterizuoti ir sulaukusių mažiausiai tyrinėtojų dėme-
sio. viena jų – laiškai. vaižgantas, aktyvus visuomenės 
veikėjas, neišvengiamai paliko daug rašytų artimiesiems, 
kolegoms ir bendraminčiams. vis dėlto verčiausi dėme-
sio, kruopščiai surinkti ir išleisti kaip atskiras leidinys, yra 
Laiškai klimams. tai – 1918–1933 metais artimoms Klimų ir 
lesauskių šeimoms, o daugiausia – sesers severjos žentui 
petrui Klimui vaižganto rašytų laiškų rinkinys.

apimantys didelį laiko tarpą, rašomi dėl įvairiausių 
priežasčių, Laiškai klimams stebina temine, žanrine ir sti-
listine įvairove. pagrindinė jų funkcija yra fiksuoti „išori-
nį... gyvenimą, darbus, keliones, pajamas ir išlaidas“2 – to 
būtų galima tikėtis, atsižvelgiant į tai, kad laiškai to meto 
aplinkybėmis buvo pagrindinė susisiekimo priemonė. 
tačiau laiškas skirtas perteikti ne tik faktinę informaciją, 
bet ir siuntėjo jausmus bei mintis: jame yra užkoduotos 
tam tikros detalės – autoriui darančių veiksnių išdavos. 
iš arčiau susipažinus su vaižganto asmenybe, galima de-
tales kokybiškai nagrinėti, o sėkmingai jas sugrupuojant 
ir suklasifikuojant – daryti išvadas apie gerokai platesnį 
autoriaus gyvenimo kontekstą.

pasirenkant laiškų tyrimo temą, neišvengiamai per-
šasi bendro tarpukario lietuvos vaizdo tyrimo klausi-
mas. tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kartu su randamomis 
detalėmis privalo būti išnagrinėta ir jų aplinka, taip pat ir 
į tai, kad kai kurie lietuvos vaizdo aspektai būtų perne-
lyg netikslūs dėl per menkos, netikslios arba klaidingos 
informacijos, galutinis darbas būtų iš esmės ir paremtas 
spėjimais, ir per didelės apimties.

S i m o n a s  V y š n i ū n a s

tarpukario Lietuvos 
vidaus politikos vaizdas 

Juozo tumo-Vaižganto 
Laiškuose Klimams

todėl, žvelgiant į siauresnes tyrimo temas, dėl Laiškų 
klimams asmenybių ir laikotarpio įdomumo, itin tinka-
mas variantas – tarpukario lietuvos politikos vaizdas. 
taip yra ne tik dėl to, kad ir juozas tumas-vaižgantas, 
ir petras Klimas aktyviai dalyvavo to meto politiniuose 
įvykiuose ar bent juos stebėjo. dar reiktų atsižvelgti į tai, 
kad vaižgantas – ugninga asmenybė, kaip galima spėti 
iš daugybės jo biografinių detalių, nebijanti pasipriešinti 
autoritetui. tai jis ir iliustruoja Laiškuose klimams – „rė-
žiu tiesą visiems ir betgi visur būna“3. taigi žvelgiant į 
laiškuose esančias su politika susijusias detales, galima 
beveik nekelti subjektyvumo klausimo. vaižgantas, ypač 
asmeniškuose laiškuose, turėtų būti nevaržomas sociali-
nių grupių ir politinių partijų, kurioms jis priklauso, jam 
primestos oficialios pozicijos.

lygiai toks pat ir petras Klimas. jis – įtakinga politi-
nė figūra tarpukario lietuvoje. vasario 16-osios akto sig-
nataras, diplomatas, pasiuntinys italijoje, vėliau – pran-
cūzijoje, jis ir tada užėmė svarbią vietą valstybės aparate, 
ir dabar laikomas viena iškiliausių to meto asmenybių, 
tačiau per visą tarpukario lietuvos politikos gyvenimo 
slinktį jis sugebėjo išlikti politiškai neutralus. jo paties 
žodžiais, užėmė „tarpinę poziciją tarp „dešiniųjų“ ir 
„kairiųjų“4.

laiškų tyrimas politiniu aspektu galėtų iliustruoti 
jau žinomus faktus ir suteikti naujos informacijos. tai 
leistų pažinti istorines tiesas, susidaryti nuomonę apie 
tam tikrus, kartais net visus tyrinėtojus gluminančius 
klausimus, per vieno žmogaus politinių nuostatų kaitą 
spręsti apie platesnę visuomenę ir iš istorinės perspekty-
vos spręsti apie valdžios darytus sprendimus valstybės 
politikoje, jos klaidas ir nesėkmes.

vis dėlto, kad ir kokie įdomūs būtų to meto lietu-
vą kamavę užsienio politikos klausimai, į juos nebus at-
sižvelgta. visų pirma dėl to, kad Laiškuose klimams yra 
per mažai detalių jiems analizuoti. vien iš juose minimų 
valstybių, į kurias petras Klimas vyksta diplomatiniais 
tikslais, savaime kyla noras spręsti apie valdžios užsienio 
politikos tikslus, tačiau toks vaizdas būtų neišvengiamai 
klaidingas. svarbiausi lietuvos užsienio politikos klausi-
mai, kaip vilniaus ar Klaipėdos kraštų atgavimas, kurie 
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laiškuose minimi ne kartą, taip pat nesusiję su vidaus po-
litikos slinktimi. jie izoliuoti ir yra bendri viso tarpukario 
klausimai, dėl to reikėtų atskirai aptarti vidaus ir užsie-
nio politiką, o tai dėl darbo apimties vargiai įmanoma.

Galutinis tyrimo tikslas – apibendrinus „nevien-
spalvio“, „nekanceliariško“ istorinio šaltinio informaciją 
ir atitrūkus nuo iš esmės metraštiško faktų fiksavimo, 
susidaryti tarpukario lietuvos vidaus politikos ir politi-
nio gyvenimo slinktį ir bendrą vaizdą juozo tumo-vaiž-
ganto Laiškuose klimams, kuris leistų unikaliai pažvelgti į 
tautos istoriją – istoriją, turinčią svarbesnę funkciją negu 
beprasmiškai kronikuoti praeities įvykius, istoriją, kuri 
yra brandžios visuomenės pagrindas, kuri padeda orien-
tuotis dabartyje.

I K I S m e t O N I N I A I  PA rt I J ų  b L O K A I
j. tumo-vaižganto Laiškuose klimams atsispindintys es-
miniai tarpukario lietuvos vidaus politikos bruožai yra 
tiesioginės ankstesnio amžiaus įvykių pasekmės. XiX 
amžius, „ilgo lietuvių tautos tapsmo, jos modernėjimo 
laikotarpis“5, padėjo pamatus ne tik naujai valstybei, bet 
ir naujai visuomenei. to meto lietuva, rusijos imperijos 
dalis, buvo veikiama carinės valdžios taikomų repre-
sijų ir reformų siekiant užgniaužti bet kokį, didesnį ar 
mažesnį, savarankiškumo siekį. tai lėmė ištisus amžius 
lietuvos, kad ir koks jos, kaip valstybės, statusas būtų, 
politiniame gyvenime vyravusio bajorijos luomo sunyki-
mą. prie šios socialinės anomalijos prisidėjus 1861 metais 
įvykusiam baudžiavos panaikinimui rusijos imperijo-
je, atsirado sąlygos iškilti lietuviškiausiam visuomenės 
sluoksniui – valstietijai. ji, kaip apibūdina dauguma tą 
laikotarpį tyrinėjančių istorikų, „išėjo į viešumą su savo... 
reikalavimais“6. valstiečių inicijuotas lietuvių tautinis at-
gimimas ir keliamos valstybingumo idėjos socialiniu at-
žvilgiu visiškai pertvarkė valstybę ir kartu su buvusiomis 
istorinėmis aplinkybėmis nulėmė itin unikalią situaciją.

1918 metais susikūrusi lietuvos respublika neturė-
jo nei politinių tradicijų, nei šaknų, valstybės valdantieji 
buvo kilę iš su valstybės gyvenimu nesusijusio sluoks-
nio, nė nenutuokė apie absoliutinės rusijos imperijos 
valdymo aparatą. negana to, visa tai vyko tuo metu, 
kai kaimyninėse šalyse formavosi viso politinio spektro 
ideo logijos ir doktrinos. dėl to ir šiaip mažos valstybės, 
net nejaučiančios klasių skirtumų, visuomenė ideolo-
giniu pagrindu sugebėjo visiškai susiskaldyti. to meto 
amžininkai rašė: „Kai kūrėme politines partijas, gal nie-
kam nei į galvą neatėjo, kad didelis partijų skaičius per 
daug suskaldo tautą į atskiras, tarpusavyje besivaržan-
čias, dalis. Kultūringos partijų varžybos yra naudingos 
ir reikalingos, bet mažai mūsų tautai būtų geriau, jei mes 
susigrupuotumėm į dvi arba tris politines partijas.“7

K r I K š č I O N I ų  D e m O K r At ų  b L O K A S
visa tai lemia Laiškuose klimams atsispindinčią bendrą 
politinio gyvenimo chaoso atmosferą nepriklausomos 
lietuvos pradžioje. 1920 metais, kaip buvo galima tikė-
tis, į steigiamąjį seimą, o vėliau ir į i bei ii seimus, balsų 
daugumą surinko ir į valdžią atėjo labiausiai nuo iki tol 
buvusios santvarkos besiskiriančius idealus propaga-
vęs krikščionių demokratų blokas. Kaip atsvara rusijos 

imperijos priespaudai, jis pasižymėjo ir nacionalistine 
ideo logija, ir pagaliau neberibojamų katalikiško pasaulio 
vertybių propagavimu.

tačiau, kad ir kaip būtų netikėta, iš Laiškų Klimams 
galima suvokti, kad pats juozas tumas-vaižgantas, vie-
nas pirmųjų ir ilgiausiai buvusių lietuvos krikščionių 
demokratų partijos narių, ilgainiui tapo nepatenkintas 
jų valdžia. nors pats buvo kunigas, o tuo metu krikščio-
nių demokratų blokas iš esmės buvo ekvivalentus pačiai 
bažnyčiai, tai itin keista. Kritika jo laiškuose prasideda 
1925 metais, kai krikščionių demokratų blokas turėjo 
daugumą seime jau penkerius metus, ir dar itin atsar-
giai – kalbant apie orą lyg tarp kitko paminima, kad „ant 
krikščionių demokratų valdžios ėmė rodytis vis daugiau 
dėmių“ (Lk, 49). juo toliau, tuo vaižganto tonas tampa 
šiurkštesnis, ir tai vyksta ganėtinai tolygiai. 1926 metų 
pradžioje kaip atsisveikinimą laiške jis parašo trumpą iro-
nišką komentarą – „Krupavičių ir kitų mūsų valdovų ma-
lonė teesie jums visiems. amen“ (Lk, 55), akivaizdžiai iš-
reikšdamas savo nepasitenkinimą, kaip vėliau sužinoma, 
nedemokratiška, visuomenės laisves ribojančia valdžia.

praėjus vos porai savaičių, krikščionių demokratų 
bloko politika susilaukia dar griežtesnio vertinimo: „sei-
me – košė. Kr.-dem. elgias žiauriai.“ (Lk, 57) tame pačia-
me laiške pastebimas vaižganto prieštaravimas dr. jono 
staugaičio, kairesnės pakraipos valstiečių liaudininkų 
partijos nario, atstatydinimui iš seimo pirmininko posto, 
iš to galima spręsti ir apie didesnio masto represijas prieš 
kitoms politinėms doktrinoms priklausančius asmenis. 
vis dėlto kulminacija pasiekiama 1926 metų balandį. iš 
grynai politinio pobūdžio laiško sužinoma, kad vaiž-
gantas išstojo iš lietuvos krikščionių demokratų partijos 
ir galima galutinai suvokti jo nepasitenkinimo valdžia 
priežastis. „Karo stovį begėdiškai išlaikę tik rinkimų lai-
kui, prisipažįsta patys, kad galėtų lengviau ką ne ką me-
chaniškai iš savo kelio pašalinti, suvaržė spaudą, susirin-
kimus ir meluoja, meluoja, šmeižia, kad net koktu“ (Lk, 
64), – iš vienintelio sakinio paaiškėja represijų prieš kitaip 
mąstančius, cenzūros ir propagandos aparato mastai ir 
valdančio bloko siekis bet kokia kaina išlikti valdžioje.

visa tai itin taikliai iliustruoja jau anksčiau apibrėžtą 
chaotišką valstybės politikos pobūdį, tačiau derėtų atsi-
žvelgti ir į papildomas detales. visų pirma, suvokti: kad ir 
kokia savarankiškai mąstanti asmenybė vaižgantas būtų, 
jis vis dėlto yra kunigas, natūraliai turintis siekti bendrys-
tės su katalikiško pasaulio politiniu ekvivalentu. be to, 
kad ir koks asmeniškas būtų laiško pobūdis, vaižgantas 
negalėjo neatsargiai „švaistytis“ žodžiais. todėl visa jo 
kritika leidžia suvokti, kad plačioje visuomenėje nepasi-
tenkinimas krikščionių demokratų bloko valdžia turėjo ir 
prasidėti gerokai anksčiau, ir vykti daug didesniu mastu. 
negana to, jau iš vėlesnių laiškų paaiškėja, kad ne vien 
vaižganto pozicija išsiskyrė su valdžios – tarp nepaten-
kintų ja buvo ir kitų katalikiško pasaulio atstovų, vienas 
kurių buvo jonas mačiulis-maironis. tad šį nuomonių 
išsiskyrimą jau galima laikyti pačios partijos skilimu. 
politikų sluoksnis to meto lietuvoje nebuvo itin gausus, 
katalikai sudarė dar mažesnę jo dalį, ir tai leidžia dar kri-
tiškiau pažvelgti į ir taip susiskaldžiusią, nevieningą ir 
nesugebančią susitelkti bendram darbui valstybę.



10NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 1 (578) 

įvertinus krikščionių demokratų bloko politiką lie-
tuvoje, kyla gana akivaizdus klausimas. yra žinoma, kad 
Katalikų bažnyčia itin smarkiai prisidėjo prie lietuvių 
tautinio atgimimo. ir kultūriškai, priešindamasis caro 
„rusiškųjų pradų atkūrimo“ siekiams, ir politiškai, per 
karinius sukilimus prieš rusijos imperijos valdžią kel-
damas lietuvių tautinio savarankiškumo idėjas, dvasi-
ninkų sluoksnis padarė didelę įtaką lietuviškos tautinės 
savimonės susiformavimui ir lietuvos valstybės susikū-
rimui. dvasininkija priklausė Katalikų bažnyčiai – orga-
nizacijai, turinčiai griežtą moralinį kodeksą. todėl gal-
būt šiek tiek nerealu, kad, atsidūręs valstybės valdymo 
aparate, ištisas socialinis sluoksnis „apsvaigo“ nuo val-
džios ir ėmė persekioti savo oponentus, varžyti žodžio 
laisvę ir siekti bet kokia kaina išlikti? Gal verčiau reiktų 
į tai žiūrėti kaip į būtiną priemonę išsaugoti valstybės 
vientisumą suvokus visuomenės nepasirengimą gyventi 
demokratinėje santvarkoje?

į šį klausimą geriausiai Laiškuose klimams atsako 
vienas vaižganto komentaras, rašytas jau vėliau prasi-
dėjusio autoritarinio antano smetonos valdymo metu: 
„Kraštutinieji kairieji pasuko į kraštutinę dešinę ir, ro-
dos, neblogai padarė – žmonės pasiilgę „valdžios“, ne 
palaidumo.“ (Lk, 112) būtent tai ir dar kitos itin pana-
šios vėlesniuose laiškuose pasitaikančios detalės leidžia 
suprasti, kad jeigu nešališkas, arti politinio gyvenimo 
pulso esantis žmogus panašiai nedemokratiškas val-
džias vertina taip skirtingai, jos turi būti tokios dėl skir-
tingų priežasčių. prie to prisidėjus faktui, kad Laiškuose 
klimams j. tumas-vaižgantas taip nė karto ir neparodė 
teigiamo požiūrio į krikščionių demokratų valdžią, aki-
vaizdžiai galima suvokti, jog jie nesiekia valstybės ge-
rovės ir yra vedami savanaudiškų tikslų, o tai galutinai 
leidžia dėti tašką vienmačio krikščionių demokratų val-
dymo paveiksle.

S O c I A L D e m O K r At ų  I r  VA L S t I e č I ų 
L I Au D I N I N K ų  b L O K A S
1926 metais daugumą į iii seimą surinko ir į valdžią 
kaip priešprieša krikščionių demokratų bloko ideologi-
jai atėjo socialdemokratų ir valstiečių liaudininkų blokas. 
jis, valstybės valdymo aparate išbuvęs tik porą mėne-
sių, pernelyg didelės reikšmės Laiškuose klimams netu-
ri. savaime suprantama, vaižgantas pritaria dešiniosios 
pakraipos partijoms, todėl jo dar iki rinkimų rašytuose 
laiškuose itin pastebimai vyrauja pesimistinės nuotai-
kos. nors buvo ganėtinai aišku, kad valdančioji valsty-
bės partija keisis politinio spektro švytuoklės principu, 
tokios frazės kaip „dėl (rinkimų) niekas nebemiela“ (Lk, 
67) ar „kažkokia dievo nepalaima... ant visos lietuvos“ 
(Lk, 71) kuria vos ne apokaliptinę atmosferą.

vis dėlto socialdemokratų ir valstiečių liaudininkų 
blokui galutinai atėjus į valdžią, visiškai nepastebima 
jokios vaižganto kritikos. nors valstybės ekonominė 
padėtis gana prasta, – vaižgantas tai iliustruoja paste-
bėjimu, kad „visi bizniai lietuvoje blogai eina. valstybė 
vis mažiau pajamų begauna ir vis mažiau besitiki gau-
sianti. metai vis blogi. šiemet rugių maža, o vasarojaus 
lietus neleidžia suimti; dabar pas mus vis lyja“ (Lk, 
88), – kaltė, regis, nėra verčiama esamai valdžiai, kaip 

būtų galima tikėtis. Kiek vėliau įvykus greitam bloko 
nuosmukiui, labiau pastebimas ne vaižganto pyktis, o 
nusivylimas – „soc. dem. „idealizmas“ verčia mus giliai 
nusiminti“ (Lk, 107), o nepasiteisinęs lietuvos socialde-
mokratų partijos veikėjas vincas čepinskis įvertinamas 
gana švelniais žodžiais „esama balamuto politikoje, nors 
rimto vyro moksle“ (Lk, 107).

šiuo atveju svarbūs socialdemokratų ir valstiečių 
liaudininkų bloko ryšiai su taip pat kairiosios, tik ra-
dikalesnės pakraipos, lietuvos komunistų partija, tuo 
metu buvusia politiniame pogrindyje. yra žinoma, kad 
dar 1921 metais, socialdemokratams buvus seimo opo-
zicijoje, jie kėlė „triukšmą prieš vyriausybės veiksmus, 
nukreiptus prieš komunistų priešvalstybinę veiklą“8. per 
to laikotarpio seimo posėdžius „krikščionių demokra-
tų... kalbėtojai kaltino socialdemokratus, kad jie niekuo 
nesiskiria nuo komunistų“9. todėl ar negalėjo jų atėji-
mas į valdžią 1926 metais būti to tąsa ir reikšti itin di-
delio komunizmo lietuvoje pavojaus, nuo kurio vėliau, 
kaip žinoma, valstybę gelbėjo dešiniųjų jėgų perversmas 
1926 metų gruodžio 17 dieną? Laiškai klimams leidžia tuo 
abejoti. nors keli pastebimi socialdemokratų ir valstiečių 
liaudininkų bloko politikos bruožai galėtų būti laikomi 
ir radikalesnių jėgų bruožais, atsižvelgus į jų priežastis, 
šis ryšys išnyksta.

iš 1926 metų liepą vaižganto rašyto laiško supranta-
me, kad valdžia siekia „žalos padaryti religijos tvarkai“ 
(Lk, 81), apribodama kunigų algas, inicijuoja kultūros 
„los von rom“10 ir siekia iškelti socialdemokrato laisva-
manio jono šliūpo apibrėžtą „etinę kultūrą“. taip pat 
paminima, kad „reikalui ištikus, reikia spekuliuoti – ku-
nigų ir religijos neigimu“ (Lk, 81), taigi krikščionys de-
mokratai, siekdami grįžti į valdžią net apsimeta labiau 
nuskriaustais, negu iš tikrųjų yra. negana to, atsižvelgus 
į buvusią krikščionių demokratų bloko valdžios politi-
ką, jų represijas ir dvasininkijos įsigalėjimą, akivaizdžiai 
galima suprasti, kad socialdemokratų ir valstiečių liau-
dininkų veiksmai nėra paprastas sąžinės laisvės apribo-
jimas ir religijos engimas.

tai svariai papildo kelios smulkios su religija susi-
jusios detalės. vaižgantas mini vidaus reikalų ministro, 
socialdemokrato vlado poželos dukros krikštijimą, iš ku-
rio apibūdinimo ir apskritai paties fakto galima suprasti 
apie gerus poželos santykius su dvasininkija ir apskritai 
katalikų tikėjimu. o vienas laiškas prasideda dievo mo-
tinos Gimimo šventės paminėjimu, pastebima, kad jos 
„bažnyčia nebešvenčia, o valstybė tebešvenčia“ (Lk, 90), 
leidžiama suprasti, kad socialdemokratų ir valstiečių 
liaudininkų blokui, kitaip nei pogrindinėms kairiosioms 
jėgoms, religija nėra „liaudies opijus“. verčiau į visus 
prieš ją nukreiptus valdžios veiksmus reikėtų žiūrėti 
kaip į bandymą sugrąžinti valstybę į demokratinį kelią 
iš judėjimo teokratinės valstybės link.

1926 metų birželį Laiškuose klimams j. tumas-vaiž-
gantas pamini „bolševikų skandalus“ (Lk, 78) – tai galėtų 
būti radikalių kairiųjų jėgų bandymas pasinaudoti vals-
tybės kairėjimu. tačiau šis neramumas vienintelis pa-
minėtas socialdemokratų ir valstiečių liaudininkų bloko 
valdymo metu rašytuose laiškuose. o jeigu pogrindinė 
jėga, nuo pat lietuvos komunistų partijos įkūrimo 1918 
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metais, siekusi bet kokiu būdu patekti į valdžią, staiga 
nurimsta, galima spręsti, kad ją turėjo suvaržyti valdžios 
įsikišimas, tai patvirtina ir istoriniai faktai. 1926 metų 
birželio 13 dieną, vos porą dienų iki vaižganto laiško 
Kaune vykusi komunistų demonstracija, tad labai tikė-
tina, kad tai ir buvo vaižganto minimas „skandalas“, ji 
buvo išvaikyta prezidento, valstiečio liaudininko, Kazio 
Griniaus įsakymu.

dar viena svarbi detalė yra laiškuose minimas rim-
tas socialdemokratų ir valstiečių liaudininkų bloko siekis 
„prisivilioti“ petrą Klimą į ministerių kabinetą, užsienio 
reikalų ministerio postą. Kaip jau buvo minėta, Klimas 
nebuvo kairiųjų pažiūrų politikas, ir jo užimtas toks įta-
kingas postas reikštų ne tokio lygio suartėjimą su kairių-
jų pažiūrų valstybėmis, kokio galėtų norėti pogrindinės 
jėgos. Kaip galima spręsti iš Laiškuose klimams minimų 
asmenybių, dar daug žmonių, turinčių nepanašius į val-
džios politinius įsitikinimus veikė valstybės aparate, o 
ministrų kabinete buvo net pats krikščionių demokratų 
lyderis mykolas Krupavičius. akivaizdu, kad socialde-
mokratų ir valstiečių liaudininkų blokas siekė suburti 
ne sau politiškai palankią aplinką, o geriausiai valstybės 
labui galinčius dirbti politikus.

j. tumo-vaižganto laiškų atmosfera, juose atsisklei-
džiantis jo požiūris ir visos detalės, leidžiančios atskirti 
valdančiuosius nuo radikaliai nusiteikusių politinio po-
grindžio jėgų, leidžia daryti išvadas, kad socialdemokra-
tų ir valstiečių liaudininkų bloko valdymo laikotarpis 
buvo bandymas grįžti į demokratinės valstybės kelią. ta-
čiau dėl per trumpo valdymo laikotarpio ir nespėjusios 
Laiškuose klimams atsiskleisti visuomenės nuomonės, ne-
aišku, ar iš tiesų jis būtų lėmęs ėjimą į valstybės aukso 
amžių, vis dėlto tų pačių metų pabaigoje nutrauktą opo-
zicinių dešiniųjų jėgų.

Au t O r I tA r I N I S  A N tA N O 
S m e t O N O S  VA L D Y m A S
1926 metų gruodžio 17 dieną lietuvoje įvyko valstybės 
perversmas, per kurį karine jėga buvo nuversta socialde-
mokratų ir valstiečių liaudininkų bloko valdžia. Laiškuose 
klimams randamos detalės leidžia manyti, kad tai lemti 
galėjo faktas, jog abi bloko partijos priklausė ne itin gau-
siai politinio spektro kairei ir neturėjo ryšių su politiškai 
itin aktyviomis tokios pat pakraipos pogrindinėmis jėgo-
mis. taip pat labai įmanoma, kad prie to dar prisidėjo 
bendra chaotiška valstybės atmosfera – valdžios refor-
mos siekiant sunaikinti krikščionių demokratų bloko val-
dymo liekanas galėjo būti per staigios ir per radikalios, 
arba net tokios iš pažiūros nereikšmingos detalės, kaip 
minėta prasta ekonominė situacija, galėjo lemti valdžios 
tapimą „atpirkimo ožiu“.

Kad ir kokios būtų viso to priežastys, j. tumas-
vaižgantas Laiškuose klimams jų neakcentuoja. tačiau 
nuo pat naujos valdžios, tautininkų ir krikščionių de-
mokratų, įsitvirtinimo jis ją vertina gana teigiamai. dar 
galutinai neišaiškėjus tiksliems politiniams jos siekiams, 
vaižgantas jau mini ją su itin optimistiška nuotaika, at-
sispindinčia tokiose frazėse kaip „ūpas pakilus“ (Lk, 
108), „laikai daug vilčių duoda“ (Lk, 109) ar „(politika) 
neblogiausia šiuo tarpu“ (Lk, 112), kurios visos rašytos 
nuo perversmo praėjus vos kelioms dienoms. tai tęsiasi 
ir toliau – vaižgantas nuolatos kalba apie tokius dalykus, 
kaip „gyvenimą palaimintoje ir svajotoje lietuvos res-
publikoje“ (Lk, 117).

to priežastis – valstybės valdymo formos pasikei-
timas į autoritarizmą. vaižgantas akivaizdžiai suvokia, 
kad, norint išspręsti valstybę užklupusias problemas, 
valdžią būtina sutelkti mažesnės žmonių grupės, o vė-
liau ir tik vieno asmens – tautininko, naujo lietuvos res-
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publikos prezidento antano smetonos rankose. negana 
to, iš vieno vaižganto laiško sužinome, kad smetona 
prisiekė naujai konstitucijai persižegnodamas. tai suku-
ria įspūdį, kad naujam valstybės valdymui akivaizdžią 
įtaką daro katalikiškojo tikėjimo tiesos, o tai leidžia at-
skirti valdžią nuo kitų stiprios nacionalistinės pakraipos 
valstybių, dažnai engiančių vyraujančias religijas, be to, 
spręsti apie tautininkų valdžios progresyvumą ir neaklą 
pasikliovimą kitomis ideologijomis.

valdžios koncentracijos būtinybę nulemia ankstes-
niuose laiškuose randami vaižganto pastebėjimai apie jau 
minėtą ir taip negausaus politiškai sąmoningų žmonių 
sluoksnio susiskaldymą į nereikalingas smulkias atšakas. 
dar krikščionių demokratų bloko valdymo metais jis tei-
gė, kad „kas dabar iš šalies užkluptų, kad kepure visus 
apvožtų, kad susipešusius žvirblius. jokiam reikalui ne-
bebūtų galima žmonių į vieną suburti!“ (Lk, 64). svarbi 
ir plačios visuomenės politinės savimonės stoka, nuolatos 
tiksliai įvardijama tokiomis frazėmis kaip „jei būtų dau-
giau litų, valdymo forma niekam nerūpėtų“ (Lk, 122) ar 
„politikos aistrų liaudyje nebėra – ji užvilta“ (Lk, 123).

akivaizdus valdžios panašumas į krikščionių demo-
kratų bloką. tačiau tai, kad toks veikėjas kaip vaižgan-
tas nuspręstų palaikyti demokratines laisves ribojančią 
naują valdžią, kai jis prieštaravo tą pat dariusiai senajai, 
reiškia jo sugebėjimą įžvelgti perversmininkų ketinimus. 
labai tikėtina, kad vaižgantas nujautė, jog kitaip nei 
krikščionių demokratų blokas, apsvaigęs staigiai gau-
ta galia ir bet kokia kaina siekęs išlikti, naujoji valdžia 
akivaizdžiai ruošėsi tarnauti paprastam žmogui, kol kas 
apribodama jį nuo tam tikrų laisvių, iki tol, kol jis joms 
pribręs. viso to akivaizdoje nedemokratiška autoritarinė 
valdžia buvo lygi valstybės gelbėjimui.

iš tiesų, vėliau rašomuose laiškuose tai pasiteisi-
na. vaižgantas, matyt, aktyviau santykiavęs su plačiąja 
visuomene negu ankstesnių laiškų rašymo metu, bū-
damas net antano smetonos korespondentu įvairiuose 
politiniuose susitikimuose su liaudimi, atskleidžia itin 
palankią jos nuomonę apie naująją valdžią: „lietuviai-
žemaičiai legalistai, savo valdžios galvai ir smetonos 
asmeniui reiškė begalinės meilės ir pagarbos. lietuviai – 
nebe svajotojai, o praktikai.“ (Lk, 135) Kad ir kaip būtų 
keista, visuomenė, visiškai suvokdama, kokių laisvių 
netenka, yra tuo patenkinta: „demokratizmų“ niekas 
nepasiilgę“ (Lk, 126), „visi džiaugiasi netekę „švabodų“ 
(Lk, 130), matyt, pasimokiusi iš buvusių seimų nefunk-
cionalumo – „velniam mums reikalingi „85 karaliai“? 
pakaks vieno.“ (Lk, 123)

deja, tai, ką iš Laiškuose klimams randamų valstybės 
politinio gyvenimo detalių galima laikyti aukso amžiu-
mi, baigėsi dėl vieno istorinio fakto. ir taip nebuvę itin 
geri krikščionių demokratų ir tautininkų santykiai, jiems 
atėjus į valdžią, ilgainiui pradėjo prastėti. seimui pareiš-
kus nepasitikėjimą vyriausybe ir kylant dar vieno sukili-
mo pavojui antanas smetona paleido seimą ir inicijavo 
krikščionių demokratų suvaržymą, dėl kurio jų ministrai 
net pasitraukė iš vyriausybės, ir valdžia visiškai atiteko 
tautininkams.

tai buvo unikali situacija – lietuvos tautininkų są-
junga to meto lietuvoje buvo nepopuliari, ji i ir ii sei-

muose neturėjo nė vienos vietos, o iii – tik 3. jos atstovai, 
pasak paties Kazio Griniaus, buvo „generolai be armi-
jos“11, inteligentai, neturintys ryšio su plačiąja visuome-
ne. valdančioji partija buvo ne itin suprantama liaudies, 
turėjo mažai narių, prieš ją buvo nusiteikusios nuverstos 
kairiosios jėgos, naujai atsiradę panašios ideologijos prie-
šai – krikščionys demokratai. be to, dar socialdemokra-
tų bei valstiečių liaudininkų valdymo laikais pogrindyje 
esantys komunistai įrodė, jog yra aktyvūs ir turi savo 
politinių siekių.

visa tai tiesiogiai lemia likusiuose, iki pat mirties 
1933 metais rašytuose j. tumo-vaižganto laiškuose pa-
stebimą atmosferą. nors taip ir nepaminimas arba 
nenorimas paminėti teigiamos visuomenės nuomonės 
apie autoritarinę tautininkų valdžią pasikeitimas, pa-
kanka vien atsižvelgti į kitų politinių jėgų keliamus 
neramumus.

po 1926 metų sukilimo įsigalėjus tautininkų ir krikš-
čionių demokratų dvivaldystei, sužinome, kad bendrys-
tė tarp jų įmanoma – kalbama, kad „kr.-dem. patylomis 
daug kam diktatoriškam pritaria“ (Lk, 126), tačiau dar 
1927 metų pradžioje, iškart po krikščionių demokratų 
išstūmimo iš valdžios, jie staigiai kyla prieš tautininkus, 
net neslėpdami savo tikslų. Laiškuose klimams minima, 
kad dvasininkija „ėste ėda dabartinę valdžią, žadėda-
mi rojų, kai pasiseks padaryti – Krupavičiaus valdžią“ 
(Lk, 143). tais pačiais metais pradeda kilti ir neseniai 
valstybę valdę socialdemokratai ir valstiečiai liaudinin-
kai. tiksliai neįvardijant jų nusikaltimų, sužinoma tik, 
kad jie „siaučia“ (Lk, 145) ir jų „išauklėtus chuliganus 
karo teismas šaudo. <...> lieka daug našlių, gyvanašlių 
ir našlaičių, kuriems vargas žiūris į akis.“ (Lk, 145–146) 
tai itin smarkiai kontrastuoja su ką tik aprašytu valsty-
bės aukso amžių primenančiu laikotarpiu.

Kaip matome, valdžios veiksmai padėties nepakei-
čia. neilgai trukus, sužinome, kad „kr.-d. dangų ver-
čia – Kaune“ (Lk, 152), o iškart po to – kad jie bando 
įgyvendinti valstybės perversmą. nors, kaip paaiškėja, 
jis nepavyksta, ir didžiuma jo dalyvių arba suimami, 
arba patys išvyksta, neramumai tuo nesibaigia. to lai-
kotarpio j. tumo-vaižganto laiškuose itin dažnai mi-
nimi krikščionys demokratai ir jų keliami neramumai. 
sakoma, kad ir „kr.-dem. ėsti nori, o prie lovio jų nepri-
leidžia“ (Lk, 157), ta pati mintis išlieka laiškuose iki pat 
vaižganto mirties – nuolatos minimi ir paties vaižganto, 
ir tautininkų valdžios konfliktai su jais ir, nors tuo laiko-
tarpiu nebeįvyksta jokių sukrečiančių įvykių, jie ir toliau 
lieka valstybės funkcionavimui pasyviai kenkiančia jėga.

Kairiųjų jėgų aktyvumo „šaudymas“ irgi nesustab-
do. paaiškėja, kad „liaudininkai irgi mėgina revoliu-
cijomis atsigriebti ir nesiliauja: rygoje leidžia šlykštų 
laikraštį, o vilniuje globoja plečkaitininkus“ (Lk, 157), o 
socialdemokratai „šaudė valdžią“ (Lk, 229), tai net vir-
to partizaniniais kariniais veiksmais miškuose. visa tai 
tęsiasi iki pat paskutinių vaižganto laiškų, net priartėja 
prie absurdiškumo – paaiškėja, kad „liaudininkai... pe-
šas su katalikais“ (Lk, 268), tai dar ryškiau iliustruoja 
tarpukario lietuvos politinių jėgų susiskaldymą. deja, 
visų opozicinių jėgų troškimas ateiti į valdžią tampa ilgai 
trunkančiu kenkimu visai valstybei.
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Kaip atskleidžia vaižganto Laiškai klimams, ir so-
cialdemokratų bei valstiečių liaudininkų bloko valdymo 
metais įrodžiusi savo ambicijas, šiuo laikotarpiu lietu-
vos komunistų partija išlieka aktyvi, nors, kaip žinome, 
dar nepasiekusi viršūnės – tai įvyko jau kairėjant visai 
visuomenei, gerokai po vaižganto mirties. laiškuose pa-
stebimos tokios detalės, kaip „bolševikų „gyvoji cerkvė“ 
(Lk, 216) ar trumpi, bet nuolatiniai ironiški atsiliepimai 
apie juos iš tiesų sukuria pogrindyje pasislėpusios, bet 
nesiilsinčios, grėsmingos jėgos įspūdį.

negana to, valdžios padėtį pakeičia vienas įvykis. 
1929 metais iš laiškų sužinome, jog „lūžo ir nabagas 
premjeras“ (Lk, 255). vaižgantas kalba apie lietuvos 
premjerą, užsienio reikalų ministrą ir antano smeto-
nos „dešiniąją ranką“ augustiną voldemarą. jis už įsi-
traukimą į radikalių organizacijų veiklą buvo nušalin-
tas nuo savo pareigų. Laiškai klimams leidžia sužinoti, 
jog, kad ir kaip tai būtų keista, voldemaras dar labiau 
suskaldo esamą valdžią suburdamas politinius bendra-
minčius, kuriuos mini ir vaižgantas – „esame prislėgti 
voldemarininkų skerdėjų“ (Lk, 299). tai vėl sustiprina 
politinį lietuvos susiskaldymą, sumažina ir taip ne per 
gausiausias valdžią palaikančiųjų gretas ir sukuria dar 
vieną valdžios priešą.

viso to akivaizdoje yra svarbi iš pažiūros ne per 
didžiausios reikšmės detalė. 500-osios lietuvos didžio-
jo kunigaikščio vytauto mirties metinės, minėtos 1930 
metais, lėmė vytauto kulto atsiradimą. nesunku su-
prasti, kad tokių valstybę draskančių pavojų apsuptyje 
tai turėjo leisti visuomenei suvokti bendras savo šaknis, 
prisiminti šlovingą istoriją ir, atsirėmus į ją, kartu dirbti 
valstybės labui. deja, vien Laiškuose klimams esantys šio 
kulto atspindžiai kuria įtartiną atmosferą. Kyla jausmas, 
kad, jį kuriant, persistengiama. vaižgantas visuose savo 
1930 metais rašytuose laiškuose prie datos prideda už-
rašą „vdm.“, be to, sužinome, kad pranas ir barbora le-
sauskiai, retkartiniai Laiškų Klimams adresatai, pavadina 
sūnų vytautu. tai savaime lyg ir neturėtų būti keista, bet 
labai svarbi viena paties petro Klimo idėja.

Klimas, pripažintas istorikas, viename laiške su 
vaižgantu aptaria galimybę beatifikuoti ir padaryti šven-
tuoju vytautą didįjį. plačiai žinoma, – ir pats vaižgan-
tas paaiškina, – kad vytautas „tik mirė krikščioniškai, o 
gyveno visai nesivadovaudamas krikšč. etika“ (Lk, 300). 
jam religija „buvo politinis veiksnys ir [vytautas] juo 
operavo taip pat suktai, kaip ir diplomatija“ (Lk, 300). 
dėmesį reikėtų atkreipti į tai, kad šie teiginiai yra pri-
pažinti ir visiems žinomi istorijos faktai. dėl to kyla 
klausimas, kaip diplomuotas istorijos tyrinėtojas galėjo 
padaryti tokią klaidą? labai tikėtina, kad valstybė buvo 
tokioje prastoje padėtyje, kad į iš dalies turintį padėti 
kultą buvo pažvelgta neadekvačiai, ir jis buvo palaikytas 
dalyku, galinčiu visų įmanomų pavojų apsuptyje išgel-
bėti valstybės vieningumą.

būtent visa ši slegianti atmosfera ir yra apibendrina-
ma iš esmės paskutiniuose j. tumo-vaižganto politinio 
pobūdžio Laiškuose klimams. tai geriausiai atskleidžia 
viename jų, rašytame 1932 metų pabaigoje, likus mažiau 
negu metams iki vaižganto mirties, pavaizduota valsty-
bės situacija ir valdžios požiūris į ją. jie galutinai įtvirtina 

chaotiško politinio gyvenimo, vidaus nesutarimų ir kon-
fliktų draskomos valstybės paveikslą ir niūriausia nata 
baigia tarpukario lietuvos politinio gyvenimo vaizdo 
slinktį: „[smetona] eis griežtu keliu, nebijodamas to, ko 
aš bijau: jei opozicija taip susiorganizuos kaip katalikai, 
tai diktatoriaus pusėje beliks ginkluotos kariuomenės, 
policijos pajėgos, dar skautai ir jaunoji lietuva, kur aš 
kiek kišdavaus. matau, kad kištis nebėra ko. ir pats pre-
zidentas lyg tarstelėjo: išstok.“ (Lk, 378)

* * *
juozas tumas-vaižgantas – ugningo charakterio, turintis 
savo nuomonę visuomenės veikėjas, tarpukario lietu-
voje vykusių įvykių bei permainų liudininkas. Laiškuose 
klimams vykstantis jo ir petro Klimo, vieno svarbiausių 
to meto, bet gana neutralaus politiko ir diplomato, po-
kalbis leidžia daryti išvadas apie tuometinės lietuvos 
vidaus politikos vaizdą.

Kuriantis valstybei vyravusio chaoso akivaizdoje į 
valdžią atėjęs krikščionių demokratų blokas, nors ir buvo 
viena svarbiausių lietuvių tautinį atgimimą skatinusių 
jėgų, nebuvo pasirengęs priimti naujai gautos galios. 
net pasaulėžiūrą remiantį moralinį kodeksą turinti po-
litinė jėga ėmė represuoti kitaip mąstančius ir su niekuo 
nesiskaitant siekti išlikti valdžioje. dėl to net joje pačioje 
įvyko skilimas, o tai dar labiau prisidėjo prie ir taip per-
nelyg politiškai susiskaldžiusios valstybės.

vėliau į valdžią atėjęs socialdemokratų ir valstie-
čių liaudininkų blokas neturėjo sąsajų su politiniame 
pogrindyje esančiomis radikaliai nusiteikusiomis poli-
tinėmis jėgomis. jis nekovojo daugiau negu būtina net 
prieš jį itin aktyviai nusiteikusius, taip pat nesipriešino 
jo ideologiją ne itin atitinkančiai religijai ir nesistengė 
sukurti sau pernelyg palankaus valdymo aparato. tai 
leidžia jį laikyti vienu geriausiai lietuvą valdžiusių po-
litinių blokų.

per 1926 metų perversmą į valdžią atėję tautininkai 
ir krikščionys demokratai akivaizdžiai turėjo gerų keti-
nimų apriboti visuomenę nuo pernelyg didelių laisvių ir 
net iš jos pačios susilaukė itin palankios reakcijos. tačiau 
dėl nuolatinio jų gretų mažėjimo ir vis naujai atsirandan-
čių aktyvių priešų vaižgantui rašant paskutinius laiškus 
jie atrodė esantys ties kaip reta pesimistiškai apipavida-
linta jų pačių ir visos valstybės žlugimo riba, o tai leidžia 
neigiamai pažvelgti į visos valstybės ateitį.

1 a. smetona. Rinktiniai raštai. – menta, Kaunas, 1990, p. 504.
2 a. vaitiekūnienė. Vaižgantas. – Vaga, vilnius, 1982, p. 227.
3 vaižgantas. Laiškai klimams. – lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas, vilnius, 1998, p. 68. toliau cituojant nurodoma Lk ir 
puslapis.

4 p. Klimas. Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, 1919–1940 m. – mintis, 
vilnius, 1991, p. 6.

5 e. aleksandravičius, a. Kulakauskas. Carų valdžioje. – Baltos lankos, 
vilnius, 1996.

6 Lietuvos istorija (red. a. šapoka). – mokslas, vilnius, 1989, p. 495.
7 j. švoba. Seiminė ir prezidentinė Lietuva. – Vyturys, vilnius, 1990, 

p. 12–13.
8 ten pat, p. 98–99.
9 ten pat, p. 99.
10 laisvę nuo romos (vok.), t. y. nuo bažnyčios.
11 G. Kaselis, r. Kraujelis, s. lukšys, a. streikus, m. tamošaitis. 

Istorijos vadovėlis 12 kl. II dalis. – Baltos lankos, vilnius, 2009, p. 15.
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sauja riešutų

1.
kur nėjau – – – visur bandžiau prisiminti pamokymą
kad gyventi reikia kartojant:
Dievas Tėvas Dievas Sūnus Dievas Šventoji Dvasia

ar sumedėjęs ar nupjautomis kojomis išniekintas 
nuvargęs savimi abejojantis taip kryžkelėje ir sustojęs 
ar taiki avelė dryžuotu kalinio apdaru
žinojau – kad tėvas kad sūnus kad šventoji dvasia 
yra mano delnų metrikuose neįrašyti tikrieji tėvai

2.
riešutaudamas mano tėtis palenkdavo šaką 
ir leisdavo mums atrasti ir skintis didžiausius riešutus
jie būdavo sukibę taip glaudžiai po du daugiausiai vis po du
saugiai iki kaklo susupti žaliuose lopšiuose mereškuotais kraštais
jo ranka prilaikanti šaką veidas rimtas ramus susikaupęs
žiūrintis žemyn lyg per pakylėjimą 
į mūsų pilnas pasitikėjimo viršun pakeltas akis iškeltas rankas
mes su sese tai viena tai kita skinančios riešutus 
dedančios juos į pakabintą po kaklu maišelį 
per darbų pamoką naiviais dygsniais pasiūtą 
iš vaikiško priegalvio užvalkalo dar pilno
šilkinių šiltų sapno judesių ir 
žodžio kūnu netapusių murmėjimų

3.
kas buvo tas kas ištiesė ranką 
kas į rieškučias pribėrė mums pilnas saujas riešutų

o kas neatsargiai lyg netyčiom juokais ar smūgio kulka
čiaukštelėjo per riešus per patiklius delnus
ir viską išbarstė perniek – – – – – – – – – – – – – – – – 

4.
taip kaip verkėm abu 
apsvaigę nuo rugsėjo nuo nukritusių lapų 
nuo vienas kito odos kvapo 
nuo geliančių lūpų nuo skambančių įtemptų kūnų
nuo nuojautos kad toji akimirka jau baigias 
kad spalis artėja ima kvėpuoti tiesiai į pilkašarmį dūmotą veidrodį 
ranka nutrindamas du susiliejusius į vieną veidus
sukdamas ratais išskrendančių paukščių ženklus virš mūsų galvų – – –

ir dabar dar verkiu – – – tik viena

D i a n a  š a r a k a u s k a i t ė
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5.
verkėm su Tėte abu
prisimindami Kaniūkus žaliuosius revus 
o jis – – – savo tėvą aplipusį skiedromis obliuojantį lentas 
svajojantį apie malūną ant upelio krašto
bet po Pirmojo karo rekrūtuose netekusį sveikatos 
jam lūžo medinis šaukštas valgant Kūčių vakarienę
tai buvo ženklas lemtis nedalia
taip ir neištraukė tos žiemos
pasimirė vis gražus vis jaunas – – –

6.
per tave per juos ir juose 
verkėm jų ir savęs verkėm 
vėl ir vėl atrasdami juos gyvus po savo oda einančius lažą 
tipenančius gyvenimo vieškelių apibrizgusiais pakraščiais 
nedrįstančius pakelti akių klausti klausimų o jau ginkdie nepaklusti
Dievo rikiuotėje likimų išklotinėje eilinių rapsodijoje – – –

ir Mitios su Tėte tąsyk sėdėdami Druskininkuose virtuvėje verkėm 
pasikūkčiodami ir kartodami – – –

Dievo žmogau vokieti žiūrėki ir dabar verkiu
ir dabar dar verkiu – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

saujos tuščios namai išmirę aktoriai nusilenkę seniai sceną palikę – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Gott ist der Vater Gott ist der Sohn Gott ist die Heilige Geist

raidynas

                                                            Joriui ir Nortei

kiekvienais metais laidoju
jūsų išaugtus vasarinius rūbelius

o kad jie būtų tik jūsų pernykščiai rudeniniai lapai 
o kad jie būtų tik žalio į rudą apdaro pakeitimas 
o kad jie būtų tik atsikartojantis dienų aidas
nuo mažučio pokštelėjimo į vandens tylią akį
 
jūs ratais ratais tolyn 
jūs ratais nuraibuliuojate tolyn ir tylyn 
į violetinio snaudžiančio miško pusę
mano šiaurės paukščiai jūs mano šiaurės paukščiai 
paklusnūs gamtos darbininkai keliaujantys nežinion 
pasitikintys radijuojančia žemės trauka

kol jūs plakate sparnais 
budri budžiu 
snape laikau sidabro kulką
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žiemos dienos trumpos

mano vaikas sako
tai ilgiausia diena
mano trupinėlis
ašaromis padruskintu keliu eina ir sako
tai buvo ilgiausia diena
mano akies vyzdys
mano rojaus vartai
lieja trimečio ašaras ir sako:
tai buvo tokia ilga ilga diena
dienų diena

vis dar bučiniais grįžtu sūriu jo veidu 
jam tik regis jis tuoj užmigs gal užmirš 
o man per pernykštės žolės žalias kojas dalgiai kerta
vaiduoklėja į pusnynus įminti sutrypti nykštukai 
ant kablio už žiaunų pavertos žiojėjančios aukso žuvys
dėželėje netyčiomis atrastos mano tėtės ir mamos plaukų sruogos 
sakau – – – – – – – – – čia ne dabar ne su mumis neįkliūki taip lengvai –

tai pasakos spąstai

o mes juk saugiai po ledu po stiklu po veidrodžio sidabru
po juosvėjanačiu vasario dangumi
po pasvirusiu išaštrintu mėnesio pjautuvu

šeima

sulopyta lipdyta iš gabalėlių skruzdėlyno gurinėlių 

iš po apvirtusios valties irklai kas sau 
nereikalingi daiktai plūduriuoja 
sūnkūs kūnai veidu grimzta į dugno smėlį
laikas ir vėjas iš akmenio suplaka šilkaskares smėlio kasas 
kraštovaizdis pats sau nurimti nugrimzti neatspindėti

o banga po bangos 
ateinanti užliejanti ir vėl nukeliaujanti 
nueinanti sugrįžtanti visada ta pati tik vis kitu veidu 
nusineša tuos pačius pavidalus jau į debesis virtusiųjų
dangaus šilkavilnių avių bandos ir mūsų kūnų ganytojas
piemuo rūpestingas mąslus ant lazdos pasirėmęs –

ar skaičiuoja ar atpažįsta visas 
ar vis ieško prapuolusiųjų – – – o
 
iš šalių jojo dabesiai 
balci brolaliai
sesulį ramydami
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***
 
o žodžiai žodžiai 

tranai tarnai pažadai
pabirę ant rasotų kūnų
sutrūkę karoliai meilės glėby

***

atskirtos akys širdis ten plaučiai kojos čia
rankų pelekai visada besiplakantys vaivorykštiniai 
vasaros mirksnio įrėžis saulės šuke 
švelnioje vaiko odoje

o kažkur ir pabarstyti išbarstyti žingsniai 
mano žingsniai žirneliai vaikeliai 
kažkada visi vienoje ankšties valtyje 
skruostas prie skruosto
vienas kitą šildę saugoję išauginę
sapnavę tolių tolius
pataikę į juodą žemės akį

***

tai tik žodžių pratybos 
išsibėgioję sudraskytos mintys 
eiliniais mirę šimtasiūlės eilutės

jos kaip parakas kaip šratai turėjo būti 
pasvertos numatytos apskaičiuotos padaugintos 
iš kiekvienos nenumatytos mirties didumo 
sėjamos vienos bet išaugę kitos galimybės 
kodėl nuo garsaus balso nuo durų trenksmo 
išsigąstu susigūžiu kaip vaikas rašalą paliejęs
tobulai baltame lape ryškėja demarkacijos linija
plečiasi kontūrai sava okupacijos interpretacija 

visų ir savo kaltes užslėpus savo gėda velėju
raides eilutes iki baltumo tiesindama grūdindama 
ieškodama atsparumo kalboje o ji vos užtūpus miršta 
ant mano vaiko lūpų palikdama pilksidabres dulkes 
nuo nakties drugio  sparnelio kraštų  

kiek dienų tiek kirčių ir teliks istorija 
niekas nesuras ir nepakels jos
lietaus užplaktos stingstančios žolėje 
rūdijančios gelažties –

kodėl visada manai jog renkiesi 
kodėl save apgaudinėji kad rinkaisi 
kodėl sau meluoji kad pasirinkimas 
pasiteisino –

***

galvojau laiko aitvarą pagavau 
įsitvėrus už vėjo siūlo laikau 

tiltai atspindžiais sugriuvo į upę 
o upė sulūžo nuo žodžių ižo
ir likau į medžio lapus įsmigęs popierinis paukštis
permirkusiais sparnais ir nutekėjusiu rašalu
su vandeny atsispindėjusiais  
numirgėjusiais nugarmėjusiais 
jau neatpažįstamais veidais

***

tamsos kaip nebūta 
ją sugėrė trumpa žiemos diena
baltam sniege vaikų tolstantys žingsniai 
ir mano lūpos prišalę prie stiklo
akys ašarojančios nuo saulės ryškumo
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V e I K Ė J A I

Asmokas
Primočka (vėliau Primadona)
Pristavas (vėliau Prokuroras)
Zenonas (vėliau Zonas)
melisa (vėliau Misė)
ubagas (vėliau Prodiuseris)

Veiksmas vyksta carinėj Lietuvoj ir mūsų laikais.

P I r m A  D A L I S

Šiek tiek savotiška smuklė XX a. pradžioje. Ilgas senovi-
nis stalas, tvirtai suręstos kėdės ir vieną iš jų pakeičian-
tis kubilas. Priekinę sieną puošia trys paveikslai: Vytauto 
Didžiojo, caro Mikalojaus II ir vyskupo Motiejaus Valan-
čiaus. Įstabiausia smuklės puošmena – senoviniai riterio 
šarvai, į kuriuos galima įsibrauti kaip į ankštą spintą. Ant 
vienos gembės kabo Pristavo (carinės policijos viršininko) 
munduras ir kepurė.

Naktis. Šios neįprastos smuklės šeimininkas Asmo-
kas žvakių šviesoje kažką rašo. Šarvuose tuo tarpu lindi 
Pristavas.

p r i s t ava s  (pakėlęs šarvų antveidį). I što ty tam vsio pišeš, 
pišeš? Ką tu ten rašai?

a s m o K a s . dabar jau gavom laisvę savo kalbai ir dru-
kui. Galim kalbėtis lietuviškai.

p r i s t ava s . o kur tavo šinkarka? paduotų man alaus.
a s m o K a s . primočka?.. ji mums jau pasakė labanakt.
p r i s t ava s . Klausyk... tu čia nemeluoji? tie šarvai iš 

tikrųjų prenadliežali sviatomu Kazimiru?
a s m o K a s . Da, da... didžiajam lietuvos kunigaikščiui 

Kazimierui. taip rodo seni dokumentai.
p r i s t ava s . oni i Petru Velikomu būtų veliki.
a s m o K a s . ne aš, ne mes, o vengrai jam tokius nu-

kaldino.
p r i s t ava s . i ty veriš, kad tie šarvai prailgins mano 

amžių?
a s m o K a s . jei tikėsi, prailgins. iš tų, kurie čia pabuvo, 

nė vienas dar nesiruošia  mirti.
p r i s t ava s . Staryj plut... Duračiš ty menia.
a s m o K a s . jums, vaše blagorodije, šarvuose, kaip toj 

būdelėj, reiktų patylėti. prašnekėtas laikas naudos 
neatneš.

K a z y s  S a j a

Smuklė
Komedija magiškam teatrui

Pristavas garsiai nusiperdžia.

a s m o K a s . į sveikatą!
p r i s t ava s . tie vašy dospechi mne chuže katorgi.
a s m o K a s . apie katorgą lengviau šnekėti man, o ne 

jums, vašbla.
p r i s t ava s . Za kramolu, golubčik, sėdėjai, za kramolu.
a s m o K a s . vieną savo „kramolą“ aš iš naujo atkūriau. 

(Vis labiau įsijausdamas skaito).
per bajorų griekus gavome vergauti,
iki šiol negalim niekaip atsigauti.
dievas mums paskyrė gerą savo žmogų,
vyskupą motiejų, valdžiai nepatogų.

p r i s t ava s . Da, da. Volončevskij... Tože plut atmennyj.
a s m o K a s  (skaito toliau).

nei pats gėrė, rūkė, nei mums leido gerti
ir labai norėjo lietuvą prikelti.

p r i s t ava s . Vot za eto ty i palučil!..
a s m o K a s .

per žemaičių žodį ir per raštą šventą
Kėlė mūsų dūšią, kraštą nustekentą.
nebūt mums reikėję dalgiais vajavoti
ir lietuvių kaulais sibiro nukloti.
mes jo nepaklausėm, mulkiai lapataržos,
Kits jau ir šnekėti tėvų kalba varžos...

p r i s t ava s .  Ai, da Puškin! Ai, da sukin syn! išleisk... S 
menia uže chvatit.

a s m o K a s . buvom sutarę – ne mažiau kaip porą va-
landų. Po stojke smirno i bez razgovorov.

Įeina neaiškaus amžiaus vienmarškinė aiškiaregė Pri-
močka, „šinkarka“, ant pečių užsimetusi skarą. Vienoj 
rankoj žvakė, kitoje įspūdingas mušeklis musėms arba 
tarakonams.

a s m o K a s . Kas tau dabar? musės, tarakonai ar čia 
mudu su pristavu tau miegoti neleidžiam?

p r i m o čK a . regėjimai... velniai mane apsėdo. še, da-
ryk ką nors. (Atkiša mušeklį.) aptalžyk,  išvelėk man 
šonus.

a s m o K a s . atsipeikėk. liaukis, primočka.
p r i m o čK a . jeigu nesiryžti, tai bent pamyluok.
a s m o K a s . mano amžiuj apkulti būtų lengviau nei 

tave pamyluoti.
p r i m o čK a . šveisk, nesigailėk. varyk šalin tas nelabas 

mintis ir visus velnius.
a s m o K a s . įpilk dar ponui pristavui. jis nešneka, bet 

viską girdi. (Užverčia knygą ir padeda plunksną.)
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Primočka, paėmusi ąsotį, pripila molinę kvortą nuvėsusio 
alaus ir paduoda šarvų sukaustytam Pristavui.

a s m o K a s . rytoj į kubilą prinešim vandens, įmesim 
kelis įkaitintus akmenis – iššutinsi visus nelabuo-
sius. esi aiškiaregė, pati žinai, ką turėtum daryti.

p r i m o čK a . žinau, žinau... dabar sukirsk per nuga-
rą, kad geruoju prašau. anksčiau, kol turėjai dantis, 
taip skaniai man įkąsdavai.

a s m o K a s . liaukis, pristavas...
p r i m o čK a . įkąsdavo ir pristavas, kai tu dar katorgoj 

buvai.
a s m o K a s . na, žinai, mano mieliausia... aš jau pra-

dedu pykti.
p r i m o čK a . pyk, asmokai, pyk. pripyksi pilną, rasi 

gale vilną...
a s m o K a s . eik sau! neieškosiu aš tos tavo vilnos.
p r i m o čK a . tada aš taip... ir be tavęs... (Ištiesia delną 

viršum degančios žvakės.)
a s m o K a s . liaukis! tau reikia žvakės, bet ne tokios... 

(Užpučia žvakę ir apkabina keistoką, visko mačiusią mo-
terį.)

p r i m o čK a  (išsisuka). vyras, vadinasi... raštininkas!.. 
nei šuo, nei veršis, visokių knygų prisiskaitęs! jei 
sakau pamušk, tai ir mušk. (Pati aptalžo Asmoką.)

p r i s t ava s . Aga, aga... Skazano: liubi kak dušu, i tresi 
kak grušu.

a s m o K a s  (nuginklavęs moterį, griežtai). primočka, sės-
kis! visi mato, visi girdi...

p r i m o čK a . Kas mato? Kas tie visi?
a s m o K a s . mato vyskupas, batiuška caras. pristavas 

girdi.
p r i m o čK a  (atsisėdusi). viskas šūds prieš dievo ga-

lybę.
a s m o K a s . o kas tada ne šūds?
p r i m o čK a . o tas, kad greitai kils didelis karas. žmo-

nės pasidarys baisesni negu žvėrys. daug bjauresni 
negu aš. (staiga sustaugia.) uraaaa!..

p r i s t ava s . primočka, primočka...
p r i m o čK a . a?
p r i s t ava s  o kas su kuo kariaus, po tvojemu? rusija 

su turkais? su japonais?
p r i m o čK a . visi su visais. taviškiai, savi, ne sveti-

mi, nugalabys carą, dievą išvarys... maskoliai patys 
jums bus baisesni už visokius turkus ar japonus.

p r i s t ava s . s uma baba sošla.
a s m o K a s . tu šnekėk, aiškiau šnekėk, jeigu žinai.
p r i m o čK a  (surimtėjusi). vajezau, kiek tie vargšai lie-

tuviai vargo apturės!.. Kaip jie ištvers, kaip jie išken-
tės, vienas dievas težino.

a s m o K a s . bet vis dėlto ištvers?
p r i m o čK a . nuo vienų išsilaisvins, kiti užgrobs. Kai ir 

tie pasitrauks, anie sugrįžę novys... Kaip jėzų Kristų 
ir net baisiau.

a s m o K a s . tai savo valstybės taip ir neturėsim?
p r i m o čK a . turėsim. bet jau be karaliaus. protas ap-

tems, žmonės vers kaltę ant žydų, o patys... Gailėsis, 
bet jau nė vieno neprikels. ateis toks laikas – visi tu-
rės pūsti į tą pačią dūdą.

p r i s t ava s . Čuš kakaja! Jerundovaja.

a s m o K a s . bet juk amžinai taip nebus. turės kas nors 
keistis. į gera ar į bloga.

p r i m o čK a . visi tik – į miestą, į miestą!.. Kaip musės 
prie karvašūdžio. Kaimai pradės nykti. juodo darbo 
žmonės bijos kaip velnias kryžiaus. visiems tik pini-
gas, pinigas... Kiekvienas norės užsisėsti kitam ant 
sprando. jauni žmonės žaimosis kaip tik įmanyda-
mi, vaipysis kaip tos malpos per jomarką.

a s m o K a s . bet juk yra sakoma: nėr to blogo, kas ne-
išeitų į gera.

p r i m o čK a  (tarsi jo negirdėdama). nebus doros nė už 
tvoros. dideli ir maži su savim nešiosis tokias taba-
kierkas. bet ne tam, kad šniauktų ar pypkę rūkytų. 
prisidės tokią tabakierką prie ausies ir girdės, ką ki-
tas tevernoja už dešimties ar net kelių šimtų mylių.

a s m o K a s . eik jau, eik...
p r i m o čK a . ne tik girdės, bet ir matys, kada norės. 

visi ieškos teisybės, laimės ir to, ko nepametė. vel-
nio akį tau ras!

a s m o K a s . Klausyk, primočka, širdele mieliausioji... 
nusišneki. pasipurtyk ar alaus dar išgerk. atsipei-
kėk. Kas čia tau dabar?

p r i s t ava s . asmokai! asmokai, ty menia slyšiš?
a s m o K a s . Girdžiu, girdžiu.
p r i s t ava s . pagraibyk ten mano mundieriaus kiše-

nėj – rasi butiločką anodijos. užvarvink jai ant cuk-
raus.

a s m o K a s  (Primočkai). tu norėtum anodijos?
p r i m o čK a  (tarsi pabudusi). anodijos? o iš kur tu jos 

gausi?
a s m o K a s . iš pristavo kišenės. Gal kiek apsiraminsi.
p r i m o čK a . apsiraminsiu, ap. o jis iš kur gavo?
p r i s t ava s . Ty že vedma, turėtum žinoti.
p r i m o čK a . žinau. iš tilžės, iš prūsų kas nors par-

nešė. (Pripuolusi, kad ir per šarvus, mėgins išbučiuoti 
Pristavą.) aukso žmogus geležinis...

p r i s t ava s . no no, no no... ne dabar, ne seičas.
p r i m o čK a  (atsitokėjus). ateis toks laikas, žmonės dar 

ne tokios tručyznos sau prisigalvos. šniaukiamos, 
geriamos ir dar visokios kitokios.

p r i s t ava s . o kokia iš to polza?
p r i m o čK a . Polza? Kad pasidarytų durnesni. Kad pas-

turgalio nuo galvos nebeatskirtų.

Asmokas, radęs buteliuką su eteriu (anodija), užvarvina 
keletą lašų ant skaldyto cukraus gabalėlio ir duoda Pri-
močkai nervams nuraminti.

p r i m o čK a . aaa!.. tuoj ateisiu į protą ir tylėsiu kaip 
žemė. žemelė, kurią žmonės vėl greit palaistys krauju.

Į lauko duris kažkas beldžiasi. Asmokas įleidžia Zenoną, 
nuo kaimo atitolusį sukčių su arklio apynasriu rankose.

z e n o n a s . Zdrastie... žiburį pamačiau ir pasibeldžiau. 
(Dairosi.)

a s m o K a s . ženk, ženk. Ko toks prasižergęs? Kaip į 
šakumą įspirtas.

z e n o n a s  (parodo apynasrį). raitas... penkis varstus 
be balno.
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Primočka išeina į gretimą kambarį, kad galėtų padoriau 
apsirengti.

a s m o K a s . maniau, kad pasiklydai arklio beieškoda-
mas?

z e n o n a s . ne... atjojau ir paleidau. Kai reiks, susira-
siu sau kitą.

a s m o K a s . Kad nepanašus į arkliavagį.
z e n o n a s . o į ką panašus? į poną, bajorą, į chalopą?.. 

(Dairosi.)
a s m o K a s . tai gal pats pasakysi, kas toks esi ir ko pa-

geidauji. vidury nakties.
z e n o n a s . mane vadina ze.
a s m o K a s . tai gal koks zigmas ar zenonas?
z e n o n a s . atspėjai. o pats esi asmokas? Kuriam visi 

tik moka ir nežino, už ką.
a s m o K a s . vieni sumoka, kitiems pats turiu primokė-

ti. priklauso nuo žmogaus.
z e n o n a s . Girdėjau, kad čia kartais galima išlošti.
a s m o K a s . Kartais.
z e n o n a s . man papjautinai reikia pinigų.
a s m o K a s . Kodėl jau taip papjautinai?
z e n o n a s . todėl, kad man – trūks plyš... žūtbūt, ki-

taip sakant.
a s m o K a s . esi toks tikras, kad išloši?
z e n o n a s . Ili pan, ili propal. jeigu lošime „akį“, sta-

tysiu žiedą, taip pat su akim. jis vertas viso šimto, 
jeigu ne daugiau.

a s m o K a s  (pašydamas kortas). čia tuoj pasirodys šin-
karka. įpils tau alaus ir pasakys, ar tik tas tavo žiedas 
nėra vogtas. (Šūkteli.) primočka!

z e n o n a s . o koks tau skirtumas? Gal aš tą žiedą ir 
pats esu išlošęs.

a s m o K a s . Gerai. tu – žiedą, o aš tris auksines niko-
laškas. dabartiniais pinigais gal pusę šimto.

z e n o n a s . Kodėl tiek mažai?
a s m o K a s . siūloms prekis – šaizendrekis, kaip sako 

prūsai.
z e n o n a s . žmonės, girdėjau, šneka, kad asmokas – 

laiko pardavėjas. iš vienų superka, kitiems parduo-
da. su velnio pagalba, sako, ne kitaip.

a s m o K a s . arkliavagiams velnias turėtų padėti labiau 
negu man. (Dalina kortas.)

Grįžta padoriau apsitaisiusi Primočka.

a s m o K a s . primočka, turime svečią. įpilk jam alaus.
z e n o n a s . Kad tik nebūtų myžalas!
a s m o K a s  (žiūrėdamas į savo kortas).

O, susiedai, susiedėli.
Pažyčiok man kubilėlį...

z e n o n a s  (taip pat).
Tarė Jonis Vonei:„Ar nesušalai?
Glauskis prie monės – šilti patalai.“

a s m o K a s . matyt, esi žemaitis.
z e n o n a s . je. douk da vėjną. (Pauzė) bėdos varga – 

besižarga... atrodo, perebor. dvidešimt ir dvi.
a s m o K a s . o mano tik šešiolika. alus, kaip tau, bus 

už dyką.
z e n o n a s . o kiek būtų vertas toks mano žiponas? dar 

visai naujas su kauliniais guzikais.

a s m o K a s . Gal ir naujas, bet ne tau pasiūtas.
z e n o n a s . Kodėl taip manai?
a s m o K a s . todėl, kad per didelis tau.
z e n o n a s . ne žiponas per didelis, bet aš galbūt per 

mažas. o tau bus kaip tik.
a s m o K a s . na, gerai. nusivilk tą savo surdutą. mė-

ginsi atsilošti savo žiedą?
z e n o n a s . mėginsiu. (Nusivelka). bet kortas dabar 

dalinsiu aš.
a s m o K a s . dalink. tik pirmiau pagalvok. jei vėl pra-

loši, kas tada? marškiniai šilkiniai, bet... ar tik ne 
krauju aptaškyti?

z e n o n a s . a... per tiltą jojau, nuo kumelės dript... dar?
a s m o K a s . dar.
z e n o n a s  (Primočkai). tavo alus kažkuo atsiduoda.
p r i m o čK a . čia aš pati. anodijos esu išgėrus.
z e n o n a s . anodijos? ir aš jos kartais parnešu iš prūsų.
a s m o K a s . nesigirk, dar pristavas išgirs.
z e n o n a s . Kas? pristavas? jis jau seniai mano kišenėj. 

(Skaičiuoja savo kortų akis.) viens vilks, nepavilks, 
penkios šešios nesutilps.

a s m o K a s . je, je... penkios šešios panelės aplink grū-
šią kumelės.

z e n o n a s  (deda kortas ant stalo). mano devyniolika.
a s m o K a s . o mano – dvidešimt.
z e n o n a s . velnias!..
a s m o K a s  (Primočkai). še, kur nors pakabink tą žipo-

ną. (Zenonui) tai ką dabar darysim?
z e n o n a s . Ką, ką, ką?.. (Nusiauna čebatus.) lošime iš 

mano batų.
a s m o K a s . padas atsilupęs.
z e n o n a s . dar ir kelnes pridėsiu.
a s m o K a s . pridėsi kelnes... Kad paskui pralošęs nepri-

dėtum, tau teks lipti į bačką. va, į šitą kubilą. visur 
tokia tvarka.

p r i m o čK a . nusimauk prieš lipdamas – aš nežiūrėsiu.
z e n o n a s . Ili pan, ili propal!

Nusivelka, įlipa. Iš jo skurdžių apatinių matyti, jog tai 
iš tiesų neblogas sukčius, apsitaisęs svetimom, poniškom 
plunksnom.

z e n o n a s . tu tik... tu tik nemėgink manęs mulkinti! 
šiąnakt vieną tokį poną jau esu nurakęs.

a s m o K a s . Gąsdini, meluoji. esi nužudęs žmogų?
z e n o n a s . susipiestavom. ant vogto arklio turėjau 

sprukti, kad nebūčiau pakartas. (Primočkai) susi-
milk, dar įpilk.

p r i m o čK a  (Asmokui). aš matau – jis nemeluoja.
z e n o n a s . Gal aš vagis, gal ir žmogžudys, bet tikrai 

ne melagis. Kokia čia korta? su nugraužtu kampu.
p r i m o čK a . pelės gal apkramtė.
z e n o n a s . aha... Gal ir visos kitos pelių pažymėtos?
a s m o K a s . jei nenori, netiki – nelošk.
z e n o n a s . loškim. vabank! Gal ir pats jau esu pa-

žymėtas.
a s m o K a s . pažymėtas. net kelnės kažkuo aptaškytos.
z e n o n a s . šinkarka išskalbs ir bus kaip naujos.
a s m o K a s . jeigu išloši, atgausi ir kelnes, ir savo žipo-

ną. o paskui – gal ir žiedą. bet jeigu ne?
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z e n o n a s . tada parduosiu būsimus savo metus. Gal 
kokius penkerius ar dar daugiau, jei gerai sumokėsi.

a s m o K a s . jaunas, sveikas – galėtum imtis kokio nors 
darbo.

z e n o n a s . darbas durnių liubija, o aš jo nelabai. Gal 
pažįstate tokią panelę melisą?

p r i m o čK a . melisą? pažįstam. porą kartų mačiau.
z e n o n a s . ji dėl manęs – nors į pragarą. bet kam į 

pragarą, jeigu mes galim – į ameriką?
a s m o K a s . o čia jūs gyventi negalit?
z e n o n a s . jos tėvas užlenkė mane. tuoj pat už kardo 

ir per nugarą man. visa laimė, kad nuo šoblės makš-
ties nenumovė. va, pasižiūrėkit. (Pakėlęs marškinius 
parodo savo randus.) būtų užkapojęs, jei nebūčiau 
nudūręs.

p r i m o čK a . o viešpatie!.. bent jau nesigirtum.
a s m o K a s . turėjai pasiėmęs peilį?
z e n o n a s . žirkles pačiupau. (Žiūri į savo kortas.)

Jegu nuori muni gautė,
Turem eti pagrybautė...

duokš dar.
a s m o K a s . Grybavai, grybavai,

pakol mergą prigavai.
aš jau turiu „akį“.

z e n o n a s . velnias! taviškis biesas, matyt, galingesnis.
a s m o K a s . tai ką dabar darysim?
z e n o n a s . padirbtuosius dailinsim. parduosiu kokį 

desėtką geriausių jaunystės metelių. tik norėčiau 
žinoti, kiek man sumokėsi.

a s m o K a s . o kiek tu norėtum?
z e n o n a s . man – iki rygos, o iš ten – į laivą ir papūsk 

man į uodegą.
a s m o K a s . per daug nori. iki amerikos tau tikrai ne-

užteks.
z e n o n a s . tai kiek aš vertas, po velniais?! pačiam 

jėgų žydėjime.
p r i m o čK a . agurkai žydi, o kartais raugti nėra ko.
z e n o n a s . aa, mano agurko nė viena ponia ar panelė 

dar nėra supeikus.
p r i m o čK a . tfiu!
a s m o K a s . nesispjaudyk. verčiau nusivilkus pasko-

link jam kokį sijoną. Kaip jis kitaip – iš tos bačkos?..
z e n o n a s  (Asmokui). perleisiu penkerius savo metus. 

Grąžinsi mano kelnes, batus. ir dar pridėsi kelis rub-
lius – iki rygos.

a s m o K a s . Gausi, gausi.
p r i m o čK a  (nusivilkusi vieną iš trijų savo sijonų). še, 

paskolinsiu kaip tau.
z e n o n a s . man? tas priperėtas senos bobos sijonas? 

Kur aš toks pasirodysiu?
a s m o K a s . nesisarmatyk – ne tu pirmas.
p r i m o čK a . pažvelk aukštyn, pakelk akis į dangų.
z e n o n a s . į dangų? o ką aš ten?..

Nuo lubų nusileidžia nebe nauja, sumazgyta, supurvin-
ta virvė.

z e n o n a s . Kas čia per velnias? virvė... norit, kad pa-
sikarčiau?

a s m o K a s . čia tai, kas liko iš tavo gyvenimo.

p r i m o čK a . ta, kuri liko aukščiau, gal nebus taip bjau-
riai sumazgyta.

a s m o K a s . duosiu tau peilį – atrėžk, kiek jos norėtum 
parduoti.

z e n o n a s . tai kiek bus: vieni ar dveji metai? Koks 
sprindis, du ar daugiau?

Primočka nusijuokia.

a s m o K a s . ne sprindis, o visa uolektis. turbūt žinai, 
kiek yra uolektis. nuo pirštų galų iki alkūnės.

z e n o n a s . tai kiek čia man beliks?
p r i m o čK a . čia jau pono dievo pasiklausk. jei tik 

vogsi, gersi ir dar žmones galabysi...
p r i s t ava s  (nebeiškentęs). papulsi v moju lapu, golubčik. 

(Mėgina vaduotis iš „šv. Kazimiero“ šarvų.)

Primočka padės jam atsisegioti.

z e n o n a s . Kuo ji taip smirdi ta jūsų virvė?
a s m o K a s . pyragais nekvepia... Kaip ir tavo gyveni-

mas.
z e n o n a s . Kur jūs tokią dėsit? tą galą, kurį jums nu-

pjausiu?
a s m o K a s . primočka giltinei pančius nuvys.
z e n o n a s . pasakos, monai... Kur tas peilis? paduok. 

tokio galo užteks iki rygos.
a s m o K a s . čia nebus už penkerius metus. atgausi 

savo drapanas, o žiedą pats rygoj parduosi.
z e n o n a s . tik drapanas? o kaip aš į tą rygą nusigau-

siu? vėl reiks arklius vogti?
p r i s t ava s . Seičas, seičas... Ja tebe pakažu!
z e n o n a s  (nusigandęs). Kas čia toks? iš kur tas dabar? 
a s m o K a s . čiagi mūsų šarovarovas. pristavas. Gyrei-

si, kad jis – tavo kišenėj.

Šarvuose apstingęs Pristavas mėgina šiek tiek prasi-
mankštinti. Sukioja galvą, plėsčioja rankom, bet stipriau 
pasilenkęs nebeįstengia atsitiesti.

p r i s t ava s . A, čiort!..
a s m o K a s . dieglys?
p r i s t ava s . On samyj, prokliatyj... Davai siuda anodiju! 

(Dabar jis vaikščios tik įsikibdamas į stalą arba į taburetę.) 
Dermo tas tavo sviatoj Kazimiras!

p r i m o čK a . nesakyk, nesikeik, vaše blagorodije. 
dieg lys galbūt ne be reikalo.

p r i s t ava s . ee!.. starost nie radost. A služba – ne družba.
z e n o n a s . tai kur tos mano drapanos? Kiek aš čia?.. 

jau švinta.

Į lauko duris kažkas beldžiasi. Visi šiek tiek sunerimę.

z e n o n a s . Kas?
a s m o K a s . Kas ką iškas, tą ir sules.
z e n o n a s  (Primočkai). jeigu žandarai, manęs nėr! (Vėl 

šoka į kubilą.) užmesk man ką nors ant galvos. tu čia 
alų užraugei. supratai?

Asmokas įleidžia dvarponio dukterį Melisą.
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m e l i s a . labas rytas visiems. nemaniau, kad jūs taip 
anksti.

a s m o K a s . labas, panele melisa.
m e l i s a . jūs mane pažįstat?
p r i m o čK a . pažįstam. bažnyčioj matėm ir su tėvu 

karietoj...
m e l i s a . ar čia pas jus toks jaunas, gražus vyras... toks 

zenonas, zenius nebuvo pasirodęs?
a s m o K a s . pas mus – kaip toj dainoj: „buvo boba vil-

niuj.“ Gal buvo, gal ir ne. Gal išgersit, panele, alaus?
z e n o n a s  (išlindęs iš kubilo). melisa! įkišo jie mane. 

esu be kelnių ir be...
m e l i s a . ir dar be ko? Ką jie tau padarė?
a s m o K a s  (Zenonui). verčiau sakyk teisybę, nemeluok.
z e n o n a s . nesiseka man. prasilošiau, kad juos kur 

velnias.
m e l i s a . o aš tau atvežiau gerą naujieną. ir pati, kaip 

matai, atvažiavau.
z e n o n a s . naujieną? Kokią?
m e l i s a . o tokią, kad gyvas mano tėvas, gyvas!
z e n o n a s . Gyvas? bet juk jis...
m e l i s a . tu jį tik sužeidei. nualpo. o gal tik apsimetė. 

paskui, aišku, prakeikė tave ir mane. liokajus pakin-
kė arklį, ir aš išvažiavau. mums kito kelio nėr – tik 
plaukti į ameriką.

z e n o n a s . palauk, palauk... matai, kad aš be kelnių.
m e l i s a . matau. tai ką tu čia nuveikei? ar žadėjai nu-

veikti...
z e n o n a s . save pardavinėju. Kitaip ko aš čia...
p r i m o čK a . pragėrė savo žirgą su visom kamanom.
m e l i s a . tikiuos, kad manęs dar nepardavei.
z e n o n a s . o kas tave pirks? aš – tik penkerius savo 

metus.
m e l i s a . penkerius? tai tu čia turėsi tiek vergauti?
a s m o K a s . nevergaus, nevergaus. (Zenonui) Gavai 

savo batus, atsiėmei kelnes. dar surdutą, kurį kaž-
kur esi nudžiovęs.

m e l i s a . surdutą aš jam paskolinau.
p r i s t ava s  (vargais negalais atsitiesdamas). jis dar man 

kokį dešimtį metų skolingas! Tiurma po niom plačet.
m e l i s a . o jūs kas toks?
p r i m o čK a . čiagi mūsų blagorodija pristavas.
m e l i s a . šarovarovas? pristavas? (Zenonui) tai ką tu 

sau galvoji?
z e n o n a s . aš čia trumpinau, o jis ilgino savo gyve-

nimą.
m e l i s a . Kaip? tam pačiam kubile?
p r i s t ava s . A eto uže gosudarstvennaja taina!
m e l i s a  (Zenonui). jėzau!.. tu greičiau, paskubėk. ve-

žimas laukia, pinigų aš turiu.
p r i m o čK a . Ko gero, tau teks grįžti, panele. širdis 

mano jaučia, kad tavo tėvas jau nebeilgai. jau būtų 
laikas uždegti jam žvakę.

m e l i s a . o iš kur tamsta taip viską?..
p r i m o čK a . iš kur žinau? aš pati nežinau.
a s m o K a s . ji nežino, bet žino. ji viską nujaučia.
z e n o n a s  (melisai). duok man pinigų ir grįžk. nu-

marink, palaidok. aš tau iš ten atsiųsiu šipkartę.

m e l i s a . šipkartę... o jeigu tu mane apgausi?
z e n o n a s . aš?!
p r i s t ava s  (vis dar neįstengdamas atsitiesti). Nikuda vy 

ne ujedite! abu eisite ten, kuda vam prikažu.
p r i m o čK a . tai gal visi dar susėskim. išgerkim. o 

paskui – kas kur. Kiekvienas sau.

Kol visi susėda, Primočka Melisai atkiša Pristavo kepurę, 
kad panelė susiprastų įdėti kokią šimtinę. Zenonas pritar-
damas linkčioja.

a s m o K a s . na, tai prozit, kaip sako prancūzai.
m e l i s a . su prancūzais mes dabar geruoju.
p r i s t ava s  (jau gerokai įkaušęs). Kad tas jūsų alus... 

Geriu, geriu, a polzy nikakoj.
a s m o K a s .  šarvai, vašbla, šarvai jums teikia tą stiprybę.
p r i m o čK a . padėjau žirnių. imkit prie alaus.
a s m o K a s . užkąskit prieš kelionę. dėl gero pabez-

dėjimo.

Čia netikėtai pasirodo Ubagas. Nesiskutęs, apspuręs, bet 
neblogas savo amato žinovas. Jo terbos netuščios, o ra-
mentas ne toks jau būtinas jam.

u b a G a s . Garbė jėzui Kristui, motinai švenčiausiai 
ir visiems šventiesiems! (Žegnojasi ir lenkiasi visiems 
smuklėje kabantiems portretams.)

p r i m o čK a . per amžius, kaip sakoma, amen.
u b a G a s . man dar ne laikas sakyti „amen“. dar nei 

valgęs, nei gėręs, nei mušti gavęs.
a s m o K a s . tai prašom prie stalo, prašom.
u b a G a s . Kad dar neužsidirbau, dar nepagiedojau. 

(Balsingai užtraukia.)
Linksminkis, dangau, linksmink dūšią mano,
Kad tarp šventųjų garbinam Antaną...

a s m o K a s . Gal kokią nors kitą? čia nėr nė vieno an-
tano.

u b a G a s .
Oi, Juzi Juzeli, kur tu vandravojai?
Kodėl tu pas mane raitas neatjojai?..

p r i m o čK a . ir vėl nepataikei. verčiau sėskis ir sakyk, 
kas naujo.

u b a G a s . tai nėr nei juozo, nei antano?
p r i m o čK a . nėr. tokių neturim.
u b a G a s . tai ką jūs turit? prie alaus...
p r i m o čK a . turim žirnių, paskrudintos duonos su 

česnakais.
a s m o K a s . Gal dar pameluok ką nors. Kas girdėti 

pasauly?
u b a G a s . Kas girdėti? nugi karas, vaina prasidėjo, jei-

gu dar nežinot.
a s m o K a s . Karas?
p r i s t ava s . Voina?
u b a G a s . vaina, pati tikriausia.
a s m o K a s . o kas prieš ką? Kas su kuo kariaus?
m e l i s a . rytai su vakarais ar atvirkščiai?
u b a G a s . aš jau seniai kariauju su savim. ir vis man se-

kas pralaimėti. savo terbą, lazdas kur nors palieku.
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z e n o n a s . jeigu iš tikrųjų karas... (Džiaugsmingai trina 
rankas.) jolki matalki!..

m e l i s a . tai kas čia gero?
z e n o n a s . manęs į bačką jau niekas neįkiš. o tai, ką 

pardaviau, dabar jau atsiimsiu. (Nugriebia nuo gem-
bės nurėžtas penkias uolektis virvės.)

p r i s t ava s  (ubagui). Golubčik, ar tu tik nemeluoji?
u b a G a s . palaukit... turiu čia savo terboj... suvyniojau 

į lietuvišką laikraštį.
a s m o K a s . Ką tu ten suvyniojai? rodyk, paskaitysim 

visi.
p r i s t ava s . lietuviškos gazietos kartais pameluoja.
u b a G a s  (ištraukia į laikraštį suvyniotą bryzą lašinių). še-

kit, skaitykite, kas mokat.

Į laikraštį suvyniotas lašinių luistas eina iš rankų į rankas.

a s m o K a s . iš tikrųjų... matai, net pristavui niekas ne-
pranešė.

p r i s t ava s . Voina – eto vojennaja taina!
m e l i s a . ir mano tėvas dar nieko nežino.
p r i m o čK a . o mano širdis jautė! ir taip visas kailis 

niežėjo!..
u b a G a s . na, va... dabar jau, galima sakyti, užsidir-

bau. (Valgo, geria – karas jam nerūpi.)
p r i s t ava s . slušaj... paskolink... parduok man savo 

kastilių.
u b a G a s . o kam? Gal žadi išeiti ubagais?
p r i s t ava s . Gal išeiti, o gal ir pasilikti.
p r i m o čK a . padėkite žmogui. jis nuo strėnų nupuolė.
u b a G a s . na še, pamėgink.

Pristavas su ubago ramentu atrodo kaip karo invalidas ir 
tuo labai patenkintas.

p r i s t ava s . Ja beru. Skolko? tau užteks ir lazdos.
u b a G a s . iš valdžios daug nepaimsi. Desiatku.
p r i s t ava s . Na voine, kak na voine. (Sumoka, išgeria ir 

pauostęs munduro rankogalį staiga uždainuoja.)
Kriškoju zakrojut, gvozdiami zabjut,
Seliodočki zakusiat i vodočkoj zapjut...
Nalej, nalej, tovarišč, zazdravnuju čiaru –
Bog znajet, čto s nami slučitsa vperedi.

Zenonas, iš savo virvės surišęs kilpą, Melisai rodo, kaip jis 
užmaus ją Pristavui ant galvos. Paskui tą virvę jis vog-
čiomis susigrūs sau į užantį – atseit susigrąžins Asmokui 
parduotus metus.

u b a G a s  (užtraukia savo dainą).
Palangos mieste graži žydelka,
Tamsi kaip naktelė rabino dukra,
Rudra la la, rabino dukra.
Jei aš nuveisiu į žydų škalą,
Graži žydelka, ar būsi mana?
Rudra la la, ar būsi mana?..

Primočka staiga pradeda raudoti.

m e l i s a . na, kas jai dabar? Ko ji verkia?

a s m o K a s . motina jos buvo žydė. tegul išsiverkia.
p r i s t ava s  (grįžta prie savo dainos).

Raz tak, vyše nos!
Cirlim bam bom, cirlim bam bom!..

a s m o K a s  (pagal tą pačią melodiją).
Išgerkim, broleliai,
Kol esam dar gyvi.
Viens Dievas težino,
Kas laukia ateity.

p r i m o čK a  (netikėtai). o aš maždaug žinau.
a s m o K a s . Ką tu žinai?
p r i m o čK a . žinau, kas mūsų laukia.
a s m o K a s . na, tai sakyk. visiems mums pasakyk.
u b a G a s . žinau ir aš, kas mūsų laukia. ateis laikas, ir 

mirsim. vieni anksčiau, kiti vėliau. vieni – į peklą, 
kiti į dangų...

p r i m o čK a . o man šmėstelėjo vaizdas, kad mes dar 
susitiksim.

z e n o n a s . Kada? Kur? anam pasauly?
p r i s t ava s  (žegnojasi). Spasi menia, Gospodi...
p r i m o čK a . Kur buvę, kur nebuvę, bet mes dar susi-

tiksim. Gal tik viens kito nepažinsim.
m e l i s a . o kada tai bus?
p r i m o čK a . praeis koks šimtas metų...
a s m o K a s . Kiek?!

Zenonas skeptiškai švilpteli.

a s m o K a s . man svarbu, kaip lietuva. Kas tada bus 
pristavu?

p r i m o čK a . a... valdžios žmonių visada bus daugiau 
negu reikia. viens už šunį šunesnis, kits už poną 
ponesnis.

p r i s t ava s  (ir vėl užtraukia).
Raz tak, vyše nos!
Cirlim bam bom, cirlim bam bom!..

j o n a s  va i t y s . Dvasios skurdžiai, 1938
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a s m o K a s  (visus apžvelgęs atsidūsta ir užbaigia dainą be 
Pristavo priedainio).

Viens Dievas težino,
Kas laukia ateity.

v i s i  (pakartoja).
Viens Dievas težino
Kas laukia ateity...

Pirmos dalies PABAiGA

A N t r A  D A L I S

Veiksmas vyksta jau mūsų laikais. „Magijos teatru“ pa-
vadintą praėjusio šimtmečio smuklę primena tik senovinis 
stalas ir atnaujinti „šv. Kazimiero“ šarvai ant pakylos. 
Prie riterio kojų padėta auksinė karūna, kurios kadaise 
išsižadėjo šventasis Lietuvos kunigaikštis. Ant stalo gal 
ta pati Asmoko knyga ir vaikiškas vilkelis, paleidžiamas 
suktis per laiko pirkimo ar pardavimo ritualą. Tam pa-
čiam tikslui naudojamas ir veidrodis. Sienas puošia vienas 
kitam prieštaraujantys šūkiai: SKUBĖK GYVENTI IR 
MIRK NELAUKDAMAS SENATVĖS. Kitas: SKUBĖK 
PALENGVA, GERIAU NIEKUR NEBUS.

Primočka, tapus Primadona, nors ir ne jauna, bet 
madingai apsirengusi dama, smilkalais kvepina teatro 
buveinę.

p r i m a d o n a  (parodijuoja).
Mūsų dienos kaip šventė,
Kudakavimas vištos...

(Prisiminus, kad ji čia ne viena, nutyla ir susirūpinus 
prieina prie šarvų. Pasiklauso, pabeldžia.) pone!.. Ger-
biamas pone, ar jums nieko netrūksta? Kitas taip 
ilgai neištvertų. nors medituojant šnekėti nepatar-
tina, bet norėjau paklausti, gal jums kokios arbatos 
ar kavos... (Jos kišenėje suskamba mobilusis.) taip. čia 
magiškas iliuzijų teatras. o jūs kokiu reikalu? ne, 
žiūrovų mums trūksta labiau negu artistų. taip, 
žinoma... Gyvenime visi artistai. ne, režisieriaus 
tuo tarpu nėra. jūs ketinot pirkti ar parduoti? Ge-
rai, kada norėsit – prašom. (Išjungia telefoną ir toliau 
kalbina šarvuose užsidariusį poną.) jaunimas... mums 
tiesiog rankos niežėjo, taip norėjosi darbo, o dabar 
kas jiems niežti?.. (Vėl įsiklauso. Šarvuose jokio garso. 
Tad ji vėl uždainuoja.)

Tad skubėkim gyventi,
kol dar nenupeštos...

Nerimaudama vėl grįžta prie šarvų ir pasiklauso: šarvuo-
se stovintis žmogus atkakliai nenori atsiliepti. Suskamba 
durų skambutis. Vos tik Primadona jas atidaro, įsibrauna 
pistoletu ginkluotas kaukėtas Zonas.

p r i m a d o n a . čia jūs man skambinot?
z o n a s . sakėt, kad jums trūksta žiūrovų.
p r i m a d o n a . bet jūs panašus į artistą. ir ką jūs čia 

vaidinat? Kam tas brauningas? Kaukė? sakiau, kad 
režisieriaus nėr.

z o n a s . duokš griečiau, kiek turi! visas babkes – ant 
stalo! Greičiau!

p r i m a d o n a . Kokias babkes? Gal aš ir babkė, bet 
mane visi vadina primadona.

z o n a s . Kur tas tavo mobiliakas? duokš.
p r i m a d o n a  (koketuodama). na, še, še... jis beveik iš-

sikrovęs. ir mobiliakas, ir asmokas, režisierius. visa 
laimė, kad jis ne mano vyras, o tu – ne mano sūnus.

z o n a s . man – ne tavęs, man pinigų reika.
p r i m a d o n a . ak, šitaip... Gaila. pinigų visiems. ir 

aš jų neturiu.
z o n a s . žinau – šiandien chaliavos gavot nemažai.
p r i m a d o n a . iš kur? iš kur aš jų galėjau gauti?
z o n a s . iš to oligarcho, narkobarono... jis čia nusipirko 

sau keliolika metų.
p r i m a d o n a . Gal ir pirko, bet ne iš manęs. man la-

biau patinka jaunesni baronai.
z o n a s  (įsiutęs). davai, davai!.. lįsk po tuo stalu.
p r i m a d o n a . ar man tik vienai, ar abu?.. (Palenda.)
z o n a s . tik nedrįsk daugiau loti ar staugti! ir nemul-

kink manęs.
p r i m a d o n a . tai ko tu nori? aš jau palindau, o tu?
z o n a s . užsičiaupk, šliundra!.. (Spiria, kad ji nedrįstų 

iškišti galvos, ir pradeda ieškoti kokių nors vertybių arba 
pinigų.)

suskamba Zono telefonas.

z o n a s  (atsiliepia). zė!.. Ko taip nekantrauji? Kol kas 
neradau, negavau, bet aš rasiu. iš žemės iškasiu, 
ta prasme... turi klientą? vairuoja mersą, bet kas 
jis toks? pasistenk, kad ne tik jis tave, bet ir tu jį, ta 
prasme... supratai? okei, vsio. aš čia dar užtruksiu. 
(Išjungia telefoną.)

p r i m a d o n a  (iš pastalės). virtuvėj stalčiuj yra pinigi-
nė. „maximos“ kortelė ir keliolika litų.

z o n a s . nesityčiok, blet... Kad spirsiu ir išmalsiu tuos 
tavo... tipo, protezus.

p r i m a d o n a . esi chamas, banalus ir durnas. aš, kaip 
ekstrasensė, žinau, matau, kuo tau viskas baigsis.

Zonas dairosi, ką čia nugriebus. Jo žvilgsnį prikausto 
šarvai ir auksinė „Kazimiero“ karūna. Nieko vertesnio 
neradęs pačiumpa ir atbulas traukias prie durų.

z o n a s  (iš po staltiesės žvelgiančiai Primadonai). tik ne-
drįsk ką nors spausti ar, tipo, skambinti kam nors. 
Girdi, ką sakau?

p r i m a d o n a . Kaip aš paskambinsiu? telefoną grą-
žink.

z o n a s . Shit!.. (Vienoj rankoj ginklas, kitoj karūna... Tad 
užsideda ją ant savo kaukėtos galvos.)

Beišeinantį Zoną sulaiko grįžtantis Asmokas. Užlaužęs 
plėšiko dešinę, jis atims iš jo ginklą ir pagrobtą karūną.

z o n a s  (kol dar mėgino priešintis). čia mano dujinis, du-
jinis! netikras.

a s m o K a s . ir ta karūna nėra tikra. eime, išsiaiškinsim, 
kas tu per vienas.
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z o n a s . aš jai sakiau – esu artistas. rodau, kaip ga-
lėjo būti.

a s m o K a s . pažvelk į veidrodį, pasigrožėk. iš kur tu 
čia atsiradai?

z o n a s . iš kur... iš ten, kur anksčiau esu vaidinęs.
a s m o K a s . Kur? Kokiam teatre?
p r i m a d o n a  (išlindusi iš pastalės). jis man kažkur ma-

tytas. balsas girdėtas. Gal iš televizijos.
z o n a s  (Primadonai). i’m sorry, įsijaučiau vaidindamas 

kietą.
a s m o K a s . o iš esmės esi minkštas?
z o n a s . Kaip kada. pagal reikalą.
a s m o K a s  (Primadonai). jis tave mušė?
p r i m a d o n a . pati savo noru gal nebūčiau palindus.

Tatuiruotas, grandžių į ausis, į nosį prisivėręs jaunuolis 
dabar atrodo apgailėtinai.

z o n a s . Kai nėra režisieriaus, aktoriai stengiasi, im-
provizuoja...

a s m o K a s . narkomanas? badaisi, uostai ar kitaip?
z o n a s . Gal ir badausi. Ką turiu, tą duriu, ta prasme.
a s m o K a s . ta prasme... esi kada nors ieškojęs tos 

prasmės?
z o n a s . Kokios? Kam? tam sušiktam gyvenimui?
a s m o K a s . tai ko toks išsigražinęs? argi ne gyvenimui?
z o n a s . tam... Kad būtų gražiau.
a s m o K a s . vadinasi, stengeis. turbūt esi jau teistas?
z o n a s . teistas. tai dar nereiškia, kad tie, kurie teisė, 

buvo teisūs.
p r i m a d o n a . tegul jis grąžina mano telefoną. aš pa-

skambinsiu policijai.
z o n a s  (atiduoda Asmokui moters telefoną). nebūtina. 

Kaip man režisierius lieps, taip aš, ta prasme... įsi-
versiu dar vieną...

a s m o K a s . įsiversi dar vieną grandį?
z o n a s . įsiversiu. Kiek sykių bandžiau iš naujo, tiek 

sykių įsivėriau.
a s m o K a s . norėjai gyventi kitaip?
z o n a s . norėjau.
p r i m a d o n a . jis tik pinigų norėjo. reikalavo.
z o n a s . Kai nėra pinigų, tai šūds ta lietuva, šūds tas 

mūsų gyvenimas.
a s m o K a s . Kada mėginai jų dorai užsidirbti?
z o n a s . dorai?.. (Nusijuokia) o jūs – ar dorai, kai su-

perkat tuos sušiktus mūsų gyvenimus?
a s m o K a s . superkam laiką, kas jo turi per daug ir ne-

žino, kur dėti.
z o n a s . tai galit pirkti, aš parduodu.
a s m o K a s . sėskis. aptarsim. Kiek tu nori parduoti?
z o n a s . Kiek aš noriu... iš kur jūs žinot, kiek aš dar 

gyvensiu? Gal aš netrukus turėsiu dvėsti?
a s m o K a s . dabar visi sako ne „dvėsti“, o „išeiti“...
z o n a s . jeigu tas daiktas nebūtų dujinis, aš seniai jau 

būčiau nusišovęs.
p r i m a d o n a . ir ką tu dėl to būtum kaltinęs?
z o n a s . Kaltinęs... Gal net viešpatį dievą! atseit su-

kūrė pagal savo paveikslą, o kokie tie paveikslai?..
p r i m a d o n a . esi pakankamai gražus. esi sveikas, 

dar jaunas...

z o n a s . žinau, žinau... (Asmokui) o kaip tas, kuris 
nusiperka? jis iš tikrųjų gyvena ilgiau negu kiti? ta 
prasme, dešimt ar dvidešimt metų.

a s m o K a s . matai tuos šarvus, kuriuos bandei pavog-
ti?.. Kažkoks riteris, galbūt prasigėręs juos pardavė 
ir tapo pažeidžiamas. o tas, kuris nusipirko, išliko 
sveikas.

Zonas su panieka prunkšteli.

a s m o K a s   šarvai žmogų apsaugo, bet ir sukausto, 
įpareigoja... ar supratai ką nors?

z o n a s . ne. ta prasme, supratau. Grąžinkit pistoletą. 
Kam nors parduosiu ir gausiu vienai dozei.

p r i m a d o n a  (atnešusi jam kažkokių vaistų). te, išgerk. 
nusiraminsi. aš pati išgėriau.

z o n a s . tai tu čia primadona?
p r i m a d o n a . išgerk ir užsigerk. (Atkiša stiklinę.)
z o n a s . aš tokios dainininkės nepažįstu.
a s m o K a s . man užtenka ir to, kad jos akys dainuoja. 

apie ilgesį, meilę...
z o n a s . o kas man belieka? tokiems kaip aš?
p r i m a d o n a . tau užteks ir užuojautos.
z o n a s . Shit!.. man reikia dozės, ne užuojautos. ada-

tos man reikia!
p r i m a d o n a . adatą aš turiu tik su siūlu.
z o n a s . Kabina man visokius makaronus!.. tai kiek 

aš gaučiau už kokius penkerius gyvenimo metus?
a s m o K a s . už penkerius?
p r i m a d o n a . tai kad tu ir nepardavęs kažin ar tiek...
z o n a s . manai, neišgyvensiu?
p r i m a d o n a . tu neturi valios. nesistengi.
z o n a s . užsirauk, užsičiaupk, ta prasme! bliamba... 

dabar šneku ne su tavim.
a s m o K a s . Geriau su ja nei su manim.
z o n a s . jei ne penkerius, tai kokius vienerius arba 

dvejus.
a s m o K a s . už metus po du šimtus, daugiau negausi.
z o n a s . šantažas, blet... o kiek tu gauni iš tų, kurie 

perka?
a s m o K a s . perkančių mažiau negu parduodančių.
z o n a s . okei, blet...
p r i m a d o n a . bent jau prie manęs galėtum nesikeikti.
z o n a s . dabar lygios teisės. ta prasme, demokratija, 

ar ne? (Asmokui) jei gaučiau daugiau babkių, jas iš-
leidęs galėčiau pasikarti.

p r i m a d o n a  (Asmokui). sumokėk, pirk nors viene-
rius pradžiai. jis dar sugrįš. doro darbo iš jo nesu-
lauksi.

z o n a s . doro darbo... aš, kaip artistas, galiu jums pa-
rodyti. (Rodo, ką geriausiai sugeba.)

a s m o K a s . užteks. Gana jau. paimk tą vilkelį. paleisk, 
kad jis suktųsi.

z o n a s . vilkelį? ta prasme, o kam?
a s m o K a s . toks mūsų teatras. taip reikalauja drama-

turgas. pasistenk, kad suktųs kuo ilgiau.
z o n a s  (jo rankos dreba, vilkelis nesisuka). a, shit!.. man 

reikia dozės, o ne šito mėšlo.
p r i m a d o n a . negi, vaikas būdamas, niekada nesu-

kai tokio vilkelio?
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z o n a s . nesukau. aš pats buvau vilkelis.
a s m o K a s . dabar prieik prie šito veidrodžio, kol aš 

surasiu pinigus. įsižiūrėk į save ir įvertink.
z o n a s . ir ką aš ten pamatysiu? vilkas buvau ir būsiu. 

snukis prašosi plytos, aš ir pats žinau.
p r i m a d o n a . dabar uždenk delnais tą savo abrozdą. 

uždenk, jeigu jis tau nepatinka. tikėkim, kad nuo 
šios dienos jau būsi kitas.

z o n a s . ir čia bus viskas?
a s m o K a s  (išėmęs čia pat iš knygos porą banknotų). vis-

kas. štai. jūsų honoraras už dvejus metus.
z o n a s . aaa... va kur, pasirodo, babkės! nežinojau, blet...
p r i m a d o n a . dabar žinosi, bet kitą sykį čia jų neberasi.
z o n a s . o kasos aparatas? o kvitas? Koks nors mano 

parašas?..
a s m o K a s . žadėjai – įsiversi grandį...
z o n a s . ir jūs tokiais pažadais?..

Skamba durų skambutis. Primadona įleidžia Melisą, kuri 
čia bus vadinama Mise.

m i s ė. zonai! Ką tu čia veiki? aš tau skambinu, skam-
binu...

z o n a s . telefonas išjungtas. Vsio, mise, šakės man, ta 
prasme.

m i s ė.  aš turiu, ko mums reikia. varom iš čia.
p r i m a d o n a . o mums – net „labas“, panele?
m i s ė.  labas... tai čia tas jūsų teatras?
a s m o K a s . jums kas nors nepatinka?
z o n a s . pavėlavai. aš jau  pardaviau jiems porą savo 

gyvenimo metų.
m i s ė.  dar gerai, kad ne mano. (Asmokui) Ko jūs taip 

žiūrit į mane? Kai į mane kas nors taip spokso, aš 
reikalauju, kad man sumokėtų.

p r i m a d o n a . už ką?
m i s ė.  pavyzdžiui, už tai, kad aš ne jūsų duktė. (Asmo-

kui) arba jis (parodo į Zoną) – ne jūsų sūnus.
a s m o K a s . nesupratau?
m i s ė.  aa... turėtumėt tokius, tada suprastumėt. netu-

rit ir džiaukitės. o už kiekvieną džiaugsmą reikia 
sumokėti. ar ne?

z o n a s . mise, greičiau. neprasidėk.
m i s ė.  Kur čia jūsų vonia ar tualetas? (Zonui) nesijau-

dink, aš turiu tau adatą.
p r i m a d o n a  (parodo). eikite, rasite. tik prašyčiau 

laikytis švaros.
m i s ė.  dar ko!.. (Stumte išstumia vis labiau tirtantį, sugle-

busį Zoną.)

Pauzė.

a s m o K a s . mūsų teatras darosi per daug dramatiš-
kas. ar tau taip neatrodo? net ir tu, kaip matau, per 
daug surimtėjus.

p r i m a d o n a . surimtėsi ir tu, kai pasakysiu.
a s m o K a s . Ką? dar kas nors atsitiko?
p r i m a d o n a . tu pamiršai tą, kurį pašarvojai... (Paro-

do į šarvus) man taip atrodo, jis ten jau nebegyvas.
a s m o K a s . Kaip? Ką tu čia?.. maniau, kad jis jau bus 

išėjęs.

p r i m a d o n a . pabeldžiau – tyli. šnekinau – neatsi-
liepia.

a s m o K a s . tai gal jis miega? Gal tu, kaip ekstrasensė, 
jį – į tokį transą?..

p r i m a d o n a . jis jau atėjo toks, nei šioks, nei toks. 
mirti nenori, o gyventi, matyt, jam nusibodo.

a s m o K a s . Cit! palauk, aš pradarysiu. (Priėjęs pakelia 
šarvuotą antveidį. Už jo boluoja ūsuotas, nebegyvas vei-
das.)

p r i m a d o n a . matai? veidas baltas. tikriausiai jau 
atšalęs.

a s m o K a s . toks oligarchas tikriausiai turėjo savo 
kūnsargį. Kur tas, po galais, pasidėjo?

p r i m a d o n a . Gal kur tebelaukia. Ką mes darysim, 
jeigu čia pasirodys?

a s m o K a s . tai tu esi žiniuonė, o ne aš. surask kokią 
nors išeitį. o man dar tie...

Sugrįžta Misė ir pastebimai pažvalėjęs Zonas.

m i s ė (Zonui). na, davai, šnekėk. reikalauk.
z o n a s . ponas režisieriau...
a s m o K a s . taip.
z o n a s . aš nusprendžiau grąžinti tuos pinigus.
a s m o K a s . Grąžink.
z o n a s . o jūs atiduokite tai, kas man priklauso.
a s m o K a s . pistoleto ir kaukės aš tikrai negrąžinsiu.
m i s ė.  o kaip dėl jo metų, kuriuos jūs taip negražiai 

išviliojot?
a s m o K a s  (patylėjęs). jūs žinot, girdėjot, kas yra trans-

cendencija?
z o n a s . Kas, kas?
m i s ė.  mes žinome, kas yra transas. o jūs turbūt neban-

dėt, nežinot, kas yra kaifas. adrenalinas...
z o n a s  (sėkmingai paleidęs suktis vilkelį). va, pasižiūrė-

kit. sukasi!
a s m o K a s . sukasi. pinigus galit grąžinti.
m i s ė.  o kaip jūs įrodysit, kad parduotus metus jam 

grąžinot atgal?
a s m o K a s . jis jau įrodė. matote. vilkelis sukasi.
z o n a s  (Asmokui). aš jums vaidinau, dabar jūs vaidi-

nat. (Grąžina jam pinigus.)
a s m o K a s . Gyvenimas priverčia ką nors veikti. ieškoti 

kokios nors išeities. vieni parazituoja, o kiti su tais 
parazitais...

m i s ė.  atseit kovoja, taip? (Apžiūrinėdama šarvus.) įdo-
mu, kiek tokie kainuotų?

z o n a s . o kam jie tau parūpo?
m i s ė.  norėčiau vaidinti su tokiais. tai bent būtų prikolas!
a s m o K a s . tie šarvai anksčiau priklausė šventajam 

Kazimierui, jeigu girdėjot apie tokį.
m i s ė.  anksčiau priklausė jam, o dabar kam? jums?
p r i m a d o n a . o dabar tam, kuris ten... (Parodo į lubas.)
m i s ė.  valdiški, vadinasi.
z o n a s . varom iš čia. (Primadonai) babusia, atsimink – 

tu manęs nematei. (Asmokui) ir tu manęs nepažįsti.
m i s ė (apie Primadoną). Ką ji čia daro?
z o n a s . ji praktikuoja, tipo, kokią nors jogą, ušu ar 

kakadu.
p r i m a d o n a . Galvojau apie jus.
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m i s ė. na, ir ką?
p r i m a d o n a  (parodo į veidrodį). išeidama pasižiūrė-

kit. tas veidrodis visus prisimena. o mes juk norim, 
kad mus prisimintų.

z o n a s . o mes – nebūtinai. mise, nežiūrėk. Fuck you!
m i s ė. okei. varom iš čia.

Misė ir Zonas išeina.

a s m o K a s . na? Ką tu dar pasakysi?
p r i m a d o n a . o ką tau pasakyti? tu apie mane kar-

tais taip gražiai ką nors pasakai, bet manęs juk ne-
myli...

a s m o K a s . verčiau sakyk – savęs aš nebemyliu. tiesa 
ir meilė niekaip nesiderina. žmonėms labiau reikia 
paguodos, o ne tiesos.

p r i m a d o n a . ir tiesos, ir paguodos, ir meilės.
a s m o K a s . Karštoj meilėj pirmiausia ir sudega tiesa.
p r i m a d o n a . tiesa gal ir sudega, bet išlieka viltis.
a s m o K a s . viltis!.. bet kokia ji melaginga! religijoj – 

melas, politikoj – melas, tai, ką mes darome, – melas.

Į duris skambina.

Kaip tu manai, kas?
p r i m a d o n a . Kas ką iškas, tas ir sules.
a s m o K a s . Gal čia ir beldžiasi tiesa... (Įleidžia Šarova-

rovą, kurio palikuonis mūsų laikais – respektabilus vals-
tybės pareigūnas, Prokuroras.)

p r o K u r o r a s . labas vakaras. mano pagarba... (Pa-
bučiuoja Primadonai ranką.)

p r i m a d o n a . ar tik nebūsit lenkas, pone? lietuvių 
tokių mandagių...

p r o K u r o r a s . aš, kaip juristas, nelinkęs apibendrin-
ti. (Asmokui) mes, rodos, kažkada matėmės, bet vis 
dėlto pateiksiu jums savo pažymėjimą.

a s m o K a s . supratau. nereikia. prašom, kur jums pa-
togiau.

p r i m a d o n a . Girdėjom, per žinias matėm, kas jūs 
toks.

p r o K u r o r a s  (apžiūrinėdamas šarvus). tai koks, jūsų 
manymu, ponia?

p r i m a d o n a . jei žmogus mandagus, tai, kad ir koks 
būtų...

p r o K u r o r a s . mandagi kiaulė, kaip yra sakoma...
a s m o K a s . šitiems šarvams daugiau kaip šimtas metų.
p r o K u r o r a s . tik tiek? internete skaičiau, kad jie – 

dar Kazimiero laikų.
a s m o K a s . tokiai legendai mes neprieštaraujam.
p r o K u r o r a s . magijos teatras, ir tik tiek butaforijos?
a s m o K a s  (apie Primadoną). štai kur pati svarbiausia 

mano butafurija.
p r o K u r o r a s . Kokie prieštaringi plakatai!..
a s m o K a s . toks yra gyvenimas. pilnas antinomijų.
p r o K u r o r a s . vadinasi, čia jūs perkat ir parduodat, 

ilginat, trumpinat žmonių gyvenimus? pagal tas an-
tinomijas...

a s m o K a s . perkam, parduodam tam tikras viltis. iliu-
zijas, kurioms pinigai suteikia daugiau motyvacijos.

p r i m a d o n a . pardavusieji labiau brangina laiką, ku-
ris jiems liko, o tie, kurie perka, greitai pajunta, ilgas 
amžius ir dideli pinigai didesnės laimės neatneša.

p r o K u r o r a s . taip išeina – jei žmonės nebūtų kvaili, 
nei jie čia ką pirktų, nei parduotų.

a s m o K a s . Kvailiausi atrodom narkomanams, valka-
toms, vagims. jiems į tą gyvenimą gal ir nusispjaut, 
o mes čia perkame kaip gerą daiktą.

p r o K u r o r a s . aa!.. jūs pusvelčiui perkate reklamą! 
o pardavinėdami tuos supirktus metus turbūt šim-
teriopai atsiimat.

p r i m a d o n a  (suka jų kalbą į šalį). anksčiau čia kabėjo 
ir trečias plakatas: jeiGu jaunystė žinotų, jei-
Gu senatvė pajėGtų!

p r o K u r o r a s . jūs daugiau pajėgiat negu žinot.
a s m o K a s . o ką mes turėtume žinoti?
p r o K u r o r a s . daugiau kaip dvidešimt narkomanų, 

teisėtvarkai žinomų nusikaltėlių, kurie čia pardavi-
nėjo savo metus, vienaip ar kitaip su šiuo pasauliu 
jau atsisveikino. perdozavo, nuskendo, užsimušė ar 
pasikorė...

p r i m a d o n a . na, ir ačiū tau, viešpatie! dar nežinia, 
kiek jie būtų apvogę ar nužudę.

p r o K u r o r a s . bet pagal įstatymą, jūs juos paskati-
not, paskubinot... Kai kuriuos pastūmėjot greičiau 
užbaigti...

p r i m a d o n a . Gerai, o jūs – policija, teisėjai, prokuro-
rai – daug gero nuveikėt per šitą laiką?

a s m o K a s . primadona... tu verčiau patylėk.
p r i m a d o n a . Kodėl aš turėčiau tylėti? Kiekvienas iš to 

paties molio – sveikas, jaunas, gražus... tėvų iščiusty-
tas, kitas net jokio vargo nepatyręs – kodėl jis išauga 
toks visų parazitas? paniekina savo protą ir sąžinę, 
bjauroja kūną ir eina vogti, žudyti, prievartauti!.. čia 
neseniai buvo vienas toks su juoda kauke, rankoj 
pistoletas... (Asmokui) parodyk, ką mes iš jo atėmėm.

a s m o K a s . štai, atnešiau. prašom... per tą mūsų veid-
rodį visi palieka savo atvaizdą ir pirštų atspaudus.

p r o K u r o r a s . ir kur jūs visa tai panaudojat?
a s m o K a s  (dvejodamas). Kur juos panaudoju?..
p r o K u r o r a s . Kiek žinau, visą medžiagą jūs atiduo-

dat vienam teisėtvarkos pareigūnui.
a s m o K a s . taip. jis viską žino.
p r i m a d o n a . tik nieko nedaro.
p r o K u r o r a s . nedaro todėl, kad jis pats – narko-

manijos bosas.
a s m o K a s . bosas?!
p r o K u r o r a s . Gal ir ne bosas, bet, matyt, gauna savo 

dalį. taip, taip. mes neseniai išsiaiškinom.
a s m o K a s . o iš kur man žinoti, kas iš tiesų esate jūs? 

atleiskit – gal jūs taip pat kokios konkuruojančios 
kompanijos atstovas? pažymėjimą turi kiekvienas, 
tik neparašyta, ar juo tikrai mes galime tikėti.

p r o K u r o r a s . na, jeigu taip, teks pačiam pavažiuoti 
į mūsų įstaigą. pas mūsų vyriausiąjį šefą.

a s m o K a s . vyriausiąjį... o kas man garantuos, kas 
pasakys, kur tikra mūsų valdžia, kur netikra? Kas 
dirba lietuvai, o kas tik savo kišenei.

p r o K u r o r a s . bet kokiu atveju savivaldžiauti mes 
jums nebeleisim. pasiimkit savo kompiuterio laik-
menas, visą medžiagą, kurią čia esate surinkęs... 
apiforminsim ir netrukus galėsite grįžti.
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skamba Asmoko telefonas.

p r o K u r o r a s . išjunkit. Kol vyksta tyrimas, jokių 
komentarų.

Asmokas išeina pasiimti to, ko reikalavo pareigūnas.

p r i m a d o n a . taip išeina, kad jūs jį areštuojat.
p r o K u r o r a s  (apžiūrinėdamas Zono pistoletą). ne, po-

nia primadona. baudžiamoji byla kol kas dar nepra-
dėta.

p r i m a d o n a . asmokas čia jums viską pasakė, tai ko 
gi dar?

p r o K u r o r a s . pasakė, taip... Kai ką per daug, kai ko 
gal per mažai. (Vėl apžiūrinėja šarvus.)

p r i m a d o n a . Kartais net man norisi įlįsti į tokius 
šarvus ir visiems parodyti špygą.

p r o K u r o r a s . su šarvuota ranka kažin ar kas išeitų. 
pirštai turi būti laisvi. žmogus privalo būti laisvas.

p r i m a d o n a . laisvas daryti, ką nori? ar laisvas pa-
sirinkti ir už tą pasirinkimą atsakyti?

p r o K u r o r a s . būtent, gerbiamoji ponia, būtent. pa-
gal galiojančius įstatymus.

Grįžta Asmokas su portfeliu rankose.

a s m o K a s . Galim keliauti, aš jau pasiruošęs.

Dabar jau skamba Primadonos telefonas.

p r o K u r o r a s  (Primadonai). ir jūs – kaip sakiau – no 
coment.

p r i m a d o n a . Komedijos, komedijos... (išjungus tele-
foną apkabina Asmoką. Atsisveikina.)

p r o K u r o r a s . sakot „komedijos“, o taip dramatiš-
kai...

a s m o K a s  (Primadonai). apsiramink. Kas ką iškas, tą 
ir sules.

Prokuroras ir Asmokas išeina. Primadona pastato prie 
šarvų degančią žvakę ir atsiklaupusi meldžiasi.

p r i m a d o n a . viešpaties angelas apreiškė marijai: 
„tu pradėsi iš šventosios dvasios.“ sveika, marija, 
malonės pilnoji...

Girdėti artėjančios greitosios pagalbos automobilio sirena.

p r i m a d o n a . amžiną atilsį duok mirusiam, vieš-
patie...

Automobilis sustoja prie Teatro. Kažkas krapštosi prie 
durų. Primadona nusigandusi griebia nuo stalo Knygą, 
nuo krėslo – pagalvėlę ir slepiasi po tuo pačiu stalu. Ne-
trukus neštuvais nešini įeina Zonas ir Misė. Abu apsitaisę 
kaip sanitarai, su medikų kaukėmis ant veido.

z o n a s . nieko nėra. Kuris nors būtų atsiliepęs.
m i s ė.  na, tai čiumpam ir guldom! žaibiškai, žaibiškai!

z o n a s . žaibiškai, bet gal geriau be griausmo. ta pras-
me, vaizduokimės, kad čia labai rimtas ligonis.

m i s ė.  tai gal uždenk. užmeskime staltiesę.

Po atidengtu stalu guli susigūžusi Primadona, bet įsilau-
žėliams rūpi tik šarvai.

z o n a s . Kokie sunkūs, gyvatės.
m i s ė.  sunkiausias tas prakeiktas pjedestalas.
z o n a s . tau jie bus per dideli.
m i s ė.  nezirsk. tau tik džinsai ir baikerio batai.
z o n a s . palauk. mes vainiką užmiršom.
m i s ė.  vainiką?
z o n a s . na, tą, tipo, karūną...
m i s ė.  žioplys! o kas ant tavo galvos?
z o n a s . Kai tu daraisi tokia feministė, aš gailiuos, kad 

nesu gėjus, ta prasme.
m i s ė.  esi, esi... esi buvęs gaidys, aš žinau.

Vargais negalais Zonas ir Misė išneša šarvus pro duris. 
Netrukus greitosios pagalbos mašina nuvažiuoja. Prima-
dona išlenda iš pastalės: šarvų nebėra. Džiūgaudama pa-
ima dar vis degančią žvakę ir pradeda šokti improvizuotą 
„šamanišką“ šokį. Sugrįžta Asmokas.

a s m o K a s . mūsų durys kažkodėl atlapotos. Ką tu čia 
darai?

p r i m a d o n a . negi nematai? tuščia. šarvų nebėra. 
išnešė kartu su tuo...

a s m o K a s . Kas tokie? iš kur? o ką jie sakė?
p r i m a d o n a . Ką jie tau sakys. čia tas narkomanas 

ir ta jo merga. artistai, daktarai... su greitosios pa-
galbos neštuvais.

a s m o K a s . oo!.. ir ką tu manai, kas dabar bus? žmo-
gaus nebeprikelsi, bet ką mes darysim, be šarvų? 
Kaip mes ilginsim amžių?

p r i m a d o n a . trumpinsim savo, ne kitaip.
a s m o K a s . tu sakydavai, kad nėr to blogo...
p r i m a d o n a . Cit! Kad tik nebūtų grįžę. Kažkas at-

važiavo. Girdi?
a s m o K a s . Girdžiu. Kai jau yra blogai, iš pradžių gali 

būti dar blogiau.

Už durų skambina.

p r i m a d o n a . Grąžins mums tą nabašniką.

Asmokas įleidžia Prodiuserį.

p r i m a d o n a . oo! mūsų prodiuseris! šefas... pačiu 
laiku, bet netikėtai.

p r o d i u s e r i s .  labas vakaras, ponai raganautai! va-
žiavau pro šalį, žiūriu – mūsų magai teatre dar ne-
sumigę.

p r i m a d o n a . turėjom svečių, šiek tiek užtrukom, bet 
jau ruošėmės gulti.

a s m o K a s . prašom sėstis. Kaip sakoma, svečias – į na-
mus, dievas į namus.

p r i m a d o n a . teatralams prodiuseris kaip dievas.
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p r o d i u s e r i s .  jeigu atvirai, tai aš kaip ir su reika-
lu. man paskambino ponia Galop. beveik su isteri-
ja. juodu su vyru ruošėsi skristi į maldyvus ar dar 
kažkur, bet ponas Galopas prieš tą kelionę sužinojo 
apie magišką jūsų teatrą ir sugalvojo pasiilginti am-
žių. dėl visokių cunamių ir žemės drebėjimų. bet jis 
kažkur čia prapuolė. ar jis buvo užėjęs?

a s m o K a s  (patylėjęs). buvo. sumokėjo net už dvylika 
metų.

p r o d i u s e r i s .  matai, koks nagas! o man sakė, kad 
pirks visą dvidešimt.

p r i m a d o n a . šiaip žmogus lyg ir nieko... atėjo su 
gėlėm.

p r o d i u s e r i s .  bet kur jis dingo? vairuotojas vis dar 
tebelaukia. sakė, kad šefas jį iškvies.

a s m o K a s  (atsidusęs). žmogus šaudo, dievas kulkas 
gaudo.

p r o d i u s e r i s .  nesupratau. ar kas nors šaudė? ir dėl 
ko jį galėjo?..

p r i m a d o n a . Kas nori pasiilginti amžių, tas, kaip 
jūs jau žinot, pas mus turi bent valandą, o kartais ir 
dvi pastovėti, pasisemti stiprybės šventojo Karalai-
čio šarvuose.

p r o d i u s e r i s .  tai kur tie šarvai? ir kur tas pražu-
vėlis?

a s m o K a s . taigi va!.. mūsų klientas, niekam nieko 
nesakęs, ėmė ir išėjo. aš trumpam – į banką, mano 
žiniuonė užsimeditavo, o jis tuo tarpu...

p r o d i u s e r i s .  išėjo? su visais šarvais?
p r i m a d o n a . taip. su visam ir su visais...
p r o d i u s e r i s .  fantastika! tai gal jis pasijuto šventas 

ir nužygiavo į bažnyčią?
p r i m a d o n a . arba tiesiai į dangų.
a s m o K a s . neduok, dieve! Geriau jau nekalbėk.
p r i m a d o n a . juk būna  – žmogus staiga ima ir nu-

miršta.
a s m o K a s . Kaip dabar sakoma, išeina.
p r o d i u s e r i s .  ir jis jums nieko nesakė, neužsiminė.
p r i m a d o n a . sakė. jis čia kalbėjo nemažai.
a s m o K a s . išdrožė mums visą pamokslą.
p r o d i u s e r i s .  apie ką? dėl ko?
p r i m a d o n a . sakė, būkime biedni, bet teisingi...
a s m o K a s . sakė, kad mes pavėlavome į traukinį.
p r o d i u s e r i s .  tai kas jam nepatiko?
a s m o K a s . nepatiko... Kad mes arklį statome vežimo 

gale, o ne priekyje.
p r i m a d o n a . priekaištavo, kad mes kiekvienas trau-

kiam antklodę į save ir nematome šviesos tunelio 
gale. vis norim įbristi į tą pačią upę.

a s m o K a s . jam viskas „tiesiai šviesiai“, o mes čia nė 
velnio nesupratom.

p r o d i u s e r i s .  ojojoj!.. Ko gero, teks mums, brangie-
ji, užsidaryti. šarvų nebėr, mecenatas dingęs... bet 
aš jums turiu naują, kitokį pasiūlymą. (išsitraukia iš 
kišenės bloknotą.) atsitiktinai vienam knygyne radau 
įdomią knygą „Kristus ir gydymas nuo ligų“. atseit 
„pagal jo mokinį joną“.

a s m o K a s . bet juk čia teatras, ne bažnyčia. bent jau 
tokie buvom iki šiol.

p r o d i u s e r i s .  palauk, neskubėkit. bažnyčia gal ši-
tokio darbo nesiims, o tikratikiams štai kokie daly-
kai siūlomi. (skaito) Paimkite didelį moliūgą su žemyn 
nukarusiu stiebu, išimkite iš jo vidurius ir pripilkite į jį 
upės vandens, pašildyto saulėje. Pakabinkite moliūgą ant 
medžio šakos, atsiklaupkite ir pakentėkite, kol moliūgo 
stiebas pateks tarp jūsų sėdmenų, idant įtekėtų į jūsų 
vidurius.

a s m o K a s . jūs siūlote visiems žiūrovams ar tik mums 
tokią klizmą?

p r o d i u s e r i s .  ne bet kokią, o šventą! stebuklingą... 
(skaito toliau) Klūpokite ant žemės ir melskite Dievą, kad 
atleistų visas jūsų nuodėmes ir išvalytų jūsų kūną nuo 
visų nešvarumų ir ligų... kad pasišalintų iš jūsų viskas, 
ką siuntė Šėtonas.

p r i m a d o n a . jeigu jau taip, tai mums verčiau užsi-
daryti.

p r o d i u s e r i s .  o jeigu tokį moliūgą – vietoj čia buvu-
sių šarvų? tiems, kurie trokšta pasiilginti amžių?..

a s m o K a s  (purto galvą). ne, ir tie nesutiks. verčiau už-
sidarydami kitaip atsidarykim.

p r o d i u s e r i s .  tai ką tu siūlai?
a s m o K a s . iš bėdos ir mes galėtume dainuoti. jei ne 

kaip žvaigždės, tai bent kaip seniau ubagai.
p r o d i u s e r i s .  tu čia rimtai ar siūlai kitokį moliūgą? 

Ką mes galėtume dainuoti?
p r i m a d o n a . Kokią nors labai seną...
a s m o K a s . visi trys. (Uždainuoja)

Ant tos žemės motinėlės
Stovi kalnas, kalnas...

Jam pritaria ir Primadona. Toliau jie dainuoja dviese.

Ant to kalno – dar kalnelis,
Ant kalnelio – medis.

Medis, šakos ir šakelės. 
Tarp tų šakų – lizdas.
Tame lizde mažas paukštis,
Virš to paukščio – saulė.

Galiausiai jie dainuos visi trys.

Saulė, žvaigždės,
Paukštis, lizdas,
Šakos, medis.
Kalns, kalnelis
Ant tos žemės motinėlės,
Mūsų Lietuvos!    

Jei žiūrovams patiks, paskutinį posmą jie galės pakartoti.

PA b A I g A

2011
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Pradėdamas savo pagrindinį filosofijos veikalą Są-
monė įvadinėse pastabose vydūnas rašė: „neteikiu  
šiuo savo raštu visai naujų, grynai savo pažinimų. 

mokslinti žmonės pastebės, kad jame atsispindi visokių 
amžių žmonijos mąstytojų išmanymai, prasidedant nuo 
senųjų indų, egiptiečių, parsų, graikų ir vėlesnių tautų iš-
minties mylėtojų ir einant iki mūsų laikų. <...> visi jie švie-
sino tuos regesius, kurie man aušo iš pat mažų dienų.“1

jei ne paskutinis šios cituotos pastraipos sakinys, čia 
išsakytą mintį galėtume traktuoti kaip mąstytojo prisipa-
žinimą, kad jo filosofija neoriginali ir eklektiška. beje, ir 
be tokio prisipažinimo po pirmos pažinties su vydūno 
filosofija dažnam susidarydavo įspūdis, kad ji išties be 
sistemos ir eklektiška.

vienas autoritetingiausių žmonių, pagarsinusių tokį 
požiūrį į vydūno filosofiją, buvo v. mykolaitis-putinas, 
parašęs išsamią studiją apie vydūno dramaturgiją. šioje 
studijoje jis teigė, kad „filosofinės sistemos, suderintos ir 
motyvuotos, vydūnas nėra davęs. jo sistema, tai apskri-
tai panteistinės pasaulėžvalgos nuotrupa, daugiau reli-
ginio pobūdžio, kurioje senovės indų ir egipto išmintis, 
Helėnų filosofija ir krikščionybės pradai, bramanų kny-
gos ir šventraštis gretinami miglotoj dievybės, visumos 
sąvokoj ir mažiau miglotoj bei palaidoj optimistinio ide-
alizmo maišaty.“2 tokiam požiūriui pritarė dauguma 
vydūno kūrybą nagrinėjusių literatūrologų ar kritikų. 
vydūno filosofijai skirtų darbų autoriai nekaltino mąs-
tytojo eklektiškumu, bet ir jie, paliesdami tiktai kai ku-
riuos šios filosofijos momentus, apsieidavo be visuminio 
jos vaizdo, be jos, kaip sistemos, suvokimo. Kad vydū-
nas, kaip filosofas, iš tikro formavosi veikiamas daugelio 
įvairių kraštų bei laikų filosofinių ar religinių koncepcijų, 
galima spręsti ne tik iš cituoto prisipažinimo – tai aiškiai 
atsispindi jo veikaluose. tačiau juose atsispindi ir ryški 
imlumo tiems poveikiams kryptis, taip pat tipologinis 
ar netgi genetinis veikusių idėjų tarpusavio artimumas, 
daugiau ar mažiau analogiškas bylojimas apie tuos pa-
čius būties klausimus. ir svarbiausia – atsispindi iš idėjų, 
kuriomis remiamasi ar kitaip operuojama, savą, vientisą 
pasaulio suvokimą konstruojanti mąstytojo asmenybė, 
pirmiausia besiremianti „tais regesiais, kurie aušo iš pat 
mažų dienų“. įvairūs veikalai nusako vienus ar kitus šio 
suvokimo aspektus, išryškina kuriuos nors apibūdinamo 
pasaulio būties momentus. iš tuose veikaluose dėstomų 
koncepcijų, susikurtų remiantis imponavusiais „visokių 
amžių žmonijos mąstytojų išmanymais“, visumos tarsi 
savaime išaugo logiškai nuosekli, pakankamai suderinta 
ir motyvuota filosofinė sistema. Kadangi ilgą laiką tuo 
ryškinimu neužsiėmė ir niekas kitas, kelis dešimtmečius 
viešpatavo pirmu įspūdžiu paremtas tvirtinimas apie tos 

Va c y s  b a g d o n a v i č i u s

Vydūnas ir antikinė filosofija

sistemos nebuvimą, apie ją tik kaip apie „panteistinės 
pasaulėžvalgos nuotrupą“, kurioje kaip „miglotoj bei pa-
laidoj optimistinio idealizmo maišaty“ gretinami įvairūs 
religiniai vaizdiniai ir filosofiniai konstruktai. šis tvirti-
nimas argumentuotai buvo paneigtas 1987 m. išėjusioje 
šių eilučių autoriaus monografijoje Filosofiniai Vydūno 
humanizmo pagrindai3.

atidžiau pažvelgus į vydūno filosofijos visumą, pa-
aiškėja, jog svarbiausias jos objektas yra žmogaus būtis, 
religinis jos pagrįstumas ir raiška pasaulyje. tą raišką mąs-
tytojas traktuoja kaip kultūros procesą. visi nuo jaunų die-
nų prasidėję jo intelektiniai ir dvasiniai ieškojimai sukosi 
būtent apie šį objektą, t. y. apie „sąmonės slėpiningumą ir 
sąryšyje su tuo,  kas tikyba ir kultūra iš tikro būtų“. „vis aš 
stengiaus iš to, ką visokie žmonės ir tautos tūkstant mečiais 
yra mąstę ir kūrę, atspėti dvasinį jų lygį ir tame jų kultūrą“ 
(3, 395), – sakoma prisiminimų straipsnyje.

Kultūros problematika yra tarsi visos vydūno filo-
sofijos kamienas ir šakų vainikas. Kamieną čia sudarytų 
pačios kultūros esmės, jos būties samprata, o šakas – 
pagrindinių kultūros reiškimosi formų specifika, istori-
nis to reiškimosi procesas, universalaus žmoniškumo ir 
tautiškumo santykis, taip pat socialinės kolizijos tame 
procese. Kaip viena vešliausių to vainiko šakų išryškė-
ja žmoniškumo, kaip universalaus kultūros principo, ir 
tautiškumo santykio kultūroje problema. Konceptua-
liausiai ji išdėstyta didesniuose veikaluose Mūsų uždavi-
nys (1911) ir Tautos gyvata (1920).

Kultūros esmę, jos raiškos formas, istorinio jos pro-
ceso ypatumus aiškinančioje vydūno filosofijoje nesun-
kiai išskiriamos daugiau ar mažiau išplėtotos pagrindi-
nės struktūrinės jos, kaip sistemos, dalys – ontologija, 
gnoseologija, istorijos filosofija, etika, estetika ar bent jų 
elementai.

ontologinį kultūros esmės sampratos pagrindą su-
daro vydūniškoji būties ir žmogaus, kaip mikrokosmo-
so, samprata. pastaroji yra tarsi visos vydūno filosofijos 
metodologinė šaknis, iš kurios išauga minėtas kultūro-
loginės koncepcijos kamienas ir šakų vainikas. pačios 
kultūros esmės samprata vydūno koncepcijoje yra ir 
ontologijos, ir istorijos filosofijos dalis. Kaip pagrindines 
kultūros raiškos formas mąstytojas traktuoja mokslą, 
meną ir dorovę, kurių esmę ir specifiką pagrindžiant, 
susidaro gnoseologinė, estetinė ir etinė vydūniškosios 
kultūros koncepcijos dalys. Kultūros raidos, tautinio jos 
savitumo bei socialinio gyvenimo klausimai priklausytų 
istorijos filosofijos sferai.

ontologija – būties ir žmogaus santykio samprata – 
yra mažiausiai originali, labiausiai į įvairius studijuotus 
šaltinius besiremianti vydūno filosofijos dalis. pagrindi-
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nis tų šaltinių – indiškasis klasikinis vedantizmas. ve-
danta – viduramžiais susiformavusi viena iš aštuonių 
idealistinių indų filosofijos sistemų. jos pagrindą suda-
ro vedų komentaruose upanišadose išdėstytos idėjos, 
kurias iii–iv a. pirmasis susistemino badarajana. dar 
vienas reikšmingas vedantos šaltinis – apie iii a. sukur-
ta religinė-filosofinė poema Bhagavadgyta, kaip intarpas 
įėjusi į mahabharatos epą. vydūnas ne kartą pats nurodo 
rėmęsis šiais šaltiniais, dažnai juos cituoja, o Bhagavad-
gytą net išvertė į lietuvių kalbą (3, 409–492).

daugiausia remdamasis vedanta, būtį vydūnas pa-
aiškina kaip visa apimančią vieną realybę – dvasinį abso-
liutą. absoliutas traktuojamas kaip subjektas, o pasaulis 
kaip objektas, tik ne kaip vienas šalia kito esantys, o kaip 
tos pačios dvasinės būties momentai. absoliutas – ima-
nentinė pasaulio kilimo priežastis, o pasaulis – išorinė 
jo išraiška, jo savimonės įkūnijimas, savęs suvokimo 
priemonė. nuolatinis pasaulio sąmonėjimas – evoliuci-
ja – reiškia absoliuto susivokimą, daugeriopo (reiškinių) 
pasaulio raiškos, involiucijos paneigimą, grįžimą į save 
patį, bet jau į suvoktą – į „žinomąją vienybę“. evoliuci-
jos procese labiausiai išryškėja žmogaus būties, ypač jo 
tobulėjimo, prasmė. pasak vydūno, visa būtis – dvasinė 
vienovė, tačiau ji suprantama nevisiškai panteistiškai, o 
veikiau panenteistiškai – absoliutas esąs ne visas tapęs 
pasauliu, o tik jo dalimi. absoliutas pasaulio atžvilgiu 
yra ir imanentinis, ir transcendentinis. taigi tuo pat metu 
yra du skirtingi absoliuto būviai – grynoji nepasireišku-
sioji amžina nekintanti dvasia ir involiucijos keliu pa-
saulio įvairove pasireiškusioji dvasia, kuri apibūdinama 
kaip materija. materija sudaro poliarinę grynajai dvasiai 
būseną, bet dėl to nenustoja dvasingumo – ji irgi sąmo-
ninga, tik joje yra skirtingi to sąmoningumo lygiai, kurie 
prilygsta evoliucijos pakopoms.

remdamasis šia vedantiškąja būties samprata, vy-
dūnas kūrė ir savo kultūros koncepciją. pro vedantizmo 
filosofijos prizmę žvelgiančiam mąstytojui kultūra yra 
būtina, t. y. ontologiškai sąlygota kosminės visumos 
evoliucijos dalis. jos raidos pradžią vydūnas sieja su 
žmoniškumo sferos toje evoliucijoje atsiradimu. žmoniš-
kumu visumos evoliucija jau esanti pasiekusi grynosios 
dvasios lygį, kuriame tarsi atbunda absoliuto savimonė, 
išryškėjanti kaip žmogaus dvasingumas, individuali jo 
savimonė, tampanti vienu sąmoningųjų pasaulio raidos 
veiksnių. su žmogaus kaip dvasinės esybės prabudimu 
prasideda aktyvus, sąmoningas „sapnuotosios daugy-
bės“ įveikimas bei kryptingas grįžimas į „suvoktąją vie-
nybę“, t. y. procesas, kurį galima palyginti su hėgeliško-
sios triados sintezės stadija.

Kaip minėta, atraminė idėjinė vydūno filosofijos, la-
biausiai ontologinės jos dalies, bazė – indiškoji vedantos 
sistema. savo pobūdžiu, ypač praktiniu kryptingumu, 
ši filosofija ypač artima pačioje indijoje bemaž tuo pat 
metu, kai rašė mūsų mąstytojas, aktyvių nacionalinio ju-
dėjimo veikėjų sukurtai filosofinei srovei – neovedantai. 
svarbiausi jos atstovai – d. roy, d. ir r. tagorės, rama-
krishna, s. vivekananda, s. dayananda, sri aurobindo, 
b. tilakas, m. K. Gandhi ir kiti.

ne ak lai per im ti, o mo di fi kuo ti ir pri tai ky ti da bar-
ti nėms sa vo tau tos reik mėms se ną ją kul tū rą – es mi nis 

hin duiz mo re for muotojų veik los prin ci pas, ku rį vi siš-
kai ne pri klau so mai nuo jų panaudo jo ir vy dū nas. įsta-
biau sia, kad lie tu vių mąs ty to jas, kaip ir hin duiz mo re-
for muotojai, tarp sa vo tau tie čių pro pa ga vo uni ver sa lią 
ben draž mo giš ką pa sau lė žiū rą, ku rios pa grin dą tu rė jo 
su da ry ti svar biau si se no sios in dų fi lo so fi jos, daugiausia 
vedantos sistemos, po stu la tai.

vydūno kelias į lemiamą poveikį padariusią senąją 
indų išmintį vingiavo ilgokai – nuo vaikystės iki brandos 
metų. tai buvo in te lek ti nių ir dva si nių ieš ko ji mų ke lias, 
pra si dė jęs dar tė vų na muo se, kai bū si ma sis mąs ty to jas 
įni ko į te olo gi jos, krikš čio ny bės is to ri jos vei ka lus, susi-
do mė jo ikik rikš čio niš kai siais ti ky bi niais ger ma nų, grai-
kų, ro mė nų, par sų ir ki tų se no vės tau tų pa da vi mais, o 
vėliau gi li no si į ne krikš čio niš kųjų re li gijų (dau giau sia 
ry tų – egip tie čių, par sų, ki nų, ara bų) šven traš čius, ap-
ra šy mus bei in ter pre ta ci jas.

stu di jų me tais jau na jam mąs ty to jui domėn kri to 
Greif s  val do uni ver si te to pro fe so riaus Wilhelmo schup-
pe’s (1863–1913) są mo nės kon cep ci ja, pa dė ju si for muo tis 
fi lo so fi nei pradedan čio mąs ty to jo sis te mai. stip rų įspū dį 
vy dū nui da rė ki ti vo kie čių fi lo so fai ide a lis tai ir moks-
li nin kai, su ku riais su si dū rė stu di juo da mas (e. tro elt -
schas, a. riehlis, j. reh mke, K. bre y sin gas, a. la o so nas, 
a. Hen s le ris, K. lam prech tas, j. fol kel tas, W. Wund tas, 
u. von Willa mo witz-moe len dorfas, e. leh manas, a. von 
Har nac kas, G. run ze) ar bendravo su tilžėn skai ty-
ti pa skai tų at vyk da vusiais (a. ra de, a. deis man nas, 
H. veisse lis, r. euc ke nas) (3, 393).

ypa tin gu šia kryp ti mi tę sia mų vy dū no ieš ko ji mų 
tarps niu ga li ma lai ky ti leip ci ge pra leis tas va sa ras. čia jis 
ne tik su si pa žin o su tuo me ti ne vo kie ti jos fi lo so fi jos įžy-
my be eks pe ri men ti nės psi cho lo gi jos kū rė ju W. Wund tu 
(1832–1920) bei po zi ty vis ti nės li be ra lio sios kryp ties is to ri-
ku K. lam prech tu (1856–1915), bet ir su ar tė jo su vo kie ti-
jos te oso fais (ta da leip ci ge bu vo vokie ti jos te oso fų drau-
gi jos cen tras). vy dū nas tie siog su si ža vė jo jų skel bia mo mis 
idė jo mis ir vei kiai ta po ak ty viu šios drau gi jos na riu.

te oso fi ja vy dū ną la biau siai pa trau kė kaip ne or to-
dok si nio „su  fi  lo so fin to“ re li gin gu mo for ma, kaip dok-
tri na, de kla ra vu si, jog ne tei kia pir me ny bės jo kiai iš re-
li gi jų, ku rios skir tin go mis „kalbo mis“ iš dės to tas pa čias 
ezo te ri nes tie sas. tai pa dė jo mąs ty to jui stip rin ti pa gar bą 
se na jai lie tu vių re li gi jai, ku riai ir gro ži nė je kū ry bo je (tri-
lo gi ja Am ži na ug nis), ir is to rio so fi niuo se ar filo so fi niuo se 
raš tuo se jis sky rė ypa tin gą dė me sį.

Gi lin da ma sis į te oso fų (dau giau sia H. p. bla vat sky, 
a. be sant, e. schu re, a. si ne tto, b. Chatter ji ir ki tų) vei-
ka lus, vy dū nas tu rė jo pro gą įsi gi lin ti į tas idė jas, ku rias 
pa tys šie te oso fai ėmė iš įvai rių šal ti nių. pa grin di nis 
tarp tų šal ti nių kaip tik ir bu vo se no ji in dų fi lo so fi ja. ją 
teoso fai pa pil dė ir de ri no su kai ku rio mis an ti ki nės fi lo-
so fi jos (ypač pi ta go riz mo, pla to niz mo, ne op la to niz mo), 
krikš čio ny bės mis ti kų bei nau jų jų lai kų eu ro pi nio ide a-
liz mo, ypač panteizmo, idė jo mis. vy dū nas su si pa ži no ir 
su jo mis, ta čiau la biau siai pa si nė rė į pir mi nius indų fi-
lo so fijos šal ti nius, ku rių pa grin di niai tei gi niai ir ta po jo 
pa ties fi lo so fi jos bran duo liu.

po tie sio gi nių in dų fi lo so fi jos studijų vi sos ki tos į 
vy dū no in te lek ti nį aki ra tį pa ten kan čios idėjos jam yra 
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ak tu a lios tiek, kiek pa tvir ti na ir pa pil do mai ar gu men-
tuo ja tai, ką tei gia ši  filosofi ja. ne lie ka be po vei kio jam 
ir va ka rų fi lo so fi ja, nuo ku rios pra si dė jo jo ieš ko ji mai ir 
su ku ria bu vo ga na pla čiai su si pa ži nęs. ta čiau, ir į ją gi-
li nan tis, mąs ty to jo dė me sys la biau siai kryps ta ten, kur 
esa ma ryš kių są skam bių su ry tų, ypač in dų, fi lo so fi ja. 
todėl iš vakarietiškų idėjų labiausiai jį domina tos, ku-
rios daugiau ar mažiau susijusios su indiškose upaniša-
dose skelbiamu dvasiniu panteizmu – labiausiai orfikų, 
pitagoriečių, platono, neoplatonikų – iš antikos, kai ku-
rių krikščionybės mistikų (tomo Kempiečio, j. böme’s, 
m. eckharto), G. bruno, G. leibnitzo, b. spinozos, svar-
biausių vokiečių klasikinės filosofijos (ypač i. Kanto), 
kai kurių neokantizmo (j. folkelto, a. rhiehlio, j. rehm-
ke’s), imanentinės filosofijos (ypač W. schuppe’s) atsto-
vų, a. bergsono intuityvizmo, egzistencializmo ir, žino-
ma, pačių teosofų.

antikinės filosofijos idėjų sluoksnis vydūno filosofi-
joje ypač ryškus. Kiekybiškai jis nusileidžia tik indiška-
jam sluoksniui. tačiau tame sluoksnyje vyrauja ne tiesio-
giai iš antikos perimtosios idėjos, o tos, kurios pateko 
per teosofiją. o ši iš antikos paėmė išties nemažai. Kitą 
dalį galėtume laikyti tipologiniais atitikmenimis, sutapi-
mais, atsiradusiais savaime dėl panašaus tų pačių dalykų 
traktavimo. vydūnui tą traktavimą pirmiau bus padik-
tavusios indiškosios idėjos, kurios su antikinėmis irgi 
turi nemažai bendrumų. jeigu nežinotume apie vydūno 
patirtą indiškųjų idėjų poveikį, o jo filosofiją sietume tik 
su vakarietiškąja tradicija, galėtų susidaryti įspūdis, jog 
vydūniškoji filosofija iš esmės yra išaugusi iš antikinės 
filosofijos. juo labiau kad vydūno tekstuose yra nemažai 
nuorodų į ją. tačiau šios nuorodos labiau demonstruoja 
tai, jog mūsų mąstytojas senųjų graikų išmintyje ne tik 
atranda, ko jis dar nežinojo, bet ir aptinka papildomą 
patvirtinimą to, kas jam jau iš kitur žinoma.

vydūno filosofijoje (ypač ontologinėje jos dalyje) 
aptinkama beveik visų antikinės filosofijos raidos eta-
pų atitikmenų. iš ankstyvosios ikisokratinės antikos 
vydūnui imponavo vi–v a. gyvenusio joniečių filosofo 
materialistine pasaulio prigimtimi tikėjusio Herakleito 
efesiečio (apie 544–483) skelbta nuolatinio kintamumo, 
daiktų santykinumo koncepcija, ugnies, kaip visa ko 
prado, iškėlimas. Kad ta herakleitiškąja pasaulio objektų 
kintamybės koncepcija papildomai argumentuoja savo 
būties kaip nuolatinio vyksmo supratimą, vydūnas pa-
brėžia pats (1, 373). senovės religijų praktikuotas ugnies 
garbinimas padėjo mūsų mąstytojui suprasti, – ir tai pri-
mena herakleitiškąjį ugnies, kaip visa ko prado, suprati-
mą, – jog „viskas pareina iš vienos priežasties, kuri, kaip 
šviesos galia, visame veikia ir visur apsireiškia“ (3, 43).

vydūno filosofijoje galima rasti į akis krintančių 
sąšaukų su elejiečių filosofijos atstovo Ksenofano (apie 
580–480) panteistine koncepcija, skelbiančia, jog esanti 
viena dievybė, kuri yra nemateriali, nekintanti ir visa-
galė, kurią reikia suprasti kaip vidinę pasaulio, t. y. pa-
čiame pasaulyje, o ne anapus pasaulio esančią galią. vy-
dūno skelbiamo panenteizmo sutapimas su Ksenofano 
panteizmu yra dalinis – sutampa tai, kad abu mąstytojai 
skelbia dievo imanentiškumo idėją, bet ne abu, o tik vy-
dūnas pripažįsta ir transcendentinį dieviškosios būties 

aspektą. tačiau jiems abiem egzistuoja tik vienas visa ap-
imantis dievas (vydūnui) ar visa apimanti dievybė (Kse-
nofanui), o kitos realybės ir vieno, ir kito požiūriu nėra.

vydūno būties sampratoje galima rasti ir kito elėjie-
čio, Herakleito amžininko, parmenido (apie 540–470) bū-
ties teorijos atspindžių. pasak šio antikos mąstytojo, to, 
ką regime gamtoje, negalima vadinti būtimi, nes visi tie 
regimieji reiškiniai yra praeinantys, išnykstantys, liaujasi 
buvę. o tai, kas gali liautis buvęs, nėra būtis. būtis yra 
visada, ji – amžina, nekintanti ir nedaloma. parmenidas 
pabrėžė būtinybę būtį atskirti nuo reiškinių, tuo  lyg iš-
reikšdamas dualistinį požiūrį. vydūnui būtis – irgi amži-
na, nekintanti, neturinti erdvės, laiko ir priežastingumo 
dimensijų, kurios būdingos laikiniems, atsirandantiems 
ir sunykstantiems reiškiniams. tikroji būtis – už jų, o jie 
patys – nuolatinio vyksmo apraiškos. pasak vydūno, 
visi daiktai „randasi ir dingsta, kaip srovėje bangelės ir 
burbulai sukyla ir pranyksta. <...> žmonės pamiršta, kad 
visi daiktai pragaišta. o kur dar mintis, kad ta jų tikro-
vė yra nuolatinis kismas ir kad už jos turi būti kas nors 
būnamo, kas yra visų tų šmėksėjimų priežastis ir pagrin-
das.“ (1, 373–374) vydūnas, pabrėždamas, jog kintančių 
ir nykstančių materialių objektų (daiktų) nereikia laiky-
ti tikrąja realybe, kartu nurodo, jog jie vis dėlto yra tos 
tikrosios (nenykstančios ir nekintančios, transcendenti-
nės) realybės apraiškos, jos pavidalai, kylantys iš jos pa-
čios, o ne iš kitos, jai priešingos, realybės, kurios papras-
čiausiai nėra. vydūno požiūris – monistinis, konstatuojąs 
vienintelę dvasinę realybę, kurios nereikėtų skirti, kaip 
ragino parmenidas, nuo reiškinių, kurie, mūsų mąstyto-
jo tvirtinimu, esantys tos realybės „šmėksėjimai“, kylą 
iš jos pačios.

Kaip ir teosofams, vydūnui ypač imponavo vi a. 
vakarinėse jonėnų kolonijose – italijoje aktyviai veiku-
sių pitagorininkų idėjos ir konkreti veikla. šio sambūrio 
įkūrėjas pitagoras, gyvenęs apie 570–497 m., iš rytinių 
jonėnų kolonijų persikėlęs į vakarinę jų dalį, ėmėsi reli-
gijos ir etikos reformuotojo veiklos ir tuo tikslu Kronto 
mieste įkūrė sąjungą, besiremiančią slaptomis žiniomis 
operuojančia orfikų mistika. ta sąjunga plėtojo orfikų 
(mitologinio dainiaus orfėjo sekėjų) skelbtas idėjas apie 
žmoguje besigrumiančius jutiminį ir dionisiškąjį (išsiva-
duoti siekiančios sielos) pradus, apie sielos persikūniji-
mą (metempsichozę) bei jos išsivadavimą susiliejant su 
dievybe. tęsdami orfikų tradicijas, pitagorininkai rengė 
įšventintiems žmonėms skirtas apeigas – misterijas, ku-
rios turėjo padėti bendrauti su dievybe ir artinti susilie-
jimą su ja. tai, kad svarbią vietą tarp vydūno kultivuotų 
dramos žanrų užima misterija, turinti antikinei apeiginei 
misterijai artimų elementų, nemaža dalimi bus lėmusi 
mūsų mąstytojo ir dramaturgo pažintis su praktine reli-
gine pitagorininkų veikla. ta veikla vydūnui imponavo 
ir tuo, kad ypatingas dėmesys joje buvo skiriamas do-
rovinei žmogaus raiškai, moraliniam tobulėjimui kaip 
svarbiai sielos laisvėjimo formai. „senovėje (pav. pytha-
goras) priimdavo į aukštesnę mokyklą tik tuos mokinius, 
kurių pasielgimas, [tam] tikru būdu kvočiamas, įrodė, 
kad jų dorovė būdavo tinkamo aukštumo“4, – pabrėž-
damas doros svarbą pitagoro dvasinio tobulinimo siste-
moje, rašė mąstytojas. vydūnui turėjo būti itin artimos 
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pitagorizmo idėjos, kad siela yra netapati kūnui, t. y. 
egzistuoja atskirai nuo jo, kad ji gali susijungti su laisvu 
kūnu, kad ji gyvena ilgiau už kūną, t. y. ir po jo mirties. 
ir pitagorininkai, ir vydūnas kūną traktavo kaip sielos 
kalėjimą, kuriame ji įkalinta už prasikaltimus. siela iš 
kūno išsivaduosianti tada, kai atliksianti atgailą už kal-
tes, tad kūniško gyvenimo tikslas esąs juo naudotis kaip 
galimybe to išsivadavimo siekti, gerais darbais ir religi-
ne praktika nusimesti susikaupusių kalčių naštą. šitoks 
pitagorininkų įsitikinimas buvo labai panašus į indiškąją 
karmos doktriną, pagal kurią siela turi tol grįžti į žemiš-
kus gyvenimus, kol įveiks vadinamąją karminę naštą – 
kūniškuose gyvenimuose susikaupusių blogų poelgių 
apnašas. tą indiškąją doktriną ir pitagorininkų idėjas 
apie metempsichozę vydūnas vienu metu bus perėmęs 
iš teosofų. pitagorininkai buvo ne tik religinių apeigų 
atlikėjai bei jų prasmės aiškintojai, bet ir mokslininkai, 
ypač reikšmingai pasidarbavę matematikoje. moksli-
niais jų atradimais vydūnas domėjosi mažiau, tačiau 
jam imponavo jų mokslo tyrimais patvirtintas įsitikini-
mas tobula pasaulio tvarka, harmonija, kurią jie regėjo 
skaičiuose.

ypač ryškūs vydūno filosofijoje klasikinio graikų fi-
losofijos laikotarpio (v–iv a.) – sofistų, sokrato, platono, 
aristotelio – idėjų atšvaitai. mūsų mąstytojo gyvenimiš-
kieji idealai bei jų intelektinis pagrindimas bene labiau-
siai siejasi su didžiųjų šio laikotarpio išminčių sokrato 
bei platono ir šiek tiek su aristotelio idėjiniu palikimu.

sokratas (469–399) vydūnui buvo tikro išminčiaus, 
atsidėjusio dvasiniam tėvynainių žadinimui pavyzdys. 
toks pasišventėlis buvo ir pats vydūnas, norėjęs, pasak 
jo paties, „būt buvęs tautoje aiški žmoniškumo apraiška 
ir tuo kitus tam žadinęs“5. taikliu lietuvių išeivijos filo-
sofo rapolo serapino pastebėjimu, „vydūno ir sokrato 
giliausios intencijos, gali sakyti, tobulai sutampa: abu 
be jokių išlygų savo gyvenimus buvo paskyrę tiesos bei 
išminties ieškojimui ir sielos tobulinimui“6. svarbiausias 
sokrato, kaip ir vydūno, domėjimosi objektas buvo žmo-
gus – tai, kas jame esmingiausia ir ką galima pakeisti bei 

patobulinti. pagrindinė sokrato apmąstymų sfera buvo 
etika, o svarbiausia sąvoka – dora. sokratui dora – besą-
lygiškas gėris, o dorovinės žmogaus savybės – svarbiausi 
dėmenys, aiškiausiai išreiškiantys žmogaus esmę. vy-
dūnui dora – taip pat svarbiausioji žmogaus esmės, t. y. 
jo dvasingumo apraiška, kuria jis, būtent kaip žmogus, 
atsiskleidžia santykyje ir su pačiu savimi, ir su kitu žmo-
gumi bei aplinkiniu pasauliu. „dorovėje žmogaus esmė 
atsišaukia į kitų žmonių esmę“ (1, 496), – konstatuoja 
mūsų mąstytojas. sokrato maksimą, jog dora – besąly-
giškas gėris, visiškai atitinka vydūniškoji maksima, dorą 
laikanti žmoniškumo raiškos viršūne ir kertiniu kultūros 
pamato akmeniu, be kurio kultūros tiesiog nebūtų. „ma-
niau, kad ji (kultūra – V. B.) turi būt matoma žmonišku-
mo vyravime žmogaus gyvenime, – rašo vydūnas. – bet 
tuo įsirodo tai, kas paprastai vadinama dorove.“ (3, 395)

savo esme sokrato ir vydūno doros prigimties aiški-
nimai labai panašūs. pasak sokrato, dorovės normos yra 
„nerašytos“ ir ne žmonių sukurtos, bet visiems vienodos, 
nors susitarimo dėl jų nebūta. jos yra tarsi pačios iš savęs, 
savaiminė duotybė ir be išlygų priimamos. didžiosios 
dorybės, tokios kaip teisingumas, drąsa, santūrumas yra 
teigiamai vertinamos visur ir visada. dora yra visur ir vi-
sada viena. taigi, jeigu ji nėra žmonių susitarimo rezulta-
tas, ją reikia traktuoti kaip duotą pačios dievybės. pačiam 
sokratui dorovinius sprendimus, sulaikydavusius jį nuo 
blogo poelgio, padiktuodavęs vidinis balsas, kurį reikė-
tų traktuoti religiškai, t. y. kaip nuorodą, jog per jį, tą 
balsą, dievybė teikia pagalbą žmogui. vydūnui nebuvo 
jokių abejonių, kad dora yra dieviškosios raiškos žmo-
gaus elgesiu forma. dora, pasak vydūno, yra reiškinys, 
kurį neginčijamai vertiname kaip tiesioginį žmoniškumo 
požymį, kaip „paties žmoniškumo vainikavimą“ (1, 495). 
o tame, „kas yra tikrai žmoniška, dieviškumas su žmo-
niškumu sutampa“ (1, 519). vydūnui, kaip ir sokratui, 
atrodo, kad tikro žmoniškumo vertus, nuo blogio ap-
saugančius sprendimus žmogui diktuoja vidinis balsas. 
sokratui – tai vidinio demono balsas, vydūnas tą balsą 
įvardija kaip sąžinę. ją mūsų mąstytojas laiko išminties 
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balsu žmoguje, „ypatingu žinojimu“, „ypatingu išmin-
ties raginimu“. sąžinė, vydūno manymu, yra asmenybės 
savimonės gelmėse slypinti, tiesiogiai iš pačios dvasinės 
esmės kylanti, niekada neklystanti savęs vertinimo galia, 
kuria tikima be jokių įrodymų, intuityviai.

sokratas ir vydūnas panašiai traktavo doros ir lai-
mės santykį. dorą laikydamas aukščiausiu gėriu, sok-
ratas teigė, kad laimingas gali būti tik tas, kuris tą 
aukščiausią gėrį pasiekia. o jį pasiekia tas, kuris yra be-
sąlygiškai doras. vydūnas doroje implikuotą aukščiausią 
gėrį irgi laiko tikrosios žmogaus patiriamos palaimos šal-
tiniu. „žmoniškesniam, išmintingesniam pastoti yra to-
dėl tiek jau, kiek palaimingesniam būti. tat liudija visuo-
met ir visur patyrimas. išmintingasis yra nuolatai pilnas 
ramybės, pilnas palaimos“ (1, 56), – teigė mūsų mąstyto-
jas. tiesa, sokratas pabrėžė ne tik doros, kaip aukščiausio 
gėrio, siekiamybės svarbą, bet ir siejo gėrį su utilitariai 
suvokiama nauda, t. y. geru laikė tokį elgesį, kuris teikia 
naudą. vydūnui bet koks utilitarus, į naudą, kaipo tokią, 
orientuotas nusiteikimas buvo visiškai svetimas.

vydūną ir sokratą sieja ir žinojimo vaidmens, ug-
dančio aukštą dorovę iškėlimas. sokratiškajame etiniame 
intelektualizme pabrėžiama, jog bet koks blogis atsiranda 
iš nežinojimo, jog žinojimas yra ne tik pakankama doros 
sąlyga, bet ir ji pati, arba dora yra žinojimas. jei gėris yra 
naudingas ir garantuoja laimę, tai žinantis būtinai to gėrio 
sieks. vydūnui irgi atrodė, jog iš nežinojimo randasi dau-
gybė blogybių, žmogus klaidžioja ir daro daug neteisingų 
žingsnių kelyje į palaimą, pagaliau ir pačia palaima laiko 
visai ne tai, kas iš tikrųjų ji yra. norėdamas prasmingai 
gyventi ir dirbti, tobulėti, siekti žmoniškumo vyravimo 
pačiame savyje bei aplinkoje žmogus, pasak vydūno, 
pirmiausia „turi pasistengti numanyti savo asmenybės 
ir visos esaties pagrindą ir jam pasišvęsti“ (3, 256), nes 
jam „lemta su žinojimu gyventi vienybėje su visa visu-
ma, kurios jis, kaip kiekvienas daiktas, yra dalelė“ (1, 27). 
Kitaip tariant, žmogus privaląs pirmiausia pažinti save ir 
pasaulį, ir tik to pažinimo pagrindu pats keistis bei per-
tvarkyti aplinką, nusistatyti gyvenimo būdą. vydūnui, 
kaip ir sokratui, pažinimas buvo neatsiejamas nuo doro-
vinių principų laikymosi, nuo pačios dorovės vaidmens 
savo elgsenoje stiprinimo. „mokslas daug reiškia, bet 
nieko [nereiškia], jeigu žmogus nesistengia gyventi do-
rovingai“7, – teigė vydūnas, pabrėždamas dorovingumo 
svarbą ugdant pažinimo gebėjimus. tik laikantis aukštos 
dorovės esą galima pasiekti giluminį žinojimą, kurį vy-
dūnas vadino išmintimi. siekiant to giluminio žinojimo, 
t. y. išminties, pasak mūsų mąstytojo, mokslo teikiamos 
žinios apie pasaulį ar netgi išminčių aiškinimai apie būties 
slėpinius atlieką nors ir svarbų, bet tik pagalbinį, daugiau 
impulsų, vaidmenį. tikroji tiesa esanti neatsiejama nuo 
gėrio, tad jos siekiant esą būtina kartu siekti ir gėrio, t. y. 
doroviškai tobulėti. pastangos doroviškai bei dvasiškai to-
bulėti, pasak vydūno, priartina žmogų prie dievo, kuris ir 
yra pati tiesa. dvasinį tobulumą pasiekusiam žmogui tie-
sa atsiverianti pati, ir jis tampa išmintingas, aiškiai suvo-
kiąs būties esmės slėpinius. aiškinimui, kaip tos išminties 
siekti, t. y. dvasiškai tobulėti, iš esmės ir skirta visa vydū-
no filosofija. jo siūlomi tobulėjimo keliai yra iš esmės sava 
indiškųjų dvasinio laisvėjimo kelių, t. y. jogų, moduliacija. 

tie keliai – nesavanaudiškas veikimas (karma joga), paži-
nimas (jnana joga), meilės siekimas (bhagti joga) ir tobulas 
savo prigimties įvaldymas (raja joga). vydūno aiškinimai 
yra tarsi jnana jogos realizavimas, žinių apie būties ir žmo-
gaus prigimties slėpinius pateikimas. tų žinių įsidėjimas į 
protą, į atmintį dar nereiškiąs pačios išminties nušvitimo. 
ji nušvis tada, kai žmogus savo pastangomis, eidamas dar 
ir kitais tobulėjimo keliais, pasieks pakankamą dvasios 
brandą. vydūniškąjį pažinimo ir aukščiausio gėrio sieki-
mo kelią galima apibūdinti kaip mistinį, kaip artimą tam, 
kurį propagavo pitagoriečiai, o antikos epochos pabaigo-
je – neoplatonizmas (apie jį kalbėsime vėliau).

sokrato mokymas buvo grįstas protu įgyjamo žino-
jimo aukštinimu. antikos išminčius buvo įsitikinęs, kad 
įgydami žinių, pasiekiame gėrį, o su juo – naudą ir laimę. 
todėl žinių siekimą jis laikė itin svarbiu dalyku ir savo 
gyvenimą skyrė mokymui, kaip jų siekti. sokratas nesi-
stengė perteikti žinių, o stengėsi kartu su savo mokiniais 
pats jų ieškoti. jo žinojimo teorija buvo žinių ieškojimo 
teorija, akcentuojanti žinių įgijimo būdą. tas būdas – ne 
mistinis, kokį praktikavo ir propagavo vydūnas, o inte-
lektinis, loginis, grįstas diskusijomis ir protiniu bendra-
darbiavimu. diskusijose su mokiniais sokratas stengėsi 
įveikti paviršutinį, tariamą žinojimą tam, kad būtų ieš-
koma gilesnio, tikrojo žinojimo, kurį kiekvienas žmogus 
turįs ir kurį reikia jam padėti loginiu keliu išgauti. pats 
sokratas buvo tas pagalbininkas. ieškodamas dorovės 
sąvokų ir jomis apibrėžiamų dorovės reiškinių bendrųjų 
savybių, sokratas pritaikė definicijos (apibrėžimo) ir in-
dukcijos (kai einama nuo atskiro prie bendro) metodus. 
nustatęs bendruosius kokio nors reiškinio (pavyzdžiui, 
teisingumo) bruožus, jis nuspręsdavo, kas yra tas reiški-
nys (teisingumas) ir apibrėždavo jo sąvoką.

nors vydūno ir sokrato tiesos bei aukščiausio gėrio 
ieškojimo metodikos buvo skirtingos, tačiau jiems abiem 
bendra tai, kad jie buvo atsidavę to ieškojimo mokyto-
jai, patys gyvenę taip, kaip mokė, orientavęsi į tą patį 
aukščiausią gėrį ir panašiai suvokę jo esmę. todėl neat-
sitiktinai sokrato vardas dažnai minimas filosofiniuose 
vydūno tekstuose.

tačiau tarp dažniausiai vydūno minimų antikinės 
filosofijos atstovų aptinkame kito didžio atėniečio mąs-
tytojo platono (427–347) vardą. šis pirmosios graikų 
idea listinės filosofinės sistemos kūrėjas mūsų mąstytojui 
imponavo visuotinai pripažintu autoritetu bei didžiu-
liais nuopelnais visai tolesnei vakarų filosofijos raidai. 
vydūnui buvo artima pati platoniškoji sistema ir ypač 
kai kurie jos elementai. tie elementai sutapo su atitin-
kamais senosios indų filosofijos (didžiąja dalimi vedan-
tos) elementais. juos eksploatuodami teosofai rėmėsi ir 
vedanta, ir platonu. jie abu šiuos šaltinius laikė pagrin-
dinėmis jų doktriną maitinusiomis versmėmis. vydūnui, 
sekusiam teosofų pėdomis, į intelektinį akiratį platonas 
bus pirmiausia patekęs per teosofiją, o vėliau imta gilin-
tis į pačius antikos mąstytojo veikalus ir tiesiogiai remtis 
ten dėstoma išmintimi. taigi, platonas galėjo būti vienas 
tiesioginių (šalia senosios indų filosofijos) vydūno filo-
sofijos sistemą formavusių šaltinių.

vydūnui tiesiog sava buvo platono plėtojama min-
tis apie transcendentinę būtį, esančią anapus empirinio 
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pasaulio. platonas manė esant ne vieną, o dviejų rūšių 
būtį, kurių viena – juslėmis suvokiama, sąvokomis pa-
žįstama, kintanti  ir nykstanti, kita – ideali ir nekintanti, 
amžina. daiktai ir idėjos sudarą dvi skirtingas sferas. 
apie daiktus galima pasakyti, kad jie tampa ir nyksta, 
taigi, iš esmės jie nėra būtis, o idėjos būna, jos amžinos 
ir nesunaikinamos, jos – tikrosios, realios būties apraiš-
ka. realios, idealiosios, būties atžvilgiu daiktai yra joje 
esančių amžinųjų idėjų atspindžiai, panašiai kaip jus-
lėmis suvokiamų daiktų atžvilgiu yra jų atspindžiai ar 
šešėliai – laikini ir pranykstantys. daiktai – laikinosios 
realiosios, idealiosios, būties apraiškos. regimojo pa-
saulio tvarka – idėjų pasaulio atspindys. Gamta, pasak 
platono, – tikslingas dievo kūrinys, sukurtas vadovau-
jantis turima idėja: panašiai kaip žmonės kuria daiktus 
pagal susidarytą jų idealų pavyzdį, taip ir dievas turi 
susidaryti savo kuriamojo pasaulio idėją. platono būties 
sampratoje svyruojama tarp imanentinės ir transceden-
tinės idėjų prigimties paaiškinimo: arba jos, kaip gryna 
idealybė, tarnaujanti pažinimui ir veiklai, yra tik prote 
(imanentinė idėjų prigimtis), arba kyla iš mums nesu-
prantamos, nežemiškos dieviškos realybės (transcenden-
tinė idėjų prigimtis). platono dialoguose nėra nuosekliai 
laikomasi kurio nors iš šių paaiškinmų. dažniau randa-
mas imanentinei sampratai artimesnis paaiškinimas, bet 
esama ir teiginių, jog idėjos egzistuoja „antdangiškose 
vietose“, t. y. yra transcendentinės. platoniškasis būties 
supratimas yra dualistinis, nes jame daiktų ir idėjų pa-
sauliai priklauso skirtingoms sferoms – empirinei, laiki-
nai ir idealiai, amžinai. vydūno būties samprata – nuo-
sekliai monistinė. jam tėra viena dvasinė realybė, kuri 
atsiskleidžia per pasaulį. pasaulis – ne dvasinės realybės 
atspindys ar šešėlis, o jos išraiškos forma, tokia pat reali 
kaip ir pati dvasia. tačiau ir jam tas pasaulis yra nuo-
lat kintantis, praeinantis ir todėl tik sąlygiškai realus, o 
dvasia, iš kurios tas pasaulis kyla ir kurion vėl grįžta, – 
amžina ir nekintanti. atsiskleidusi per pasaulį, ji kartu 
grynu savo pavidalu yra virš pasaulio. vydūnas savojo 
ir platoniškojo būties sampratos skirtumo neryškino, su 
platonu nepolemizavo. jam ne taip svarbu buvo, kaip 
platonas aiškina šiapusinio pasaulio prigimtį, o veikiau 
tai, kad tikrąja realybe jis laiko transcendentinę būtį, o 
pasaulį – tik jos atspindžiu ir tik sąlygiškai realiu.

panašiai vydūnas ir platonas aiškino sielą, jos pri-
gimtį bei santykį su kūnu. platonas sielą laikė gyvybės 
veiksniu, savaiminio ne iš kūno kylančio judėjimo šaltiniu. 
būdama veikli ir judanti, ji esanti priešingybė nejudriai, 
inertiškai materijai, taigi, ji nemateriali. apie tą jos ne-
materialumą galima spręsti pagal pažintinę jos galią. juk 
siela neturi nei kūniškųjų juslių, nei jų pagavos organų, 
pavyzdžiui, akių, ausų, kuriomis suvokiamos spalvos ar 
garsai, bet ji suvokia juslėms neprieinamas savybes, tokias 
kaip tapatybė, panašumas, skirtumas, būtis ir pan. pasak 
platono, siela pati įžvelgianti bendrąsias daiktų savybes ir 
jas pažįstanti nepadedant jokiems jutimo organams. paži-
nimas esąs vieningas procesas, tad, kaip samprotauja pla-
tonas, siela pažįsta ne tik bendrąsias daiktų savybes, bet ir 
konkrečius apčiuopiamus daiktus ir individualiąsias jų sa-
vybes, kurias fiksuoja kūno organai. Kūnas bei jo pojūčiai 
sielai esantys pažinimo įrankiai. siela arba pažįsta pati tie-

siogiai, arba kūno pojūčiais ir organais pasinaudoja kaip 
tarpininkais. labiausiai pažintinė sielos funkcija išryškėja 
dėl to, kad ji žino idėjas, su kuriomis kūnas neturi jokio 
sąlyčio. platonui žmogus yra kūną valdanti siela, kuri yra 
nemirtinga. susijusi su kūnu, ji esanti lyg trijų dalių – pro-
tingoji, impulsyvioji, ir juntančioji. pati siela siauresniąja 
prasme esanti protingoji, kuri kartu su juntančiąja ir im-
pulsyviąja sudarančios sielą, suprantamą plačiąja prasme. 
juntančioji dalis siejama su biologiniu kūno aspektu, o 
impulsyvioji – su psichologiniu.

vydūnas sielą irgi besąlygiškai laiko nemirtingu 
dvasiniu pradu, kuriame akumuliuota pati žmogaus 
esmė, o jai kūnas yra tik raiškos priemonė. pasak mūsų 
mąstytojo, patsai žmogus „randamas ne kūne, bet to-
kioje jėgoje, tame dvasiniame prade arba principe, kurs 
kūnu apsireiškia. šitas dvasinis pradas kaip tik yra siela. 
<...> o kadangi jį vadiname siela, reiks sakyti, kad žmo-
gus yra siela arba siela yra žmogus. ši siela apsireiškia 
kūnu. jis yra jos priemonė ir įrankis. materijinis dalykas 
vartojamas dvasinio.“ (3, 291; čia ir toliau citatuose iš-
skirta vydūno) Kaip ir platonas, vydūnas aiškina, kad 
su kūnu susijungusi siela naudojasi jame veikiančiomis 
biologinėmis bei psichinėmis galiomis ir irgi yra tarsi tri-
jų dalių – augmeniškoji (platonui biologinė), gyvuliškoji 
(platonui impulsyvioji, psichinė) ir pati dvasia – siela 
(platonui protingoji).

vydūniškasis sielos pažintinės galios aiškinimas irgi 
turi ryškų platoniškojo aiškinimo atspalvį, nors kons-
truojamas kitaip negu platono. pasak mūsų mąstytojo, 
žmogus, naudodamasis kūno juslių duomenimis ir proto 
sugebėjimais, eksploatuojąs tik menką savo pažintinių 
galių dalį ir tuo grįstas pažinimas esąs ribotas. į žemiš-
kojo gyvenimo vyksmus pasinėręs ir savęs pažinti ne-
sistengiąs šių laikų žmogus net nebesuvokiąs tikrosios 
savo prigimties, ją kildinąs iš kūniškosios prigimties ir 
tos prigimties kriterijais bei reikmėmis vadovaudama-
sis pažįstąs ir keičiąs pasaulį. tikroji gelminio pažini-
mo galia slypinti žmoniškumo esmę akumuliuojančia-
me branduolyje – sieloje. „nežino žmogus, kad... visa 
yra įglausta į jo esmę, į žmoniškumo pradą, į žmogaus 
dvasią – sielą. nežino, kad jis gali visą tą turtą (juslėmis 
ir protu įgytą žinojimą – V. B.) aplieti ir prisunkti savo 
šviesa“ (3, 289), – konstatuoja vydūnas, pridurdamas, 
kad „pilnasis žinojimas tesiranda, kuomet žmogus žino 
save esant tatai, kas visas pasaulio žinias, kas patį ži-
nojimą gali pagauti ir priimti, kuomet žino save esant 
šviesos versme, žino save kylant iš amžinai šviesiojo vi-
sumos pagrindo. <...> žino, kad žmoniškumo esmė yra 
viso pasaulio žinojimo akstinu ir žadintoju.“ (3, 289–290) 
taigi, ir platonui, ir vydūnui žinojimo galia ir pats žinoji-
mas sklinda iš žmogaus sielos, kuri yra transcendentinio 
dvasingumo apraiška.

platono dialoguose (ypač Gorgijuje ir Fedone) kalbant 
apie nemirtingos sielos ir kūno santykį, panašiai kaip 
pitagoriečių mokyme, aiškinama, kad siela egzistuoja ir 
be kūno. dėl nuodėmės ji susiejama su kūnu, tarsi jame 
įkalinama tam, kad tą nuodėmę išpirktų. po kūno mir-
ties nuo nuodėmių naštos išsivadavusi siela mėgaujasi 
nesudrumsčiama palaima. vydūno eschatologija panaši. 
joje kalbama apie daugelį sielos inkarnacijų, pakartotinių 
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įsikūnijimų, kurių grandinė tęsiasi tol, kol siela neapsiva-
lo nuo vadinamųjų karminių apnašų, atsirandančių dėl 
žemiškuose gyvenimuose daromų nuodėmių. tie žemiš-
ki gyvenimai – galimybė visiškai išsivaduoti tobulėjant, 
įveikiant silpnybes, geru elgesiu eliminuojant anksčiau 
sukaupto blogio pasekmes, pasiekiant tikrojo žinojimo 
šviesą. toks išsivadavimas reiškia patekimą į amžinosios 
palaimos būvį, individualios sielos susiliejimą su absoliu-
tu8. vydūniškoji sielos inkarnacijų samprata perimta iš 
teosofiškųjų bei indiškųjų vedantos šaltinių (daugiausia 
iš upanišadų). su platoniškąja samprata ji yra analogiška, 
bet genetiškai nesusijusi ir šiek tiek nuo jos skiriasi. vy-
dūno (kaip ir vedantos) sampratoje žmogus savo likimą 
ir sielos išsivadavimą gali paveikti tobulėdamas žemiška-
jame gyvenime, bet po kūno mirties siela nieko paveikti 
nebegali, ji tik gauna atpildą – arba įsilieja į absoliutą, 
arba turi vėl grįžti tęsti žemiškos kelionės tobuluman. 
platono eschatologijoje siela veikia ir po kūno mirties bei 
pati renkasi likimą būsimajame kūniškajame gyvenime.

ryški vydūno ir platono sąsajų sfera yra ir socialinių 
problemų, daugiausia susijusių su valstybės ir valdžios 
paskirtimi bei funkcionavimu, sfera. vydūnas su sociu-
mu susijusius klausimus nagrinėja remdamasis vakarų 
socialinių idėjų raidos kontekstu. šiame kontekste plato-
nas vydūnui yra viena ryškiausių figūrų, vienas įžval-
giausių ir išmintingiausių valstybės paskirties aiškintojų, 
kurio įžvalgos esančios daug gilesnės už daugelio vėles-
nių laikų teoretikų socialines koncepcijas.

ir platonui, ir vydūnui pati žmogaus ir visuomenės 
santykio problema buvo labai svarbi. platonas jai skyrė 
vieną pagrindinių savo veikalų Valstybė, aptarė kituose 
dialoguose (pavyzdžiui, Politike, Įstatymuose). vydūnas 
ją išsamiai nagrinėja traktate Tautos gyvata (1920). šiame 
traktate autorius prisipažįsta, jog „norėta parašyti, kaip 
gal platonas parašė savo Politeią“, t. y. pateikti savąją, 
analogišką platoniškajai, valstybės ir jos santykio su 
žmogumi koncepciją. mūsų mąstytojas šią koncepciją 
kūrė remdamasis savuoju žmogaus esmės ir jo misijos 
pasaulio raidoje supratimu, atsižvelgdamas į socialinę 
bei politinę savo gyvento laiko realybę bei gilindamasis 
į tai, kaip minimą santykį aiškino praeities mąstytojai, o 
ypač platonas, kurio pavyzdžiu sekdamas pats ėmėsi to 
aiškinimo. svarbiausia kūrimo intencija – tarnauti nepri-
klausomybės keliu pradėjusiai eiti lietuvai, nubrėžiant 
tinkamiausias, mąstytojo manymu, to kelio gaires.

platoniškoji ir vydūniškoji žmogaus ir valstybės san-
tykio koncepcijos, kad ir turėdamos ryškių bendrumų, 
nebuvo visai analogiškos, kai kuo ir skyrėsi. tačiau vy-
dūnas, remdamasis viena ar kita platono socialine idėja, 
nesistengė rodyti, kur su juo nesutinka. abiem mąsty-
tojams labiausiai rūpėjo, kad valstybės9 funkcionavimas 
būtų grįstas gėrio ir teisingumo principais ir kad ji pa-
dėtų įgyvendinti pačią gėrio idėją, reiškiančią, jog gėris 
yra visa ko šaltinis, pirmoji priežastis, dėl kurios atsirado 
pasaulis, ir galutinis tikslas, į kurį jis eina. taigi idealios 
valstybės tikslas turėtų sutapti su šiuo būtiškuoju pasau-
lio raidos tikslu. abu mąstytojai aiškino, kaip valstybė to 
tikslo turėtų siekti. vydūnui svarbiausios buvo tos plato-
no įžvalgos, kurios rodė jo orientaciją, socialinį gyvenimą 
kreipiančią į dermę su dieviškuoju būties pagrindu. pla-

tonas aiškino, jog valstybė turinti būti sutartinai, darniai 
ir tikslingai veikianti socialinė struktūra, analogiška svei-
kam organizmui, prilygstanti dvasinio išganymo siekian-
čiam žmogui, taigi, pati to išganymo, kaip galutinio tiks-
lo, siekianti. tą siekimą  ji galinti realizuoti, sudarydama 
sąlygas žmogaus dvasinei veiklai ir kūrybai. o tas sąlygas 
garantuoti ji gali pati būdama sveika ir stipri. tokia vals-
tybė esanti svarbiausias žmonių bendruomenės gyveni-
mo tikslas. tad žmogus turįs besąlygiškai siekti to tikslo ir 
privaląs daryti tai, „kas jam priklauso“, ko iš jo reikalauja 
tasai bendras visų tikslas. valstybės dalys turi priklausyti 
nuo visumos, o ne visuma nuo jos dalių. taigi platoniško-
je valstybėje pirmon vieton iškeliama ji pati, o ne žmogus. 
Kadangi yra vienas bendras valstybės tikslas, neleistina, 
pasak platono, kad kiekvienas jos pilietis savarankiškai 
siektų savojo gėrio. to gėrio turi siekti visas organizmas, 
o žmogus yra jo dalelė. valstybė turi būti valdoma re-
miantis teisingumo principu, lemiančiu jos raiškos darną, 
kuri galima tik tada, kai kiekvienas rūpinasi ne tuo, kas 
jam pačiam naudinga, o tuo, kas naudinga valstybei. to-
dėl tokioje valstybėje yra svarbu, kad kiekvienas dirbtų 
tik tai, kas jam priklauso: vieni augina gyvulius, rūpinasi 
maistu, kiti parūpina įvairių gyvenimo reikmenų – dra-
bužių, apavo ir pan., treti gina kraštą, ketvirti užsiima 
valdymu. taip susidarą trys luomai – valdovų (jais turi 
būti filosofai), karių-sargybinių ir gamintojų.

tokį žmonių suskirstymą į luomus platonas grin-
dė jų prigimtimis, duotomis paties kūrėjo. jo dėka vieni 
esantys išmintingi, besivadovaujantys protu, galį ir ki-
tiems vadovauti, kiti – pasižymį narsumu, drąsa, suda-
rantys sargybinių ir karių luomą, treti yra skirti gaminti 
ir paklusti aukštesniems luomams. tačiau priklausymą 
privilegijuotam ar pavaldžiam luomui sąlygoja ne indi-
vido kilmė, t. y. ne tai, kokioje šeimoje (amatininko, ka-
rio ir pan.) jis gimė, o dorovinės ir dvasinės jo savybės, 
atsineštos gimstant, t. y. duotos paties kūrėjo. teisingai 
organizuota valstybė turinti tas savybes pastebėti ir pa-
gal jas augančią kartą paskirstyti į luomus.

valstybė, vadovaudamasi žinojimu, kas yra gėris, 
savo gyvenimą tvarkys taip, kad to gėrio būtų siekiama. 
o tą žinojimą geriausiai perpratę yra filosofai, kurie ir 
turėtų vadovauti valstybei. jie, valdovai, bei valstybės 
saugojimo prasmę gerai suprantą kariai turį atsiriboti 
nuo materialinių gėrybių, nuosavybės pamėgimo, kurį 
platonas laiko didžiausiu visuomenės blogiu, priešin-
gybe gėriui, kurio reikią besąlygiškai siekti. Gamintojų 
luomui, kurio pati prigimtis labiau linkstanti prie ma-
terialinių reikmių tenkinimo, tokie aukšti reikalavimai 
nekeliami. šia prasme jie yra lyg ir laisvesni, tačiau ir jų 
gamybinės veiklos produktai nėra jų savitikslio turtė-
jimo galimybė – išmintingai tvarkomoje valstybėje tais 
produktais disponuoja valdovai ir jie skiriami tam, kad 
egzistuotų valstybė ir funkcionuotų aukštesnieji luomai.

vydūnas valstybės funkcionavimą susieja su tauta. 
jam tauta pagal svarbiausią jos paskirtį iš esmės yra tai, 
kas platonui yra valstybė. o valstybei mūsų mąstytojo 
socialinėje koncepcijoje tenka lyg ir pagalbinis tautos mi-
sijos vykdymo įrankio vaidmuo. tautos ir valstybės funk-
cijos šioje koncepcijoje susipina, ir tai, ką platonas skiria 
valstybei, vydūnas kartais skiria tautai, kartais valstybei, 
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bet tautos ir valstybės jis nesutapatina ir netgi pabrėžia 
ontologinį jų skirtumą. tauta esanti tarsi gyvas organiz-
mas (platonui jis yra valstybė), natūralus dvasiniame 
absoliute šaknis turintis ūglys, organiškas visumos ga-
lių raiškos vienetas, savotiškas žmogaus analogas, turįs 
savo kūną, gyvybę, psichikos, minčių ir dvasios pasau-
lį. jos misija ir uždavinys – padėti žmogui aktualizuoti 
savo dvasios galias, t. y. būti sąlyga, „kuri kiekvienam 
tautos vaikui derėtų aukščiausiajam savo žmoniškumui 
apreikšti“ (1, 244) ir taip suartėti su dievu. platonas, kaip 
minėta, tokią misiją skyrė pagal idea lų jo modelį tvarko-
mai valstybei. vydūnas pabrėžia, jog pačių žmonių pa-
stangomis tvarkoma valstybė gali tapti instrumentu, pa-
dedančiu tautai šią misiją įgyvendinti. Kad tokia ji taptų, 
reikia, jog savo funkcionavimą ji priderintų prie kiekvie-
nos tautos savasties, jog apskritai sietų jį su tauta, kuri 
yra paties dievo kūrinys. vydūno koncepcijoje valstybės 
paskirtis didžiąja dalimi yra sudaryti tautai kuo geresnes 
sąlygas realizuoti savo dvasines potencijas, kurias aktu-
alizuojantis žmogus vis labiau atsiskleistų kaip dvasinė 
esybė ir pasiektų tikrąją laisvę, santarvę su savimi pačiu, 
visa žmonija bei dievu. „žmonijos širdin kelias eina per 
tautos širdį, – tvirtina vydūnas. – o taip eina kelias pa-
saulio ir visumos priežastin.“ (1, 116) mąstytojo teigimu,  
„iš valdžiavos (t. y. valstybės – V. B.) kiekvienas išeiti gali 
ir nusikelti į kitą. bet iš kraujo santykių išeiti nė vienas 
negali. čia jis rištas visiems amžiams, kol nėra atlikęs 
savo uždavinio. Gyvenimo įstatymas yra žmogui už-
metęs giminės ir tautos tinklus.“ (1, 127–128) taigi, tau-
tą vydūnas postuluoja kaip metafizinę duotybę, kurios 
ignoruoti nevalia. žvelgdamas į tautos situaciją istorijo-
je bei savo laiko dabartyje, mąstytojas konstatuoja, jog, 
būdama vieno kraujo, vieno psichinio gyvenimo, vienos 
kalbos“ bendrovė, tauta toli gražu dar netapo harmo-
ningu socialiniu vienetu, kokiu jai pagal dievo užduotį 
derėtų būti. ją skaldė ir tebeskaldo socialinė jos narių 
nelygybė, jos viduje nuolat vykstanti luomų kova, o tos 
kovos variklis – materialiniai žmonių interesai (1, 284). 
tuos prieštaravimus įveikusios  ir nepriklausomą būtį 
pasiekusios tautos ateitis turinti būti orientuota į tai, kad 
ji taptų „bendrovė nebe visokioms prekėms gaminti, bet 
žmoniškumui augint ir tuo pasauliui kurt“ (1, 286). tokia 
tautos egzistencijos prasmė iš esmės sutampa su platono 
projektuotos idealios valstybės būties prasme. o tai, ką 
vydūnas pavadino bendrove, ir yra valstybės susikūri-
mas tautoje. valstybė, pasak mūsų mąstytojo, – tai tautos 
žmonių susikuriama tvarka jų tarpusavio santykiams re-
guliuoti. valstybė, būdama nebe visumos galių kūrinys 
(kas yra tauta), o pačių žmonių tvarkymosi, tarpusavio 
santykių reguliavimo padarinys, paprastai esanti tokio 
lygio, koks yra tuometinis joje gyvenantis žmogus, ko-
kia jo orientacija, tikslai, pasaulio, gyvenimo prasmės ir 
laimės supratimas. žmogus dar tebėra augantis ir toli 
gražu neįveikęs „pažmoniškumo“, netobulas, todėl ir jo 
kuriama valstybė turinti jo netobulumo bei jo klaidžioji-
mų žymių. svarbiausia orientacinė valstybės tobulinimo 
gairė turėtų būti – „visiškai prisitaikinti prie tos tvarkos, 
kuri tautos gyvatoj kūrybos yra nutiesta“ (1, 297). o 
„tautos gyvatai“ kaip pagrindinį tikslą kūryba (tiksliau 
būtų sakyti kūrėjas) yra iškėlusi žmoniškumo žadinimą 

ir stiprinimą. tačiau buvusiose ir esamose valstybėse so-
cialinę tvarką lėmė ir lemia ne tas aukščiausias tikslas, o 
tik su žemiškais poreikiais susiję žmonių veikimo tikslai. 
Kitaip tariant, žmonių santykius valstybėje determinuoja 
interesai, o šie kylą iš gamtiškosios žmogaus prigimties 
dalies. interesų, veikimo tikslų pobūdį nulemia tai, kuri 
žmogaus gamtiškosios prigimties sfera reiškiasi akty-
viausiai. žmogus turįs kūrybingumo potenciją ir jis no-
rįs kurti tokį pasaulį, koks jam atrodo geriausias. jeigu 
nusveria primityviausioji, kūniškoji sfera, „jos reikme-
nės šitam žmogaus kūrimui bus svarbiausios; jei savo 
gyvumą jis jaus geismų sferoje – „toji jį vers sau statyt 
pasaulį jų būdu“, o jei žmoguje nusvers mąstymo galia, 
jis norės matyti proto valdomą pasaulį (1, 289). Kokius 
žmogus tikslus turės, tokiems panaudos valdžios jėgą, 
pavergs kitus žmones. tad valdžios pobūdį nulemia ne 
ekonominiai interesai, o ją turinčių žmonių saviraiškos 
įsitvirtinimo, kuo stipresnio savo galybės bei galios pa-
jautimo norai. šiame požiūryje ryškūs gyvenimo filoso-
fijos kūrėjų a. schopenhauerio bei f. nietzsche’s „valios 
gyventi“ bei „valios valdyti“ koncepcijų atgarsiai. pasak 
vydūno, šių koncepcijų „tiesos grūdas“ esąs tas, kad 
gyvenime tarp daugelio kitų galių iš tikrųjų veikiančios 
valia gyventi ir valdyti, tačiau jų veikimo prasmė esan-
ti tarnauti dvasinei evoliucijai, įtvirtinti žmoniškumą, 
kurio įsigalėjimo tikslas – „visą gyvenimą prisunkti ir 
peršviesti savo sąmoningumo šviesa ir visa kelti ir vesti 
tauresnin esiman“ (1, 463). tačiau dėl žmogaus netobu-
lumo socialinis gyvenimas ne visada esąs nukreiptas į 
šį svarbiausiąjį tikslą. žmogaus norai paprastai eina ne 
iš dvasios, o iš aktyviosios geismų – jausmų sferos. Ka-
dangi ši sfera esanti įsivyravusi dabarties žmonių, kartu 
ir valstybių, gyvenime, todėl ir kyla dideli neramumai, 
perversmų troškulys. toje ar kitoje valstybėje gyvenan-
tys žmonės su valdžia nesutarią, jaučią jai priešiškumą 
todėl, kad valdžia savo tikslams naudojanti žmones, o ne 
jiems tarnaujanti, kaip turėtų būti. „Valdžiava tegali būti 
dalykas žmogui, o ne žmogus jajai“, – teigia vydūnas (1, 
291). žmogus intuityviai veržiasi į gėrį, siekia žmoniš-
kumo, bet valdžia tų jo siekimų visiškai nepaiso. tvarky-
dama savo, kaip savitikslio, reikalus, valstybė žmonėms 
beveik viską draudžia, „žmonių pastangas smelkia“, „į 
visa ką atsižvelgia, tik ne į reikalingiausiąjį dalyką, būtent į 
kūrybos kelią“ (1, 291). žmogus, pasak vydūno, paprastai 
yra priemonė valstybei išlaikyti, o ne ji žmogaus tobu-
lėjimo sąlyga.

1 vydūnas. Raštai, t. 1. – mintis, vilnius, 1990, p. 364. toliau cituojant 
šį leidinį, tekste skliausteliuose nurodomi tomas ir puslapis.

2 v. mykolaitis-putinas. Raštai, t. 10. – Vaga, vilnius, 1969, p. 319.
3 v. bagdonavičius. Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai. – mintis, 

vilnius, 1987.
4 vydūnas. Tikrasis Vydūnas // Naujas žodis, 1928, nr. 1, p. 4.
5 vydūnas. Mano gyvenimo apžvalga  // Žemaičiai: Žemaičių rašytojų 

prozos ir poezijos antologija. – sakalas, Kaunas, 1938, p. 18.
6 r. serapinas. Vydūnas – filosofas moralistas // Aidai, 1968, nr. 4, p. 145.
7 vydūnas. Tikrasis Vydūnas // Naujas žodis, 1928, nr. 1, p. 4.
8 apie pomirtinį gyvenimą išsamiausiai kalbama vydūno traktate 

mirtis ir kas toliau (žr. vydūnas. Raštai, t. 2. – mintis, vilnius, 1991, 
p. 49–90).

9 vydūnas valstybei įvardinti vartojo valdžiavos terminą. Valstybės ir 
valdžios sąvokos jam iš esmės buvo tapačios.

pabaiga kitame numeryje
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Tirpstantis laikas

*
Senas laikrodis
tiksliai muša sekundes,
šviečia rodyklės nakty,
bet kaip Alisos šaly 
rodo savąjį laiką – 
niekada nežinai, 
kiekgi laiko
iš tikro...

*
Tekėjo laikas
kaip vėsa šaltinio
pro  pirštus
į žydinčią dieną,
vėliau – kaip nektaras
į lakštingalų naktį...
Dabar – kaip smėlis
į suskirdusią atmintį...

*
Girgžda girgžda pusnys
mano žingsnių ritmu – 
imu šokinėti, ardyt tolygumą,
kad melodija taptų
gyva...

*
Mėnuliukas pargriuvęs...
Luotelio smailumai
sujungti plonu lankeliu
it panirusio tinklo – 
gaudo žvaigždes,
išbarstytas nakty,
ir palieka 
tviskantį taką
per pusnis link
jaukiai mirksinčio
lango...

*
Ar žiogai ciksi tylą,
ar tyla svirpia žiogais  
rugpjūčio atokaitoj?..
Tik genelis kala kala 
kantriai tą tylą
tai prie liepos,
tai prie beržo
ar pušies...

*
Rudmėsėlės kepurėlė
smilgele perpus
padalinta – 
peteliškės sparneliais
skristų, bet
tvirtai pririšta...

*
Tas rudens
gražumas
su žaluma sidabrine
iki skausmo
akims ir širdžiai,
o pašalusių
bruknių skonis
dar gardesnis...
Tik seno kranklio
krankimas
ir gervių klyksmas
vienišai skamba
girios žaliam
ošime – 
sudie, iki kito
graudumo...

*
Bobų vasara – 
trumputė akimirka – 
viena diena, kvepianti viržiais,
obuoliene ir rudmėsėm...
Dievuli, ačiū už ją – 
tokią šviesią ir skaisčią pilnatvę
vis dar žalios girios ramybėj.

*
Nuo debesų,
išblukusių smilgų,
miglose sidabrinių pušų,
nuo raustančio klevo šnarėjimo, 
vėjo paslaptingo šnabždėjimo
apsąla lietuvio širdis
iš gražumo...

*
Šviesos rūke,
paslaptingam mirgėjime
slystu ir sklendžiu
nutviekstų debesų
virpančiom linijom,
byru slapčia
ir tarpstu
palaukės
pelynuos...

g i e d r ė  b u l o t a i t ė
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Kiekvienos tautos istorijoje yra tokių įvykių, kurių 
vaidmuo bėgant laikui tampa ypatingas ir svar-
bus. XX amžiaus sovietinį laikotarpį galima lai-

kyti kaip svetimos ideologijos siekį nutautinti lietuvą, o 
drauge ir visą pabaltijį arba, kaip rašo istorikas bronius 
Genzelis, „oficialiai paversti lietuvį homo sovietic“1. todėl 
ne veltui pogrindinių organizacijų ir pavienių žmonių 
pasipriešinimo okupaciniam režimui kovos įrašytos į 
lietuvių tautos istoriją, jos suvaidino lemtingą vaidme-
nį, atkuriant lietuvos nepriklausomybę. nepaisant so-
vietinės sistemos varžymų, lietuvoje per visą minimą 
laikotarpį veikė tam tikra opozicija. tai visų pirma Ka-
talikų bažnyčia, kuri buvo dvasinių vertybių ir kitokios 
nei Centro propaguojama pasaulėžiūros puoselėtoja, be 
to, nuo aštunto dešimtmečio pradžios iki pat atgimimo 
laikų nelegaliai leido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką, 
daug prisidėjusią prie tautinės savimonės palaikymo. 
Kaip politinė opozicija prieš esamą santvarką veikė Lie-
tuvos Laisvės Lyga, pogrindžio sąlygomis vilniuje dirbo 
strazdelio universitetas, vadovaujamas daktaro viktoro 
Kutorgos, paberžėje buvo intelektualinis tėvo stanislovo 
židinys, Kauno rajono domeikavos apylinkėje – vytauto 
andziulio spaustuvė, kur buvo rengiama, spausdinama 
ir platinama draudžiamo turinio literatūra etc.

tarp tokių minėtinų mūsų tautos dvasinių kovotojų 
buvo r. Kalanta, 1972 metų gegužės 14-ąją savo protestą 
ideologijai išreiškęs mirtimi ugnyje. tų pačių metų ge-
gužės 18-ąją varėnoje susideginęs v. stonys ir 1975-ųjų 
lapkričio 5-ąją neaiškiomis aplinkybėmis žuvęs m. to-
monis, kurio kūnas rastas netoli rasų kapinių, ant tų 
pačių geležinkelio bėgių, kuriais buvo ištremti į sibirą 
jo artimieji...

nors pastaruoju metu literatūrologiniuose tyrinėji-
muose atsigręžiama ir į sovietinio laikotarpio literatūrą, 
tačiau mindaugo tomonio (1940–1975) kūrybai literatū-
rologų dėmesio trūksta. juolab kad ta kūryba ne tik papil-
do menininko portretą, bet ir suteikia naujų spalvų tautos 
istorijai, parodo pavienių asmenų indėlį į tautos siekius 
susigrąžinti prarastąją laisvę. drąsiai galima teigti, kad 
tomonis – vienas intelektualiųjų antrosios XX amžiaus 
pusės kūrėjų, atvirai konfliktavusių su to meto ideo logija 
poetiniais ir eseistinio pobūdžio prozos tekstais.

daugelis to meto kultūros žmonių vėliau prisipaži-
no sovietmečiu „rašę į stalčius“ ir laukę geresnių laikų, 
o tomonis savo kultūrinį ir politinį pasirinkimą išsakė 

V i r g i n i j a  J a n č i ū n a i t ė - K l u s i e n ė

Lyg giedojimas 
laukiančioj sieloj
Mindaugo Tomonio literatūrinis portretas

viešai. antai 1974 m. balandžio 5 d. savo pasiaiškini-
me, kodėl nevyko į komandiruotę apžiūrėti Kryžkalnyje 
esančio paminklo Raudonajai armijai – Lietuvos išvaduoto-
jai ir įvertinti jo būklės, paminklų konservavimo insti-
tuto direktoriui jis rašė: „š. m. balandžio 5 d. nevykau 
į komandiruotę... dėl priežasčių, nepriklausančių pKi 
[paminklų konservavimo instituto] vidaus kompetenci-
jai: nepripažįstu dabartinio lietuvos statuso. mano giliu 
įsitikinimu, kiekvienas sąmoningas pilietis privalo visu 
savo gyvenimu siekti, kad, pažangos labui, būtų taiso-
mos tiek kiekvieno asmeniškos, tiek ir visos valstybės 
mastu padarytos klaidos. <...> prie neatitaisytų asmens 
kulto laikotarpio svarbiausių klaidų priskiriu:

1. masinius nekaltų piliečių trėmimus.
2. pabaltijo valstybių įjungimą į buvusios rusijos 

imperijos sudėtyje esančią federaciją tokiu metu, kai vi-
same pasaulyje nepaprastai sustiprėjo tautų pilnaverčio 
kultūrinio valstybingumo siekimas.“2

ši pasiaiškinimo ištrauka tik patvirtina, kad to-
monis buvo vienas tų prometėjų, išdrįsusių sovietme-
čiu garsiai pranašauti komunistinio režimo griūtį ir 
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kviečiančių atsigręžti į tautos praeitį, atitaisyti pada-
rytas istorines klaidas ir sugrąžinti žmonijai gyvenimo 
džiaugsmą. „ateitis priklauso tiesai. <...> Kviečiame vi-
sus dvasinio atsinaujinimo, susitaikymo, būties tikrojoje 
taikoje – su savo sąžine bei pasauliu – žygiui“ (542), – 
rašė jis savo dienoraštyje ankstyvą 1975 metų pavasarį. 
visa tai rašytojas aiškino atvirai, kaip žmogaus būties 
prasmę, nieko nesupaprastindamas „masiniam skaity-
tojui“ ir „neįvilkdamas“ žodžių į to meto reikalaujamą 
ideologijos rūbą.

tomonio sesers jūratės tomonytės-jakimavičienės 
liudijimu, yra išlikę apie 800 poeto ir filosofo eilėraščių – 
tai rinkiniai Rašmenys ant smėlio, Pro snaigių užuolaidą 
tomo Kuršio slapyvardžiu, eilėraščių rinkinys Atodanga 
ir filosofinė apybraiža Žinia, parašyta 1973 metais, bet 

taip ir neišvydusi dienos šviesos gūdžiu sovietmečiu. 
niekada anksčiau nebuvo paskelbti ir eilėraščių rinki-
niai – tik vos vienas kitas poetinis tekstas lietuvos ir 
užsienio lietuvių spaudoje (pavyzdžiui, jav leistuose 
kultūros ir literatūros žurnaluose Aidai, metmenys (1973) 
ir lietuvoje – Literatūroje ir mene, šluotoje (1970–1975)). 
ir tik 1995 metais, poeto sigito Gedos pastangomis, 
buvo išleista filosofinė apybraiža Žinia, skirta 100-osioms 
m. K. čiurlionio gimimo metinėms, minėti eilėraščių rin-
kiniai ir dienoraščio fragmentai.

skaitant tomonio eilėraščius, iš pirmo žvilgsnio gali 
atrodyti, kad jo poezija šakojasi dviem kryptimis: filoso-
fine-egzistencine ir logine-matematine, pagrįsta ženklų 
sistema. vizualiai jo poetiniai tekstai išsiskiria savita sky-
rybos ženklų ir šriftų struktūra. pavyzdžiui, vartojamas 
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keturių, šešių ar net aštuonių taškų daugtaškis, dvigubi 
skliausteliai ar vienoje eilutėje daugybiniai brūkšniai, 
žymintys ribos tarp čia ir ten panaikinimą:

ėjote būriu
v i e n i 
per gruodą
į visas puses......
ateisit –
čia – – – – – –
....galvas pakreipę vaikšto
barzdoti poetai – – – – –
– – – – – – – – o durys
durys
d u r y s –
atsivers
erdvėse
       aukštai (325)

bet galiausiai paaiškėja, kad įmantri grafinė ženklų 
sistema kuria ne minties šuolius ar neišbaigtus tęsinius, 
bet pabrėžia minties prasmę, pagiliną ją, suteikia auten-
tiškumo. skaitytojui suteikiama galimybė prasiskverbti 
anapus žodžių-daiktų, žodžių-durų ir atrasti tai, kas yra 
aukštai erdvėse, kas neįvardinta žodžiais, kas nepasakyta. 
taip skaitydamas, galiausiai pajunti, kad visa poezija 
krypsta ta pačia linkme ir paklūsta tam pačiam filosofi-
niam-egzistenciniam kodui, kuriuo ir galima „iššifruoti“ 
sudėtingą stilistinę grafiką.

Kiek plačiau stabtelėti norėtųsi ties dievoieškos as-
pektu – dievo pasirinkimu, nes bene svarbiausia to-
monio poezijoje dievo matmuo, siekis harmonizuoti 
būtį. tačiau čia labai lengva suklysti, nes, atrodo, jog 
visur konstatuojamas krikščionių dievas ir jokių pašali-
nių klausimų neturi kilti. ir taip, ir ne. atskiruose poe-
tiniuose tekstuose dievas pristatomas vis kitaip: vienur 
pavadinamas Tėvu (Tėve mūsų, 298) ar amžinu Dievu vil-
tim (384), kitur – baltu kristumi (291), šventuoju Atpirkėju 
(425), visagaliu Valdovu, Žemės karaliumi (337), Dievo Die-
vuliu ar Kūrėju (335), dar kitur – dievo buvimą ir kal-
bėjimą mums poetas mato visame, kas gyva, ir dialogą 
su gamta mezga kaip su dievybe, pavyzdžiui, paukšteli 
Dievas – tavo / akyse – regėsiu ir girdėsiu – / Tylą...... o iš 
jos – giesmė / gėlė rasa ar margas akmenėlis (242) arba veidas 
lapų aukse / ir tyloj / mano Dieve / mėlių žydrumu / Tu pa-
saulį / dovanoji – – – – – – – – (271) ar jau nuskamba visai 
konkretus kreipinys į dievą-saulę, kuriam suteikiamos 
lygiai tokios pat galios kaip ir pasaulio sutvėrėjui dievui 
tėvui: Saule – gerasis dieve / Saule – gyvybės šviesa /  Sau-
le – močia ugnies / tu lygiai duodi visiems / žemės, vandens 
ir dvasios / štai mes esame tavo (467). biblijoje sakoma, kad 
dievas sukūrė visatą, savo galybe sutvėrė negyvąją ir 
gyvąją gamtą, žmones ir augalus, tad visa visata, nuo di-
džiausių dangaus kūnų iki atomo branduolio dalelių, yra 
dievo išminties kūriniai, sutverti pagal jo minčių planą. 
iš to išplaukia biblinė išvada, kad Dievas yra visur:  Dievas 
yra visur esantis, tai yra – Jis egzistuoja visada ir visur, bet tai 
nereiškia, kad Jis yra visuose (Ps 139, 7–13; Jer 23, 23)3. tai-
gi dievą-saulę tomonio tekste jau reikėtų suprasti kaip 
kitą dievybę ar tik dievo kuriančiosios minties atspindį? 

o gal, neišradinėjant naujų prasmių, ar nepersistengiant 
pritaikyti tekstų parankiai ideologijai, vertėtų pripažinti 
jo poezijoje tai, ką dienoraštyje rašė pats tomonis apie 
savo filosofinę apybraižą Žinia: joje bandoma sulydyti 
krikščionybės ir induizmo filosofijų esmę (551). taigi gra-
žią ir vieno, ir kito sintezę: dievą – kaip Kūrėją, kaip ab-
soliutą ir šalia jo – žmogų, tęsiantį dievo idėją žemėje. 
tomonis į pasaulį žvelgė vienu žvilgsniu ir visame kame 
norėjo matyti harmoniją: užburiančią giedančio paukščio 
trelę siekė pritaikyti žmonijai, giedoti tylos balsu, kuri 
neretai būna iškalbingesnė nei patrankų salvės.

Harmoninga pasaulėžiūra poetiniuose tekstuose at-
eina iš lėto laukimo, žiūrėjimo, įsižiūrėjimo, įsibuvimo 
čia, šiapus, tarsi iš laukimo stebuklo, kažko nepaprasto, 
neįmanomo iš ten, anapus: šitiek metų laukiau / ir mačiau: // 
gimsta žodžiai dangiška šviesa / rašyti // šimtaerdvėj šimtas-
palvėje būty – / atsiveria mažytė.... // šviesos šitos būtys / o 
nerimstanti dvasia: J o s  artumas / viltimi rusens // o dabar 
kai degsiu b u v i m u / Tu ateik // iš žėrinčios liepsnos  / gel-
mių – – – – – – – – – – – – – – – – (230). laukimo/žiūrėji-
mo erdvėje tarsi susikerta dvi laiko sampratos – realios 
praeities ir mitinės dabarties, kuri reiškiasi per visa api-
mančią dievybę ir ugnies archetipą. ugnies metafora čia 
įgyja kuriančiąją prasmę, skatinančią atsinaujinti ir įžieb-
ti šviesos viltį kitam laukiančiam, žiūrinčiam, nes šviesa 
nesensta / neišblėsta (238).

šviesa, Gėris, laisvė, Harmonija – tai vieni gražiau-
sių siekių tomonio, mokslininko ir poeto, gyvenime, ku-
rie neišvengiamai atsikartojo jo kūryboje, nes gyvenimas 
tomoniui buvo kūryba, o kūryba – gyvenimas.

poetas, lytėdamas žvilgsniu, sąmoningai aprėpia pa-
čius sakraliausius dalykus – laukus, aukštus medžius ir 
apibrėžia savąją erdvę, tarsi paveiksle įrėmindamas hori-
zontą – „čia – mano žemė, čia – mano namai – jų nevalia 
svetimam peržengti“: ....po kojomis gatvės laukai ir vis / galo 
nėra o visur kur pažvelgsi – / nuo horizonto iki horizonto lyg / 
bokštai medžiai didžiuliai – / kiekvieno – dievai – – – – – / ((o 
prabilk užmarštie)) / ir visi su erškėčių vainikais...... (333). 
poeto „aš“ transformuojasi į aidą užmiršto, praėjusio lai-
ko – lyg būto, lyg sapnuoto, per kurį reiškiasi keistas me-
tafizinės paslapties, tarsi skaudžios realybės, suvokimas.

neabejotinai galima tvirtinti, kad mindaugas tomo-
nis į gyvenimą ir kūrybą žiūrėjo vienu – vidiniu žvilgs-
niu, dramatiškai ir skaudžiai atvirai kalbėjo apie gyve-
nimą lietuvoje pokario metais. savo tekstais atkartojo to 
meto kataklizmus ir žmogaus dvasinės brandos raidą. 
todėl tomonio poeziją ir asmenį geriausiai galima api-
būdinti jo paties žodžiais: lyg giedojimą laukiančioj sieloj, 
lyg savitą, įtaigų kalbėjimą apie istoriją ir laiką, apie 
kūrėjo drąsą ir išmintį dalintis surasta tikėjimo šviesa ir 
siekiu įprasminti savąją būtį laisve.

mindaugo tomonio nuotrauka, perfotografuota iš Ktu archyvo, 
mindaugo tomonio kadrų įskaitos asmens lapo, pildyto 1963 m. spalio 
22 d., studijuojant aspirantūroje.

1 b. Genzelis. Aneksinio Lietuvos laikotarpio tyrinėjimų problemos // 
Darbai ir dienos, nr. 49. – vdu, Kaunas, 2008.

2 m. tomonis. Žinia. – Baltos lankos, vilnius, 1995, p. 532; toliau 
cituojant šį leidinį tekste nurodomas tik puslapis.

3 Biblijos aiškinimai. prieiga per internetą: http://www.gotquestions.
org/lietuviu/dievo-savybes.html‚ žiūrėta 2011-11-18.
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Su tautodailininko vytauto babelio darbais žiūrovai 
turėjo progos susipažinti paniurusiomis 2011–2012 
metų sandūros dienomis įvairių epochų urbanis-

tinėse vilniaus erdvėse: šv. jono vienuolyno ir mykolo 
römerio universiteto salėse. vienuolyne buvo ekspo-
nuota serija vidutinio dydžio (76×90 cm) tapybos darbų 
ir keli fotografiniai koliažai (95×95 cm), o universiteto 
vestibiulyje išskleistas teminis dvidešimties spalvotų ko-
liažų ciklas Pražydęs Vilnius.

po ramiais, istorinę praeitį menančiais šv. jono mūrų 
skliautais, jau renovuotais pagal šių dienų technologi-
nius reikalavimus, vytauto babelio tapytos drobės tiko 
labiau nei keli šalia esantys fotokoliažai, drąsiai metan-
tys iššūkį tapybai. drobės, nepasižyminčios nei simbolių 
įtaiga, nei spalvinėmis ar kompozicinėmis išmonėmis, 
paryškino ekspozicinėje plokštumoje atsidūrusių foto-
koliažų patrauklumą. pirmas įspūdis perša mintį, kad 
eksponuojama tapyba pralaimi vizualios raiškos būdų 
dvikovą, vykstančią stebėtojo sąmonėje: koliažai tarsi 
išstumia drobes iš konkurencinės arenos, boluojančios 
vienuolyno sienos plokštumoje.

m. römerio universitete rikiavosi jau tik fotokolia-
žai, nusiteikę užvaldyti visą lenktą galerijos sieną. jų sėk-
mę laidavo tautodailininko sumanyta atlikimo technika: 
koliažai sukurti specialiai apdoroto audeklo paviršių 
padengus (užklojus) skirtingomis fotografijų kopijomis 
(iš juostinių skaidrių bei negatyvų); koliažų paviršius – 
drobė, užtempta ant tapytojams įprastų rėmų. tokio 
atlikimo būdo rezultatas – puikūs, pagyrimo verti miš-
rios technikos darbai. panaudota technika, ignoruojanti 
skaitmenines priemones, manau, yra esminis vytauto 
babelio metodo pranašumas ir inovacija. atsisakius kla-
sikinio būdo fiksuoti pozityvą fotopopieriuje, padengta-
me šviesai jautria emulsija, išnyko banalus „popierinis“ 
fotografijos efektas. nepastebima, bet „jaučiama“ drobės 
faktūra suteikė gilesnę keliomis fotografijomis „užklo-
to“ vaizdo erdvės pajautą, sušvelnino kontrastinę spal-
vų įtampą. autoriaus patirtis tapybos lankose atsispindi 
koliažuose – jie atgyja pastelės spalvų žaismėje. Koliažas 
paveikslo drobės paviršių paverčia dviejų natūrų susiti-
kimo arena: gamtos kaip botaninės jos prigimties ir kon-
krečios urbanistinių siluetų tikrovės. šiose architektūros 
monumentų, ant drobės „užslinkusių“ gėlių fotografijo-
se „pražysta“ vilnius – prieš žiūrovo akis atsiveria visa 
žėrinčio vilniaus hipostazių virtinė.

Vytauto babelio 
pražydusi tiesa

akivaizdu, kad tokie fotokoliažai sustiprintų vizualią 
modernaus interjero įtaigą, išryškintų jo dizaino prana-
šumus aukštų technologijų civilizacijos erdvėse. drįsčiau 
teigti, kad tautodailininkui vertėtų savo kūrybines galias 
skirti šiai jo paties išpuoselėtai inovatyviai krypčiai.

darbščiam ir nuolat nerimstančiam meno kūrėjui 
patarčiau kreipti savo vaizduotę į konkretų tikslą, kritiš-
kai vertinti rezultatus ir toliau darbuotis, remiantis racio-
naliais argumentais; svarbu nepamiršti, kad fotokoliažų 
kūryboje vyrauja konstruktyvi ir virtuoziška technikos 
priemonių meistrystė. patirtis rodo, kad kūrybos rezulta-
tai, pasikliovus vien emocijomis ar įspūdžiais, užstringa 
apgaulingose aklavietėse, kad autoriaus apmąstyto tiks-
lo siekinys veda žiūrovą turiningų prasmių link.

j u o z a s  a l G i m a n t a s  K r i K št o p a i t i s

Kartą parodoje ilgai stovėjau priešais itin abstrak-
tų paveikslą ir galvojau, kas ten pavaizduota. 
priėjo draugas dailininkas ir paklausė, ko aš čia 

taip ilgai spoksau. pasakiau, kad nieko nesuprantu. „o 
kam tau suprasti? – paklausė jis. – Gražu ar negražu? ir 
viskas! neieškok mene paslėptų prasmių, logikos.“ šie 
žodžiai giliai įstrigo į atmintį. ir iš tiesų, kai ėmiau pasi-
kliauti tik savo intuicija, savo grožio suvokimu, gyventi 
tapo lengviau. Kam ta racionali analizė, jei viską pasako 
širdis?!

vytautą babelį pažįstu jau dvidešimt metų. susipa-
žinau su juo per vadinamąjį Keturnaujienos stebuklą, kurį 
aprašiau ir Lietuvos aide, ir vienoje savo knygoje. esu re-
gėjęs ne vieną jo tapytą paveikslą. bet kai mykolo röme-
rio universitete išvydau Pražydusiu Vilniumi pavadintą 
jo meninių fotografijų parodą, supratau, kad vyto... ne-
pažįstu. bent jau mano širdis pasakė, kad susidūriau su 
dar vienu stebuklu. ta vienas kitą užklojančių spalvingų 
vaizdų dermė, tos pražydusios bažnyčios ir jų bokštai 
mane pakerėjo. ir, nors vytas bandė paaiškinti, kaip visa 
tai išgauta, man į tai, vaizdžiai sakant, „nusispjaut“. su-
prantu, kad meninės fotografijos meistrams visa ta „fo-
toefektų technika“ įdomi, bet tik ne man. man atsivėrė 
dar vienas vyto dvasinių ieškojimų rezultatas, jo paties 
žodžiais tariant, pražydusi tiesa. ir nereikia čia ieškoti 
giliai paslėptų prasmių – jos širdin veržiasi pačios.

s a u l i u s  K a n i ša u s K a s



v y t a u t a s  b a b e l i s . Pražydęs Vilnius
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Prieš susikaupusių žiūrovų akis atsiveria scena. 
erdviniai dramaturginės kolizijos ašies elemen-
tai siunčia jiems baleto statytojų pažadus, užko-

duotus scenovaizdyje. netrukus čia pradės aiškėti jų 
užuominos – pasakojimo prieštarose bręstančių reikš-
mių kryptys.

aplenkus įvykių sekos taką, galima teigti: centrinės 
dominantės erdvėje, apibrėžtoje pagal spektaklio kūrėjų 
valią, nuvingiuos istorinio siužeto epizodai, vizualiu ir 
muzikiniu būdu pasakojantys sakmę, audžiamą iš įvai-
rių menų gijų. audinyje, virpančiame nuo intensyvaus 
derminių intonacijų ir kontrapunktinių tėkmių gausmo, 
išryškės muzikos ir dailės formos, jų stiliai.

tačiau sugrįžkime prie pradžios scenovaizdžio ir 
pamėginkime pasvarstyti epiškai nuskambėjusį kūrinį. 
manau, apibendrintus kultūrologinio pobūdžio pamąs-
tymus vertėtų išsakyti tezių forma.

Primus. masyvių portretinių bareljefų monolitai, 
įrėminantys scenos pakraščius, styro dar neprabilusios 
minties rimtyje. tai vienas prieš kitą atsidūrę moters ir 
vyro veidai, tai Jos ir Jo kaukės, tarsi nulietos mirties sąs-
tingio akimirką. šiek tiek toliau nuo dolomito luituose 
iškaltų bareljefų, scenos viduryje – centrinė dominantė: 
gigantiškas lietuvos didžiosios Kunigaikštystės valdo-
vų rūmų portalas, slepiantis savo angoje tamsių intrigų 
nuodėmes. šioje trumpalaikėje teatrinėje tikrovėje val-
dovų rūmams bus lemta tapti ne tik karalių reziden-
cijomis vilniuje, Krokuvoje, bet ir aušros vartais; čia ir 
tik čia spektakliui baigiantis žiūrovai vėl išvys barborą, 
stebuklingai pasirodančią auksu nušvitusioje madonos 
ikonoje. būtent ši relikvija, išlikusi istorinių audrų posū-
kiuose, taps didžiosios meilės metafora, nuolat galingai 
veikiančia kūrybinę asmenybių vaizduotę.

secundus. įvykių arenos pakraščiuose dominuojantys 
bareljefų monumentai, lemiantys tragiškos baigties siu-
žetinę architektoniką, iškyla kaip esminiai scenovaizdžio 
struktūros elementai, simbolizuojantys fundamentinės 

J u o z a s  A l g i m a n t a s  K r i k š t o p a i t i s

Anželikos sakmė 
apie barborą radvilaitę
Baletas „Barbora Radvilaitė“ – choreografinė Anželikos Cholinos interpretacija pagal 
Stasio Vainiūno, Arvydo Malcio, Henryko Góreckio ir kitų kompozitorių muziką; orkestro 
dirigentas Robertas Šervenikas, scenografas Marijus Jacovskis, kostiumus ir grimą kūrė Juozas 
Statkevičius, šviesos efektus tvarkė Tadas Valeika. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, 
2012 m. sausio 18 d.

Amžinumo/Laikinumo prieštaros sandus. čia įsiterpęs ir 
trečiasis elementas – rūmų portalas tiesia menamą til-
tą tarp nesutaikomų krantų. jo apgaubtoje ertmėje tarp 
prieštaros įtampą sukeliančių bareljefų skleisis, plėtosis 
dramaturginė istorinio siužeto struktūra. universaliosios 
sąvokos „amžinumas versus laikinumas“ – tai muzikos 
ir šokio spektaklio pradžios ir pabaigos pradmenys, tai 
kuriančiųjų autorių sumanymo Α ir Ω. akivaizdu, staty-
tojų kohorta, įsijautusi į iškilios metaforos reikšmės turinį, 
darbavosi kryptingai. ši magiška universalija, apgaubu-
si kūrėjus, lėmė sėkmę įvairiais aspektais. jiems pavyko 
spręsti skirtingų kompozitorių suderinamumo problemą: 
jų opusai kartu su dailininkų pasiūlytais erdvės dizainu, 
rūbais ir choreografės šokio piešiniu sukūrė įtikinamai 
nuskambėjusią dermę. meninio visumos poveikio galią 
paryškino iškalbi roberto šerveniko rankų plastika. ir ne 
tik tai – bendras ir individualus kūrybinis atlikėjų polėkis 
trykšte tryško kiekviename baleto epizode.

Tertius. veiksmo pradžioje tarsi iškilus monumentas 
akimirkai sustingo karališkosios šeimos narių figūros: 
bonos sforcos (živilė baikštytė), žygimanto augusto 
(martynas rymeikis), jo žmonos elžbietos (inga Cibuls-
kytė), žygimanto senojo (aurelijus daraškevičius). ben-
dros jų išraiškos siluetas atrodė lyg juoda marmurinė 
skulptūra, paliesta stanislovo Kuzmos rankų magikos. 
žiūrovo sąmonėje netikėtai plyksteli klausimas: gal mar-
muro luitą iš tikrųjų palytėjo skulptorius, kad bent aki-
mirkai veikėjų sąstingis pavirstų memorialiniu valdovų 
dramos paminklu?

įspūdingai atrodė ir kitas sustingęs akimirkos epi-
zodas – skulptūrinis jau vainikuotos karališkosios poros 
duetas; emocinį poveikį stiprino vokalo solistės atlikta 
Ave maria. spektakliui baigiantis žiūrovai gilų jaudulį 
išgyveno regėdami karališkosios poros šokyje artėjančią 
barboros mirtį, palydimą Ariadnės raudos.

veiksmo tėkmėje žiūrovai turėjo progos regėti dar 
kelis akimirkai sustingusių herojų skulptūrinės formos 
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ansamblius, ženklinančius prasminius naratyvo akcen-
tus. tokie veiksmo dinamikos panoramoje atsiradę „stop 
kadrų“ intarpai turi galingą psichologinį poveikį; šį kar-
tą jie abstrakčia forma prikėlė iš praeities ūkų legendą 
sukurdami vizualius vyraujančios idėjos reikšmių pavi-
dalus, kurie pasąmonėje fiksavosi jau kaip paveldimos 
kultūros vertybės.

Quartus. baleto spektakliui skirtame leidinuke an-
dželika Cholina pareiškė: „man teatre svarbu ne mo-
derni spektaklio forma, o būtent pats veiksmas, pasa-
kojantis žmonių likimus“ (p. 15). baleto kūrėja šį savo 
principą jau yra įrodžiusi konkrečiais choreografiniais 
darbais. nenukrypdama nuo išsakytos nuostatos, ji pa-
pasakojo barboros radvilaitės legendą savaip ir pakiliai, 
atskleisdama įstabios meilės versmių karštį, įveikiantį 
karalysčių, valdovų ir aukso galias. ji tai atliko suma-
niai, stilingai ir oriai, klasikinį šokį išlaisvindama nuo 
normatyvinių tradicijos kanonų. suprantama, didžiausia 
problema – parinkti muzikinius kūrinius, kurie atitiktų 
režisuojamo veikalo turinį, dramaturginius jo reikšmių 
vingius; manau, tuo atidžiai rūpinosi dirigentas, suteikęs 
reginiui muzikinio vientisumo. jis tai atliko subtiliai ir 
kaip orkestro, ir kaip muzikinės dalies vadovas.

verta tarti kelis žodžius, skirtus scenos apšvietimui 
ir šviesos efektams. tai didelis statytojų laimėjimas, es-
mingai praturtinęs emocines scenovaizdžio galias. iš-
radingais šviesos šaltinių valdymo būdais pavyko aki-
mirksniu pakeisti ir epizodų lokalizaciją (paveikslus), 
ir erdvės koloritą, ir taupiai naudotis scenos atributika. 
šiame spektaklyje šviesos menas atskleidė mūsų scenoje 
iki šiol neišnaudotas galimybes, siūlančias įdomių kūry-
binių posūkių.

Quintus. stebint spektaklį kilo intelektinis poreikis 
išgirsti specialiai šiai legendai parašytą muziką, skam-
bančią vientisai ir unikaliai. reikia pripažinti, vilniaus 
scenoje šokio fragmentai išraiškingai prabyla pagal re-
žisierės valią, kreipiančią jos sumanymo link. visa tai 
regint ir klausantis parinktų muzikos opusų, kyla klau-
simas: „ar muzikos buvo ieškoma pagal sumanytą šokį, 
ar priešingai?“ manau, pirma buvo ištartas žodis, t. y. 
sukurtas sumanymo scenarijus. dar kartą pabrėžiu: mu-
zika parinkta pavyzdingai; gal net sunku būtų rasti 
optimalesnį sprendimą. čia darniai į bendrą audinį įsi-
terpia epochos įvykių liudytojų Giovanni pierluigi da 
palestrina, ottorino respighi ir kitų autorių muzikos 
fragmentai; dramaturgiškai pribrendusiu momentu sce-
noje suskambo Giulio Caccini Ave maria ir graudi Clau-
dio monteverdi Ariadnės rauda. lietuvių ir lenkų kom-
pozitorių kūriniai gerai tiko nusakyti epochos įvykius 
dviejuose geografiškai skirtinguose arealuose.

šiandien, pasidžiaugę išradinga choreografine mūsų 
valdovų gyvenime vykusios dramos interpretacija, gali-
me teoriškai pamąstyti apie tai, kaip didingai skambėtų 
kūrinio visuma, jei mūsų niūrioje padangėje gimtų ta-
lentingas kompozitorius, pajėgus sukurti viso spektaklio 
muziką tokio pat „galingumo“ kaip s. prokofjevo Romeo 
ir Džuljeta. ir vis dėlto, nepaisant pamąstymų, panašių į 
menkai patikimus spėjimus, turime pripažinti: legendos 
apie didžiąją meilę visuma skambėjo į sceną pašauktų 
menų balsais įspūdingai. sceninio reginio sėkmei talkino 
didžiulės pajėgos – nacionalinio operos ir baleto teatro 
orkestras, choras, vokalo ir instrumentų solistai, baletas, 
a. Cholinos trupės bei mimanso artistai. džiugu, kad 
tokia ambicingų individualybių gausa nesubyrėjo skal-
doma egoistinių pretenzijų. didi istorinės legendos idėja, 
lietuvoje suvokta kaip kultūros vertybė, suvienijo visus; 
laimėjo ir teatras, ir reginio kūrėjai, ir žiūrovai.

2012, sausio 28

s t a n i s l o va s  K u z m a . Karalienės Barboros portretas, 2010. 
a r ūn o  b a l t ėn o  nuotrauka



r a m u t ė a l e K s a n d r a  j a s u d y t ė. septintasis, 1981–1982



r a m u t ė a l e K s a n d r a  j a s u d y t ė. Angelas, 1991–1992
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E P i s t O L A E

raineris – marinai 
ir marina – raineriui
Neilgai trukusį austrų poeto Rainerio Maria Rilke’s ir emigracijoje gyvenusios rusų poetės 
Marinos Cvetajevos susirašinėjimą lėmė Boriso Pasternako laiškas Rilke’i, perduotas Boriso 
tėvo dailininko Leonido Pasternako, tuo metu gyvenusio Berlyne. Po kelionės į Rusiją drauge su 
Lou Andreas-Salomé, Rilke nenustojo domėtis šia šalimi, susirašinėjo su emigravusiais žymiais 
rusų kultūros veikėjais, tarp jų su Aleksandru N. Benois, ir net puoselėjo svajonę apsigyventi 
Maskvoje. Austrų poetas buvo šiek tiek pramokęs rusų kalbos, bet nepakankamai, kad galėtų 
skaityti Pasternaką ir Cvetajevą originalo kalba. Rusų poetės vokiečių kalba taip pat nebuvo to-
bula, dėl to jos laiškuose pasitaiko sunkiau suprantamų vietų. Virš buities pakylėtas epistolinis 
dviejų poetų bendravimas atrodo egzaltuotas (Marinos laiškai) ir estetizuotas (Rainerio teks-
tai), puoselėjantis nerealią būsimo susitikimo viltį. Epizodą užsklendžia M. Cvetajevos laiškas 
B. Pasternakui, pranešantis apie R. M. Rilke’s mirtį.

b .  PA S t e r N A K A S  –  r .  m .  r I L K e ’ I
   maskva, 1926 m. balandžio 12 d.

didis, didžiai mylimas poete,
neįsivaizduoju, kokio ilgumo būtų, kaip baigtųsi 

ir kuo nuo gyvenimo skirtųsi šis laiškas, jeigu leisčiau 
sau iki galo išreikšti meilės, susižavėjimo ir pripažinimo 
jausmus, lydinčius mane jau du dešimtmečius.

jums turėčiau dėkoti už esminius mano charakterio 
bruožus, už manosios dvasinės būties pavidalą. tokį, 
koks esu, mane suformavo jūsų kūriniai. juos apibūdin-
čiau žodžiais, paprastai taikomais tolimiems įvykiams 
nusakyti, o tie įvykiai vėliau pasirodo esą ištakos vyks-
mo, kaip tik nuo ten ir prasidėjusio. audringas džiaugs-
mas, gavus galimybę pareikšti jums mano, kaip poeto, 
pripažinimą, man yra toks pat nepaprastas, koks jis būtų 
išsakant savo susižavėjimą aischilu ar puškinu, jei tokį 
atvejį galėtumėme įsivaizduoti. nėra žodžių išreikšti 
tiems likiminės įtampos, neįtikinamumo, įveiktos neįma-
nomybės jausmams, persmelkiantiems mane tuo metu, 
kai jums rašau. stebuklingas sutapimas, kad esu kritęs 
jums į akis, mane tiesiog sukrėtė. žinia apie tai sukėlė 
dvasinį išlydį, prilygstantį trumpam elektros jungimuisi. 
tuo metu likau vienas kambaryje, visi maniškiai buvo 
išėję, kai l. o. (tėvo leonido osipovičiaus – vert.) laiške 
perskaičiau eilutes apie tai. nuskubėjau prie lango. sni-
go. pro šalį ėjo žmonės. visa tai buvo be galo toli nuo 
manęs, aš verkiau. Grįžo sūnus su aukle, kiek vėliau – 
žmona. aš tylėjau – ištisas ilgas valandas po to sukrėtimo 
negalėjau kalbėti.

iki šiol jaučiau jums beribį dėkingumą už tą dosnią, 
nuolat besitęsiančią, neišsemiamą geradarystę, kokia yra 
jūsų poezija. dabar gi dėkoju už netikėtą ir apibrėžtą ge-
radarystę, įsiveržusią į mano likimą šio nuostabaus atsi-
tiktinumo pavidalu. norėdamas šitai plačiau paaiškinti, 
turėčiau pretenduoti į jūsų dėmesį, o tam nesiryžtu ne-

gavęs jūsų sutikimo. tai taip pat pareikalautų ne vieno 
tragiškų istorijos epizodų supratimo ir sugebėjimo papa-
sakoti, o tai tikriausiai jau pranoktų mano jėgas.

tačiau kai ko čionykštė gyvenimiška mūsų patirtis 
išmoko kiekvieną, norintį mokytis: kad didieji dalykai 
yra prieštaringiausi tada, kai jų išraiška yra veikla. Kad 
didingumas gali būti ir mažas, kad veikloje jis kartais 
būna inertiškas. tokia ir mūsų revoliucija, jau pačia 
savo raiška prieštaringa: prabėgančio laiko fragmentas, 
įgavęs sustingusio paminklo pavidalą. tokie ir mūsų 
likimai, sustabarėję, tamsaus ir patetiško istorinio rari-
teto pavaldiniai, tragiški net ir smulkmenose, net ir ten, 
kur atrodo juokingi. bet apie ką aš kalbu! poezija ir po-
etas yra ypatinga bendros europinės intymumo šviesos, 
nesuskaičiuojamų amžininkų likimų paslapčių visumos 
refrakcija – su poezija taip buvo visada. Kaip jau buvo 
nuo amžių, lygiai taip čia ir dabar visa, kas priklauso nuo 
atsitiktinumo malonės, kuris, jei jį laiku patirsi ir giliai iš-
gyvensi, kaip tik ir sukurs tą trūkstamą dimensiją. o tada 
viskas taps paprasta, lėkšta, neistoriška ir priklausoma 
nuo gyvenamojo meto, laisva ir fatališka. tada iš naujo 
tampama poetu, nors per praėjusius aštuonerius metus 
tos sekinančios laimės nebuvo tekę patirti. taip man ir 
nutiko pastarosiomis dienomis. prieš tai, visus tuos ilgus 
aštuonerius metus, jaučiausi giliai nelaimingas ir, galima 
sakyti, miręs; nors niekada, net ir giliausios nevilties ap-
imtas, nebuvau pamiršęs pakilaus revoliucijos tragizmo. 
visiškai nebegalėjau rašyti, gyvenau tik iš inercijos. vis-
kas atrodė jau parašyta 1917–1918 metais.

o dabar tarsi užgimiau iš naujo. ir tai nulėmė du at-
sitiktinumai. apie pirmąjį jau kalbėjau. jis verčia mane 
nutilti iš dėkingumo: kad ir kiek apie tai rašyčiau, nepa-
vyks išreikšti mane apėmusio jausmo. tad leiskite man 
prabilti ir apie antrąjį atsitiktinumą, juolab kad juos abu 
išgyvenau kaip giminingus ir kad antrasis susijęs su po-
ete, jus mylinčia ir jūsų kūryba besižavinčia ne mažiau 
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už mane (kad ir kaip siaurai arba plačiai mes tai supras-
tumėm) ir kuri, kaip ir aš, galėtų būti suvokiama kaip 
jūsų poetinės istorijos – jos recepcijos ir poveikio – da-
lis. tą pačią dieną, kai atėjo žinia apie jus, čionykščiais 
šalutiniais keliais mane pasiekė poema, parašyta taip 
tikroviškai ir teisingai, kaip dabartinėje tsrs nė vienas 
iš mūsų nebūtų parašęs. tai buvo antrasis sukrėtimas tą 
dieną. tai Марина Ивановна Цветаева, poetė iš prigi-
mimo, didelis talentas, lygintinas su desbordes-valmo-
re. ji – emigrantė, gyvena paryžiuje. labai norėčiau, tik, 
meldžiu, nesupykite ant manęs už drąsą ir, kaip gali 
pasirodyti, įkyrumą, norėčiau, išdrįsčiau linkėti, kad 
ir ji išgyventų tokį džiaugsmą, koks užliejo mane jūsų 
dėka. įsivaizdavau, ką jai reikštų gauti jūsų knygą, gal-
būt Duino elegijas, kurių žinau tik pavadinimą, su jūsų 
įrašu. o, prašau man atleisti! tačiau lūžusioje to gilaus, 
beribio atsitiktinumo šviesoje ir šios džiaugsmingos bū-
senos apakintas, drįstu svajoti, kad šis nušvitimas ir yra 
tikrovė, kad mano prašymas galėtų būti įvykdytas ir 
šiek tiek prasmingas. Kam, kuriam tikslui? to negalėčiau 
pasakyti. Galbūt kūryboje paskendusiam  poetui, kuris, 
keičiantis epochoms, vadinamas vis kitokiu vardu. ji var-
du Марина Ивановна Цветаева ir gyvena paryžiuje; 19 
arr., 8, rue rouvet.

leiskite man prašymo dėl Cvetajevos įvykdymą pri-
imti kaip jūsų atsakymą, kaip ženklą, kad ir ateityje galė-
siu jums rašyti. apie tiesioginį atsakymą nedrįstu svajo-
ti. ir taip jau šiuo išsiplėtusiu laišku, kuriame tikriausiai 

daugybė absurdiškų klaidų, atėmiau daug jūsų laiko. 
Kai pradėjau, tikėjausi, kad tai bus tikras „homage“. ap-
reiškimas, kokiu jūs man tapote ir amžinai liksite, staiga 
nušvito man vėl, jau nebežinau kelintą kartą. buvau pa-
miršęs, kad tokio pobūdžio jausmai, susiję su datomis, 
žmogaus amžiumi, įvairiomis vietomis bei situacijomis, 
negali staiga būti sutalpinti į vieną (!) laišką. dėkui die-
vui, kad buvau tai pamiršęs, kitaip niekada nebūčiau pa-
rašęs šių bejėgiškų eilučių. juk guli prirašyti lapai, kurių 
dėl jų daugiažodiškumo bei nekuklumo niekada neišdrį-
siu jums išsiųsti. Guli ir du eilėraščių tomeliai, kuriuos, 
pasidavęs impulsui, norėjau pridėti kaip apčiuopiamą 
laiško antspaudą, bet nepridėjau išsigandęs, kad jums 
gali ateiti mintis tą antspaudą perskaityti. tačiau viso to 
nebereikia, man ištarus pirmą ir paskutinę frazę. aš jus 
myliu, kaip galima ir reikia mylėti poeziją, kaip dera ir 
būtina gerbti kultūrą, žengiančią nuo viršūnės prie vir-
šūnės. aš jus myliu ir galiu didžiuotis, kad savo meile 
jūsų nepažeminu, nei aš, nei mano tikriausiai vienintelė 
draugė, apie kurią kalbėjau. jeigu savo autografu pano-
rėtumėte suteikti laimę ir man, prašyčiau pasinaudoti 
nurodytu Cvetajevos adresu. pašto siuntos iš šveicarijos 
manęs greičiausiai nepasiektų.

   jūsų Борис Пастернак

r .  m .  r I L K e  –  m .  c V e tA J e VA I

 actuellement: val mont par Glion
    territet (vaud) suisse,
    1926 m. gegužės 3 d.

miela poete,
Kaip tik šią valandą mane pasiekia begaliniai jaudi-

nantis, džiaugsmo ir per kraštus besiveržiančio jausmo 
kupinas boriso pasternako laiškas. visas jo laiško sukel-
tas jaudulys bei dėkingumas, kaip suprantu iš laiško ei-
lučių, pirmiausia turi būti perduotas Jums, o vėliau, jums 
tarpininkaujant, pasiekti taip pat ir jį. abi prie šio laiško 
pridėtos knygos1 (tai mano naujausi leidiniai) skiriamos 
Jums, tai Jūsų nuosavybė. Kai tik gausiu jų daugiau, išsių-
siu dar du egzempliorius, ir tie, vėliau jus pasieksian-
tys, turėtų keliauti toliau pas borisą pasternaką, jei tik 
cenzūra praleis. esu taip sukrėstas jo kreipimosi į mane 
ekspansyvumo bei jėgos, kad šiandien daugiau nieko ne-
pajėgiu pasakyti: bet pridedu lapą, kurį prašau nusiųsti 
nuo manęs jūsų draugui į maskvą. Kaip linkėjimus. ar 
turiu paaiškinti? jūs žinote, kad dar nuo pažinties mas-
kvoje laikų (jau daugiau kaip dvidešimt šešerius metus!) 
boriso tėvą leonidą o. p. laikau savo ištikimu draugu. 
po labai ilgos pertraukos šią žiemą (jos pradžioje) mane 
pasiekė jo laiškas iš berlyno, į kurį atsakiau, išreikšda-
mas visą mane apėmusį vienas kito atradimo džiaugs-
mą. tačiau ir be leonido osipovičiaus laiško jau žinojau, 
kad jo sūnus dabar žinomas ir iškilus poetas: jau iki tol 
(praėjusiais metais paryžiuje) draugai yra mane supa-
žindinę su jo eilėraščiais, kuriuos skaičiau susijaudinęs 
ir susižavėjęs (nes aš vis dar skaitau rusiškai, net jeigu 
kiekvieną kartą prieš tai pasikartoju savo kalbos žinias; 
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tik laiškus skaitau be jokių pastangų!). beveik aštuoni 
mėnesiai, praėjusiais metais praleisti paryžiuje, vėl su-
vedė mane su mano draugais rusais, kurių buvau nema-
tęs dvidešimt penkerius metus. bet kodėl, tas klausimas 
man iškilo dabar, – kodėl man nenusišypsojo laimė sutik-
ti Jus, Марина Ивановна Цветаева? po to, kai perskai-
čiau boriso pasternako laišką, esu linkęs tikėti, kad toks 
susitikimas mums abiem būtų suteikęs giliausią vidinį 
džiaugsmą. ar kada nors pavyks tai atitaisyti?!

   rainer maria rilke

p. s. prancūzų kalba man lygiai tokia pat artima kaip 
ir vokiečių; šitai sakau pagalvojęs, kad, greta jūsų gim-
tosios, prancūzų kalba jums būtų priimtinesnė.

r .  m .  r I L K e  –  b .  PA S t e r N A K u I 
    
   val-mont par Glion (vaud)
   1926 m. gegužės 3 d.

mano mielas borisai pasternakai,
vos tik nuoširdus jūsų laiškas apgaubė mane tarsi 

sparnų plazdenimas, tą pačią valandą išpildžiau jūsų 
norą: elegijos ir Sonetai Orfėjui jau turėtų būti poetės 
rankose!

Kiti du tų pačių knygų egzemplioriai netrukus ke-
liaus ir pas jus. nežinau, kaip turėčiau jums dėkoti, kad 
leidote man pamatyti ir pajusti tai, ką taip nuostabiai su-
kaupėte savyje. Kad man patikėjote tokias dideles savo 
dvasios dovanas, daro garbę jūsų dosniai širdžiai. tebū-
na palaiminta jūsų esybė! apkabinu jus.

   jūsų rainer maria rilke

   
m .  c V e tA J e VA  –  r .  m .  r I L K e ’ I

 
st. Gilles-sur-vie, 1926 m. gegužės 9 d.

raineri maria rilke!
ar galiu taip į jus kreiptis? jūs, pats poezijos įsikū-

nijimas, turėtumėte žinoti, kad jau vien jūsų vardas – ei-
lėraštis. raineris maria – tas skambesys ir bažnytinis, ir 
vaikiškas, ir riteriškas. 

jūsų vardas nesirimuoja su šiais laikais, jis ateina iš 
ankstesnių ar iš vėlesnių – iš kažkur. jūsų vardas to no-
rėjo, ir jūs tą vardą pasirinkote! (vardus mes pasirenka-
me patys, kas mums vėliau nutinka, yra to pasirinkimo 
pasekmė.)

jūsų krikštas buvo visos jūsų asmenybės prologas, 
o jus krikštijęs dvasininkas visai nežinojo, ką padarė.

jūs nesate mano mylimiausias poetas („liebster“ – 
aukščiausias laipsnis), jūs esate gamtos reiškinys, kuris 
negali būti mano ir kurio negalima mylėti, o tik patirti 
ir atlaikyti; arba (vis dar per maža!) įsikūnijęs penktasis 
elementas: pati poezija, arba (dar per maža) tai, iš ko po-
ezija randasi ir kas yra didesnis už ją (jūs).

mes nekalbame apie rilke – žmogų (žmogus: tai, 
kuo mes priversti būti!), mes kalbame apie rilke’s sielą, 
kuri dar didesnė už poetą ir kuri yra iš tikrųjų tai, ką aš 
vadinu rilke – porytdienos rilke.

jūs turite save pamatyti mano akimis: jūsų didy-
bę matyti tada, kai ją regiu aš: jūsų didybę – per visą 
atstumą.

Ką dar gali veikti poetas, atėjęs po jūsų? meistrą 
(pavyzdžiui, Goethe) įmanu pralenkti, bet pranokti jus – 
reiškia (reikštų) pranokti poeziją. poetas yra tas, kuris 
įveikia gyvenimą (turi įveikti).

jūs esate neįveikiama užduotis ateities poetams. po-
etas, ateisiantis po jūsų, turėtų būti jumis, t. y. jūs turė-
tumėte dar kartą gimti.

jūs suteikiate žodžiams jų pirmapradę prasmę, o 
daiktams – jų pirmuosius pavadinimus (vertes). pavyz-
džiui, kai jūs sakote „grossartig“ (nuostabus, didingas – 
vert.), jūs turite galvoje „von grosser Art“, o tai ir buvo 
pradinė forma (šiandien „grossartig“ tėra tik tuščias 
šūktelėjimas).

rusiškai būčiau jums tai geriau paaiškinus, bet ne-
noriu, kad jūs stengtumėtės įsiskaityti, geriau jau aš pa-
sistengsiu įsirašyti.

pirmas dalykas, švystelėjęs (ne – užkėlęs, ne – užne-
šęs) mane į didžiausio džiaugsmo bokštą, buvo žodis 
may (gegužė – vert.), kuriam jūs, parašęs raidę y, su-
grąžinote senąjį aristokratizmą. mai su i asocijuojasi su 
gegužės pirmąja, ne darbo žmonių švente, kuri dar atei-
tyje gal bus (galėtų būti) graži, – o su jaukia biurgeriška 
sužadėtinių arba (ne beprotiškai) įsimylėjusiųjų geguže.

Kelios trumpos (tik būtiniausios) biografinės žinios: 
išvykau iš rusų revoliucijos (ne revoliucinės rusijos, nes 
revoliucija pati yra šalis su savais – amžinais – įstaty-
mais!) ir per berlyną patekau į prahą, jūsų knygos lydė-
jo mane. prahoje pirmą kartą perskaičiau Frühe Gedichte 
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(Ankstyvieji eilėraščiai – vert.). ir praha tapo man miela – 
jau pačią pirmą dieną – dėl to, kad jūs čia studijavote.

prahoje praleidau trejus metus (1922–1925), 1925 lap-
kritį išvykau į paryžių. ar jūs dar tuo metu ten buvote?!

o jeigu buvote: kodėl aš neatėjau pas jus? todėl, 
kad jūs esate tai, kas man brangiausia – visame pasau-
lyje. visai paprasta. ir – kad jūs manęs nepažįstate. dėl 
kankinančio išdidumo, iš baugios pagarbos atsitiktinu-
mui (nes tai tas pats likimas). Gal ir iš bailumo, kad teks 
ištverti abejingą jūsų žvilgsnį – sustojus ant jūsų kam-
bario slenksčio. Kitaip juk ir nebūtumėte galėjęs į mane 
pažvelgti. (o net jeigu ir būtumėte – tas žvilgsnis būtų 
skirtas bet kam, nes jūs manęs nepažintumėte! – ir vis 
dėlto tai būtų svetimas žvilgsnis!)

ir dar kai kas: jūs visada manyje matysite rusę, aš – 
jumyse – grynai žmogišką (dievišką) reiškinį.

tai mūsų pernelyg individualizuotos tautos proble-
miškumas, – kad visa, kas pas mus yra „aš“, europoje 
vadinama rusu.

(mes taip žiūrime į kinus, japonus, negrus – į labai 
toli esančius arba labai laukinius.)

raineri maria, niekas dar neprarasta, kitais (1927) 
metais atvažiuos borisas, ir mes jus aplankysime – kad 
ir kur jūs būtumėte. borisą pažįstu labai mažai ir myliu 
jį taip, kaip paprastai mylima tai, ko niekada nesi matęs 
(arba tai, kas jau buvo, o gal dar bus: ateis vėliau), tai, 
kas nematyta, tolygu tam, ko niekada nėra buvę. jis ne 
toks jau ir jaunas, jam, atrodo, trisdešimt treji2, bet vis 
dar berniukiškas.

tėvo neprimena nė viena jo blakstiena (geriausia, 
kas gali nutikti sūnui). pasitikiu tik motinų sūnumis. jūs 
taip pat motinos sūnus. Vyras pagal moterišką liniją – to-
dėl toks apdovanotas (dvilypumas).

jis yra pirmas rusijos poetas. tai žinau aš ir dar keli 
asmenys, kiti laukia, kol jis numirs.

jūsų knygų3 laukiu kaip audros, kuri – noriu aš to, 
ar ne – ateis. beveik kaip širdies operacija (tai visai ne 
metafora! Kiekvienas eilėraštis (tavasis) įsirėžia į širdį ir 
savavališkai ją formuoja, neatsiklausdamas mano valios). 
nieko nenorėti!

ar žinai, kodėl sakau tau tu ir kodėl tave myliu ir 
– – ir – ir – nes tu esi Galia. pati rečiausia.

atsakyti man neprivalai, aš žinau, kas yra laikas, ir 
žinau, kas yra eilėraštis. taip pat žinau, kas yra laiškas. 
taigi.

vaudą (iš tos vietovės rilke siunčia savo laiškus – 
vert.) prisimenu dar iš tų laikų, kai, būdama dešimtmetė 
mergaitė, gyvenau lozanoje. pensionate buvo suaugusi 
negrė, turėjusi mokyti prancūzų kalbos. ji nieko nemokė, 
tik rijo žibuokles. tai mano ryškiausias prisiminimas. jos 
mėlynos lūpos – negrų lūpos nebūna raudonos – ir mė-
lynos žibuoklės. mėlynas ženevos ežeras atsiras vėliau.

Ko man iš tavęs reikia, raineri? nieko. visko. Kad 
leistumei man kiekvieną mano gyvenimo akimirką žvelg-
ti į tave aukštyn – kaip į mane saugantį kalną (akmeninis 

angelas sargas!). Kol tavęs nepažinojau, elgiausi taip be 
leidimo, dabar, kai tave pažinau, turiu atsiklausti.

nes mano siela gerai išauklėta.

bet tau vis tiek rašysiu – nori tu to, ar ne. apie tavo 
rusiją (carų aplinką ir kitką).

apie daug ką.
tavo rusiškos raidės. tai graudina. aš, kuri kaip koks 

indėnas, niekada neverkiu, vos – –

skaičiau tavo laišką prie vandenyno, ir vandenynas 
skaitė kartu su manimi, skaitėme abu. ar tau nebūtų 
trukdęs toks bendraskaitytojas? Kitų nebus – aš per daug 
pavydi (Tavyje – uoli).

(neišverčiamas žodžių žaismas: vok. eifersüchtig – 
pavydus; eifer – uolumas, eifrig – uolus – vert.)

štai čia mano knygos4, – tau nebūtina jų skaityti, – 
pasidėk jas ant savo darbo stalo ir patikėk mano žodžiais, 
kad iki manęs jų ten nebuvo (kalbu apie pasaulį, ne apie 
stalą!).

    1926 m. gegužės 10 d.

ar norite žinoti, kokiomis aplinkybėmis šiandien 
(10 d.) gavau jūsų knygas? vaikai dar miegojo (septintą 
ryto), aš staiga pakilau ir nubėgau prie durų. Tą pačią 
akimirką – jau buvau palietusi durų rankeną – pasibeldė 
laiškininkas – tiesiai į mano ranką.

man beliko tik užbaigti judesį atidarant duris ir ta 
pačia, dar beldimą tebejaučiančia ranka, paimti knygas.

aš jų dar neatsiverčiau, nes tuomet šiandien nebeiš-
siųsčiau laiško, o jis turi skristi.
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Kai mano dukra (ariadnė) dar buvo visai maža, dve-
jų ar trejų metų, – prieš miegą ji dažnai klausdavo: „А 
ты будешь читать Рейнеке?“

reinecke – taip skambėjo jos klausa išgirstas, vai-
kiška kalba sutrumpintas vardas – rainer maria rilke. 
vaikai nepaiso pauzių.

noriu tau rašyti apie vandee, mano herojišką pran-
cūzišką tėvynę (bent vieną tokią gali rasti kiekvienoje 
šalyje ir kiekvieną šimtmetį – ar ne tiesa?). aš čia esu dėl 
jos vardo. Kai neturi nei pinigų, nei laiko, – o man taip 
ir yra, – renkiesi būtiniausia, tai, be ko negali gyventi.

šveicarija neįsileidžia rusų. tačiau kalnai turės pa-
sistūmėti arba persikelti kitur, kai borisas ir aš vyksime 
pas tave!

aš tikiu kalnais. (mano pakeista eilutė, kuri iš tiesų 
jokia eilutė – nes kalnai ir naktys rimuojasi – tu juk atpa-
žinai?) (sunku paaiškinti, nes Berge ir Nächte arba горы ir 
ночи tiesiogine to žodžio prasme nesirimuoja nei vokiš-
kai, nei rusiškai – vert.)

    marina Cvetajeva

prierašas
jūsų laiškas borisui dar šiandien bus išsiųstas – re-

gistruotas ir patikėtas dievų malonei. rusija man vis dar 
prilygsta anapusybei.

r .  m .  r I L K e  –  m .  c V e tA J e VA I
    val-mont par Glion
    territtet (vaud) suisse
    1926 m. gegužės 10 d.

marina Cvetajeva,
ar jūs ką tik nebuvote čia? arba kur buvau aš? vis 

dar gegužės 10-oji, ir kaip keista, marina, mарина, šią 
datą jūs parašėte laiško pabaigoje (užbėgdama prieš lai-
ką, nutaikydama į tą belaikę akimirką, kai jūsų laišką 
skaitysiu!). sakote, dešimtą dieną gavote mano knygas 
praverdama duris (taip, kaip sklaidome knygos lapus...); 
tą pačią dešimtą dieną, šiandien, amžinoje dvasios šian-
dienoje, šiandien, marina, tu apsireiškei mano sieloje, 
nušvitai mano sąmonėje, suvirpintoje tavęs, tavo atė-
jimo, tarsi didysis tavo bendrininkas vandenynas būtų 
užgriuvęs mane tavo širdies potvyniu. Ką tau pasakyti? 
tu, marina, pakaitomis paduodama man savo rankas, jas 
panardinai mano širdyje kaip tekančio šaltinio vandens 
dubenyje, ir kol tu jas laikai, sustabdyta srovė krypsta į 
tave... mėgaukis ja. Ką galėčiau pasakyti: visi mano žo-
džiai, tarsi jie būtų buvę tavo laiške, visi mano žodžiai 
veržiasi pas tave drauge, nepraleisdami vienas kito. ar 
ne panašiai žmonės veržiasi išeiti iš teatro, kai jiems 
nepakeliama matyti uždangą po to, kai scenoje buvo 
parodyta tiek daug dabarties? – taip ir man sunku buvo 
ištverti tavo laiško užsklandą (dar kartą, dar nors kar-
telį!). bet, pasirodo, ir uždanga gali paguosti: greta tavo 
gražaus vardo, greta to žavaus st. Gilles-sur-vie (survie!) 
kažkas, tarsi siekdamas įtikti, mėlyna spalva užrašė di-

delį septynetą (būtent: 7!), mano palaimingą skaičių. at-
lasas atverstas (nes geografija man visai ne mokslas, o 
tuojau pat nustatomas santykis), ir štai, Марина, tu jau 
pažymėta mano vidiniame žemėlapyje, kažkur tarp mas-
kvos ir toledo sukūriau erdvę tavo vandenyno įsiver-
žimui. iš tikrųjų gi tu regi ile d’yeu5 su į tave atgręžtu 
pointe de Corbeau... o ariadnė (kokio amžiaus ji dabar 
galėtų būti, ar ji tavo ūgio?). „vaikai“, tu sakai, „vaikai“ 
daugiskaita? o 1903, kai aš jau bendravau su rodinu, 
pati dar buvai maža mergaitė, kurios ieškoti netrukus 
vyksiu į lozaną (ak, bet greičiau jau pavyks sutikti ne-
grę, jei viliosiu ją žibuoklėmis; matau ją nutapytą rené 
auberjonois6... o kaip Tave pamatyti?).

poete, ar jauti, kaip tu mane užvaldei, tu ir tavo 
nuostabusis bendrininkas; rašau kaip tu ir kaip tu lei-
džiuosi keliomis pakopomis žemyn iš sakinio į tarpinį 
skliaustelių aukštą, kur tokios žemos lubos ir nenustoja 
kvepėti ankstyvosiomis rožėmis. marina: apsigyvenau 
tavo laiške. ir kokią nuostabą kelia tai, kad tavo žodžio 
burtas po to, kai statymai jau baigti, nukrito dar viena pa-
kopa gilyn, rodydamas papildomą skaičių, galutinį (daž-
nai jis dar didesnis). Gamtos galia, mieloji, tai, kas slypi 
už penktosios stichijos, ją audrindamas ir sutelkdamas?.. 
ir man vėl pasirodė, tarsi per tave man pritartų gamta, 
visas pritariantis sodas aplink fontaną, aplink ką dar? 
aplink saulės laikrodį. Kaip tu mane praaugi ir kaip 
padvelki į mane aukštais tavo žodžių vasaros flioksais.

bet, sakai tu, kalbama ne apie rilke žmogų, aš ir 
pats su juo nesutariu, su jo kūnu, su kuriuo visada buvo 
įmanomas toks darnus sutarimas, kad dažnai nebežino-
davau, kas sėkmingiau eiliuoja: jis, aš, mes abu? (Kojų 
pėdos, palaimingosios, kaip dažnai jaučiausi ėjimo per 
visa ką, per žemę apsvaigintas, laimingas, pradėjęs paži-
nimo kelią, pažinimo nuojautos palaimintas, pakilęs virš  
žinojimo!) o dabar susidvejinimas, dvigubas požiūris, 
kitas sielos rūbas, kitaip apvilktas kūnas.

jau nuo gruodžio esu šioje sanatorijoje, bet vis dar iki 
galo neįsileidžiu gydytojo į tą vienintelį aš ir aš santykį, 
kuris nepakenčia tarpininkų (nei liežuvautojo, galinčio 
visiškai sunaikinti distanciją, nei vertėjo, viską išdėstan-
čio dviem kalbom). (Kantrybė, begalinė, kartais sutrau-
kyta, vėl atkurta...)

mano gyvenamoji vieta, muzot, (po karo išgelbė-
jusi mane nuo niokojančios lavinos ir sumaišties) ketu-
rios valandos kelio nuo čia: mano (galiu atkartoti tavo 
žodžiais)... „mano herojiškoji prancūziška tėvynė“. tik 
pažvelk į ją: kone ispanija, provansas, ronos slėnis. Aus-
tere et melodieux (griežtai ir melodingai – vert.); nuostabi 
dermė kalvų ir senų bokštų, kurių akmenys neatsiejami 
nuo likimo...

    rainer maria



NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 1 (578) 53

m .  c V e tA J e VA  –  r .  m .  r I L K e ’ I
 

st. Gilles-sur-vie, 1926 m. gegužės 12 d.

anapusybę (ne bažnytine, greičiau jau geografine pras-
me) tu pažįsti geriau nei šiapusybę, buvimą čia. tu ją 
regi topografiškai, su visais jos kalnais,visomis salomis 
ir pilimis.

sielos topografija – tai tu. ir savo knyga (ak, knyga 
ne buvo, o radosi!) apie neturtą, piligrimystę ir mirtį tu 
dievui daugiau nusipelnei negu visi filosofai ir pamoks-
lininkai drauge sudėjus.

dvasiškiai tėra tik trukdžiai mano santykyje su die-
vu (dievais). tu, tu esi draugas, gilinantis ir pakylėjantis 
didžios valandos tarp dviejų (amžinųjų abiejų!) džiaugs-
mą (ar tikrai džiaugsmą?), be kurio negali pajusti kito, 
kaip pagaliau supranti, vienintelio mylimo.

dievas. tu vienintelis pasakei dievui kažką nauja. 
tu esi visiškas jono ir jėzaus santykio (abipusiai neįvar-
dinto) atitikmuo. tačiau – yra ir skirtumas, tu tėvo, o 
ne sūnaus numylėtinis, tu dievo tėvo (kuris pats tėvo 
neturi) jonas. tu pasirinkai (išrinktumas – pasirinkimas!) 
tėvą, nes jis vienišesnis ir jį labai sunku mylėti!

tu ne dovydas, tikrai ne. dovydas jautė baimę dėl 
savo jėgos, tu gi turi visą savosios jėgos drąsą ir ryžtą.

pasaulis tada buvo per daug jaunas. Viskas dar turėjo 
įvykti, kad galėtum ateiti tu.

tau užteko drąsos nežmogišką (perdėm dievišką) 
dievą tėvą mylėti (ir tą meilę žodžiais išsakyti!) taip, kaip 
jonas perdėm žmogiško sūnaus mylėti niekada neišdrįso! 
jonas mylėjo sūnų rankomis (nuolat nuo tos meilės slėp-
damasis ant jėzaus krūtinės), akimis, darbais, žodžiu – 
meilės heroica, visada norinti likti nebyli (vien tik veikli).

ar tu supranti prastą mano vokiečių kalbą? pran-
cūziškai rašau sklandžiau, todėl ir nenoriu tau rašyti 
prancūziškai. nuo manęs į tave žodžiai neturi tekėti. 
skristi – taip! o jei ne – tada geriau tegu užsikerta, kliūva.

ar žinai, kaip skaitau tavo eilėraščius? pirmąjį aki-
mirksnį (akižaibį skambėtų geriau, vokietė būdama, pa-
keisčiau: žaibas juk greitesnis už žvilgsnį! (vok. Augen-
blick – Augenblitz – vert.) o akių žaibas netgi dar greitesnis 
už paprastą žaibą. du viename, ar ne taip?). pirmą aki-
mirksnį (nes žvelgiu iš šalies) žinau viską – tada nakties 
tamsa – po jos nebežinau nieko – dar vėliau: dieve, kaip 
viskas aišku! – bet kai noriu visa tai apglėbti (ne alego-
riškai, o tiesiog ranka paimti), žinojimas dingsta: lieka tik 
spausdintos eilutės. vienas žaibas po kito (žaibas – nak-
tis – žaibas). taip būna man, tave skaitant, taip turėtų 
būti ir tada, kai tu rašai.

„rilke lengvai suprantamas“, – taip sako išdidumo 
kupini antroposofai ir kitokie mistiniai sektantai (nieko 
prieš juos neturiu, geriau negu socializmas, bet vis dėl-
to...). „lengvai suprantamas.“ Galbūt, kai suskaidomas 
į dalis, suvokiamas fragmentiškai: rilke – romantikas, 
rilke – mistikas, rilke – mitinis graikas ir t. t. ir t. t.

bet pamėginkit suprast visą rilke. čia jau nebepadės 
jūsų aiškiaregystė. stebuklui suvokti aiškiaregių nerei-
kia. jis tiesiog yra. Kiekvienas valstietis, regėjęs jį savo 
akimis, tai patvirtins. 

stebuklas: prie jo neprisiliesi, protu jo nesuvoksi.
dvi naktis skaičiau tavo Orfėjuje (tavo Orfėjas – tai 

šalis, todėl: vietininkas). ir kaip tik gavau iš paryžiaus 
rusišką, grynai literatūrinį (jis toks vienintelis užsienyje) 
žurnalą, kuriame perskaičiau tokias eilutes: „iš to rinki-
nio (Poetai apie kritiką – pastabos, proza) mes sužinome, 
kad ponia C. iki šiol nepaguodžiamai liūdi dėl orfėjo 
mirties, o dar labiau dėl jo keistenybių...“

vienas kritikas sakė apie bloką: „Ketveri metai, ski-
riantys mus nuo jo mirties, sutaikė mus su netektimi ir 
netgi beveik paguodė.“7

aš paprieštaravau: „jeigu pakanka ketverių metų, 
kad pasiguostumėme dėl tokio poeto, koks buvo blokas, 
mirties, tai ką tada kalbėti apie puškiną (†1836)8. o apie 
orfėją (†?). Kiekviena poeto mirtis, net ir pati natūraliau-
sia, iš tikrųjų stokoja natūralumo, prilygsta nužudymui, 
todėl yra tęstinė, nepertraukiama, amžina – vykstanti 
kiekvieną akimirką. puškinas, blokas ir – kad visi būtų 
paminėti – orfėjas niekada nebus mirę, nes jie miršta 
kaip tik dabar (amžinai!). В каждом любящем – заново, 
и в каждом любящем – вечно. todėl jokios paguodos 
negali būti, kol mes patys nemirėme (apytikriai, rusiškai 
skambėtų sklandžiau).

tai, žinoma, neskirtina prie „literatūros“ (belles 
lettres), todėl buvau išjuokta. jei tai būtų eilėraštis (poe-
tas (beprotis!), sugebantis rašyti proza), jei tai būtų buvęs 
eilėraštis, jie tylėtų, gal net – padūsautų (senas siužetas 
apie orfėją ir gyvūnus, kuriems priklauso – ir avys?).

tu turi suprasti, jog esu nepažeidžiama, todėl, kad 
nesu ponia C. ir t. t. ir t. t., kaip kad jie mano. bet man 
liūdna: amžinai teisinga ir nuolat sugrįžtanti  apie poeto 
ir minios istorija, kurios taip norėtųsi išvengti!

tavo orpheus. pirma eilutė:
 Da steigt ein Baum. O reine Übersteigung!9

štai ji, tikra didybė, die grosse Art (grossartig). ir kaip 
man tai pažįstama! medis yra aukštesnis už patį save, me-
dis perauga save, – todėl toks aukštas. vienas tų, kuriems 
dievas – dėl laimingo atsitiktinumo – leidžia augti laisvai 
(jie patys pasirūpina savimi!) ir kurie stiebiasi į septy-
niasdešimtą (mes, rusai, turime septynis!) dangų. (Быть 
на седьмом небе от радости. Видеть седьмой сон. sa-
vaitė – senąja rusų kalba – седьмица. Семеро одного не 
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ждут. Семь Симеонов (pasaka). 7 – rusiškas skaičius! 
Семь бед – один ответ ir dar daug kas.)

Gesang ist Dasein10 (daina yra būtis; vok. Dasein, plg. 
Da sein – būti čia – vert.) (būti čia, kas nedainuoja, to čia 
dar nėra, tas dar ateis!).

„Schwer sind die Berge, schwer sind die Meere...“11 (sun-
kūs yra kalnai, sunkios yra jūros – pažod. vert.) (tarsi tu 
guostum vaiką, žadintum jo drąsą)... ir – beveik su šyp-
sena dėl jo naivumo:

 ...Aber die Lüfte... aber die Räume12

ši eilutė – tai gryna intonacija (intencija), taigi gryna 
angelų kalba. (intonacija: garsų pavidalą įgijusi intencija. 
Kūną gavusi intencija.)

 ...Wir sollen uns nicht mühn
 Um andere Namen. Ein für alle Male
 Ist’s, Orpheus, wenn es singt.13

(o jei miršta kuris nors iš poetų, būna taip, kaip ra-
šiau kitoje lapo pusėje).

Ist es ein Hiesiger?14 (ar jis čionykštis? – vert.) ir jau 
galiu jausti ateinantį, artėjantį. ne. o raineri, nenoriu 
rinktis (rinktis reiškia raustis ir būti chaotiškam!). aš 
negaliu rinktis, imu pirmas ausyse suskambusias eilutes. 
tu rašai man į ausį, ir ausimis tave skaitau.

Dieser stolz aus erde15 (tas iš žemės augantis išdidu-
mas – vert.) (iš žemės išaugęs žirgas). raineri! siunčiu 
knygą Amatas (Ремесло), joje tu rasi šventąjį jurgį, ku-
ris yra beveik žirgas, ir žirgą, kuris yra beveik raitelis, 
aš jų neskiriu ir nė vieno neįvardinu. tavo raitelis! nes 
raitelis ne tas, kuris joja, raitelis yra abu drauge, naujas 
pavidalas, kažkas, ko anksčiau nebuvo, ne riteris ir žir-
gas. raitelis lygu žirgas ir žirgas lygu raitelis: raitelis.

tavo užrašas pieštuku (ar teisingai pavadinau? ne, 
greičiau įrašas!) – trys mieli lengvi žodžiai: an einen 
Hund16 (skiriu šuniui – vert.). mielasis, tai mane sugrą-
žina į mano vienuolikametę vaikystę, į patį švarcvaldo 
vidurį! o viršininkė (tokia panelė brinck, labai atgrasi) ir 
sako: šitam padūkusiam vaikui, tai marinai reikėtų vis-
ką atleisti, jei tik ji ištartų: ein Hund! (o aš, susijaudinusi, 

susižavėjusi ir noro turėti šunį apimta pratisai tardavau 
Hund – su trimis u-u-u. tie šunys nebuvo kilmingi, tik 
paprasti gatviniai).

raineri, tyriausias džiaugsmas, palaimos būsena, 
kai kakta prisispaudi prie šuns kaktos, žvelgi tiesiai jam į 
akis, o šuo, nustebęs, nelabai patenkintas (juk ne kasdien 
jam tai nutinka!), pradeda urgzti. tada abiem rankom su-
imi jo nasrus – juk iš susijaudinimo jis gali ir įkąsti – ir 
pabučiuoji. pabučiuoji ir paleidi.

ar ten, kur tu dabar būni, yra šuo? ir kur tu būni? 
val-mont (valmont), toks buvo šaltos ir išmintingos 
knygos – laclo Liaisons dangereuses (Pavojingi ryšiai – 
vert.) – herojaus vardas. pas mus, rusijoje, dėl man ne-
suprantamos priežasties knyga – mano požiūriu, pati 
moraliausia! – buvo uždrausta drauge su Casanovos 
(kurį karštai myli!) memuarais. parašiau į prahą, kad 
man atsiųstų dvi dramines poemas (man rodos, tai ne 
dramos) – Avantiūrą (ar pameni Henriette, jo gražiau-
sią nuotykį, vienintelį nebuvusį avantiūra) ir Feniksą, 
Casanovos finalą. Grafas – septyniasdešimt penkerių, 
vienišas, vargšas, senamadiškas, išjuoktas. paskutinė jo 
meilė – trylikos metų. turi tai perskaityti, suprasti bus 
nesunku (turiu galvoje kalbą). ir nesistebėk, tai parašė 
mano germaniška, o ne prancūziška siela.

Wir rühren uns...17 (mes susiliečiame – vert.). Kuo? 
sparnų mostais... raineri, raineri, tai pasakei tu, manęs 
nepažindamas, kaip neregys (aiškiaregis!), pasakei atsi-
tiktinai. (taikliausi šauliai yra neregiai!)

rytoj Kristaus ėmimo į dangų šventė. Вознесение. 
Kaip nuostabu! dangus šiuose žodžiuose atrodo visai 
kaip mano vandenynas – su bangomis. ir Kristus – kyla.

Ką tik atėjo tavo laiškas. pats laikas siųsti manąjį.
    marina

iš vokiečių kalbos vertė r a m i n t a  G a m z i u K a i t ė

1  Die sonette an orpheus ir Duineser elegien.
2  borisui pasternakui 1926-aisiais buvo trisdešimt šešeri metai.
3  Die sonette an orpheus ir Duineser elegien.
4  Стихи к Блоку. – berlin, 1922; Психея. Романтика. – berlin, 

1923.
5  sala vakarinėje prancūzijos pakrantėje.
6  šveicarijoje atsiskyrėliškai gyvenusio dailininko paveikslams bū-

dingos ryškios spalvos ir dekoratyvumas; lozanoje rilke aplankė 
jo parodą.

7  Citata iš: Г. В. Адамович. Литературные беседы. – Звено, paris, 
1925.

8  aleksandras puškinas mirė 1837 m.
9  Die sonette an orpheus, i dalis, i sonetas (netiksli citata).
10  Die sonette an orpheus, i dalis, iii sonetas.
11  Die sonette an orpheus, i dalis, iv sonetas.
12  Die sonette an orpheus, i dalis, iv sonetas (paskutinė eilutė).
13  Die sonette an orpheus, i dalis, v sonetas.
14  Die sonette an orpheus, i dalis, vi sonetas (netiksli citata).
15  Die sonette an orpheus, i dalis, Xi sonetas.
16  r. m. rilke’s prierašas prie Xvi pirmosios dalies soneto m. Cve-

tajevai nusiųstame egzemplioriuje.
17  iš r. m. rilke’s dedikacijos m. Cvetajevai skirtame Duineser elegien 

egzemplioriuje.

tęsinys kitame numeryje

n i n a  m at v e j e va . poetų m. Cvetajevos ir r. m. rilke’s portretas
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Verbis non verberibus
plekši Dauguvoj ne kuojos
lyviai prausiasi mazgojas
duburiuos giliausiuos nardo
prigimtinio švento vardo
neišsižadės
jiems tegul dievai padės
krikšto vandenį nuplovę
atsigaus savoj šventovėj
grįžta – ugnys ryja viską
ir kardai nuo kraujo tviska

puolė lyviai saksus
lyg ruja skalikų
kovėsi lyviai lig ryto
vyskupas Bertoldas krito
prarastiems suskaičiuoti pritrūko
kiaunių kailiukų

Vyskupo Alberto kelionės

audra šėlsta žaibo
kryžiai ant bangų
lūžta
negi viskas
taip lengvai
nyksta:
pasodinta vynuogė
apsėtas laukas
Albertas ketvirtą sykį plaukia
rinkti piligrimų
Kristaus vynuogynui
atsėti
laivą mėto
lyg plunksnelę
vyskupas akis į dangų
kelia
ir Kristaus laivą pargena
namo į Dauguvą
Albertas vėl grįžta
į pavojus
kuriuos jau buvo Dievui
aukojęs
tik liepia surakinti
lyvių vadams kojas
ir pasiima juos drauge
kad netikėliai tikėt
išmoktų

***

riteris Konradas iš Mejerdorpo
įkurdino brolius Ykeskolos pily –
tuštut tuštutėlėj
neturėjo nė kąsnio duonos
o lyvių laukuos rugiai byrėjo
linko kviečiai nuovarpų apsunkę
riteriai susirinko
ir kirst lyg kariuomenę puolė
javus prinokusį vasarojų kapojo uoliai
lyviai iš miško iššokę
septyniolika brolių sugavo
kelis paaukojo dievams
kitus nugalabijo žiauriai

Riteris Danila prieš lyvius

Holmo mūšy daug iečių atmušęs
bei daug patyręs išbandymų
riteris Danila
ir lyvius spyrė
tarnauti Viešpačiui
lyviai savo žemėj
viešpatauti troško patys
todėl gudravo:
medyje nuo galvos iki krūtinės
išaugęs dievas pranašavo:
nesikrikštykit, nelaimė kris
visus išvarys atėję letonai
Danila kalbėjo:
velnio žabangos, upeliai rangos
rudenį pelkėje kelio nėra
yra tik kelias pas Kristų
vienas kelias, vienas Dievas
vienas krikštas, vienas tikėjimas
taip ir panašiai Danila kalbėjo
kol pasėjo Reminoje
Viešpaties sėklą
užtat reminiečiai Danilai
nuo plūgo po pusę talento rugių
kasmet atiduoti turėjo

e m i l i j a  L i e g u t ė
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Ž m O g Au S  K ū N A S  I r  P S I c h I K A   – 
tA I P  PAt  VA I z D AV I m O  S r I t I S
Kūryba reikalauja specialaus pasiruošimo ir svarbiau-
sia – talento. Kas pokario moderniosios literatūros kūrė-
jams buvo talento sudedamosios dalys? Kaip jau buvo 
minėta – sugebėjimas eksploatuoti nebe tik „kūrėjo vizi-
jas“, kaip tai įsivaizdavo romantikai, bet ir psichiką tiek, 
kiek tai įmanoma, netgi piktybiškai savo paties atžvilgiu 
panaudojant modernias priemones.

pasakojimo apie Garšvą-neurotiką kompozicija yra 
žiedinė ta prasme, kad pradedama lengvu ironizavimu: 
„be glad you’re neurotic“ (džiaukis, kad tu neurotikas), o 
baigiama tuo, kad Garšva nei iš šio, nei iš to... išprotėja. 
esant tokiai pabaigai, atsiveria ta pradžios ironija, kai iš 
tiesų reikia džiaugtis, kad amerikoje tu tik neurotikas.

ateina šio žmogaus, kaip asmenybės, gyvenimo 
pabaiga: netenkama psichikos sąmoningumo ir bet ko-
kių su tokiu atsidavimu puoselėtų kūrybinių gebėjimų. 
(remiantis ankstesniu pasakojimu dar galima puoselėti 
iliuziją, kad pabaiga nėra visiškai pesimistinė: Garšvai 
panašiai yra buvę, bet jam realybės jausmas sugrįžo. bet 
tai jau ne su meninio teksto lygmeniu susiję svarstymai.)

škėma savo herojui užkrauna daug didesnę fizinę 
naštą – jis ne neurotikas, jam vystosi sunkesnės epilep-
sijos formos. jo galva buvo sudaužyta nKvd kankinto-
jų, galbūt ir pažeidžiant psichiką. tokio žmogaus savi-
staba yra intensyvesnė. vienas svarbių siužeto posūkių 
yra susijęs su tuo, kad elenos išklausinėjęs, kaip atrodė 
epilepsijos priepuolio metu, Garšva „nurašo“ save su 
gydytojo negailestingumu kaip potencialų elenos vyrą. 
tai sarkastiška prisimenant kontekstą amerikietiškosios 
knygos, kurioje įrodinėjama ne tik, kad galima sau padė-
ti, jei esi „tik neurotikas“, bet kad galima net pasinaudoti 
šia aplinkybe, kad sektųsi ir būtum laimingas.

pati šio romano intriga skatina pasitelkti psichoa-
nalitines įžvalgas: tai kokia galėtų būti iš tiesų antano 
Garšvos ligos priežastis – bėgant metams įsisiautėjusi 
paveldėta liga ar nelemtų gyvenimo aplinkybių pasek-
mė? ar galima interpretacija, kad pagrindinis romano 
veikėjas Garšva išprotėja ne dėl fizinio smurto, kai roma-
nas buvo rašytas tuo metu, kai lietuvoje buvo žvėriškai 
dorojamasi su rezistencijos dalyviais? atrodo, kad taip, 
nes škėmą domino universalesni dalykai.

r i m a  P o c i ū t ė

modernizmo slinkimas 
į klasikos sritį
Antano Škėmos „Balta drobulė“

rašytojo dėmesį kūrybos psichologijai rodo dauge-
lis romano ypatumų. tie dalykai tiesiogiai nesusiejami, 
bet sukuriamas įspūdis, kad neurotiko psichika, nors gal 
ir yra geresnis instrumentas pasauliui justi ir perteikti – 
tai dar neatsigavusio po antrojo pasaulinio karo vakarų 
pasaulio ir jo žmogaus metafora.

Gyvenimiškoji škėmos patirtis buvo įvairesnė negu 
daugelio to meto lietuvių rašytojų. jis buvo įgijęs spe-
cifinių žinių. netgi nežinant, kad škėma yra „ragavęs“ 
medicinos1, galima pajusti, kad ta force majeur, kuri par-
bloškia ir sutraiško žmogų, yra iš jo paties kūno išauganti 
ir sveikuosius pradus nustelbianti negalia, liga, mirtis.

medicina ir literatūra atrodo nesusieinančios sferos. 
Garšvos pažįstamas gydytojas ignas, geras diagnozuoto-
jas ir sąžiningas medikas, rašo eilėraščius (tai irgi parodo, 
kaip buvo įsikalbėta, kad meninė kūryba yra neprilygs-
tama saviraiškos forma – jos trokšta ir ne filologas, kitos 
srities profesionalas). tačiau gydytojas savo eilėraščius 
rodo tik tėvui. jis pats puikiai suvokia, kad kuria tik ri-
botą vertę – pasitardamas su antanu Garšva, jis kaip kokį 
kryžiažodį baigia sudėlioti eilėraštį. jis nesukelia neapy-
kantos profanuodamas tik išrinktiesiems skirtą „aukšto-
sios kūrybos“ sritį. Gydytojas yra tarsi šešėlinė figūra: 
taip ironizuodamas škėma galėjo įsivaizduoti save kaip 
dorai ir tvarkingai gyvenantį mediką, kuris dar ir šiek tiek 
eiliuoja, patenkindamas savo silpnybę, bet niekam nepa-
kenkdamas. tačiau įdomu, jog priešingas atvejis – kai li-
teratūros kūrėjas panaudoja tą nedidelį kiekį medicinos 
žinių – yra visai galimas, ir tai parodo škėmos kūryba.

škėmos žmogus artimas arba augalui, arba gyvūnui. 
jis egzistuoja panašiai. žvelgdamas į augalus, antanas 
regi jų žiedlapius ir lapus kaip biologinius mėginius, 
žmogaus audinius: „už iššveisto stiklo – rožės, gladi-
olės, rododendronai, gvazdikai, azalijos, oranžerijiniai 
lapai, kuriuos puošia baltos ir raudonos gyslelės, žmo-
gaus nervų ir kraujo audinys anatominiame atlase.“ 
dar šitie viešbučio tarnautojai, jų kūno dalys primena 
mechanizmus, juose įžvelgiamus gydytojo ortopedo aki-
mis, nustatančiomis, ką kuo galima pakeisti ir imituoti. 
pasakotojas romane žino slapčiausius žmogaus vidinio 
pasaulio užkaborius, peršviesdamas žmogų tarsi rentge-
no spinduliais, girdėdamas kūno skleidžiamus garsus, į 
kuriuos nėra pratę kreipti dėmesio tie, kurie žmogų su-
vokia „dvasingiau“:  pavyzdžiui, keliuose kaupiasi van-
duo (to gal nežino pats žmogus).pabaiga. pradžia nr. 4, 2011.
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Au t e N t I š K ų  b ū S e N ų  S I e K I m A S 
Ž V e L g I A N t  I š  P S I c h O A N A L I t I N Ė S 
P e r S P e K t Y V O S
tame milžiniškame amerikos kontinente, kurio atvy-
kusiam iš europos, mažos provincialios šalies, neįma-
noma be įtampos mėginti aprėpti protu, viskas virsta 
fragmentais. Geriausiu atveju jie matomi struktūroje, 
primenančioje schemą. tad iš kur tos žmogaus vidinės 
galios, padedančios atsitiesti, arba priešingai – gelminė 
vidinė jėga, grasinanti kaip pražūtingą bangą pakelti jo 
sąmoningojo gyvenimo „paviršiaus vandenis“? tas ne-
nugalimos jėgos veikimas romane skatina pasitelkti psi-
choanalitinę interpretaciją.

po antrojo pasaulinio karo nebedomino ontologinės 
ir apskritai saugaus teorinio pobūdžio problemos. daug 
svarbesnės buvo žmonių, jų grupių, tautų galimybės su-
dėtingame, susipriešinusiame pasaulyje. tikrovė buvo 
tokia sudėtinga, kad nebeįmanoma buvo aprėpti to, kas 
vyksta psichologine prasme. iškilo būties autentiškumo 
problema. pasaulis nebėra sukurtas dievo. jis tik išgyve-
namas kaip autentiškas ar neautentiškas. Gali būti tiesio-
ginis „autentiškumo“ išgyvenimas ir gali būti sėkmingas 
autentiškumo įspūdžio užfiksavimas kūryboje.

škėma sukuria epizodą, kuriame antanas, atsidūręs 
karo veiksmų zonoje, nužudo rusų kareivį. viskas įvyks-
ta staiga, veiksmai yra spontaniški. vėliau antanas tai 
mini prie autentiškų jo būties epizodų, ir aišku, kad škė-
ma žudymo ne sava valia tragiškumą vertina egzisten-
cializmo kontekste. ši filosofinė ir psichologinė prasmė 
nustelbia galbūt galimą kitokį – moralinį – šių antanui 
vis grįžtančių akimirkų vertinimą. vis dėlto lieka klau-
simas: kodėl romano veikėjas kito žmogaus nužudymą 
vadina „autentiška patirtimi“, o savo patirtų kančių to-
kiomis nevadina?

autentiškumas, suvokiamas kaip psichologinis au-
tentiškumas, yra siekiamybė, dėl kurios galima rizikuoti 
ir būti nemoraliam ir – o tai gal dar baisiau – sukurti „ne 
itin menišką metaforą“. ir ką iš tiesų turėtų reikšti kū-
ryba tokio išsifragmentavusio gyvenimo kontekste? Kai 
prieinama iki neišvengiamybės taip slopinti save, kad 
būtų biochemiškai pakeista psichika ir jos būsenos, „au-
tentiškos egzistencijos“ išgyvenimo poreikį tenka ver-
tinti kitaip.

Kūryba, gyvybingumas, kūryba ir perkūrimas yra 
tikrasis atnašavimas gyvenimo sacrum. Kai antanas prieš 
sunkią darbo dieną sekmadienį geria tabletes, kurios 
sunaikins jo gebėjimą jautriai reaguoti į aplinką (o tai ir 
kūrybos prielaida) – tai  atnašavimo scena: savimonės 
paaukojimas ją sunaikinant tokiame gyvenime, koks yra 
gyvenamas antano: „imkiet mane...“

menas kaip priešprieša viskam, kas „ne menas“, 
bet kokio elgesio, siekiant „autentiškos“ patirties, kuri 
pagrįstų meno kūrinio atsiradimą, pateisinimas irgi yra 
vienas iš perdėtų, suabsoliutintų dalykų. pabaiga gali 
būti interpretuojama ir kaip parodija, ko žmogus susi-
laukia, siekdamas absoliuto.

škėmą, kaip ir daugelį XX a. menininkų domino 
beprotybės tema. dėl ligos šiek tiek sutrikusi sąmonė – 
tapusi kaip lenta, nuo kurios nutrintos formulės. Gy-
venimo vientisumą psichikoje galima mėginti atkurti, 

tačiau ta sąmoningumo mozaika, tarsi ją sukračius, gali 
visai subyrėti.

romano pabaigoje panaudojama literatūrinės kū-
rybos priemonė, pagrįsta ne meninio teksto formavimo 
imitavimu (angl. non-fiction): tarsi su dokumentui ar 
reportažui būdingu objektyvumu aprašomas išprotė-
jęs Garšva: baigiasi asmenybės raida, kūrybos galimy-
bės. tai, ką jis daro, – plėšo popierių į smulkius gaba-
lėlius, – yra simboliška: visiškas išsifragmentavimas, 
nieko neliko.

pasakojimas autobiografiškas – net būtų galima sa-
kyti, kad pavojingai autobiografiškas. tačiau dėl Garšvos 
išprotėjimo galimos paralelios gyvenimo ir rašymo lini-
jos išsiskiria: Garšva parodomas nebesuvokiantis pats 
savęs (nors rašytojas, priešingai, – sąmoningai baigia 
formuoti romaną). jis persikelia į tą plotmę, iš kurios 
negali stebėti savęs paties, bet „parodomas“ skaitytojui 
(antanui vis klausinėjant, o kaip jis atrodė, kai negalėjo 
savęs kontroliuoti, skaitytojas į tai atkreipia dėmesį, tad 
finalinė scena iš tiesų prikausto žvilgsnį).

atrodo, kad tai, kas ištinka Garšvą – jau jo gyveni-
mo finalas ir jokio „hepiendo“ net paraliteratūriniuose, 
įsivaizduojamuose – skaitytojo fantazijos metalygmeny-
se – būti nebegali. tai, kad Garšva vargu ar besugrįš į 
gyvenimą, atrodo itin tragiška, nes gyvenimas praran-
damas tada, kai jis vėl pajuto aistrą gyventi (panašiai 
Garšva Kaune išgyveno gyvybinių jėgų ir optimizmo 
protrūkį, kurį nutraukė karas, sovietinė okupacija). škė-
ma eksploatuoja tą pačią dramatišką situaciją: vienas 
euforiškiausių egzistencijos momentų, nusiteikimas kaip 
reta entuziastingas – ir staiga viskas tragiškai nutrūksta.

jei autentiškas menas yra dieviškas, tai neautentiš-
kas – nusikalstamas. nuoseklu, kad juo žmogus arčiau 
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gamtiškumo, tuo jis natūralesnis. juo jis labiau veikia-
mas kultūrinės refleksijos, tuo labiau kankinanti tokia 
būsena: „nebetenku jėgų ieškoti atsakymo knygose. 
nebetenku jėgų ieškoti atsakymo savyje. esu gamtos 
perprodukcija.“2 modernizmas trokšta vėl inkorporuoti 
pirmapradiškumą, archajiškumą – graikiškojo lygmens 
civilizuotumą3.

V I e š b u t I S   –  N A m A S , 
PA S Au L I O  S I m b O L I S
amerikos literatūrai XX a. viduryje tapo labai svarbus 
kūrybinės vaizduotės ir iš gyvenimo ateinančios patirties 
ryšys. jeigu škėma būtų rašęs anglų kalba, šis romanas 
nebūtų atrodęs parašytas orientuojantis į marginalios 
išeivių bendruomenės mentalitetą, nes škėma kuria me-
ninę tikrovę, susiedamas pagrindinio veikėjo savireflek-
siją su socialiai itin angažuotu niujorko (kuris daug ką 
nustumia į nematomą „antrąjį planą“) vaizdavimu. nors 
susidaro iliuzija, kad piešiama vos ne „viso“ niujorko 
panorama, iš tiesų aprašoma viena diena viename vieš-
butyje. viešbutis toks didelis, kad atrodo kaip atskiras 
pasaulis. pasakotojas mažiau ką turi pasakoti apie miesto 
rajoną ir gatves, kuriomis antanas Garšva ateina į darbą, 
bei likusį megapolį nei apie jį.

dirbdamas vienu iš žemojo lygio viešbučio tarnau-
tojų, antanas Garšva turi progą stebėti žmones, kurių 
patirtį amerikoje labiausiai lemia priklausymas rasei. 
lietuviai čia irgi „rasė“ – europiečiai, kuriais gėrimasi 
tiek pat perdėtai, kiek kitų rasių atstovams jaučiamas 
priešiškumas. vis dėlto būti europiečiu yra privilegija. 
Garšvos savojo europietiškumo ir tautinės kultūros re-
fleksija yra nenutrūkstanti (panašiai realybėje ji suteikė 
pagrindą kūrybai, kuri lietuvių išeivijoje tikrai suklestėjo 
bendrame amerikos pakilimo po karo fone).

škėma parodo, kaip intelektualus lietuvis mėgina 
išgyventi niujorke. prie amerikietiškos visuomenės jis 
prisitaiko iki smulkmenų. Kamufliažas – škotiški marš-
kiniai, indėniški mokasinai. į viešbutį, kuriame dirba, 
Garšva išeina kaip kareivis į frontą, kaip aktorius į sceną 
(tarnautojai su uniformomis atrodo kaip iš sumodernin-
tos strausso operetės). jis, tiesiogine to žodžio prasme, 
siekia išlikti ir prisitaikyti, panaudodamas visas jam 
prieinamas priemones.

išvaizda ir laikysena jis jau visiškai sutapęs su mies-
tu, tai reiškia, kad jo aprangoje sumišę įvairiausių tautų 
atstovams būdingos gyvensenos, elgsenos elementai4. 
veikėjų išorės individualumas iš tiesų ne paryškina in-
dividualybę, o tik ją paslepia ar net pridengia tai, kas 
eliminuota. Garšvos mylimoji elena, buvusi gimnazijos 
mokytoja, – jau tik „pilka“ pagal amerikos madą mote-
riškutė (tame stilingame pilkume – ryškios lūpos, kaip 
amerikiečių aktorės bette davis, kuri buvo maždaug škė-
mos bendraamžė ir tuo metu, kai jis kūrė, buvo ameri-
kietiškojo kino ikona5).

netikėta tai, kad į šią pasirengimo programą įeina ir, 
kaip galėtume pavadinti, medikamentinis savęs apdoro-
jimas. šis žmogus nori ne tik pagerinti savo organizmo 
funkcijas – nori, kad sušiltų rankų ir kojų pirštai. eida-
mas į darbą, kuriame jis visaip kruopščiai tikrinamas ir 
nuolat stebimas, Garšva negalėtų, sakysime, išgerti. ta-

čiau, kita vertus, jam to ir nepakaktų. prieš artėjančią dar-
bo pamainą jis nori užblokuoti save taip, kad nebepatirtų 
išorinio pasaulio, kuris primeta jam riboto funkcionavi-
mo programą, poveikio, kad išnyktų emocijos, nes jos 
iki darbo dienos pabaigos daugiausia bus ne džiugios.

pasakotojas su piktdžiuga galvoja, kad jam tuoj nie-
kas nebebus svarbu. bet tas psichikos nuslopinimas – to-
talus, užmušami net instinktai. jis jaučiasi taip, tarsi būtų 
apvožtas cheminiu gaubtu, smegenys apkūtoti. tai tikras 
individo psichikos pažeidimas, nors ir laikinas, laikinas 
nužudymas.

pirmosios romano scenos visada parodo, kokia bus 
tolesnė jo tonacija. dar neaišku, apie ką bus romanas, bet 
labai greitai galima susidaryti įspūdį, koks jis bus. škė-
mos romano pasakotojas jau pirmosiose scenose parodo, 
kokia be galo pagauli ir todėl net perkrauta jo psichika. 
reikia ją raminti, valdyti modernia priemone – pasiimant 
tabletę iš kišenėje nešiojamo buteliuko. Kitaip Garšvai, 
stengiantis (kartais net artistiškai persistengiant) būti 
kuo maloniausiu visiems, viduje kaupiasi į šešėlį nu-
stumti jausmai – pasišlykštėjimas viešbučio klientais, net 
nepaaiškinamas priešiškumas jiems.

jis pats, kaip individas, yra prislėgtas ir suvaržytas, 
pradedant moraliniais įsipareigojimais, baigiant tokia 
dienos rutina, kai nuolat turi kaišioti jo fizinį buvimą 
patvirtinančią kortelę, privalomą kiekviename žingsny-
je naudoti tarnyboje. diena padalinta į begalę momentų, 
kurie reiškia visą savimonę persmelkiantį „tarnavimą“ 
ir begalinę kovą už išlikimą. ženklas, kad ši kova Garš-
vos gali būti pralaimėta, yra būtinybė eiti pas gydytoją, 
o jos jis nepaiso.

amerikiečių literatūroje po karo plito tokio iš visų 
pusių suspausto ir apriboto mažojo žmogaus tema. šia-
me romane parodoma, kad dėl antrojo pasaulinio karo 
lemtos suirutės pagrindinis veikėjas ir daugelis kitų 
personažų paversti „mažaisiais žmonėmis“ prarandant 
daug aukštesnį iki karo turėtą statusą6. Garšvos aplinkoje 
yra ir daugiau tokių žmonių, kurie kol kas yra „mažesni“ 
negu galėtų būti. atrodo, kad amerikoje tuo metu buvo 
toks socialinis „nesančių, kas jie turėtų būti“ žmonių 
tarpsluoksnis. didelę jo dalį sudarė menininkai, dėl ne-
garantuotos galimybės kurti modernųjį meną paaukoję 
visas kitas galimybes.

tačiau nieko iš savo artimiausios aplinkos ir jokių 
konkrečių aplinkybių Garšva nekaltina – ir iš tiesų viskas 
susidėliotų vėl patikėjus, kad ir jo gyvenime dar gali būti 
ateitis. jis gali sukaupti drąsą ir žmogiškąsias ambicijas, 
būti ne tik kasdieninės egzistencijos „fronto“ kariu, bet 
ir savo būties provokuotoju: aš noriu eiti iškėlęs galvą.

škėma įžvelgė, kad amerikiečių visuomenė yra kin-
tančių grupių konglomeratas su nuolatine sparčia bet 
kokių ryšių dinamika (lietuvių bendruomenė taip pat 
diferencijavosi sparčiau nei lietuvoje). skaitant romaną, 
iškart galima patikėti, kad rašytojo vaizduojamos visuo-
menės prieštaravimai tokie nesutaikomi, jog juos galima 
nebent pridengti fasado kultūra (deja, turinčia antrąją – 
back pusę). ir tai reprezentacijai skiriama neproporcingai 
daug, išsiurbiant net fizines ir psichines žmogaus galias. 
įdomu, kad šioje konvejerinio ir automatizuoto darbo 
visuomenėje atrodo galimos dvi alternatyvos – arba esi 
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bedarbis, arba turi prasčiausią ir pavojingai primityvų 
darbą, bet tuomet turi kovoti už tai, kad išliktų gyva tavo 
psichika, kad išlaikytum bent kruopelę savosios indivi-
dualybės, kūrybiškumo.

škėma realiai pažintą viešbutį sugeba paversti meni-
ne ir net simboline struktūra. tai, kas tampa svarbiausia, 
yra viešbučio antrosios, ne fasadinės, pusės pasaulis ir 
visas front vaizdas perkonstruojamas iš šios perspekty-
vos. didysis viešbutis, kurio įspūdingas paveikslas nuta-
pomas, čia „iškonstruojamas“, „išdėliojamas“ po dalelę, 
pamatome, iš ko jis „padarytas“. tuo metu, kai škėma 
kūrė Baltą drobulę, tai buvo bendra kultūros siekiamy-
bė – nebe formuoti homogeniškos amerikos vaizdinį, o 
įsisąmoninti įvairovę kaip kultūrinę realybę.

romanas aprėpia vieną ilgą dieną – sekmadienį, 
kuris viešbučio svečiams yra kažkoks ypatingas įvykis, 
dėl kurio jie yra patekę į viešbutį (šventadienį čia vyksta 
ypatingi dalykai). viešbučio tarnautojams – tiems „an-
trojo plano“ žmonėms – tai sunkesnė nei paprastai, bet 
visa ko kupina diena. tačiau jie nėra nelaimingesni nei 
„aptarnaujamieji“. savo darbo vietoje jie netgi gali turėti 
mažų pranašumų kvaištelėjusiais atrodančių lankytojų 
atžvilgiu. vienas nešasi poezijos knygą, kitas šinšilų nar-
velį – atrodo, ir jų gyvenimas neką įvairesnis (toks pat 
vienpusiškas) kaip liftų mygtukų spaudytojų.

Galima išprotėti nuo „skraidymo“ liftu, bet daugelis 
„svečių“, kurie gyvena iš pažiūros respektabilų gyveni-
mą, jau atrodo lygiai taip pat išprotėję. į viešbutį sekma-
dienį jie renkasi su kažkokia misija, kuri bus atnašavimas 
tam jų gyvenimo vienpusiškumui – masonai dar labiau 
pasijaus masonais, šinšilų augintojai dar labiau įsijaus 
į šių gyvūnėlių gyvenimą. tie, kurie vaikosi savo „jau-
natviškumo“, vakare į liftus suvirs visai suvaikėję... pa-
sakotojas rodo simpatijas dar labai jauniems žmonėms, 
kurie dar nepraradę jautrumo ir tokiame pasaulyje – ar 
viešbučio pakartojamame pasaulio modelyje – atrodo 
rimti ir liūdni, kiekvienas savaip nusivylęs. jie renkasi į 
salę, kuri užsakyta lyg ir trumpam, lyg ir labai neparan-
kiu metu, pašokti ir pasilinksminti. jų šventė per trumpa, 
vyksta užsitęsus darbo dienai, nėra kieno nors bent kiek 
labiau remiama ir palaikoma. tai simbolizuoja jaunystės 
vertę tokioje visuomenėje: ji maža, nes trumpas žmogaus 
gyvenimo žydėjimas negali būti paverstas jokia nauda.

viešbutis – kaip ir visa amerika – pretenduoja būti 
aukštos klasės. iš tiesų visa ta prabangos atmosfera – 
visiška butaforija. Kita vertus, to viešbučio, kuris kaip 
simbolis perteikia net urbi ypatumus, back pusėje atsive-
ria visa amerikos realybės esmė: viskas – gerovės iliuzi-
jai suformuoti, nieko tokio, kas galėtų tekti žmogui kaip 
gerovės valstybės pranašumai, ne už pinigus. vaikštoma 
rūsio koridoriais, kur vamzdynai virš galvos ranka pa-
siekiami. tarnautojų bufete – valgis iš restorano. žmo-
nėms už darbą mokama tiek, už kiek jie negali norma-
liai gyventi – trumpi pokalbiai dažniausiai sukasi apie 
atlyginimą: kiek uždirbi per valandą? Kalkuliavimas yra 
persmelkęs žmonių santykius ir mąstymą: apie merginą 
prie reklamuojamo automobilio Garšva pirmiausia pa-
galvoja, kad jos žiedas kainuoja dešimt dolerių (ir dar, 
kad nuo jos darbo – šypsojimosi – skauda skruostus). 
šitaip viską įvertinant pagal materializuotus kriterijus – 

čia dirbti atrinkti mažiausios vertės žmonės. tai jiems 
paliekamas darbas, kurį galima priskirti pigiems, nors 
jis pareikalauja paskutinių gyvybingumo syvų7.

„skraidymas“ liftu, kai jo operatorius visą dieną tik 
spaudinėja porą mygtukų, yra sizifo darbas. iš pokalbių 
ir Garšvos apmąstymų aiškėja, kad dėl darbo lifte gre-
sia psichikos sutrikimai, kuriuos lemia tas žmogaus bu-
vimas tik priedu mechaniniams ir automatiniams įren-
giniams, kai susilieja ranka-rankena. prisimenant sizifo 
darbo rutiniškumą – modernusis pasaulis nuo savo iš-
takų Graikijoje iki vaizduojamos amerikos po antrojo 
pasaulinio karo nesikeičia, tik civilizuoto pasaulio žiau-
rumas kitoks, plika akimi nematomas, jis nebesusijęs su 
fiziškai apčiuopiamu sizifo akmens sunkiu.

tie į funkcijas redukuoti žmonės dirba išsitęsusias 
valandas, laukdami, kad galės bent parūkyti (rūkymas – 
iš esmės taip pat mėginimas biocheminiu būdu valdyti 
savo būsenas). pertraukėlės nykios, taip pat kupinos vi-
sokio darbinio „žymėjimosi“, aiškiai perdėtų „tvarkos“ 
reikalavimų. tai aplinka, kurioje galimi maži džiaugsmai 
ir didelės tragedijos. Garšva per pietų pertrauką prade-
da fantazuoti, net matyti haliucinacijas. vargana patal-
pa virsta scena, į ją sueina tie, kuriuos istorija paskelbė 
nugalėtojais. bet kur link Garšvos ir kitų nelaimėlių yra 
stumiamas jų realiojo gyvenimo akmuo?

u Ž S I V e r I A N t I S  g Y V e N I m O  c I K L A S
Garšvos paveikslas aprėpia tam tikrą žmogiškumo skalę, 
būdingą laikui, socialinei aplinkai. jį pagražina projekci-
jos, pritraukiančios istorinį foną. tai ir „žmogėniukas“, 
(škėmą savo žmogų ėmė lyginti – ir visai tiesiogiai – su 
smulkiaisiais gyvūnais – šinšilom, ypač patinu, „nervin-
giau“ reaguojančiu, kai kas nors trinkteli į jo narvelį), ir 
toks, kuris būtų buvęs kaip bajoras, kurio žiede išgra-
viruota: 1864 metai, sukilimo metai. jeigu dar tebebūtų 
tie metai. įsivaizduoja, kad kitų akyse jis – lieknas, kiek 
gunktelėjęs jau nebe pirmos jaunystės šviesiaplaukis 
vyras. dar prisimena ir didžiuojasi tuo, kad jaunystėje 
plaukimo varžybose pralenkė stipresnius varžovus, nes 
plaukė jau spėtu išmokti modernesniu stiliumi, nebe-
reikalaujančiu tiek jėgos. ironiškai pats save apibūdina 
kaip blondiną, kurio dabartinis gyvenimo vaidmuo – 
meilužis.

Gana daug vietos skirta jo tėvų šeimos istorijai, ir ji 
atrodo kai kuriais atžvilgiais netipiška (ir, žinoma, labai 
individuali, kitaip Balta drobulė nebūtų puikus romanas). 
tačiau Garšvos asmenybę, kalbant apie jį kaip sociumo 
atstovą, tenka laikyti tipiška pirmoje XX a. pusėje augu-
sio ir brendusio žmogaus.

paauglystėje jis norėjo žudytis, bet tai buvo paaug-
lio, kuris atsidūrė akistatoje su jam dar per sudėtinga 
filosofija, kvailiojimai. nugalėjo gyvybinės psichikos jė-
gos, sąmonė. toks buvo pasaulis – dar buvo sąmoningai 
mokomasi iš klasikinių didžiųjų filosofų tekstų ir nors 
filosofiniai ieškojimai vedė į kraštutinumus, dar nugalė-
davo nesužalota prigimtis, viską nušviesdavo sąmonės 
šviesa.

dabar Garšvą palaiko bendradarbiai – tie patys ap-
tarnavimo sferos mediatoriai, atliekantys sumechanintas 
funkcijas ir vis dėlto sudarantys bendruomenę. amerikos 
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paradoksas: sunaikinus žmogaus turėtą savo vertės suvo-
kimą, jis apvelkamas operetine uniforma, kad atrodytų 
oriau, tačiau tos pajacams tinkamos uniformos žeidžiami 
žmonės ieško tarpusavio palaikymo ir taip susikuria ben-
druomenės, dėl kurių ir aižėja primityviai sukonstruoti 
monolitai (beje, visiškai kitaip atsitiko gyvenant viename 
kambarėlyje su visų gerbiamu patriotines eiles eiliuojan-
čiu poetu – bendravimas baigėsi batų laidymu).

tačiau išlikimo–neišlikimo įtampa labai didelė. škė-
ma šios žlungančių tapatybių visuomenės tragediją įkū-
nijo sukurdamas kelintos kartos lenkų išeivių palikuonio 
(galima sakyti, kad jis jau nebe lenkas ir dar ne amerikie-
tis) paveikslą. stanley sako, kad jo motina dar šoko po-
lonezą, bet apie tai kalba kaip apie keistą egzotiką, kuri 
nieko nebegali pakeisti jo gyvenime. stanley (lenkijoje, 
iš kurios jo seneliai emigravo po sukilimo, jis būtų bu-
vęs stanislovas) yra mažasis amerikietis tos kartos, kuri 
jau turėjo būti integravusis, tačiau jis liko su amerikos 
visuomene nesusitapatinęs ir jokios sėkmės, kuri joje ga-
lima, nepasiekęs.

stanley nesuvokia ir nemoka išsakyti, kaip amerika 
sužlugdė jį kaip individą, tik apgaili savo neturtingą ir 
visais kitais atžvilgiais varganą gyvenimą, kas kiek laiko 
pakartodamas, tarsi pačiam sau primindamas, kad nu-
sižudys. atrodo, stanley yra užsiprogramavęs savižu-
dybei. Kodėl jo pasąmonę yra užvaldęs mirties geismas, 
jis negali pasakyti. mano, kad dėl skurdaus gyvenimo. 
lygiai taip pat jis negali atsakyti, kodėl savižudybės aktą 
vis dar atidėlioja. jis teigia tą pat, ką mano ir Garšva: 
tik jaunystė yra natūraliai gyvybingas gyvenimo metas. 
Klausiamas, kodėl nenusižudo, stanley atsako, kad jis 
dar labai jaunas. Garšva jį išprovokuoja, nesuvokdamas, 
kaip lengva pastūmėti amerikietį (netgi jei jis pats jaučia-
si prastu amerikiečiu) atlikti veiksmą, pasišaipius, kad jis 
nesiryžta jo atlikti.

įdomu, kad šiam europiečių palikuoniui europietis 
jau yra „kitas“ („aš nesversiu už ir prieš. Kaip jūs, eu-
ropiečiai“). jis paradoksaliai viską apverčia, ir tai, ką eu-
ropiečiai sakydavo apie amerikiečius, priskiria jau jiems 
patiems: europiečiai į viską turi modernius atsakymus (va-
dinasi, yra fasado kultūra). škėma tikriausiai vienas pir-
mųjų perteikė ironišką požiūrį į „kito“ suprojektavimą, 
jaučiant jo baimę ir ieškant, į ką nukreipti nesąmoningą 
priešiškumą – tai taps postmoderniosios literatūros plė-
tojama tema.

stanley gyvenimas nebeišsiskleidžia gal net dėl to, 
kad jo gyvenimas – net be pakankamo materialinio pa-
grindo, nors jis įsitikinęs, kad visa, ko tik žmogui gali 
stigti, jam ir stinga. jis amerikietiškoje tikrovėje neran-
da nieko, kas skatintų jo psichikos gebėjimo keistis ir 
vystytis.

V I e N A S  m e N I N I N K O  b r e N D I m O 
At V e J ų :  At S I S K Y r I m A S  N u O  t Ė V O, 
m O t I N O S  N u Ž u D Y m A S
paprastai romanas, kuriame pateikiama nuoseklių vei-
kėjo vaikystės ir paauglystės epizodų, plėtojamas kaip 
augimo romanas, kaip jautraus vaiko tapimas suaugu-
siu. škėmos romane vaikystės vaizdavimas pakreipia-
mas vienu konkrečiu aspektu: žaisdamas vaikas priartė-

ja prie to, kas yra meninė (draminė) kūryba. menas nuo 
sąmoningo aplinkinio pasaulio suvokimo pradžios yra 
antanuko Garšvos tikrovės sudėtinė dalis, artimiausia 
aplinka jį išugdo kaip menininką.

tenka pastebėti, kad nuo XX a. pradžios lietuvių li-
teratūroje vaizduojami žmonės, kilę iš kaimo, net atskirų 
namų tarp pelkių, kurie po antrojo pasaulinio karo pro-
zoje susiklosčiusio pasaulėvaizdžio masteliu nėra „kai-
mietiški“. joje pasirodys iš kaimo į miestą persikėlęs 
(nuvažiavęs šimtą kilometrų ir priemiestyje įsikūręs) 
žmogus, tebepuoselėjantis „kaimiškąjį“ pradą. antanas 
Garšva nėra valstiečio vaikas, kurio lemtis – fizinis dar-
bas, o aukščiausia siekiamybė – etiškos pasaulėžiūros 
su religinio tikėjimo elementais susikūrimas. jis ateina 
į pasaulį, kuriame tėvas yra kuriantysis demiurgas, o 
motina – jo mūza. pasaulis, kurį jis mato nuo pat pra-
džių, – meno pasaulis. namų atmosfera yra persmelkta 
romantinio meno, antano tėvų santykiai kupini aistros, 
įtampos ir artistizmo (tėvas nepajunta, kaip pradeda apie 
save pasakoti tai, ką sunku laikyti tikrove).

tėvo, kaip savamokslio kelių rūšių ars puoselėtojo, 
yra pasiekta tam tikrų „aukštumų“ muzikoje, vaidybo-
je, iškalboje. ir nebūtinai tas tėvo menas nepakyla virš 
amatininkiškumo ribos, bent kalbant apie psichologinį jo 
įsijautimą į „menininko būseną“. tačiau antanas Garšva 
iš vaikystės atsineša labai svarbų supratimą apie meną – 
kad „įkvėptumas“ negarantuoja meninio rezultato.

škėmos kūryba yra moderni atspindėdama kosmopo-
litinę pasaulėjautą – nėra pažadėtosios žemės perteikiant 
tuos naujausius savimonės poslinkius. žmogus yra išvaro-
mas iš vaikystės ir jaunystės, tai reikštų – iš „psichobiolo-
ginio“ rojaus, ir tada jam belieka „suktai lošti su mirtimi“.

psichologiškai reikšminga tai, kad „mėgdžiojama-
sis“ menas nuvertėja kartu su tėvo autoritetu. tėvas 
iš demiurgo virsta triksteriu, o noras atkurti, teisingai 
reprezentuoti pradeda sietis su parodija. jo menas vis 
dažniau atrodo komiškos pretenzijos rekonstruoti tikro-
vę mechaninėmis priemonėmis. tačiau sūnus nepastebi, 
kad perima tėvo nuostatą – menas tai aukščiausia tikro-
vės išgyvenimo forma. tik sūnus norės, kad realusis 
pasaulis sklandžiai persilietų į meninį, kai nebekrinta 
baltais siūlais susiūtas natūros perėjimas į ars.

savamokslio kūrybingo tėvo sūnus, kaip tai dažnai 
nutinka, net ir laikydamas save moderniu menininku, 
jau siekia sukurti „kelis nemirtingus eilėraščius“ mir-
ties-gyvybės kaina. tačiau tai jau nebe iš išsikvėpusios 
romantinės vaizdinijos atplaišų sunarplioti eilėraščiai. jo 
tikslas – pateikti įžvalgą, netikėtą būties esmės atsvarą. 
varganas senutės laidotuvių teatras8 falsifikuotoje realy-
bėje netikėtai leidžia įžvelgti autentiškąją. modernizmo 
menininkui būti juo – pirmiausia patikėti, kad tai, ką jis 
kuria, yra menas.

veikėjas dažnai turi įveikti kliūtis, kurios psicho-
analitiniame lygmenyje leistų įžvelgti susidūrimą su 
kompleksais ir juos atpažinti. šiame romane, naudojant 
„apverstą“ edipo komplekso schemą, galėtume anali-
zuoti herojaus motinos „nužudymo“ ir atitolimo nuo 
tėvo dramą (klasikinis edipo kompleksas buvo pagrįstas 
tuo, kad jausta kaltė nužudžius tėvą, savaip buvo „pra-
rasta“ motina).
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jungo analizėje herojus subręsta nugalėdamas slibi-
ną9, kuris iš tikrųjų yra jo pasąmonė. romane esama šio 
mito reminiscencijų, bet tai atvirkštinis mitas. pasakose, 
kurios iš tiesų yra modernesni mito variantai, slibino 
nukovimas herojui garantuoja vedybas su karalaite – tai 
ryšio su savo „moteriškąja“ puse suradimas vykstant 
vyro individuacijai. tokios animos įvaizdžiai romane yra, 
pavyzdžiui, „dailios vienuolės su geltonom žvakėm ne-
kaltose rankose“10. ir, žinoma, jauna ir gundomai graži 
antano motina.

tačiau įvyksta netikėtas dalykas – motina greitai su-
sensta, ne tik praranda išskirtinį grožį ir moteriškumą, 
bet virsta tikru jungo analitinės psichologijos įžvalgų 
vertu monstru – ji išprotėja. iš šviesiosios animos ji virsta 
nevaldomu monstru, pirmiausia į akis krintančiu ligos 
subjaurotu kūnu, kuriuo šlykščiai manipuliuoja pavo-
jinga virtusi psichika (beprotė kas kiek laiko apnuogina 
baisiąsias savo kūno mėsas).

ją tenka apgaule išvežti į psichiatrijos ligoninę ir jos 
priekaištingas paskutinis į sūnų mestas žvilgsnis sako: 
tu mane nužudei. jis nužudo motiną, kuri iš jo animos 
provaizdžio virsta monstru, ir tai pranašauja – galima 
šiuo atveju sakyti – letalinę antano Garšvos ligos baigtį. 
nuo tol antano Garšvos pasąmonėje pulsuoja mirties, 
pralaimėjimo, galutinio žlugimo archetipas.

vaikystėje namus gaubęs padūmavusių pelkių ro-
mantizmas virsta savo priešybe – natūralistiškai tapo-
mais pasibaisėtinais vaizdais, kai namuose vienas kitą 
sunaikinti siekia beprotybė ir smurtas.

tragiška motinos, kaip unikalaus individo, žlugi-
mo istorija psichoanalitiniu požiūriu nieko gera neža-
da augančiam sūnui. jo ryšiai su moterimis trūkinės. 
antanas Garšva yra tarsi ir neturėjęs motinos kaip glo-
bojančio-maitinančio asmens (tai labai neįprasta lietu-
vių literatūroje). vaikystėje jo santykis su motina buvo 
pagrįstas žavėjimusi, paauglystėje – baisėjimusi, tai ir 
verčia prisiminti freudo interpretacijas. sūnus yra tarsi 
savo motinos žudikas: išgabena ją į psichiatrinę ligoni-
nę. Gražuolės motinos, kuri kaip stebuklinėje pasakoje 
pavirsta pabaisa, istorija – tai nesėkmingos animos dina-
mikos istorija.

antano Garšvos vaikystės pasaulis išnyra iš pasą-
monės ūkų pirmapradis tiek, kiek pirmapradis yra kiek-
vienam individui. ir išeinama iš jo taip, kaip išeinama iš 

visų – jau suvokiant savo kitoniškumą ir vis stengiantis 
pasitikrinti, kaip pavyks prisitaikyti prie „didžiojo“ pa-
saulio.

A n i M o s  VA I z D I N Y S
amerikiečių literatūros tyrinėtojų teigimu, to meto ro-
mano temos: karas, meilė (arba seksas) – moterys, ku-
rioms nebesvarbi šeima ir nebereikalingi namai, vyrai, 
kuriems svarbu naujos prasmės ir tapatybės ieškojimas, 
nors iš tiesų laukia tik nervinis išsekimas ir savižudybė11. 
škėmos romane atpažįstamos ne tik šios temos, bet ir 
potemės: turtėjanti visuomenė, kuri dar nesuvokiamais 
būdais virsta segreguota vienišų žmonių minia, žmo-
gaus psichikos eksploatavimas, paradoksaliai išgaunant 
iš jos mažiausia – tik reikalingą apibrėžtą funkciją. tačiau 
amerikiečių romane atsispindi, kaip tie vis apibrėžtesnio 
funkcionalumo reikalavimai išprovokuoja atoveiksmį – 
žmogaus pasąmonėje slypintį individuacijos, išgyvena-
mos kuriant, siekimą12.

škėmos romane kūryba ir kūrybingumas vyrui tam-
pa tuo, kas moteriai yra meilė. buvo neįprasta, kad ji 
turėtų galimybę dėl meilės aukoti viską, bet po antrojo 
pasaulinio karo moterys visuomenėje išsikovojo svar-
besnę vietą ir jau vyro bei moters jausmų „duetas“ tapo 
centriniu kultūroje ir mene.

reikėtų atkreipti dėmesį į vieną konkretų romano 
pokyčių aspektą: kaip vaizduojama moteris, kuri yra 
labai svarbi romano psichologiniam podirviui ir veikia 
jame animos teisėmis (išryškėja rašytojo pasąmonėje sly-
pintis moteriškumo archetipas). žvelgiant į romaną pa-
viršutiniškai – elena yra iš tų naujojo tipo moterų, ku-
rios jau linkusios vos pasiektą šeiminę gerovę prarasti. 
škėmos toks moters paveikslas neabejotinai perimtas iš 
masinės amerikiečių kultūros, greičiausiai iš kino filmų, 
kuriuose vaidino, sakysime, bette davis. tai žaismingas 
to meto moters paveikslas – ji yra perkelta bent iš dalies iš 
amerikietiškos masinės kultūros, ta „pilka moteriškutė“, 
kuri „kreivai užsimauna kojines“ ir Garšva fantazuoja, 
kurdamas pats sau teatriškas sekso scenas: „elena, tau 
padovanosiu kojines. tu nesi tvarkinga, tu kreivai už-
mauni kojines, siūlė nusisukusi, numauk jas, numauk. 
aš pats užmausiu nupirktąsias. stangriai.“13 tie erotiniai 
vaizdiniai, be abejonių, yra perimti amerikiečių reklamos 
ir kino stereotipai:
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„precizavau meilės meną. išmokau įvairiausių psi-
chocheminių reakcijų. švelnumą atmiešdavau aštriu sar-
kazmu. šiltai cituodavau gerą eilėraštį ir kandžiai apibū-
dindavau sutiktą praeivį. sąmoningai valdydavau aistrą, 
kad ji išsiveržtų nelaukta audra, kai partnerė buvo nuta-
rusi: esu galutinai išsieikvojęs. mokėjau įkvėpti mintį: aš 
pasitrauksiu pirmas, brangink mane. mokėjau įvairuoti. 
laiku nuliūsdavau ir laiku pralinksmėdavau. laiku su-
pykdavau ir laiku nuduodavau apgailestaująs. sugebėjau 
taip vadinamą meilę apibarstyti draugiškumo cukrumi.“14

Baltoje drobulėje žmogaus egzistencija yra valdoma 
nenugalimų jėgų, ji visiškai nepriklauso nuo jo valios. 
tokia jėga škėmos romane tampa moteriškumas. Kai 
sužinojęs prastą savo sveikatos prognozę Garšva per-
žiūri net ir tolesnius gyvenimo ėjimus, nutraukdamas ir 
meilės ryšius, atkaklus elenos beldimas į duris vis dėlto 
atidaro daugiau negu jas: atveria ir tas vidines jėgas, ku-
rių antanas nebesijautė turįs.

elenos meilė ir aistra (jos galimybė, lemta moterų 
emancipacijos) yra tas nepaliaujamas beldimas į duris, 
kuris dar kartą atveria vidinį Garšvos pasaulį. ji veikia 
spontaniškai, pasiduoda tik meilės jausmams – ir savaip 
laimi. ji grąžina ekstazę gyvenimui. Garšva atsimena jos 
elegantišką „pilkumą“, „įsitempiančius raumenis“, „siū-
bavimą“ tarsi net nesusiformuodamas vieno „ištiso“ mo-
ters vaizdinio, tačiau lėmėja jo gyvenime yra elena. ele-
nos paveikslas ir visa jos ir Garšvos meilės istorija tiek, 
kiek jie kuriami literatūrinėmis priemonėmis, pasižymi 
išskirtinumu. įdomu, jog šios meilės simbolis – pasakoji-
me apie tristaną ir izoldą mylimuosius skiriantis kardas.

jungo teorijų požiūriu, literatūra išreiškia kolektyvi-
nės pasąmonės problemas. Keltų legendoje apie tristaną 
ir izoldą yra daugybė simbolių, kurie, jungo manymu, 
yra vizualinės kolektyvinės pasąmonės aspektų apraiš-
kos. interpretuojant šią legendą, jos simbolius, pabrėžia-
ma moteriškojo prado integravimo į civilizaciją proble-
ma. tristanas atstovauja toms dvasinėms visuomenės 
jėgoms, kurios pajėgios integruoti šį pradą, susiliesti su 
anima. tik tas susijungimas vyksta pasąmonėje – po he-
rojų mirties15. škėma panaudojo kardo įvaizdį kaip vyro 
ir moters atskirtumo simbolį, bet jam tikriausiai buvo 
žinoma ir panaši legendos interpretacija modernioje eu-
ropietiškoje kultūroje.

N A r c I z I š K A  A S m e N Y b Ė
atsigavusi po europą nusiaubusio antrojo pasaulinio 
karo, užjūrio amerika triumfavo – nebūtų perdėta sa-
kyti, kad ją užvaldė laimės mitas. amerikoje po antrojo 
pasaulinio karo kai kurie su psichoanalize susipažinę 
medicinos specialistai buvo pradėję tarnauti optimistinį 
gyvenimo vaizdinį norinčioms skubiai įdiegti ideologi-
joms. buvo skatinama išnaudoti net tuos individo psi-
chikos ypatumus, kurie sudaro sunkumų prisitaikant 
prie siekiančios būti veržlia amerikietiškos visuomenės.

stengiantis prasibrauti iki humanistinei literatūrai 
būdingo individualumo branduolio – ir kito asmens, ir 
savojo (tai neišvengiama rašytojui) – reikia nugalėti ma-
sinės kultūros primetamą stereotipinį mąstymą. ir škė-
mos romanas – ne apie „sau pačiai pakankamą“ naujųjų 
mitų ameriką, jo sumanymas pagrįstas idėja papasakoti 

„daugiau negu neurotikų“ istorijas ir kaip jiems sekasi, 
tiksliau – American dream16 standartais vertinant – visiš-
kai nesiseka. taigi škėma savo romanui renkasi žmonių, 
kurie ne kažin ką iš savo gyvenimo padarė (arba jis ap-
skritai žlugo), istorijas.

neurozė – madinga to meto tema. praėjus pokario 
sunkmečiui, atsirado mokslo ar pseudomokslo darbų, 
tyrinėjančių amerikos visuomenę ne kaip naciją, o kaip 
individų sumą. neurozė buvo madinga ir perdėta to 
meto visuomenės tema, neurotikams priskiriant vos ne 
kiekvieną bent kiek iškilesnę asmenybę17. „džiaukis, jei 
esi neurotikas“ – tai žodžiai-raktai, amerikietiško blefo 
pavyzdys. tačiau mąstymas apie neurozę pirmiausia 
paskatina užduoti elementarų klausimą: ar amerika po 
antrojo pasaulinio karo apimta „tik neurozės“? iš tiesų 
tenka kalbėti apie sudėtingesnį psichoanalizės aprėpia-
mą reiškinį – narcisizmą18.

vienas dalykų, kurių iš paskutiniųjų tebeieško ir te-
besiekia amerikos megapolyje į siaurą savo gyvenimo 
rutiną įstumtas žmogus, yra tikėjimas, tik gal šios sąvo-
kos turinys yra dvilypis ir škėmos atveju nebe toks pat, 
kaip „tikėjimo“ moderniųjų laikų dievoieškos kontekste. 
iš tiesų škėmos vaizduojamų žmonių vidinių išgyveni-
mų dinamikai nusakyti geriau tiktų individuacijos, sa-
vasties archetipo, išreiškiančio asmenybės, kaip visumos, 
vienovę, sąvoka. Garšva ir grumiasi už savastį: skraidy-
siu liftu (lengvas fizinių pastangų nereikalaujantis veiks-
mas, virstantis kankyne) ir rašysiu eilėraščius (kūrybos 
kančios, kurios yra būties palaima).

suprasti giliausias šio škėmos romano, kurio tema 
yra tapimas rašytoju, prasmes galima tik atsisakius bet 
kokių socialinių interpretacijų ir siejimo su ideologijo-
mis. škėmos individas labiausiai „nulemtas“ jo paties 
psichofizinių duotybių. žmogų sugriauna laikas, kai kas 
laikosi ir nesusifragmentuoja tik todėl, kad šviesiose gy-
venimo pradžios ūkanose buvo išgyventas sacrum. ir tas 
sacrum išgyvenimas nebe ūkanų ir rūkų žemėje, tačiau su 
jų apraizgyta sąmone, yra nevienaprasmiškas.

Kaip buvo minėta, škėma tik ankstyvąją jaunystę su-
vokia kaip buvimo rojuje metą19, tačiau jo parodomi jauni 
žmonės liūdni, kažko jie neteko, kažką prarado gyveni-
mo šventėje. Kokia būtų išeitis? Kaip būtų galima pigiai 
ir paprastai viską pagerinti? amerikoje patarimų, kaip 
reikia mokėti bet kuo pasinaudoti, teikimas yra tapęs ats-
kiru verslu. škėma romane nepagaili vietos pavaizduoti 
tiems, kurie eidami per gyvenimą regresavo (nors įsivaiz-
duojama atvirkščiai – pakilo) iki rangų, uždarų socialinių 
grupių (masonai arba jiems daugeliu prasmių prilygstan-
tys). jie demonstruoja savo grupės ženklus ir pasitenki-
nimą tuo, kad jai priklauso, įsikalba esantys patenkinti 
tuo, ką išsikovojo, pelnė, susikūrė. jie apsimetinėjo tiek, 
kad patys įtikėjo tuo, ką melagingai įrodinėjo aplinkiniam 
pasauliui. škėma tęsia europietiškojo egzistencializmo 
tradiciją, parodydamas, kad nėra nei pigu, nei paprasta 
pačiam mėginti formuoti savo egzistenciją.

tačiau rašytojas iš tikrųjų „paneria giliau“, užčiuop-
damas tai, į ką jo pasaulėžiūros formavimosi metu jau 
„kibo“ psichoanalizė. jos kontekste apibrėžiamai narci-
zinei asmenybei besikaupianti gyvenimo patirtis yra tik 
našta, ir gyvenimas eidamas nei atneša ką nors nauja, nei 
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sužadina gebėjimą gyvai išgyventi ką nors, – vadinasi, 
„nebėra tragedijų tokiuose metuose“. tą pat pasakytu-
me, teigdami, kad viskas tokiuose metuose jau iš esmės 
su tragiškumo atspalviu.

P S I c h I K O S  D e S t r u K c I J A   – 
c I V I L I z A c I J O S  D e S t r u K c I J O S 
r e z u LtAtA S
škėmos pasakotojas iš tiesų yra prieš pat antrąjį pasau-
linį karą subrendęs vyras, išugdytas aplinkos ir jo soci-
alinio sluoksnio. jo psichikos sutrikimai ir išprotėjimas 
yra rezultatas tos liguistos europietiškos civilizacijos, 
kuri nepajėgė išvengti antrojo pasaulinio karo ir repre-
sijų. Garšva neišlaviruoja tarp sudėtingų savo gyvenimo 
aplinkybių ir jo psichika virsta tarsi mažais popieriaus 
gabalėliais, kuriuos jis gamina su savim patenkinto idio-
to veidu. išsipildo pranašystė, apie kurią su baime kalba 
liftų aptarnautojai: visiems anksčiau ar vėliau pakrinka 
protas. įvyksta tai, nuo ko jis bėgo ir ką iš tiesų tik laiki-
nai sustabdė, vartodamas vaistus.

Garšva pribaigia save, piktnaudžiaudamas netinka-
mu emocijų reiškimu bei slopinimu. Kai užplūsta skaus-
mingi išgyvenimai, jis slopina pyktį, nerimą, tuštumos 
jausmą. be to, jis pernelyg artistiškai įsijaučia į kiekvie-
ną situaciją ir nejučia užmezga ryšį su kiekvienu į liftą 
įžengiančiu žmogumi ar bent susikuria psichologinę 
nuostatą jo atžvilgiu.

biologinė prigimtis paspendžia pavojingesnius spąs-
tus nei bet kokios su socialiniu sambūviu susijusios pro-
blemos. sudėtinga būti vyru, sudėtinga būti vyru „blon-
dinu“ – škėma tai labai pabrėžia. tarp kitų vyrų jis nėra 
pranašesnis. jo didesnis jautrumas, įsipareigojimas „ben-
dradarbiauti“ su kitu vyru (tokiu, kuris turi gudrauti, 
pasikliauti iškalba, jeigu nori laimėti), o ne nesąmoningai 
vyriškai siekti savo paties tikslų. savaip nevyriškas ir jo 
poreikis kurti meną. Garšva – augalas (izaoko veikėjas yra 
Gluosnis). jis tik faunas, mąstymo ir kalbėjimo sofistika 
bandantis pridengti pralaimėjimą vyriškumo varžytuvė-
se: jis užleidžia kelią gyvuliškam vyrui („kentaurui“) į 
meilės girią (taip vyrišku „susitarimu“ iškonstruojamas 
meilės trikampis, kuriame atsidūrusi elena).

inžinierius – civilizuotų vyrų pasaulio kentauras. 
suglamžytu kostiumu, bet galintis sumokėti už savo ir 
sugėrovo alkoholį. jis vikriai griebia pasiūlytą jam pri-

imtiniausią sprendimą (beje, galima pastebėti, kad Garš-
va savo „nekovojimu“ nuvilia ne tik smuklininką, bet ir 
skaitytoją, atrodo, kad likimas jam pakiša ready made (iš 
anksto paruoštą – angl.) situaciją, kuri jam nepalanki, bet 
aiški, tad jam vis dėlto palengvėja). Garšva turi miklų 
liežuvį, jis menininkas, žodžio meistras, imituotojas. bet 
kritinėse situacijose žmonės regresuoja ir buvimas „dau-
giau civilizuotu“ nesuteikia jokio pranašumo. Kad įsiti-
kintų, jog turi išskirtinių gebėjimų ir galių, menininkas 
turi suformuoti metafizinį lygmenį. revanšas (kompen-
suojamasis elgesys psichologiniu požiūriu) įmanomas 
projektuojant savo visiškai nuo aplinkybių priklausomą 
elgesį į taurų ir laisvą, net įžūloką šviesiaplaukio bajoro, 
prieš sukilimą atsisveikinančio su mylimąja, paveikslą. 
bajoras elgiasi atvirkščiai: galimos mirties akivaizdoje jis 
skuba išpažinti, savotiškai „primesti“ savo meilę.

likdamas ir toliau „funkcionuoti“ lifte, nors jo gy-
vybei jau kyla pavojus, Garšva juo toliau, tuo mažiau 
pajėgus „valdyti“ savo paties gyvenimo aplinkybes. Gy-
venimas sprūsta jam iš rankų, vis didesnis atotrūkis tarp 
svajojamo, įsivaizduojamo ir to, kas įvykdoma. pažadė-
jęs elenai padovanoti karneolio žiedą (karneolis labai 
panašus į gintarą), jis dėl paprasčiausio aplaidumo to 
nepadaro. o ką reiškia itin individuali aliuzija: ir dar 
padovanosiu „užmirštą tramvajaus vagoną Queens aikš-
tėje“20? taip galima apskritai peršokti į nebe realybės, o 
kažkokios „asmeninės metafizikos“ lygmenį, tiesa, tada 
pagausėja menui kurti reikalingų fantazijų ir vaizdinių.

Galima suprasti, kad meno ir tuo pat metu jo kūri-
mo (kūrėjo) vertė ir reikšmė suabsoliutinama, kai vei-
kimas, kokio nors tikslo siekimas realiame pasaulyje 
neįmanomas. Garšvai su skausmu atstumiant eleną dėl 
savo ligos, kurią jis suvokia kaip invalidumą, ji yra re-
dukuojama į kvapą, judesius – biologinį moteriškumo 
pradą: tik kvapas, „siūbavimas“, elenos ar kurios kitos 
moters – koks skirtumas? ryškėja susvetimėjimas savo 
paties atžvilgiu: kai Garšva sako: „esu senbernis, kuris 
pasirenka kvaištelėjusias ponias“, jis tarsi išreiškia api-
bendrintą amerikiečių visuomenės požiūrį (psichoanali-
tiniu požiūriu, tai prakalba superego).

šitam superego spaudimui negali neprieštarauti pa-
sąmonė, kuriai atstovauja, pavyzdžiui, gamtos vaizdai. 
škėmos sukurtas gamtos vaizdas labai skiriasi nuo lietu-
vių literatūrai įprasto, kuris piešiamas neprislopintomis 
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realistiškomis spalvomis tarsi jis būtų puikiai matomas 
prieš akis „realiuoju laiku“. škėmos pelkės skatina gal-
voti apie iš pasąmonės kylančius vaizdinius: „Kupstai ir 
kreivi berželiai; eglynas akiratyje; gailus pempių klyks-
mas; migla, kurios nepajėgė sutirpdyti ir vidurvasario 
saulė. migla gulėjo virš liūnų ir varlių pempių žolių 
atvaizdai švytėjo kaip šimtamečiuose veidrodžiuose.“21

laukimas, ieškojimas, tikėjimasis, išliekant neapi-
brėžtumui, pajuntant psichologinių būsenų prieštarin-
gumą, yra tie branduoliai, iš kurių skleidžiasi emocinės 
romano tonacijos. viena Garšvos anksčiausiai vaikystėje 
įsisąmonintų būsenų, kurią jis net mėgino pakeisti, buvo 
laukimas. tai kankinanti būsena, bet kažkodėl tą lauki-
mą „praradus“ irgi liūdna. šitokiame „pasąmonės ūkų“ 
pasaulyje augęs žmogus neįpranta skaidrios sąmonės 
būsenų laikyti siekiamybe.

tokia individo psyche, kurioje dominuoja pasąmo-
nės vaizdiniai, pati tarsi apimta miglos, „kurios nepajėgė 
sutirpdyti ir vidurvasario saulė“, negali iškart (o gal ir 
apskritai negali) adaptuotis iki mechanizmų ir jiems pri-
lygintų žmogaus funkcijų redukuotame pasaulyje. šiame 
kontekste reikia kalbėti ir apie įdomų „metakalbos“ kodą 
Baltoje drobulėje. Garšva su savo kolega gydytoju-poetu 
yra pamėgę pačių seniausių liaudies dainų priedainius, 
kurių skambūs vienskiemeniai žodeliai pinami į įman-
triausias pynes. tačiau deklamuodami vienas kitam dai-
nų žodžius du lietuviai ne šiaip sau „dainuoja“ niujorke 
ir šitaip patiria emocinę bendrystę, bet panyra į metatik-
rovę, susijusią su pasąmonės reiškiniais. liaudies dainų 
intarpai – kaip užkoduota kalba, kuri turi būti „supran-
tama“ panašiai kaip suprantama modernioji poezija.

šita kalba Baltos drobulės veikėjai perduoda vienas ki-
tam žinias, kurias pasakyti tiesiogiai, atvirai būtų perne-
lyg skausminga. laukdamas daktaro „precizavimo“, ko-
kia jo sveikata (arba – jo paties įsivaizdavimu – pasakymo, 
kiek jis dar gyvens), Garšva ironizuoja: „aš pareinu ant 
dvaro ir sutinku močiutę su dviem šviesiom žvakelėm.“22

amerikiečių literatūros istorikai pastebi, kad po 
antrojo pasaulinio karo buvo daugybė stilių, pati kalba, 
kalbėjimas, kalbos eksperimentai tapo tam tikro kūrinio 
objektu. ne tik gimusieji amerikoje, bet ir imigrantai, 
azijos, afrikos, lotynų amerikos rašytojai eksperimen-
tiškai keitė literatūrinę formą. minėtas škėmos liaudies 
dainų garsažodžių panaudojimas metatekstui sukurti 
tikrai gali būti priskiriamas tokiems eksperimentams.

K ą  š K Ė m A  „ L A I m Ė J O “
Kadangi Baltą drobulę stengtasi daugiausia vertinti kultū-
rinės psichoanalizės kontekste, paryškintas vienas roma-
no ypatumų – tai, kad atskira kūrinio tema tapo pačios 
terpės, kurioje vyksta kūrybiniai procesai, t. y. psichikos, 
vaizdavimas. škėma teminiu aspektu pasirinko ir bele-
tristiškai plėtojo nesėkmingo manipuliavimo psichika 
istoriją, kai pats individas siekia ją užblokuoti vaistais 
bei savitaiga, kol ji ištrūksta iš bet kokio poveikio srities 
ir sąmonė tarsi nugarma į prarają, lieka vien beprotybės 
lygmeniu funkcionuojantis id.

už šio romano slypintys metalygmens klausimai 
(susiję su rašytojui buvusiomis svarbiausiomis egzisten-
cinėmis problemomis) aprėpia ir psichikos, kuri išsivys-

to iki aukščiausios pakopos – kuriančiosios, patiriamą 
griaunamąjį poveikį. tai ir akivaizdžiai matomas išorinis 
poveikis smegenims (traumos, patirtos dėl smūgių kan-
kinant); paveldėjimas (Garšvos motinos, jautrios roman-
tinės pasaulėžiūros moters, psichika ilgainiui pakrinka 
lyg ir dėl dramatiškų šeimos santykių, bet gali būti, 
jog ji sirgo ilgainiui išsivystančia liga); vakarų sociumo 
technologinės inovacijos, kai žmogaus kūnas ir psichika 
tampa priedėliu, atskiromis funkcinėmis grandimis, pa-
pildančiomis mechaninės įrangos funkcionavimą (Garš-
va dirba rutinišką itin automatizuotą liftininko darbą); 
psichiką reguliuojantys vaistai, kurie tuo metu turėjo 
daugiausia stiprų slopinamąjį poveikį (Garšva geria „ra-
minančias“ tabletes prieš darbą, kad pajėgtų kartoti tuos 
pačius nesibaigiančius judesius: ranka–rankena). tiesa, 
Garšva dar nežengia paskutinio žingsnio, jis nepradeda 
eksperimentuoti su psichiką reguliuojančiomis medžia-
gomis, nors amerikiečių visuomenėje tuo metu įdiegia-
mą net psichikos grėsmingų būsenų išnaudojimo prin-
cipą („išnaudokite net savo neurotiškumą“) yra mėginęs 
taikyti. siekdamas sužadinti savo kūrybinius proveržius, 
Garšva mėgina eksploatuoti savo emocijas, būsenas, po-
jūčius, nebijodamas peržengti etinių ribų, net kai tai jau 
yra susiję su kito žmogaus – jo mylimos ir jį mylinčios 
moters – išgyvenimais. esminę romano idėją formuojan-
čios nuostatos būtų šios: atkakliausias individo pastan-
gas išsaugoti savo psichikos ir kūno juslių jautrumą ir 
plėtoti savo kūrybiškumą gali sugriauti ne tik nenuga-
lima jėga – karas ir užplūdę ideologijų skleidėjai, kurie 
jas į galvas įkalinėja šautuvų buožėm, bet ir lemiama jo 
paties fizinės prigimties negalia.

šis romanas rodo ir škėmos dalyvavimą polemikoje 
su europietiškuoju egzistencializmu po antrojo pasauli-
nio karo, tebeveikusiu lietuvių išeivių pasaulėžiūrą, iš-
kėlusiu žmogaus valią, ambicijas nepasiduoti, dramatiš-
ką siekimą įtvirtinti savo vertybes. škėma grįžta prie to, 
kad pasauliui ir žmogui esminės tebelieka ne socialinės, o 
biologinės duotybės (žmogus trumpai išgyvena jaunystę 
tuo metu ja visai nesidžiaugdamas, o po daug metų su 
rezignacija sensta; nė kiek ne mažiau nei norą išgyventi, 
išlikti, prisitaikyti žmogus kartais patiria troškimą pats 
„išeiti“, staigiai nutraukti pradėjusias dominuoti nema-
lonias būsenas, kai atsiveria tamsiosios psichikos gelmės).

Garšva vaizduojamas kaip įtempčiausiu metu, kai 
europa trumpai suklestėjo tarp dviejų pasaulinių karų, 
subrendęs vyras. jis ateina iš itin mažai dabartyje aprė-
piančios  ir ne į kažin kokią istorinę gelmę nusidriekian-
čios „lokalios kultūros“ (mažiausias koks įmanomas mies-
telis tarp pelkių rūkų) į itin trapią europietišką civilizaciją, 
kuri taip ir nebepajėgė išsklaidyti savo įtampų, išvengti 
antrojo pasaulinio karo krizės. škėmos romane, kuris yra 
tarsi atvirkščioji „augimo romano“ versija, žmogus, gimęs 
XX a. po ne tokios jau iš tiesų harmoningos vaikystės išei-
na į sociumą, prieisiantį iki nuožmių žudynių.

škėma atitolo nuo išeivijoje dominavusio kūrybine 
prasme išsemto prarastosios žemės mito, suvokdamas 
ir sugebėdamas meniškai parodyti, kad pasaulyje po 
antrojo pasaulinio karo sunku gyventi ne tik todėl, kad 
milijonai žmonių netikėtai tapo „išvietintaisiais“ geogra-
finiu atžvilgiu (sovietinė okupacija iš provincialaus eu-



NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 1 (578) 65

ropos pakraščio nubloškė į amerikos megapolį), bet kad 
žmogus yra tapęs labai sudėtingų, net nebesuvokiamų, 
procesų įkaitu.

škėmos kūryba priskirtina „aukštajam moderniz-
mui“: nepadaugina pasaulio destrukcijos, neveikia de-
struktyviai į jo meninį pasaulį panyrančios psichikos, 
nors to būtų galima tikėtis kūryboje, rašytoje praėjus 
keleriems metams ar vos dešimtmečiui po antrojo pa-
saulinio karo. nors ir paradoksaliai tai skamba, škėmos 
romano Balta drobulė pasaulis tebėra jaukus ta prasme, 
kad nepraradęs egzistencinio tikslingumo, idealybės ir 
kasdienybės pusiausvyros, tarpusavio santykiuose susi-
formuojančių vertybių pajutimo.

šiandien atrodo, kad natūralu, jog romane, kurio pa-
grindinis veikėjas yra poetas, svarstymai apie literatūrą, 
kūrybinius procesus, tarsi perkelti iš aktualių to meto 
diskusijų, tampa vaizduojama realybe, bet tokia meno 
savirefleksija tuo metu buvo tikrai novatoriška23. škėmos 
romane sąmoningai skiriama dėmesio kūrybos priemo-
nėms, atsiveria kūrybinis procesas, skaitytojas įgyja su-
pratimą, kaip tuo metu buvo siekiama meninio efekto, 
taip pat, kaip buvo kuriama ir amerikietiškoji „fikcija“.

Ką škėma „laimėjo“ – jau kitokios gyvenimo me-
džiagos nei ta, kuri buvo įprastinis valstietiško men-
taliteto tautos kūrybiškumo šaltinis, transformavimo į 
meninę materiją galimybę. škėma kiek mažiau dėmesio 
kreipė į specifines gana uždaros lietuviškosios bendruo-
menės problemas nei, pavyzdžiui, su b. pūkelevičiūtė, 
bet jį jau galima vadinti labai stipriu amerikos socialinės 
sandaros kritiku, surandančiu savo idėjoms išraiškingų 
meninių vaizdinių. šia prasme jis būtų vertinamas ir 
amerikietiškosios literatūros kontekste. ir, žinoma, jis, 
kaip nė vienas kitas to meto lietuvių rašytojų išeivių, 
atvėrė amerikiečių kolektyvinę pasąmonę bei literatūri-
nėmis priemonėmis sumodeliavo narcizinės asmenybės, 
siekiančios atsiverti moderniomis poezijos formomis, 
pasaulėvaizdį.
1 r. šilbajoris. Lietuvių egzodo literatūra. Antanas Škėma (1992) http://

www.tekstai.lt/component/content/article/6517-rimvydas-silbajoris-
lietuviu-egzodo-literatura-antanas-skema

2 http://www.antologija.lt/texts/58/tekstas/06.html
3 v. Kavolis. Modernizacija, globalumas ir nacionalizmas kaip kultūriniai 

siekiniai // Kultūros barai, 2005, nr. 3, p. 2–9.
4 įdomu, kad paslaptingasis žodis „zoori“, kurį škėma vartoja ne-

išversdamas, iš tiesų reiškia azijietišką apavą iš šiaudų, skudurų 

juostelių ar odos, kuriam būdinga tai, kad prie pado yra pritvirtinti  
dirželiai, einantys per pirštus. tik škėma jį panaudoja epizode, 
kuriame aprašomas Kaunas ir sietųsi jis minimaliame kontekste 
su paminėta mėsos parduotuve. tad galima būtų asociacija ir su 
europoje paplitusiu mėsos patiekalu, vadinamu „züri“, pagamin-
tu pagal šveicarijoje paplitusį receptą. atrodo, kad škėmai buvo 
svarbus „paslaptingo“ nesuprantamo žodžio efektas.

5 filmo Nagi, keliautoja (Now, voyager) centre yra filmo juostelės 
medžiagoje likusi bette davis įkūnyta moteris, kuri iš įtariamos 
psichinės ligos ūkų išnyra, ilgainiui pasiekdama pavyzdinės herojės 
statusą. – K. blatanis. Popular Culture icons in Contemporary American 
Drama. – fairleigh dickinson university press, madison, 2003, p. 45.

6 mažasis žmogus iš 1945 m. sukurtos arthuro millerio pjesės 
Komivojažieriaus mirtis tapo to laikotarpio socialiai angažuotos 
literatūros reprezentacine figūra.

7 l. mačianskaitės pastebėjimu, išeivijos rašytojai tarsi ir neįžvelgė 
amerikos visuomenės socialinių problemų: „amerikos visuomenę gal 
Katiliškis Pirmadienyje Emerald gatvėje yra kritikavęs, gal alg. lands-
bergis, bet šiaip ši tema gan nepopuliari.“ – iš asmeninio archyvo.

8 http://www.antologija.lt/texts/58/tekstas/16.html
9 d. Kalsched and a. jones. The Hero Myth: The Dragon Fight and 

Redemption of the Feminine http://www.cgjungny.org/d/d_mythpsy-
che.html

10 http://www.antologija.lt/texts/58/tekstas/01.html
11 a. Hungerford. The American Novel Since 1945.
12 tai būdinga ne tik romanui, pūkelevičiūtės poezija lietuviškajai 

bendruomenei leido suprasti ir prabilti apie kūryboje atsispindintį 
menininko individuacijos siekimą.

13 http://www.antologija.lt/texts/58/tekstas/01.html
14 http://www.antologija.lt/texts/58/tekstas/06.html
15 m. smith. Tristano ir Izoldos interpretacija C. G. Jungo psichoanalizės 

kontekste http://hilton.org.uk/tristan_and_iseult.phtml
16 amerikietiškoji svajonė reiškia idėją, kad visi žmonės gali pasiekti 

sėkmę, sunkiai dirbdami, ir visi žmonės turi galimybę gyventi 
laimingus, sėkmės lydimus gyvenimus.

17 l. e. bischo knyga be Glad you’re Neurotic, siūlanti tik džiaugtis, 
kad esi neurotikas, pasirodė ir paplito ketvirtame dešimtmetyje. šiai 
individų grupei, paverstai žmonių kategorija, joje priskirti daugelis 
įžymybių ir istorinių asmenybių, tad skaitytojas nesibaimindamas 
galėjo užpildyti knygos pabaigoje esantį kelių lapų testą.

18 psichikos ligų klasifikacijos aprašymuose narcisizmas pirmiausia 
siejamas su savęs išaukštinimu (grandiosity – anglų k.), poreikiu, 
kad kiti reikštų žavėjimąsi, empatijos stoka ir savanaudiškumu 
asmeniniuose santykiuose, perdėtu savęs sureikšminimu (savęs 
laikymas itin talentingu, dažnai be pagrindo ir realių pasiekimų) – 
http://www.halcyon.com/jmashmun/npd/dsm-iv.html

19 Galima pastebėti, kad škėmos polinkis aukštinti jaunystės pir-
mapradiškumą buvo pasaulėžiūros bruožas, būdingas ir birutei 
pūkelevičiūtei, – galima sakyti, kad tai buvo jų „nepasidalintos“ 
gyvenimo vizijos dalis.

20 http://www.antologija.lt/texts/58/tekstas/12.html
21 http://www.antologija.lt/texts/58/tekstas/11.html
22 http://www.antologija.lt/texts/58/tekstas/10.html
23 net iš romano aprašymų galima rekonstruoti to meto modernizmo 

estetikos principus, nes jie taip pat yra antano Garšvos apmąstymų 
objektas.
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šių metų sausio pabaigoje nacionalinio m. K. čiur-
lionio dailės muziejaus filiale – Keramikos muzie-
juje kolegos ir artimieji surengė jubiliejinę daili-

ninkės janinos šmidtaitės (1922–2012) kūrybos parodą. 
tarytumei lemtingą – po kelių dienų menininkės nete-
kome... dailininkės gyvenimas neabejotinai tapo mūsų 
tautos istorijos dalimi, jos biografijoje netrūko sunkumų, 
kančių, prieštarų ir gebėjimo nepalūžti. stebint šią moterį 
visuomet įkvėpdavo vidinė jos stiprybė. pati keramikė, 
kalbėdama apie save bei kūrybą, išlikdavo santūrumo, 
garbingumo ir stojiškumo pavyzdys.

janina šmidtaitė gimė 1922 metų sausio 27 dieną 
Kaune, žemųjų šančių rajone, lietuvos kariuomenės 
majoro juozo šmidto ir jo žmonos marijos šeimoje. 1929 
metais pradėjo mokytis pradinėje mokykloje. vėliau, ją 
pabaigusi, 1933–1937 metais lavinosi gimnazijoje.

dailininkė minėjo, jog, vos šešerių sulaukusi, ėmė-
si minkyti molį. „apie lipdybą nieko tada neišmaniau, 
nes nelabai kas tuo mūsų šeimoje domėjosi, na, nebent, 
brolis. paprasčiausiai imdavau molio gabalą ir lipdyda-
vau, kas papuola. Galbūt viskas prasidėjo nuo mažytės 
figūrėlės šešėlio ant sienos, galbūt – nuo paprasto noro 
viską, nuo idėjos iki galutinio rezultato, daryti savomis 
rankomis, o gal – nuo atidaus įsiklausymo, įsižiūrėjimo 
į aplinką ir į įvairialypius jos ženklus.“

1937 metais, brolio lydima, būsima dailininkė apsi-
lankė Kauno i valstybinės amatų mokyklos dailiosios ke-
ramikos parodoje, kur dar labiau susižavėjo šiuo menu. 
tais pačiais metais ji įstojo į pirmąjį šios mokyklos skyrių 
ir mokėsi iki 1941 metų.

reikėtų priminti, kad tarpukariu lietuviškos kera-
mikos situacija nebuvo itin gera. stigo apsišvietusių šios 
srities specialistų. Keramikos pramone tuo metu rūpino-
si žemės ūkio rūmai: spausdino straipsnius, organizavo 
būrelius, parodėles. buitinės keramikos gamyba telkėsi 
molingose vietose, visur daugiausia veikė indų ir koklių 
dirbtuvėlės. jose dirbdavo nuo dviejų iki dešimties ama-
tininkų, mažesnėse – ir patys savininkai. neretai dailės 
srityje jie buvo visiški bemoksliai.

ženklesnis pokytis įvyko 1931 metais, kai Kauno 
meno mokykloje buvo įsteigta Keramikos studija, kuriai 
iš pradžių vadovavo pranas brazdžius, o vėliau – liud-
vikas strolis. pirmoji valstybinė amatų mokykla buvo 
viena pažangiausių institucijų, ryškiau prisidėjusių prie 
lietuviškos keramikos puoselėjimo. Kaip pasakojo dai-
lininkė j. šmidtaitė, nors ši mokykla neturėjo aukštojo 
mokslo institucijos statuso, bet technologijos, kompo-

r a i m o n d a  S i m a n a i t i e n ė ,  V i l m a  K l o v i e n ė

Ieškojusi atspirties 
keramikoje...

zicijos, matematikos disciplinos čia buvo dėstomos itin 
profesionaliai, reikalavimai kelti didžiuliai. mokykla pri-
valėjo išugdyti „raštingus“, gerai dailę išmanančius spe-
cialistus. čia dėstė daug talentingų menininkų, baigusių 
Kauno meno mokyklą ar joje dirbančių: l. strolis, vaclo-
vas miknevičius, petras steponavičius ir kiti. dailiosios 
keramikos skyriui vadovavo v. miknevičius, puikus ke-
ramikos technologijų žinovas.

dar mokydamasi j. šmidtaitė dirbo ir kūrė koope-
ratyvo Dailė keramikos dirbtuvėse. 1941 metais ji daly-
vavo apžvalginėje kooperatyvo keramikų parodoje. taip 
dailininkė greitai įsiliejo į negausų to meto lietuvos ke-
ramikų būrį.

baigusi mokyklą, menininkė iš karto pradėjo dirbti 
Kauno dailės fondo keramikos dirbtuvėje dekoruotoja, o 
1944 metais buvo paskirta jos vedėja. taigi įgytos žinios, 
profesionalumas, darbštumas jaunai specialistei žadėjo 
sėkmingą karjerą. atrodė, kad gabi menininkė neabejoti-
nai galės atsidėti ir kūrybai. deja, viskas pakrypo kitaip...

1945 metų balandžio 26 dieną į j. šmidtaitės namus 
atvyko rusų okupantai, dailininkei grėsė tremtis. „buvo 
liepta susirinkti daiktų tiek, kiek panešime. pasiėmiau 
užrašų knygutę ir rašiklį. be jokios isterijos, be ašarų... 
nuvedė už namo, kur stovėjo karinis vežimas. matėme, 
kad žmones kažkur veža, bet ar sušaudyti, ar dar kur 
nors, nežinojome. ir taip mus atvežė į Lyros kino teatrą, 
kuriame prabuvome visą savaitę. miegojome ant šal-

j a n i n a  šm i d t a i t ė. dekoratyvinė lėkštė
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tų grindų, kol suvežė žmonės iš visų Kauno apylinkių. 
Galų gale buvome nugabenti į stotį. susodinti į tuščius 
gyvulių vagonus, sukritę ant grindų raudojome... 1945 
metų gegužės trečią dieną ešelonas pajudėjo. taip mes 
išvažiavome į tadžikiją. toks buvo išvykimas, tokia 
tremties pradžia...“

j. šmidtaitė su mama buvo ištremtos į tadžikiją, Kui-
byševo rajoną. iš pradžių išgyventi padėjo vietiniai žmo-
nės. vėliau menininkei teko dirbti įvairiausius darbus: 
triūsti medvilnės auginimo kolūkyje, rajono vandens 
ūkyje taisyti kanalus, būti sekretore. 1947 metais Kuiby-
ševo rajono Komunaliniame ūkyje jaunoji dailininkė dir-
bo statybose – atliko lipdymo, dekoravimo darbus klu-
buose, parduotuvėse. taip keramikos darbų išmanymas 
j. šmidtaitei padėjo gauti pastovesnę tarnybą. visą tą lai-
ką menininkė tikėjo, kad anksčiau ar vėliau galės atsidėti 
tikram keramikos menui, reikia tik išlaukti, tikėti tuo.

net po penkiasdešimties metų j. šmidtaitė prisiminė 
tremtį, sunkius represijų metus – lengvai konstatuoda-
vo savo biografijos faktus: „ištrėmė“, „išvežė į kolūkius, 
kur buvo auginama medvilnė“... bet paklausta, kaip tai 
vyko, ką ji tuo metu jautė, nebenorėdavo kalbėti. buvo 
justi, kad asmeninėms žaizdoms užgyti laiko neužteko. 
apie tai moteris yra parašiusi eilėraščių, atsiminimų.

Ten vakaruose, kur saulutė leidžias,
Toli, toli yr tėviškė mana,
Į ten širdis ir visos mintys veržias
Kur taip brangi ir miela Lietuva.

Sapne matau tą numylėtą šalį,
Bet aplankyti jos aš negaliu,
Nes čia nešu taip sunkią vargo dalią,
Atskirta nuo tėvynės ir draugų.

Paukšteliu skrisčiau josios aplankyti,
Bet man sparnai čionai jau pakirsti,
Nors akys trokšta tėviškę matyti,
Bet nepasieksiu Jos, nes Ji toli toli... 

(1947 07 19, raivodchozas, tadžikija)

ištvėrusi net labai sunkius išbandymus menininkė 
turėjo ypatingų vidinių jėgų gyventi visavertį gyvenimą: 
nepaisydama kamuojančių sunkumų, sugebėjo tvarky-
tis, sukūrė šeimą, pasiekė profesinių laimėjimų.

1956 metais, po stalino mirties, gavusi pasus, 
j. šmidtaitės šeima persikėlė gyventi į tuometinę tadži-
kijos sostinę stalinabadą (dabar – dušanbė). tuomet bui-
tis šiek tiek palengvėjo. 1960-aisiais tadžikijos vietinės 
pramonės ministerija organizavo keramikos dirbtuves, į 
kurias j. šmidtaitė, kaip išmananti keramikos specifiką, 
buvo priimta dirbti vyresniąja dailininke. 1961 metais 
menininkei buvo pasiūlyta vykti į Karatogo kišlaką or-
ganizuoti keramikos cecho, kuriame galėtų susiburti ir 
dirbti vietiniai amatininkai. dailininkė iš karto sutiko ir 
darbavosi ten visus metus, bendravo su rytų keramikos 
tradicijas išmanančiais žmonėmis. Grįžusi į dušanbė, ji 
buvo priimta dailininke į dailės fondo keramikos dirb-
tuves.

visą tą laikotarpį menininkė gilinosi į azijos liaudies 
meną, lankydavo vietinius muziejus, galvojo apie pras-
mingą kūrybą, lietuvišką tradiciją papildydama naujais, 
rytietiškais akcentais. j. šmidtaitė ieškojo organiško kū-
rinio formos, papuošimo ir paskirties ryšio. taip beieš-
kodama ir lygindama lietuvių liaudies kūrybą su azijos 
šalių keramika, ji sukūrė savitas formas, dekoro, kom-
ponavimo būdus.

1964 metais menininkei buvo leista dalyvauti paro-
doje, skirtoje tadžikijos ssr keturiasdešimtmečiui, iš jos 
tadžikijos respublikinis dailės muziejus nupirko keletą 
j. šmidtaitės darbų. pasak dailininkės, pagaliau jos dar-
bai buvo įvertinti, ji buvo priimta į tadžikijos dailininkų 
sąjungą. „o tuomet jau dalyvavau įvairiose parodose. 
daug mano tų metų ir vėlesnių darbų pasklido po so-
vietų sąjungą, netgi užsienio šalis (turkiją, japoniją).“

žinoma, gyvenant tadžikijoje, dailininkė neišven-
gė ir kompromisinės sovietmečio dailininkų laikysenos, 

j a n i n a  šm i d t a i t ė. dekoratyvinė lėkštė Darbo džiaugsmas, 1972

j a n i n a  šm i d t a i t ė. vaza Pamyras, 1986
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kai buvo stengiamasi laviruoti tarp asmeninių kūrybi-
nių siekių ir viešai pageidaujamų meno normų. Kūry-
ba turėjo nuolat reprezentuoti socialistines idėjas, būti 
ideologizuoto turinio. apie menininkės darbus buvo 
atsiliepta ir taip: „šiuolaikinių profesionalų, tokių kaip 
j. šmidtaitė, keramika byloja apie aktyvius meninius 
ieškojimus ir taikliai surastą formą, kurie atspindi mūsų 
šiandieninį meną.“ taigi reprezentacines vazas, dekora-
tyvines lėkštes j. šmidtaitė dekoravo ir tuometinio sovie-
tinio gyvenimo siužetais, iliustravo realistiniais darbo, 
liaudies švenčių atvaizdais. vis dėlto atidavusi duoklę 
laikotarpio ideologijai bei stilistikai, dailininkė sukūrė ir 
itin skoningų, santūrių formų, originaliais ornamentais 
papuoštų darbų.

taip dailininkė ėjo savu nelengvu keliu. ir visuomet, 
komentuodama savo kūrinius, žinojo, kaip atsirado vie-
nokia ar kitokia forma, dekoras, kas paskatino rinktis 
vieną ar kitą techniką, iš kur kilo kūrinių motyvai.

1965 metais j. šmidtaitė nuvyko į Dzintari kūrybos 
namus latvijoje. tai buvo savotiška grįžimo į lietuvą 
pradžia. Kūrybos namuose ji susipažino su lietuvių dai-
lininkėmis nijole liatukaite, liucija šulgaite. čia, Dzin-
tari, atsirado galimybė pasiruošti ir pirmajai personalinei 
parodai, kurią surengė dušanbė 1966 metais. reikėtų 
pabrėžti, kad ši paroda buvo svarbus įvykis menininkės 
gyvenime, nes ji tapo pretekstu gauti leidimą važiuoti į 
lietuvą. vis dėlto kelias namo dar buvo ilgas.

tik 1992 metų gruodį j. šmidtaitė su dukra pagaliau 
sugrįžo į Kauną. paklausta, kaip sekėsi, atvykus iš ta-
džikijos, vėl įsilieti į lietuvos keramikų gretas, dailinin-
kė sakė, jog jai tai nebuvo sunku. apsistojusi pas brolio 
vaikus, gavo pasą, vėliau butą. nors jau buvo garbaus 
amžiaus, pradėjo dirbti senosiose vilijampolėje esan-
čiose keramikos dirbtuvėse. „šalia tradicinių, tadžikų 
keramikams įprastų dirbinių, ir ten gyvendama kūriau 
dekoratyvines vazas, servizus. šiuolaikinę keramiką ne-
labai mėgstu, labiau patinka žiesta, originaliai papuošta, 
tradicinių formų buitinė ir dekoratyvinė keramika. to-
kius darbus čia grįžusi ir dariau. na, o paskutiniuosius 

kūrinius sukūriau 2002-aisiais. nors turėjau dar daug 
minčių, bet jėgų, deja, nebeliko...“

įsižiūrėjus į j. šmidtaitės dekoratyvines vazas, lėkš-
tes, servizus, akivaizdu, kad juose susipina dvi kultūros: 
lietuviškoji, įskiepyta jaunystėje, studijuojant tėvynėje, 
ir tadžikiškoji, dariusi įtaką dailininkei jau esant bran-
daus amžiaus. unikali lietuviškų ir rytietiškų dailės tra-
dicijų jungtis menininkės kūriniuose praturtino mūsų 
keramikos istoriją.

jaunystėje j. šmidtaitės meninius principus veikė 
lietuvių liaudies menas. nuo pirmųjų parodų, kurio-
se dalyvavo menininkė, buvo akcentuojama liaudies 
meno vertė bei nacionalinio stiliaus formavimo būtinybė. 
ankstyvoji keramikės kūrybinė veikla atitiko bendrąją 
lietuvių keramikos raidą. tuo metu dailininkų kūryboje 
dominavo buitinė keramika. dažniausiai buvo kuriamos 
vazos, įvairūs dubenys, servizai kavai, likeriui. taikomo-
joje dailėje svarbiausias buvo funkcionalumo principas. 
jo pagrindu tapo utilitari forma, natūralios medžiagos 
estetika. funkcionalumo kriterijus lėmė ir požiūrį į liau-
dies meno tradicijas. iš tautinių dirbinių buvo mokoma-
si formos teisingumo, saikingumo, dekoro ritmo įtaigos, 
spalvinių dermių. Kiekvienas keramikas savaip suprato 
liaudies meno dvasią ir mėgino ją perteikti. vieni žavė-
josi paprastomis, santūriomis formomis, jų stabilumu, 
saikingai vartojo dekorą. Kiti siekė preciziško išbaig-
tumo, taupiai naudojo detales, atidžiai rinkosi glazūrą. 
dar kitiems labiau rūpėjo technika (žiedimo, lipdybos, 
redukcijos, juodosios keramikos). j. šmidtaitės kūrybo-
je dominavo paprasta, aiški, kompaktiška indo forma, 
nesudėtingas, dažniausiai augalinis dekoras. Kaip pa-
sakodavo pati menininkė, sėdėdama prie žiedžiamojo 
rato ir norėdama išlaikyti kūrybinio įkvėpimo nuotaiką, 
kurį laiką žiūrėdavo, taisydavo siluetines linijas, steng-
davosi, kad indas įgautų norimą formą, vėliau apmąsty-
davo, koks turėtų būti koloritas. lietuviškos formos bei 
dekoras labiausiai pastebimos j. šmidtaitės servizuose 
bei puodynėse.

j a n i n a  šm i d t a i t ė. dekoratyvinė lėkštė
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vidurinėje azijoje itin įdomūs yra ąsočiai, lėkštės, 
dubenys. jų grožį lemia formos, siluetinės linijos pajau-
timas, atskirų detalių – snapelio, ąselės – komponavimas, 
indo pilvelio išryškinimas, atidus dekoravimas. tadžikų 
keramika pasižymi giliu medžiagos savybių pajautimu, 
detalių proporcingumu, o kai kada ir įmantrumu, raštų 
įvairumu. pasak dailininkės, „dekoras čia priklauso nuo 
daikto paskirties. linijiniai, spiraliniai, geometriniai mo-
tyvai gali reikšti gyvatę, žaibą, kalnus, upes, tai priklau-
so nuo konteksto, kuriame komponuojami šie motyvai“. 
indai puošiami ir reljefiniais motyvais (panašiai kaip 
menininkės vazos Sąžinė – tai laimė, 1971; Pamyras, 1986).

rytų kultūra j. šmidtaitės keramikos darbuose atsi-
skleidė labai originaliai. ne veltui menininkė pasakoja, 
kad azijoje per amžius nusistovėjo tam tikros indų for-
mos ir tūriai, kurie buvo išbandyti laiko, patogūs nau-
doti. Kurdama savo kolekcijas, ji neretai rėmėsi tradi-
cinėmis rytietiškomis indų formomis, nors, žinoma, jas 
modifikavo (indas vandeniui Avtoba, 1972).

per visą kūrybinį laikotarpį j. šmidtaitė labiausiai 
mėgo ir kūrė įspūdingas vazas bei dekoratyvines lėkš-
tes. daugelyje vazų atpažįstame azijos indų proporci-
jas, rytietišką siluetinės linijos slinktį, turtingo dekoro 
variantus, labiausiai išsiskiria neaukštos rutulio formos 
vazos su storais dugnais. plastinę jų formą ypač pratur-
tino rytų kultūrai būdingas koloritinis ir linijinis deko-
ras, realistiniai bei stilizuoti augalų, gyvūnų ar žmonių 
vaizdiniai, spiraliniai ornamentai.

pavyzdžiui, dekoratyvinėje lėkštėje šokis (1960) me-
nininkė panaudojo tadžikų tradicinių šokių, kostiumų 
motyvus. tarp medvilnės žiedų liaudies šokį šokan-
tiems vaikams būdingi etniniai tadžikų kultūros bruo-
žai. Kūrinio dekoras tapybinis, preciziškas, piešinys kiek 
stilizuotas, spalvos švelnios, darbas kupinas poetinės 
nuotaikos. dekoratyvinės lėkštės padeda visapusiškiau 
suvokti j. šmidtaitės meninio mąstymo ypatybes, esteti-
nius dailininkės interesus. romantiškumas, harmonin-
gumas atsiskleidžia ir dekoratyvinėje lėkštėje, sukurtoje 
1968 metais, kurioje dailininkė komponuoja medvilnės 
žiedus. augalinių motyvų kompozicija primena karpi-
nius. panašių dekoratyvinių lėkščių menininkė yra pa-
dariusi ir daugiau.

j. šmidtaitė mėgo gamtiškas, natūralias spalvas, to-
dėl jos sukurtos lėkštės naujais, aktyviais deriniais pra-
turtino keramikos spalvinę skalę. prie tokių priklauso 
ir 1972 metais sukurta dekoratyvinė lėkštė, kur žalsvos 
spalvos fone smulkūs vertikalūs brūkšneliai žymi auga-
linius elementus lėkštės kraštuose. išdėstyti pagal lėkštės 
išlinkimą jie asocijuojasi su augalo lankstumu, gaivališ-
kumu, pabrėžia kompozicijos ritmingumą, augalinio de-
koro universalumą. pasak dailininkės, „kad ir kaip būtų 
keista, lietuviška ir tadžikiška keramika yra netgi pana-
šios, pavyzdžiui, ornamentuose yra daug kas bendro“. 
o dekoratyvinė lėkštė Darbo džiaugsmas (1972) išsiskyrė 
savita tapybos maniera: ant rudai balzgano, šilto fono 
čia tapybiškai piešiamas siužetas. laisvais, minkštais 
akvareliniais potėpiais modeliuojamas egzotiškas rytie-
tės moters – medvilnės augintojos portretas. spalvų kon-
trastai nėra rėžiantys akį; jie subtilūs, pasteliniai ir lyg 
alsuoja tadžikijos saulės nusvilintų plotų karščiu.

svarbų vaidmenį menininkės keramikoje vaidino 
technikų išmanymas, tai suteikė jos kūriniams gyvu-
mo, emocionalumo. įvairių glazūrų, poglazūrinių dažų, 
redukcijos ir kitų technologijų pažinimas autorei leido 
išgauti įvairius medžiagiškuosius efektus ir spalvinės 
išraiškos niuansus, kuriuos dailininkė pagrįstai naudojo 
skirtingo pobūdžio darbuose.

straipsnis parengtas naudojantis 2008 metais vykusiais vilmos Klovie-
nės pokalbiais su janina šmidtaite, rankraščiais, dailininkės archyvi-
niais dokumentais, lds narės byla, fotografijomis, literatūra:
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– šioj vietoj pasiliks žymė! – tau pasakiau, pulso tvinks-
nius užčiuopusi ant rankos riešo, ir cigaretės galo ugnį 
ryžtingai primygau, tegul sau kandžiojasi, tegul sau gny-
bia ir svilina, atgal nepasitrauksiu nė per žingsnį!

netrukus kategorišku balsu pareiškiau:
– Atėjo laikas ribai peržengti!
šis mano pareiškimas tau šypseną veide išspaudė, 

gerai žinojom, kokią ribą reikės mums peržengti, nebe-
ištvėriau, prunkštelėjau, visu balsu kvatotis pasileidau, 
svarbiausia pasakyta, kaip sakoma, kaladėn solidžią rievę 
man pasisekė įkirsti.

tą pačią naktį žasliuose tuojau už aikštės, jinai erdvi 
ir akmenim grįsta, tokios šiandieną neišvysi, išasfaltuota 
šiandienykštė, nedidelis plotelis užsilikęs iš praeities, jei 
jonavos kryptim keliausi, kirtęs aikštę, medinį trobesį 
galėtumei išvysti kairėj jos pusėj, jisai galu į vilniaus gat-
vę, anksčiau geltonai buvo nudažytas, jeigu neperdažė 
kita spalva, ir šiandien nedaug iš išorės turėtų būti pasi-
keitęs, kai ribą peržengti tą naktį mums pagaliau pasisekė, 
neįstengiau patikėti, kad iš tikrųjų tai įvyko.

siauroje lovoj gulim mudu, prie vienas kito šo-
nais prisispaudę ant lazurka numelsvintos paklodės, nes 
šeimininkė, iš kurios jisai nuomojo kambarėlį, mėgėja 
skalbinius numelsvinti lazurkos nešykštėdama, o savo 
nuomininką ir kitas dvi nuomininkes, jau senmergiauti 
ėmusias dėl vyrų stygiaus, mokytojaujančias – kaip jis – 
toje pačioje mokykloje, maitindavo iš ryto dažniausiai 
kiaušiniene, ir greitas valgis, ir sotus, kai traukiniu arba 
autobusu iš vilniaus atsibelsdavau pas jį, rytmečiais ir 
man jos kliūdavo lig soties, iš pradžių lovą klojo mu-
dviem skyrium, metrikacijos biure dar mudu nesilan-
kėm, bet greitai įsitikino, kad veltui triūsas, jo kambarėlio 
per kiaurą naktį nepalieku, vivaldžio muzikos garsai iš 
vakaro užtvindo būstą, juos keičia mūsų juokas ir keista 
tyla, ji per ilgai užsitęsia, sunku jai likti abejingiems, už 
sienos kaimynės mokytojos tikriausiai sunerimsta, tyla 
joms klausimą ne vieną kelia, atsakymų vis pašykštėda-
ma, nejučiom abi susidomėdavo, ką juodu tenai veikia, 
kuo užsiėmę, kai jas pačias likimo rykštė skaudžiai plie-
kia be jokio gailesčio, miestely jokio padabnesnio vyro, 
kuris galėtų joms prilygti, juk ne iš kelmo spirtos jiedvi, 
aukštuosius mokslus baigusios ir šiaip nešpėtnos moteriš-
kės, tyla vis tęsiasi, lyg būtų juodu išgaravę, joms daros 
nepakenčiama, nepadoru ir nepriimtina, vienatvė gerklę 
spaudžia ir tūžmastis įsiplieskia galvoj ir kūne, nugiežtų 
apmaudą riksmais, protestais, pamosikuotų kumščiais, 
gal kiek ant dūšios palengvėtų, iš paskutiniųjų tramdos, 
kai pasilikdavau iš ryto viena jo kambarėly, tuomet ir 
prasidėdavo, dar iki šiandien kartais išgirstu tą kraupų 

I n e z a  J u z e f a  J a n o n ė

Žymė ant riešo

sielos riksmą iš dviejų burnų, nusmelkiantį mane kiau-
rai: kaip tau ne gėda, prostitute!

jas suprantu, nepykstu ir nuolatos abi prisimenu, 
kada lenkiu šį trobesį.

ribos tą naktį mes neperžengėm, užtat jau kitą 
naktį...

slenku pro trobesį iš lėto, jo šeimininkė akyse man 
vėlei, nors jau seniai atgulus po velėna, ne per liesa jinai, 
ir ne stambi, kaip sakoma, tranši moteriškaitė, ir visada 
prie onaro, sau pašnekovus ji pati pasirenka, tik su mies-
telio elitu bendrauja, o jam priklauso rinktiniai asmenys: 
mokyklos šios direktorius, miestelio daktaras su šeimo-
mis abudu, žaslių bažnyčios klebonas, šia pažintim ji 
nesiviešina, nors vietiniams gyventojams – ne paslaptis 
jinai, miestelyje vieni kitus lyg nuluptus pažįsta, du mo-
kytojai – tamošiūnas su paulausku – laisvesniais vaka-
rais vis apsilanko klebonijoj ir pliekia kortomis visi sykiu 
ligi vidurnakčio, ir jis gal būtų atsidūręs šio elito sąraše, 
bet aš jam koją pakišau...

slenku, vis dar slenku pro trobesį, ir niekaip neį-
stengiu jo aplenkti, šaligatvy jis mano kojas vietoj pri-
rakino, paklodė, numelsvinta lazurka, melsvuoja vėlei 
prieš akis ryškiau nei tikrenybėj, ir kiaušinienės kvapą 
godžiai uodžia šnervės, ja pasisotint neįstengdamos, prie 
vienas kito gulim mudu lovoj kūnais prisiploję ir susi-
viję rankomis ir kojomis, tarp mudviejų nė uodas snapo 
neprakištų.

vidudienį abu kulniuojame per aikštę, aš tau pa-
rankėn įsikibusi, erdvi aikštė, grįsta akmenimis, tuomet 
jinai, kaip jau sakiau, nebuvo asfaltuota, diena šviesi, 
gaivi, ji šviežiu sniegu nubarstyta, tad, rodos, dar  švie-
sesnė, vis eitum, eitum, eitum lig dangaus ar žemės pa-
kraščio, mus lenkia mokiniai, – mergaitės ir berniukai, – 
jie grįžta iš mokyklos ir sniego gniūžtėm apsisvaido, 
pašėlęs ūpas man sukilo, tad sukočiojau gniūžtę tarp 
delnų ir užsimojus sviedžiau tiesiai į tave, tu spėriai 
atsilyginai man tuo pačiu, ir įsišėlom kaip vaikigaliai, 
o tiesą sakant, kuo mudu ne vaikigaliai, tarp sniego 
maudėmės ir sniegą rijom, springom juo, iškaito mūsų 
skruostai, mes priminėm tuoj prasiveršiantį ugnikalnį, 
aikštėj ant grindinio apsikabinome suglaudę lūpas, ir 
nesvarbu, visai nė motais, ar žiūri, ar nežiūri kas, ar 
smerkia, ar nesmerkia.

Turiu Tau pasakyti: žymė, išdeginta ant riešo toje vietoj, ku-
rioj geriausiai širdies pulsą sekasi  apčiuopti, dar tebėra, nors 
gal ir neįmanoma tuo patikėti, jaučiu kiekvienu savo nervu ją, 
nors jos nė kvapo nebelikę, parodysiu Tau būtinai, laimingas 
tuo stebėsiesi, paskui ilgai, labai ilgai ją savo lūpomis lytėsi.
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Su šauniaisiais lietuvos konservatorijos (dabar – 
lietuvos muzikos ir teatro akademija) studentais 
susidraugavau 1957 metais. tais įsimintinais me-

tais jaunuolių būrelis, vadovaujamas lietuvos alpinizmo 
sąjūdžio kūrėjų Gedimino akstino, felikso mieliausko 
ir vytauto vosyliaus, pradėjo ruoštis ypatingam mūsų 
kalnų entuziastų gyvenimo įvykiui – pirmajai baltijos 
šalių (tuomet – pabaltijo respublikų) alpiniadai Kaukaze. 
būrelio branduolį sudarė muzikalūs vaikinukai – augis 
Gučas, broliai alis ir julius jurgelioniai, rimas zdanavi-
čius, nesivaržantys reikšti savo romantiškai skambančių 
idėjų, netinkamų esamo režimo ideologijai. juozukas 
antanavičius – taip tuomet vadinome šį mielą, visuo-
met tolerantišką, mažakalbį studentą – įsitraukė į kalnų 
entuziastų sambūrį po alpiniados renginio. su juo susi-
pažinau per treniruotes, o artimiau susibičiuliavom šiek 
tiek vėliau – 1964 metais, pirmojoje lietuvių ekspedicijoje 
į neregėtų aukštumų pasaulį.

g A m t O S  S t I c h I J ų  K A r A LY S t Ė J e
1964 metų ekspedicija – tai įspūdinga kalnų žygių epo-
pėja pietvakarių pamyre, dar neliestose viršūnėse įam-
žinusi Čiurlionio, Donelaičio ir Lietuvos vardus. štai taip 
tuomet rašė „mūsų juozukas“: „mes kopėme į tolimo, 
tada dar nepažįstamo krašto kalnus. nuo viršūnės aukš-
tumų atsivėrė reginys, kuris ryškus ir dabar, po šešerių 
metų. ryškus ir didingas, kaip ir tie vaikystės įspūdžiai, 
pirmąkart išvydus jūrą... šį kalną (čiurlionio viršūnę – J. 
A. K.), į kurį ką tik įkopė lietuviai, supo tadžikijos kalnų 
grandys, aukštumų šaltyje sustingę ledynai. <...> o ta ke-
tera (su minėtomis viršūnėmis – J. A. K.), išmarginta žė-
rinčiais ledo purslais, užlūžtanti sniego karnizais, – tarsi 
jūros banga m. K. čiurlionio paveiksle.“1

čia pridurčiau ištrauką iš savo įspūdžių aprašymo: 
„Kai šiandien kas nors paklausia, kodėl viršūnes pava-
dinome šiais vardais, atsakyti sunku. reiktų atsistoti 
šalia jų, pažvelgti į jas ir pergyventi tai dar kartą. tuo-
met pajunti visą tai matęs: sustingusioje uolų ir snie-
go keteroje nejučiomis šmėkšteli visiems mums bran-
gūs inicialai m. K. č. netoliese, lyg švyturys iš amžių 
glūdumos pasirodo debesų skraistėje antroji viršūnė, 
ir tarytum išgirstame: Do-ne-lai-tis! Klausykite, skamba 
kaip varpas...“2

A s M E n y B i Ų  G A L E r i J A

J u o z a s  A l g i m a n t a s  K r i k š t o p a i t i s

tylus išmintingos 
asmenybės bylojimas
Juozas Antanavičius – tarp muzikos, mokslo ir kalnų

atmintyje nuolat iškyla keli ypatingo ryškumo įvy-
kiai, nutikę sniego, ledo ir uolų viešpatijoje. pacituosiu 
porą sakinių iš j. antanavičiaus prisiminimų apie ekspe-
diciją (1965) į lenino (dabar avicenos) viršūnę, išnirusią 
milžiniškame rytų pamyro kalnyne: „juk tąsyk pirmą 
kartą lietuvio koja peržengė septynių kilometrų aukštį. 
šio kopimo įspūdžiai buvo savotiški gyvenimo patirties 
rekordai: stipriausia vėtra, ryškiausia saulė, sunkiau-
sias žingsnis, o po to – saldžiausias miegas, mikliausias 
šaukštas.“3
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Ž I Au r ū S  I š m Ė g I N I m A I
po dvejų metų – šiurpus fizinių ir psichinių galių iš-
mėginimas: kopiant į pavojų kupiną Centrinio pamy-
ro viršūnę, tuomet žemėlapiuose pažymėtą komunizmo 
vardu (dabar izmail samani), bendražygis stasys mig-
linas įkrenta į dvidešimties metrų gylio ledyno plyšį, 
veik neįžiūrimą pro plonos apledėjusios sniego dangos 
įtrūkį. nedelsdamas antanavičius virve leidžiasi į ply-
šio dugną. čia jis aptinka stasį, ištiktą komos būsenos. 
situacijos dramatiškumą kaitina keblūs sužeistojo iškė-
limo klausimai: ar pakaks jėgų viršuje likusiems dviem 
alpinistams ištraukti bendražygį, kaip jį kelti iš plyšio 
nesužalojant, kaip pačiam išlįsti iš ledo spąstų, kaip gai-
vinti ir gelbėti žmogaus gyvybę ekstremaliomis gamtos 
sąlygomis, kaip jį gabenti žemyn per stačias ledyno kas-
kadas? šimtai kankinančių klausimų užplūsta antana-
vičių. vis dėlto įgyta patirtis, puiki sportinė orientacija 
ir šalia esančių bendražygių ryžtas įveikia grėsmingas 
kliūtis, galėjusias nulemti tragišką baigtį.

deja, nesėkmės dar nesibaigė. po kelių dienų tykojo 
naujas išbandymas, kai į bėdą pateko budrumą praradę 
kitos grupės alpinistai. o nutiko taip: prieš lietuvių grupę 
ta pačia kryptimi žygiuoja Kazachijos ekspedicijos daly-
viai. jie neapdairiai pasirenka nakvynę atviroje aikštelėje, 
aptiktoje sniego šlaite. naktį šlaitu riedanti sniego lavina 
nušluoja kazachų palapines. nuaidėjus pagalbos šauks-
mams, sujuda atokiau stovinčios mūsiškių palapinės. iš 
miego prikeltas antanavičius ne iš karto suvokia, kas nuti-
ko. bet tuoj pat atsitokėjęs kartu su kitais lekia nesėkmę pa-
tyrusiųjų link. suslėgtų sniego luitų chaose „regime... ky-
šančius miegamąjį maišą, palapinės skiautę, kepurę, vieną 
batą... <...> dejonės, kraujas, sudaužyti veidai.“4 Gelbėtojai 
skuba, nes bet kurią akimirką gali nuriedėti kita mirtį ne-
šanti griūtis. sužeistieji velkami kiek žemiau ir guldomi 
eilėmis. Šiurpi rikiuotė – tai sukrečianti mintis, įsirėžusi liu-
dininko sąmonėn5. toliau kiti dramatiški įvykių posūkiai: 
miršta sunkai sužeistieji, sudūžta gelbėtojų sraigtasparnis, 
o antrasis, pakliuvęs į grėsmingą situaciją, šiaip taip išga-
bena silpniausius sužeistuosius. suprantama, mūsiškiams 
tenka grįžti iš kalnų nepasiekus užsibrėžto tikslo.

N e PA L Au Ž I A m A S  t I K S L O  S I e K I S
ryžtas pasiekti viršūnę, nuo kurios šlaitų teko trauktis 
po žiaurių sniego lavinos proveržių, neatslūgo. po pen-
kerių metų antanavičius – vėl lietuvių ekspedicijos da-
lyvis. šį kartą tikslas buvo pasiektas. jo įspūdžiai byloja 
apie emocijas pasiekus viršūnę: „Koks fizinis ir dvasinis 
palengvėjimas! lyg būtum įminęs sunkiausią mįslę, pa-
siekęs idealą. žvilgsnis sklendžia į begalybę, nesutik-
damas jokios kliūties. viršuje vien mėlynas dangus, o 
aplinkui, po mumis – nesibaigianti kalnų jūra, bekraštės 
keterų vilnys. tarp jų tarsi burlaiviai plaukioja lengvi de-
besėliai, užkliūdami už aštrių viršūnių. <...> mintys lyg 
ir džiugios, pakilios, tačiau atviram džiūgavimui, eks-
tazei nebėra entuziazmo, nei jėgų. juolab kad iš paskui 
mus kopiančiųjų atsklido nevilties kupini šūksniai, jog 
vienas alpinistų dvejetas, neišlaikė įtampos, paslydo ir 
nugarmėjo į kilometru žemiau esantį plato... tačiau var-
gas, atšiaurūs išbandymai atbukino emocijas, reakciją, 
nuovoką, netekties skausmo jausmus.“6

įnikęs į antanavičius knygos tekstą apie šį jaudinan-
tį žygį skverbiantis prie tikslo pradedi suvokti: dalyvio 
aprašytus įvykius kalnų stichijoje skaityti daug įdomiau 
ir prasmingiau nei detektyvinius pramanus – sukrečia 
faktų tiesa ir per ją atsiskleidžiantis tikrovės dramatiz-
mas.

N Au J A  V e rt Y b I N Ė  D I m e N S I J A
čia paminėti ir vėlesni įvykiai kalnų karalystėje ne tik 
paliko gilius pėdsakus mūsų alpinistų gyvenime, bet ir 
iš esmės pakeitė asmeninės veiklos ir elgsenos principus, 
vertybinę orientaciją. pacituosiu savo žodžius, pasaky-
tus juozo antanavičiaus knygos Tarp muzikos, mokslo ir 
kalnų sutiktuvių proga, sutapusia su jo 70-mečiu; mano 

ant ledo sienos, 1964. juozas antanavičius priekyje
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kalbos ištrauka paaiškins išsakytą mintį: „epizodai am-
žino sniego ir uolų pasaulyje atidžiam skaitytojui byloja 
apie nenumaldomą žmogaus siekį pažinti pasaulį, įveikti 
save akistatoje su iššūkį metančiomis kalnų viršūnėmis, 
išgyventi emocinę įtampą, kai žmogus nuolat balansuoja 
tarp gyvenimo ir mirties ribos. čia, būtent čia atsisklei-
džia vertybinė orientacija, nežinoma ten, slėniuose, kur 
civilizacijos išdegintoje dykroje sunyko žmogaus orumas 
ir moralės pagrindai. Kalnuose išmėginęs savo dvasines 
ir fizines galias, žmogus įgyja naują vertybinę dimensiją. 
jis atranda dalykus, kuriems verta pašvęsti savo gyveni-
mą. šioje naujoje pakopoje egoistiniai ir naudos siekiai 
praranda prasmę. štai kodėl juozas antanavičius galėjo 
savo ambicingus muzikologijos mokslo tikslus paaukoti 
administracinei veiklai, taip reikalingai muzikos ir teatro 
akademijai ir visai mūsų kultūrai. jis tai atliko garbingai, 
nes jis – tai turininga asmenybė, pasižyminti brandžia 
pilietine savimone, kurioje dominuoja pasišventimas sa-
vajai kultūrai. tik, deja, tokių asmenybių griūvančiai 
valstybei nebereikia. matyt, neatsitiktinai jubiliatui iš-
sprūsta žodžiai, užrašyti paskutiniame knygos sakinyje: 
„...buvau išrinktas akademijos prorektoriumi, po kurio 
laiko – rektoriumi ir (galop – J. A. K.)... palengva atgal.“7 
remdamasis jo žodžiais, norėčiau tarti: linkiu tau, mano 
bičiuli, judant „palengva atgal“, mikliai įkopti, kaip dera 
patyrusiam kalnų tigrui, į aukštesnę intelektinės veiklos 
viršukalnę.

A K A D e m I N Ė S  V e I K L O S  r At e
viešame gyvenime antanavičius sumaniai tvarko įvai-
rius oficialius reikalus; jis nesižemina bendraudamas 
su aukštais pareigūnais, sprendžiant keblius klausimus 
moka išvengti konfliktinių situacijų. tokia jo organizaci-
nės veiklos taktika ne kartą lėmė ne tik muzikos ir teatro 
akademijos raidos sėkmę, bet ir stabdė mūsų kultūros 
žlugdymo iniciatyvas, pastaruoju dešimtmečiu vis in-
tensyvėjančias. dvi kadencijas eidamas muzikos ir tea-
tro akademijos rektoriaus bei lietuvos universitetų rek-
torių konferencijos prezidento pareigas atsiskleidė kaip 
kompetentingas aukštojo mokslo institucijų diplomatas 
ir strategas, pelnęs kolegų pagarbą ir pasitikėjimą. stra-
teginės jo įžvalgos brendo ir turtėjo darbuojantis įvairio-
se tarptautinėse institucijose bei forumuose. akademi-
nių reikalų kuluaruose aš pats esu nugirdęs vingiuotus 
lietuvos universitetų vadovų vertinimus, kurių turinį 
galėčiau nusakyti keliais žodžiais: „antanavičius kal-
ba visuomet taikliai ir iš esmės, bet... jis nepasinaudoja 
šiuo savo pranašumu – niekada nekelia savo institucijos 
reikalų aukščiau kitų.“ įdomu tai, kad toks elgesys glu-
mino rektorius, nesivaržančius stumdytis „prie lovio“. 
stebėdami antanavičiaus elgseną, jie tyliai tarpusavyje 
miglotai samprotaudavo: „čia, matyt, glūdi kokie nors 
jo slapti tikslai; galbūt ambicijos pasirodyti kitokiu iš-
raiška.“ deja, mūsų visuomenėje, reginčioje vienintelį 
„tikrą“ dalyką naudos siekiuose, tokie samprotavimai 
atrodo ir „padorūs“, ir priimtini.

At K A K L Au S  D A r b O  S Ė K m Ė  
alpinistinės veiklos laikotarpis antanavičiaus biogra-
fijoje sutampa su jo, kaip muzikologo, darbų pradžia 
(1960–1974). ir vienoje, ir kitoje srityje jis darbuojasi sė-
kmingai: pasirodo pirmosios jo publikacijos, skirtos mu-
zikos sričiai ir kalnų užkariavimams; jis dalyvauja kalnų 
ekspedicijose pamyre, tian šanyje, kopia pavojingais 
maršrutais į garsiąsias viršūnes, studijuoja leningrado 
(dabar – sankt peterburgas) konservatorijos aspirantū-
roje, sėkmingai apgina disertaciją, įgyja docento diplo-
mą ir tuoj pat naujas žingsnis – muzikologinė stažuotė 
vienos aukštosiose mokyklose. na, o šiame intensyvių 
įvykių sūkuryje mūsų veržlusis herojus dar suspėja su-
kurti šeimą ir, gimus sūnui ir dukrai, patirti pakilius tė-
vui būdingus jausmus.

paskui – sparčiai kylančios akademinės antanavi-
čiaus veiklos epopėja. už vadovėlį jam kartu su bendra-
autoriais suteikiama valstybinė premija, jis yra renkamas 
arba skiriamas lietuvoje ir užsienyje eiti įvairias akade-
mines vadovo pareigas; be to, ištikimai atlieka profeso-
riaus pareigas, be poilsio darbuojasi kultūros politikos 
baruose.

jaučiu pareigą pabrėžti: atkaklių profesoriaus anta-
navičiaus pastangų dėka valstybės dokumentuose buvo 
įteisintas menininko, kaip teisėto akademinės veiklos 
subjekto, vardas. be to, jam pavyko sustabdyti mūsų pa-
vyzdinės nuoseklaus muzikinio lavinimo sistemos grio-
vimą, gėdingai vykdytą ir toliau tęsiamą išsigimusio li-
beralizmo adeptų, prasibrovusių į aukščiausius valdžios 
sluoksnius. profesorius ne kartą viešai perspėjo, kad 
švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnai daro didelę 

viršūnėje su lietuvos vėliava. juozas antanavičius – pirmas iš kairės
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žalą valstybei, šūkaudami, kad lietuvoje trūksta gerų 
studijų, jog čia nėra kur mokytis. betgi tokia skelbiama 
demagogija – tikra išdavystė, skatinanti jaunimo emi-
graciją. be to, antanavičius nurodė konkrečius aukštojo 
mokslo reformos trūkumus, žlugdančius visaverčių stu-
dijų pagrindus. tačiau principingos asmenybės balsas, 
kaip ir kitų sąžiningų piliečių, nuskambėjo tarsi šauks-
mas tyruose.

visus nuopelnus išvardinti būtų sunku. nusakyti 
esmines juozo antanavičiaus gyvensenos ypatybes, ma-
nau pakaks ir tiek.

A S m e N Y b Ė S  b r u O Ž A I  
suprantama, akademinės veiklos etape antanavičiui 
teko, kaip sako alpinistai, „pakabinti ledkirtį ant sie-
nos“. numalšinti kalnų karalystės trauką asmeniui, pa-
jutusiam šios stichijos žavesį, jau veik neįmanoma. ra-
miai susitaikyti su pakitusia situacija keblu. profesorius 
juozas antanavičius surado jį tenkinantį kompromisą: 
veik kiekvieną žiemą išvyksta bent savaitei į alpes sli-
dinėti. sniegynų ir iššūkius metančių viršūnių šlaituo-
se jis sugrįžta į nepakartojamas jaunystės dienas, kurių 
prisiminimas teikia jam kūrybinių impulsų, vėliau greit 
išblėstančių kasdienybės rutinos spąstuose.

antanavičiaus, kaip atkaklaus ieškotojo ir įdėmaus 
tyrėjo, bruožus pastebi tie, kurie bendravo su juo įvairio-
se veiklos erdvėse: kalnuose, lmta rūmuose, politinių 
žaidimų arenoje. o štai kaip mano jis pats: „man atrodo, 
ne tik lengviau, bet ir įdomiau rašyti tokia tema, kurios 
dar niekas nėra nagrinėjęs, ir pirmam ką nors apie tai 
pasakyti. <...> tada esi priverstas mąstyti, žadinti kūry-
biškumą, ką nors atrasti...“8 visi šalia jo stovėję pastebė-

jo ir kitas šios kantrios, santūrios asmenybės ypatybes: 
gebėjimą išklausyti kito asmens nuomonę, gesinti am-
bicingas kolegų pretenzijas, operatyviai spręsti netikė-
tai iškilusius klausimus. sąvoka „teisingumas“ – juozo 
antanavičiaus gyvenimo principas ir veiklos maksima; 
galiu drąsiai sakyti, kad tai jo pasirinktas kryžius, nuolat 
komplikuojantis jo paties gyvenimą, jo kelio imperatyvas 
ir orios elgsenos stigma.

pastebėjau dar vieną bičiulio bruožą: jį yra užval-
džiusi kankinanti pajauta, kad kiekviena akimirka yra 
nepakartojama, o nuolat spartėjanti laiko tėkmė nesu-
stabdoma; tad neturim teisės bergždžiai prarasti dar 
likusių minučių. žvelgdamas į antanavičiaus veiklos 
kelią, galiu drąsiai pareikšti: visas jo gyvenimas – tai 
šviesaus žmogaus išminties liudijimas.

K N Y g A ,  A P I b e N D r I N A N t I 
g Y V e N I m O  S I e K I u S
dar sykį pacituočiau savo žodžius, ištartus bičiulio kny-
gos Tarp muzikos, mokslo ir kalnų pasirodymo proga: 
„Knyga – graži muzikos ir teatro akademijos padėka 
profesoriui juozui antanavičiui už ilgametę ištikimy-
bę šiai mūsų kultūrai reikšmingai institucijai, už šios 
institucijos laivo vairavimą tarp pavojingų rifų, šėlstant 
politinėms aistroms, naikinančioms mūsų kultūros pa-
grindus. Knygoje atsiveria profesoriaus išmintis, parem-
ta turtinga asmenine patirtimi. čia gausu konstrukty-
vių minčių, naudingų kultūros politikai ir akademinei 
veiklai. plačių horizontų interesai, patirties įvairovė ir 
profesionalūs įgūdžiai subrandino gilų dėstomų minčių 
turinį, kurio galėtų pavydėti visi tie, kurie mūsų nuste-
kentoje tėvynėje drįsta save vadinti valstybės vyrais.“9

mūsų draugystė, palaiminta kalnų didybės ir susieta 
bendrų idėjų, trunka veik penkis dešimtmečius. dažnai 
susitinkame alpinistinio sąjūdžio pradininkų susitiki-
muose, paminime gimtadienius. dabar juozą antana-
vičių ir mane vienija ne tik patirtis, bet ir bendra veikla 
lietuvos kultūros kongreso valdyboje; taip pat stengia-
mės prasmingai dalyvauti tautos namų santaros veikloje 
ir forumuose, svarstančiuose aukštojo mokslo bei kitus 
mūsų kultūros ugdymo reikalus.

1 j. antanavičius. Tarp muzikos, mokslo ir kalnų. – lietuvos muzikos 
ir teatro akademija, vilnius, 2010, p. 587, 589–590.

2 j. a. Krikštopaitis. Pirmasis aukštutinis žygis / fotoaplankas su 
aprašymu, 1964, 4 p. aplanke 23 nuotraukos (30×24 cm) ir 10 da-
lyvių portretai. tiražas 2 egz. (vienas deponuotas K. m. čiurlionio 
muziejuje Kaune, antras – autoriaus asmeniniame archyve).

3 j. antanavičius. Op. cit., p. 594.
4 ten pat, p. 606.
5 ten pat, p. 607.
6 ten pat, p. 623.
7 juozo algimanto Krikštopaičio žodis juozo antanavičiaus knygos 

Tarp muzikos, mokslo ir kalnų sutiktuvėse // santara, 2012, nr. 78/79, 
p. 63.

8  j. antanavičius. Op. cit., p. 650.
9 juozo algimanto Krikštopaičio žodis... Op. cit., p. 63.
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Lyg įžanga į requiem
Dar vienas bandymas papildyti 2008 metais išleistą anksti mirusių lietuvių poetų kūrybos an-
tologiją LYG ĮŽANGA Į  REQUIEM (sudarytojas – Kęstutis Subačius). Pamažu bręsta idėja 
parengti antrą, papildytą, knygos leidimą. Sudarytojas ir leidėjai būtų nepaprastai dėkingi už 
vertingus patarimus ir pagalbą realizuojant šį sumanymą.

K a r o l i s  š i r v i n s k a s
1980–2001

Gimė sausio 4 d. ukmergėje. 1995 m. baigė Kunigiškių pagrindinę mokyklą, toliau mokslus tęsė 
svėdasų j. tumo-vaižganto vidurinėje. 1998 m. įstojo į vilniaus šv. juozapo kunigų seminariją. 
labai daug skaitė, rašė ir tapė paveikslus. per praktiką ir atostogas tarnavo Kamajų ir duokiškio 
parapijose klieriku. 2001 m. liepos 24 d. išėjo pas dievą. palaidotas Kunigiškių kapinėse šeimos 
kape. 2002 m. išleistas pomirtinis Karolio motinos aldonos širvinskienės sudarytas eilėraščių 
rinkinys Mylėk ir būsi mylimas. publikuojami eilėraščiai yra iš šio rinkinio.

***

Mes trokštam būti visur,
Mes norim turėti viską
Ir norim būti viskuo,
Bet laiko tiek nedaug...

Norėčiau aš trumpam
Pabūti visko Dievas.
Padaryčiau aš save
Valdovą laikui ir pasauliui.

***

Dega žvakė –
Vaško pirštas.
Rodo į dangų, 
Sudegintą ugnies.

Rūksta dūmas –
Ženklas praeities.
Kyląs į dangų,
Praplėštą maldos.

***

Išeinu, iš kur negrįžtama,
Išsinešu savąją dalią,
Išmoktus žodžius,
Pažintą pasaulį.
Išsinešu meilę
Dievui ir Motinai.
Žinau, kas šaltis,
Badas ir baimė.
Žinau, kas švelnumas,
Meilė ir laimė.
Pamilau Dievą –
Jis pašaukia nelauktai.
Skamba varpai – ateik.
Palikęs rūbą žemei
Žengiu į nežinią.

***

Ėjimas pas Dievą
Sunkus ir negailestingas.
Kūną merkiantys lietūs,
Po kojomis aštrios briaunos.
Šiukštu – nesustok!
Tikėk, mylėk ir nugalėsi.

Laiškas iš namų

Laukiu Tavo laiškų
Atsisėdęs prie pašto.
Laukiu ateinant
Žodžių brangių.

***

Džiaukis, išvydęs tekančią saulę,
Džiaukis, išgirdęs vieversio giesmę,
Džiaukis, pakėlęs kūdikį ant rankų,
Džiaukis, paguodęs seną motiną...
Džiaukis – gyvenimas vienas.
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Iš miniatiūrų ciklo „aš“ 

mažas paukštukas
įbruko bruknių saują
suvalgyk –
nuskrido

žvangančios žvakės –
rubino per kaitrą –
lubinai lubas peraugo
–
kur tau
garsas garstyčių geltonas –
aš apkurtau
–
smilgos smilkalas
miglotoj pievoj
vos besiūbuoja – – vėjas
–
traukuliai nuo trauklapio
žalumo – kai tik
šaknim į širdį smelkias
laiko šuo
šuoliais per kalvą –
laikykis

rūpesčius dangaus ir laiškus
balandžiai balose
palieka –
ar užuodi –
uodų zirzimas
nutūpė plaukuos

–
dulkėm dulkia
sausros lietus
išdžiūvęs
–
sviedžia šviežią šviesos
liniją –
pažyra ant ledo –
spindulys
–
švarios šviesos
šešėlių
aš bijausi
kartu karste
per nuovargį
mes mylimės –
–
gali išraižyti ant mano
odos savo vardą –
saule
–
sakyk tavęs
man reikia
ir aš išeisiu –
–
matau aš vėl
toks pat
koks niekad nebuvau –
–
kas kad tyli
vis tiek eilėraščiai
tau iš akių

A l e k s a s  K a b l y s
1981–2003

Gimė gegužės 30 d. radviliškio rajone, baisiogalos kaime. ten baigė vidurinę mokyklą. 1999 m. 
įstojo į vdu lietuvių filologijos specialybę, tačiau jau po pirmo semestro mokslus nutraukė ir 
kitais metais įstojo į vda Kdf grafikos specialybę. spėjo pasimokyti vos dvejus metus. 2000 m. 
pabaigoje laimėjo iii premiją vdu lietuvių literatūros katedros organizuotame prano lember-
to literatūriniame konkurse. mirė 2003 metų vasario 15 dieną. Kūryba skelbta Nemune (2001, 
nr. 2/3).

 

***

o
mano
Tomo
judesiai
ko
gero
daug
skausmingesni
už

nidos 
tomo
mano

***

gražu yra 
pagiringom akim 
stebėti vasaros debesis –
rudi rudi –
tik lietaus pritvinkę karvių tešmenys –
šiauresnėj europoj
debesis pagirti reiktų
tik kad tos vasaros –
europoj –
žiauresnėj
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Svaigulys

Gerti ryto lengvumą
Su košiamu pienu.
Ir vidudienio kaitrą
Su vežamu šienu.
 
Gerti vakaro vėsą
Su delčios sidabru.
Ir sapnuoti vėl šviesą,
Kai nakčia taip tamsu.

***

Žmogau, į žemė angele nupuolęs,
Tiktai kančia vėl išaugins sparnus,
Kai skausmas – trečias kvailas brolis
Per darganą suras namus.
 
Ar jam paliksi ploną duonos riekę
Ant stalo to kasdieniško, šiurkštaus?
O gal tai tu ir tavo siekiai,
Nupuolę žemėn iš dangaus?
 
Gal pamiršai auginti duoną
Ir nebemoki jos iškept,
Kad net negrįžusiam garuotų
Ant tavo stalo dienąnakt?
 
 

Tėvų namams

Dar eitum be kelio 
Per Lietuvą visą.
Prie seno smūtkelio
Tik gėlės nuvytę...
 
Tik iškirstos obelys
To vienkiemio balto,
Jaunyste kur nuodijais
Prie pilko asfalto.

Dar eitum ir eitum –
Tik jau neprieisi.
Nei balto žydėjimo.
Nei uždrausto vaisiaus.

***

Pavargėlis liūdnas ir šlapias
Užklydo šiandieną ruduo
Ir nieko visai nepasakęs
Už lango pradėjo raudot.
 
Aš jo tik paklausti norėjau,
Kodėl jis marina visus?
O jis tiktai ašaras liejo –
Pajuodęs, pakumpęs, baisus.
 
Per dieną tą trumpą ir nykią
Norėjau atspėt, kas gi bus.
Bet tiktai rauda liejos tykiai
Už mirusius ir už gyvus...

r e g i n a  K a s e l y t ė - P a k ė n i e n ė
1954–1994

Gimė kovo 14 dieną seveikių kaime, ukmergės rajone. 1972 metais baigė deltuvos viduri-
nę mokyklą, mokydamasi pajuto potraukį kūrybai, parašė pirmuosius eilėraščius. po studijų 
vilniaus pedagoginiame institute dirbo mokytoja molėtuose, vėliau persikėlė gyventi į veprius. 
daugelį metų vadovavo veprių kultūros namams, rengdavo literatūrinius vakarus, puoselėjo 
tradicines šventes, subūrė moterų etnografinį ansamblį. buvo viena iš pagarsėjusios visoje lie-
tuvoje Žydinčios vyšnios šakelės literatūrinės šventės rengėjų. pirmuosius eilėraščius išspausdino 
rajono laikraštyje Gimtoji žemė. 1985 m. tapo ukmergės poezijos pavasarėlio laureate. mirė 1994 
metų sausio 5 dieną ukmergėje. palaidota vepriuose. po mirties jos kūryba buvo publikuota 
ukmergės kultūros almanache eskizai. čia publikuojami eilėraščiai – iš knygos Paslėpsiu Tave 
nuo pasaulio.
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Tikėjimas

Nenoriu nieko, net kvėpuoti.
Taip šaltis užburia tiktai.
Ir pamiršti vėl kąsnį sotų
Ir dangų, spindintį aukštai,

Kurian turi tu sielą vesti
Per kasdienybę ir vargus.
Ir nugalėt ne vieną klastą,
Kol gimsta žmoguje žmogus.

Ir tik tikėti, kad rytoj jis
Bus daug geresnis nei šiandien.
...O sielai noris, vis dar noris
Net ir numirusiai gyventi.

Ruduo

Liūdna liūdėt lietui lyjant,
Lapams paliekant medžius,
Kol baltą dienos leliją
Vakaras vėlei užpūs.
 
Ir žvaigždėmis nužymėtu
Lieptu mūs paukščiai išskris,
Liekantiems plunskną numetę,
Kad laiškus galėtų rašyt –
 
Kaip liūdna liūdėt lietui lyjant,
Langus užliejus lašams.
Likusių ilgesio gijos
Išvargusioj žemėj rudens.

***

Imk gyvenimą mano – lašą
Ir priglausk prie savęs, jei gali.
Net ir vynas liūdesį neša,
Kada vienas geri.

Net ir medis pakeičia spalvą,
Jeigu auga jisai ne miške.
Tu priglausk mano liūdinčią galvą –
Ji pavargo labai be tavęs.

Imk gyvenimą mano – lašą
Ir priglausk prie savęs, jei gali.
Tegul žydi ir vaisių neša
Mūsų medžiai žali.

Žiemos paukščiai

Mirusieji nesiunčia laiškų,
Vakarais namo nebepareina
Ir tik Vėlinių liūdnu laiku
Nežinai jau, giesmę ar dainą

Nematytas paukštis virš laukų
Paskubom išgieda, kad suspėtų
Pasitraukt, kur šilta ir jauku,
Kur nei sukt lizdų, anei perėti.

Ten, kur tiktai įvaizdis kuklus –
Baltas badas – plunksnų jiems nešiaušia,
Kur dažnai net nuosavus vaikus
Sunkiai bepažįsta mūsų  paukščiai.

Jau netrokšta grįžt į tas lankas
Ir įmint, kas liko neatspėta.
Tik lyg vagys užtrina pėdas
Į tą vasarą, kurioj čiulbėta.

Tau

Kas neš mane –
Skaudančią, degančią, gęstančią
Žvakę?
Kas suras savyje tiek jėgos
Ir iš kur?
Juk lengviau daug su tais,
Kur keiksmais savo kančią 
Išsakę,
Grįžta vėl
Prie ramių kasdieninių darbų.
Kam švelnumo užteks apsaugot
Skaudamą, mylimą, geliamą
Ir pridengus savim
Vėjuotam lietuj ištvert?
Nuskambėti dviem žodžiais
Visą gyvenimą:
Mylimoji, nemirk,
Nemirk, mylimoji.
Nemirk.

***
Išeinu ir negrįšiu.
Nukritau lyg rasa.
Susigersiu į žemę.
Liksiu amžiams tamsa.
Tai skaudi ir prasminga
Mūsų žemės spalva.
Svyra čia ne jurgino,
Bet mano galva...
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Naktis prie Masčio

Nusileido naktis.
Liūdna, susimąsčius.
Pasiklydo rūke pilnatis
Atsiduso bangelėm pavargusiom Mastis
Ir nutilo. 
Ir nendrės nutilo.
Ir daina prie netolimo šilo 
Nutilo. 
Tik akim žiburių 
Tebemirksi Telšiai, nenurimsta, 
Nors mėnulis, šaltu variu
Tirštą rūką prapjovęs, į ežerą  grimzta.

1959

***

Ko tyli? Ko nekalbi? Aš laukiu...
Laukiu... Tik ištark žodelį vieną.
Per debesėlį mėnuo plaukia...
Ir  nuliūdo mano mėnesiena.

1961

***

Regiu tave kaip obelį palaukėj
Pavasaris...
Ar atmeni, mama?
Ar atmeni...

Naktis

Nuožmi pūga už lango
Tyla ir siauras kambarys.
Bėgančiais klaustukais nusirangė
Mano minčių būrys

Ir nuojauta mane geroji lanko,
Atsiminimai veda pas tave
Per baltą pūgą, šniokščiančią  už lango,
Miestelio seno miegančia gatve.

1963

***

Vyrai į jūrą plaukia.
Moterys marškinius džiausto
Vyrai laukia giedros.
Giedros šiandien moterys lauks.
Kaip dažnai po audros,
Daugiau būna mėlyno džiaugsmo, 
Po giedros –
Taip reikalingo lietaus!

1966
 

S t a s y s  K u r m a n s k i s
1936–1968

Gimė balandžio 17 d. mažeikių apskrityje, šarnelės kaime, gausioje žemdirbių šeimoje, kurioje 
augo 10 vaikų. mokytis pradėjo Gegrėnų pradinėje mokykloje. vėliau lankė alsėdžių viduri-
nę mokyklą. pirmieji eilėraščiai spausdinti mokyklos sienlaikraštyje. 1957 m. įstojo į vilniaus 
pedagoginio instituto lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. po tėvo mirties paliko institutą. 
sukūręs šeimą gyveno telšiuose. eiles spausdino telšių rajono laikraštis, žurnalas Jaunimo gre-
tos. 1968 m. birželio 19 d. poetą priglaudė alsėdžių žemė. 2003 m. telšiuose išleistas pomirtinis 
eilėraščių rinkinys Nusileido naktis.
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Trumpas pasveikinimas sūnui, 
kuris dar yra
šešėlių nebijoki
tai vanduo
kurs teka tarp laibų vienatvės pirštų
geriau sau virki
kavą tirštą
ir garsiai Lietuva skanduok

ir negalvoki niekada
kad antkapiai ir gėlės
yra kokia šiurpi klaida
nes Dievo tai šešėlis

Visai nefilosofinis eilėraštis
vakaras nerimas
butelis vyno
suknių čiurlenimas
jau nekankina
liūdnos istorijos
seniai jau baigės
virš prozektoriumo
sukasi snaigės
draugiškos orgijos
nebeįdomios
norisi stiklo
vandens ir duonos
žiba didžiulis šūkis
gyventi
nors nuo gyvenimo
norisi vemti
vemiant gyventi
taip prisakyta
ir nesukursi čia
nieko kito
vynas praskaidrina
drumzliną būtį
nebegalvoji
išeit ar pabūti
kojos apsunkusios
rankos paliegusios
lauke kaip širdy
sniegas ir sniegas vis
kol nusigeri

g i n t a r a s  g u t a u s k a s
1968–2000

Gimė birželio 16 dieną. 1986 m. baigė profesinę technikos mokyklą. išleido eilėraščių rinkinius 
Pasivaikščiojimas be šuns (1990), Žaidimai Dievo laukuose (1996). mirė 2000 metų gegužę. 2001 m. 
išleista pomirtinė rinktinė Metas keliaut, mylimoji.

***

Madam, koks kvailas Jūsų veidas,
nors man nė kiek nekeista, o Madam.
Jus trinantis minioj mačiau, per lietų,
o šiandien vėl konstrukcija nauja
pavertus rūbą vaikščiojat iš lėto
ir šokat mintyse kordebaletą,
nes nepamatėt po medžiu skeleto,
kuris mojavo Jums, Madam,
pirštu kaulėtu. Kviesdamas į Letą.

Galutinė išvada

tai buvo ne gyvenimas
tai buvo gyvasties švaistymas
man liko dar saujelė –
susiberk į savo mažąją kišenėlę

Mirties kontracepcija
 
iš tavo rankų driekias baltas kelias
aš jį šifruosiu meilėj pasilikdamas
kaip tigro kailiu kvepiantis bengalas
draugingų žvilgsnių iš aukštai palydimas
 
tai ne būties metafora ne vakaras
tai daug gražiau nei leidžias paukštis angelas
kada širdies langelis mažas atviras
iš tolo šviečia nors ir delnu dengiamas
 
šiltoj tamsoj tai ne lemtingas ženklas
kuris pristabdo ilgesio srovenimą
per mano dangų tyliai skrenda aklas
gyvenimą delne sugniaužęs menamą
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
iš tavo rankų rangos baltas kelias
nutįsdamas bekvapėn nežinion
kada mirtis suskambins man varpeliais
ją pasitiksiu būgnais ir dainom
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Tavo devynis pavasarius

Išbalusios rankos palies tavo devynis pavasarius
melsvom pamiškėm apibrisdamos erdvę
suskaldys stiklinę juoko dėžę
kraujo lašais sudrėkindamos nurimusį veidą
melsis mėlynos akys 
dainuodamos mirties melodijas – mėnesienoje
melsvas paukštis išpranašaus
audrą tūkstančiams gal milijonams –
nesuspėjusiems užsimerkti

Regėjimas

Iš dangaus nusileidęs paukštis
Lyg vienatvėje gimusios eilės,
Vėjo glostantis dvelksmas,
Lyg be atsako plaukiančios mintys,
Išvagota žemė arimais.
Matau jau išnykusius veidus.

 

Trys žodžiai

trys žodžiai giliai užkasti
pūvančioj žemėj
suleido šaknis senas uosis
kol buvau mažas
visi kažkur išėjo
aš baisiai nusidėjau
likdamas čia
prie supuvusio namo –
norėjau atkasti tris žodžius

Nakties malda

Nakties agonijoj šešėliai klaidžioja
bevaliai
nerasdami pateisinimo jokio
mėnulio pilnatis grėsmingai
šviečia juoduose dangaus nasruose
atvertuose į bedugnę
laukiu – gal kas pasakys – laikas eiti
bet jau seniai likau prakeiktas
O Viešpatie išgirski mano balsą
nes aš negaliu klausytis savo žodžių
Akyse klaiki kančia ir tuštuma
guodžiu save, jog taip likimo lemta
žinau, jog nepradėsiu melstis

 

***

Genialiam pasikartojimo rate
nutolau vakare laukais
prabildamas tam akmeniui
absurdiškais garsais

 

***

debesų kalnai balti balti besvoriai
vanduo šaltinio į deguto klaną –
sunkiasi beržų sula pro baltą tošį –
ir tavo žodžiai lyg drugelio skrydis
mano bespalvėse akyse viskas atsispindi
kraują stingdantis tikėjimas
laukiu tos nakties –
mėnulio šviesoje konvulsiškai pulsuojančių rugių
ir tolyje nušvitusios vienintelės žvaigždės
beprasmiško ėjimo per laukus
ir melsvo rūko – uždegančio mano veidą

 

r a m ū n a s  J a n k e v i č i u s
1974–1995

1991 m. baigė šiluvos vidurinę mokyklą, priimtas į telšių aukštesniąją taikomosios dailės mo-
kyklą. per vasaros praktiką nuskendo upėje.
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***

grėsmingi bokštai iškyla virš lauko –
vaikas maža alkoholiko galva –
apspjauna tavo pražydusias krūtis – 
belieka tiktai nusigręžt nuo tavo
naivios nekaltybės, akių mėlynų
padabintų pūvančiais kryžiais 
mąsliai sustingti ant milžinkapio seno
sugrįžus po tūkstančio metų
paklydo tavo vaikai palaidūnai
tarp pasaulio spalvotų vitrinų
tie kas išliko laukia ar meldžias

 

Juodas pavasaris

Žingsniai gatvėj viską išduoda
ta šviesa pro užuolaidos sieną
kažką pranašauja
aš nelaukiau vilties
bet sulaukiau pavasario juodo
aš jau laukiau mirties
bet išvydau tave
kaip tada
tu stovėjai viena
ir žuvėdrų klyksmas vėlai vakare
ir žibuoklių melsvumas palaukėj
atsispindi žmonių veiduose
aš sulaukiau pavasario juodo

 

***

mėlynas dangus langų kiaurymėm
žiūri laikas
su nupjautais rugiais šlamėdamas
paglostys kūną
vėjas
beprasmiškoj kančioj ant sienos
pūva kryžius
išmelioruotoj pievoj šaknis suleido
ąžuolai kiti
aš į dagias ražienas susibadęs kojas
čia atėjau, kad nukabinčiau pūvantį
ant sienos kryžių
beprasmiškoj kančioj

Šešėlis

Per erdvę išblukintą saulės
atodūsiai sklinda begarsiai
susilieju su tyla ir mintim nutylėta
nes aš tik blankus šešėlis
kurio nematyt baltą dieną
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Sveiki, jonai balčiau! nepažįstu tamistos, nor ir at-
rištas jūs liežuvis. dziaugiatės, kad vietoj karvės 
kanopų ir tešmenio anta prekystalio guli visų rūšių 

gyvulių kulšys, plaukioja karpiai, let atkeliami, o rekla-
ma ir konkurencija ciek popieriaus ir elektros sunaudoja 
apie tuos gardumynus porydami, kad ohoho!

taigi per šiciek laiko, kad mano anūkė ne cik užau-
go, ale ir proanūkaicį man pagimdė, jokūbėlį, aš pirmą 
sykį tokį drąsų ir procingų straipsnį perskaitiau.

tamista teisybį rašot, kad seiman, tipo, vieni „graibš-
tukai“ susrinko: ministrai, ministrės, jų padėjėjai, gi-
minaiciai, karoče, ir atlyginimo mažesnio kap aštuoni 
tūkstanciai nėra. o ž. jurkštui, viršinykui, kur visagino 
elektrinį griauna ir kad būtų gražiau griaucie, grindis 
plytelėm kloja – dzvidešimc tris tūkstancius per mėnesį 
moka. taigi, ponuliai, visų rangų viršinykai – tiksliau 
milijardieriai, graibštukai sau šiltoj jūroj pliuškenatės, o 
mes savo apspurusiu rankovi prakaitų kasdzien brau-
kiam arba nešam kudašių kur in emyratus, ba atlygi-
nimas 500–800 daugiausia. ypačiai mokytojai. Kap nuo 
stalino laikų prasciokiška lietuvių šnekta netiko nei vai-
kam mokyc, nei dainuoc ar kalbėc, tep, karoče, ir dabar-
tės mokytojas pastumdėliu liko.

tep, tamista jonai, esat visai teisus, kad garsų ener-
getikos ministrų dar garsiau pagarsinot. bravo vyras, 
tipo, a. sekmokas, kad važiavo net į jav sužinocie, 
kiek ir kokių dujų lietuvos pieskosna paslėpta. o pa-
sauly, musėt, ciktaise lietuviški „bomžai“ ir auksciau-
siose kėdėse sėdzincys lietuvių kalbos nesmokina... o 
tas ponulių godumėlis! „jei padzidzinsit atlyginimus, 
mes mažiau piktnaudziausim turima valdzia ir privile-
gijom“, – sako.

Kur kreiptis pagalbos? seimo pirmininkė pati de-
juoja, kad seime jaucias lyg būtų pravieniškių kolonijos 
viršininkė. pagaliau i. degutienė nor cikslų turi: kiek ca 
tos valstybės dar liko, neaišku, kada mes, konservatoriai, 
dar grįšim, tai ar galima savo partiniams trukdzyc lobc 
elektrinėj? o ž. jurkštus ir kitiems partijos nevykėliams 
pats atlyginimus paskirsto. juos visaginiečiai parašiuti-
ninkais praminė. tegul išmes kitą partinį desantą, tegul 
lobsta, kol gali.

tamista jonai, labai teisingai sakot, kad į seimą „ne 
dirbt einama, o usidzirbc“.

ar pasauly nei viena tauta nepasimokė iš britų floti-
lės žūties Xvii a. pabaigoje, katrų sutriuškino prancūzai? 
britai aciciesė, išgarsėjo, nes suprato, jogei krašto galybį, 
gerovį ir politinį ateicį lemia ne partinė priklausomy-

graibštukų respublika – 
duoneliautojų tauta

bė, ideologija, luomai, o gabūs, iniciatyvūs ir sąžiningi 
žmonės.

trys išsigimimo etapai naikino lietuvą:
1. Gente lithuanus – išlepinta, privilegijuota „šlėkta“, 

ilgainiui tapusi valstybės žlugimo priežastim.
2. toliau – tautininkų partijos aferos, kyšininkavi-

mas, kriminalinė veikla.
3. ir mūsų laikais korumpuota, politinė administra-

cinė oligarchija, į visokias partijėles susiskaldžiusi siste-
ma, tapusi šių partijų interesų bei privilegijų puoselėtoja, 
karoče.

niekas niekuom nebeciki ir nieko nesiciki. tipo, vi-
suocinis pesimizmas.

Cik jūs, tamista jonai, iškasėt šviesos juostų, katra-
parodo „kas yra kas“.

Karoče, ačiū tamistai už drąsų ir iniciatyvų.

e m i l i j a   l i e G u t ė

K ęs t u či o  s v ėr i o  nuotrauka, 2008 

jono balčiaus straipsnio Lietuva: valdymo forma – graibštukų respublika, 
valdymo rezultatas – duoneliautojų tauta (Naujoji Romuva 2011, nr. 2, 
p. 64–76) inspiruota.
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Kūrybai reikia ne tik talento, bet ir drąsos peržengti nu-
sistovėjusių tradicijų ribas. Galimi keli išvarymo tipai: 
galima išvaryti iš proto, galima išvaryti iš žmogaus kūno 
velnią... ir galima išvaryti ir iš tėvynės. dramaturgas ne-
abejodamas pasirenka pastarąją temą. dabar daug kam, 
ypač žiniasklaidai, smagu valkioti emigracijos temą. m. 
ivaškevičiaus kūryba nėra provinciali. išvaryti gali būti 
ne tik lietuviai, o ir bet kuri rytų europos tauta. veikėjai, 
be jokio tragiško patoso palikdami nuskurdusią tėvynę, 
it vaikai pabėgę iš pamokų pokštauja ir džiūgauja. če-
choviška aukštuoles ydų kritika pjesėje eliminuota. blo-
giečių, išvarančių tautiečius iš tėvynės čia nėra, galbūt, 
todėl, kad apie juos garsiai šnekėti – tabu. išvaryme nėra 
gėrio ir blogio priešpriešos, kad ir miglotos. dramatur-
gas giliai paslėpęs gailestį, skaudžiai „plaka“ ne elito vai-
kelius, o vargdienius, „budulius“, nesugebėjusius „įsi-
taisyti“ gerai apmokamose biurokratinėse struktūrose 
ar plėšriais dantimis įsitverti pelningo verslo. skurskite, 
idiotai, lietuvoje, arba vergaukite londone! niekas jums 
nepadės, niekas neišgelbės.

visa laimė, ši pjesė yra tik meno kūrinys, hiperbo-
lizuotas ir teatralizuotas mitas, bet ne realus dabartinės 
lietuvių emigracijos atspindys. tokios pjesės paprastai 
rašomos klestinčiuose, sočiuose kraštuose, todėl never-
ta šnekėti apie pjeses objektyvumą ar ieškoti analogijų 
realiame gyvenime. fikcija yra ganėtinai originali, bet 
nepakankamai dramatiška, neturinti ryškių charakterių, 
pagrindinės siužeto linijos. nenorėčiau to pavadinti nei 
pjesės trūkumu, nei privalumu. patyręs dramaturgas, 
matyt, sąmoningai pasirinko tokį raiškos būdą.

m. ivaškevičius pjesės veikėjams atveria galimybę 
nuskriausti save svetur. identiteto paieškos neaktualios, 
nes jis dar neprarastas, todėl asmenybės griovimas tam-
pa pagrindiniu, bet saugiai paslėptu pjeses varikliu. dėl 
šlamančių banknotų girti ir sotūs herojai pasiryžę bet 
kam. deja, pjesėje pasigendama s. becketto egzistenci-
nio absurdo ar a. j. Hitchcocko rafinuoto siaubo ir daug 
nesukant galvos grimztama į postmodernų hiperrealiz-
mą. užuot panirus į gilesnes egzistencines problemas, 
intelektualus pjesės planas yra apveliamas banalybėmis. 
įdomesni yra tik įtaigūs beno monologai, neleidžiantys 
scenoje įsiviešpatauti ciniškam kičui. nesant metafizinio 
plano net ir chaotiškai judrūs arba „trenktai“ motyvuo-
ti personažai tampa marionetėmis, neturinčiomis jokių 
siekių ar gyvenimo tikslų. Godžias lėles valdo visagalis 
svaras sterlingų. lūzeriai pigiai parduoda savo sielas 
už krepšį apipelijusių rojaus obuolių. senasis londonas, 
deja, neįkvepia emigrantų aukštesniems tikslams. išva-
rytuosius žavi seksas, skandalai, plepalai ir turtas. sekli 
čingischano kariaunos ataka įstringa londono priemies-
čiuose. dramaturgas it patyręs žonglierius virtuoziškai 
manipuliuoja keiksmais, barbarizmais, slengu. deja, kla-

sikinio išsilavinimo stokojančiam skaitytojui toks kalbėji-
mo būdas ne naujiena. tik snobus, it sunkusis sintetinis 
narkotikas, vis dar svaigina keiksmai. manding, būtų 
žymiai įdomiau ir sceniškai įtaigiau, jei tik vienas pjesės 
veikėjas, pavyzdžiui, vandalas šnekėtų vien matu, slen-
gu ir keiksmais.

reikia pripažinti, m. ivaškevičius virtuoziškai nu-
vainikuoja mitą apie lengvai pasiekiamą vakarų gero-
vę. neabejotinai pjesė yra aktuali ir turi galingą sociali-
nį užtaisą, bet, it senus automobilius traiškantis presas, 
slegia spaudos klišės, stereotipinės istorijos, kriminalai. 
nėra gerai sustyguoto industrinės muzikos orkestro: 
kiekvienas personažas savaip kliedi, džiazuoja ir vargsta 
ūkanotame albione. štai keli įdomesni personažai. eglė 
atvyksta į londoną norėdama tapti fotomenininke, bet ji 
bestuburė ir neketina aukotis kūrybai. ji greitai parsiduo-
da senam anglų džentelmenui ir pamiršta kūrybą. niekas 
pjesėje nemiršta iš bado, niekas nėra nei skriaudžiamas, 
nei ujamas. matyt, todėl veikėjai blaškosi po londoną be 
jokios savikontrolės, valios ar dvasios disciplinos. jie ne j. 
Kerouaco filosofuojantys keliautojai bitnikai, ne svajingi 
gėlių vaikai hipiai ir ne maištaujantys pankai... o pinigų 
ištroškę ciniški materialistai, bedvasė pinigų karta.

benas plėšrus ir pasiryžęs it šernas grumtis dėl gro-
bio. jis nemėgsta britų, abejingas nėščiai mylimai mergi-
nai ir džiaugiasi tik alkoholiu. visus antiherojus vienija 
„tvartinis“ geresnio gyvenimo laukimas. viskas pasikeis, 
bus geriau, reikia tik laukti ir dergti. jau greitai lovys bus 
pilnas, nes dėdė semas atneš skanesnio maisto. išsekinti 
beviltiško laukimo ir lakimo, veikėjai griauna save, bijo-
dami pripažinti, kad šviesi ateitis – tai fikcija. Gyvenimas 
yra toks, koks yra. pamirštamas tas faktas, kad laimė tai 
ne stora piniginė, bet dvasios būsena, vidinė laisvė, aukš-
tesnės būties siekis. apie gailestį ar pagalbą artimam bijau 
net užsiminti. dramaturgas neabejoja, kad lietuviai nu-

K n y G O s

A l g i m a n t a s  L y v a

Skėriai

marius ivaškevičius. 
Išvarymas: vieno obuo-
lio kronika. – Apostrofa, 
vilnius, 2012
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trūktgalviškai „veža“ pjesę, bet to maža – reikia egzotikos 
ir prieskonių. iš industrinio veiksmo kakofonijos išnyra 
babajus azimas, rusė anarchistė olga, baltarusiai oksana 
su saško. į balagano šurmulį nukrenta ir tipiškas anglas 
Haris stilmanas. reikia pripažinti, kad dramaturgui pui-
kiai pavyko manipuliuoti tautiniais skirtumais, virtuoziš-
kai žaisti kalbų niuansais. pjesėje daug sušaržuotų likimų, 
bet nėra nė vienos laimingos pabaigos. skaitytojas neras 
meno teikiamos atgaivos, katarsio ir jo širdį užlies tik kar-
tėlis ir nuoskauda. jis pasijus tarsi ilgai stebėjęs skaudų 
dievinamos krepšinio komandos pralaimėjimą. Galbūt 
dramaturgas nemyli savo herojų? pjesė nepasiūlo jokios, 
net ir menkiausios prošvaistės ar vilties šešėlio. manding, 
visa aistra ir gaivališki jausmai po kruopelytę ilgo siuže-
to metu iššvaistomi, išeikvojami, o kai nusėda baterijos, 
pjesės pabaigai tarsi nelieka nei energijos, nei sveikatos...

Kai personažams pabosta maivytis ir kliedėti, juos 
neišvengiamai užvaldo pyktis ir kiti negatyvūs jausmai. 
pasaulis be meilės tampa atgrasus. jei išvarymas būtų ko-
medija, humoras, kad ir juodžiausias, su kaupu atpirktų 
visus pjesės trūkumus. pjesė nėra nei linksma, nei tra-
giška, nei dramatiška, ji konjunktūrinė ir netgi vulgari. 
Keisčiausia yra tai, kad emigracija nėra pjesės ašis. iš-
varymas – tai asmenybių griovimo poligonas, groteskiš-
ka rekomendacija, kaip galima greitai sunaikinti save. 
Gerai, kad pjesė ne romanas, ji skirta scenai, o ne skai-
tymui, todėl mano išvardinti trūkumai gali tapti spek-
taklio privalumais, nes siužeto spragas visada užpildo 
režisieriaus ir aktorių talentas, todėl, nesumeluosiu pa-
sakęs, kad marius ivaškevičius yra genialus šoumenas, 
atrakcijų kūrėjas.

lietuvos nacionalinio muziejaus išleista knyga Ramutė 
Aleksandra Jasudytė atidavė duoklę didelio talento teks-
tilininkei. meniškai sumaketuotoje (dailininkas arūnas 
prelgauskas), kokybiškai išspausdintoje knygoje pirmą 
kartą lietuvių dailėtyroje bandoma apibendrinti daili-
ninkės nueitą kelią, susisteminti jos kūrybą, aptarti ne 
tik garsius gobelenus, bet ir menkai žinomas veiklos sri-
tis – ankstyvuosius pramoninių dekoratyvinių audinių 
projektus, kostiumų dailininkės darbą lietuvos kino stu-
dijoje kuriant vaidybinį filmą Herkus Mantas (dailininkė 
priklausė visuomenei mažai žinomai pirmajai, filmo ne-
baigusiai, kūrybinei grupei, kuriai vadovavo režisierius 
almantas Grikevičius). Knygos autorė po kruopelytę 
surinko informaciją ir apie sovietmečiu visuomeninius 
interjerus puošusius, deja, neišlikusius r. jasudytės go-
belenus, pateikė jų fotografijas.

žanriniu požiūriu ši knyga – tradicinė monografija, 
kurioje daug dėmesio skiriama istoriniam laikotarpiui ir 
gimtajai aplinkai, formavusiai patriotinę menininkės lai-
kyseną, bendražmogiškas būdo savybes, kūrybos ieško-
jimų kryptį. nemažai kalbama apie jasudžių ir andriu-
kaičių giminių, kurių palikuonė yra r. jasudytė, šaknis 
ir šeimos narių likimus. tarpukariu visi jie buvo aktyvūs 
patriotai, šaulių sąjungos nariai (mamos brolis vladas an-
driukaitis – rašytojas, Trimito redaktoriaus pavaduotojas). 
sovietinės pokario represijos atnešė jiems persekiojimus, 
kančias ir netektis. tačiau dailininkė nepalūžo, jos kūry-
ba, kaip ir justino marcinkevičiaus poezija, sovietmečiu 
skatino puoselėti viltis apie lietuvos nepriklausomybę.

nuosekliai pasakojama apie r. jasudytės meninius 
ieškojimus, kurie sutapo su profesionalios lietuvių teks-
tilės mokyklos pagrindų klojimu. skyriuje Vilniaus uni-
versitetui: išausta Lietuvos istorija aptariami svarbiausi 
menininkės darbai, papuošę seniausiąją lietuvoje Alma 
mater, – triptikas Kovos su kryžiuočiais (1973–1978, filo-

m i l d a  š i m o n y t ė

Knyga apie talentingą menininkę

lijana šatavičiūtė-
natalevičienė. 
Ramutė Aleksandra 
Jasudytė. – lietuvos 
nacionalinis 
muziejus, vilnius, 
2011

logijos fakulteto v. Krėvės auditorija) ir ciklas Lietuva 
(1979–1986, vu rektoratas). jie iki šiol lietuvoje nepra-
lenkti kvapą gniaužiančiu polėkiu ir monumentalumo 
jėga. atkartodama bendras lietuvių tekstilės dekoratyvi-
nio mąstymo tendencijas r. jasudytė kartu darė povei-
kį tekstilės meno augimui, papildydama jį romantiškai 
perteikta istorine tematika. autorė daro išvadą, kad r. 
jasudytės kūryboje susiliejo liaudies meno tradicija ir 
krikščioniškoji ikonografija, pagimdydama savitą raišką, 
aprėpiančią mitinį pasaulėvaizdį, archetipinius simbo-
lius, prasmingas žmogiškųjų vertybių personifikacijas.

monografijos pabaigoje pateikiami dailininkei ra-
šyti artimųjų ir amžininkų laiškai, svarbiausių kūrinių 
katalogas, parodų ir bibliografijos sąrašai. Knyga ne tik 
išsamiai nušviečia lietuviškos dvasios simboliu mūsų 
dailėje laikomos dailininkės kūrybos kelią; joje galima 
rasti žinių apie istorinių lūžių lydimą antros XX a. pu-
sės lietuvos kultūrinį gyvenimą, sužinoti, kaip iškreipta 
sovietinė ideologija laužė žmonių likimus, tačiau grūdi-
no jų charakterius, stiprindama ryžtą tarnauti lietuvai.
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simboliška, kad rašytojo ir žinomo žurnalisto, ilgamečio 
Nemuno žurnalo darbuotojo jurgio buitkaus, prieš pen-
kerius metus iškeliavusio anapilin, 75-mečio sukakties 
minėjimo ir antrosios jo vardo premijos įteikimo proga 
pasirodė žmonos inezos juzefos janonės biografinio po-
būdžio knyga Tandemas. Bendraukim sielom, mylimasai. 
Knyga sudaryta iš dokumentinės medžiagos (išleistų, 
o ir nepublikuotų, knygų recenzijų, oficialių raštų, ran-
kraščių ar jų ištraukų, faksimilių, laiškų) ir beletristi-
kos – impresyvių poetės ir prozininkės eseistinio pobū-
džio novelių, persmelktų išpažintine intonacija, ryškiais 
jausmų išlydžiais, autobiografinėmis atsklandomis. tai 
autentiškas liudijimas apie dviejų rašto žmonių kelionę 
į literatūrą, pradedant pirmaisiais literatūriniais bandy-
mais, pasirodžiusiomis publikacijomis spaudoje, o po 

O n a  g u d ž i ū n i e n ė

Kūrybinis tandemas

ineza juzefa janonė. 
Tandemas. Bendraukim 
sielom, mylimasai. – 
Versus aureus, vilnius, 
2012

J o n a s  J a c k e v i č i u s

Poetinis dailininkės dienoraštis
Giedrė bulotaitė bendraminčių rate yra žinoma kaip 
ypatingos energijos meninių akcijų dalyvė, puiki ren-
ginių organizatorė, subūrusi įvairių sričių menininkus į 
Plekšnės klubą. ji – žinoma dailininkė, daugybės perso-
nalinių, respublikinių ir tarptautinių parodų dalyvė. į 
žodinės kūrybos lauką Giedrė žengė palengva, ugdyda-
ma savo skaitytojų bendruomenę, poeziją pristatydama 
drauge su vaizdine kūryba, trumpais ir jautriais tekstais 
tarytum papildydama savo akvareles, piešinius, tapybą. 
pažindamas dailininkės kūrybos tekstų ir paveikslų sti-
listiką, čia matyčiau ryškų temų vaizdinį ir spalvinį ryšį.

šis pastebėjimas lauktų gilesnės literatūros kritikų 
analizės, o aš šiais keliais žodžiais siekiu priartinti devin-
tąją Giedrės bulotaitės poezijos knygą Tirpstantis laikas 
prie būsimojo skaitytojo, kuris mėgins suvokti autorės 
literatūrines intencijas, lygindamas su rafinuota ir gausia 
šiuolaikine lietuvių poezija. noriu perspėti: jokiu būdu 
nemėginkite skaityti atskirai keleto eilėraščių. ši knyga – 
tai vienas kitą papildančių tekstų rinkinys, savotiška iš-
tisinė meditacija, pasakojanti apie asmenybės santykį su 
pasauliu, gamta, žmonėmis. iš pirmo žvilgsnio – tekstai 
paprasti, be sudėtingų metaforų, literatūrinio įmantru-
mo, tačiau tiems, kurie pavargo nuo dvidešimt pirmo 
amžiaus meno žodinės ir vaizdinės destrukcijos (tiesa – 
atitinkančios modernaus žmogaus iškrypusią ir suskilu-
sią sąmonę) – paprastas retro žvilgsnis į medžius, paukš-
čius, žvėrelius ir besiblaškantį žmogų yra vertingas ir 
harmonizuojantis.

autorės tekstus vadinčiau literatūrinėmis poetinė-
mis miniatiūromis, pabrėždamas laisvą posmų ir minties 
struktūrą. laisvai konstruojama eilutė dažnai nutolsta 
nuo griežtos klasikinės struktūros ir net išlaikius ritmą 
sukuria poetinės prozos – „eilėraščio proza“ vaizdą.

taip ir siūlau skaityti – puslapį po puslapio, suvo-
kiant Tirpstantį laiką kaip poetinį autorės vidinių išgy-
venimų dienoraštį, atspindintį daugiabriaunę poetės ir 
dailininkės meninę patirtį. dvasinis ir estetinis autorės 
pasaulis atsiskleidžia tik užvertus paskutinį puslapį...

Giedrė bulotaitė. 
Tirpstantis laikas. – 
vilnius, 2011
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kurio laiko – ir išleistomis pirmosiomis knygomis bei 
nevienareikšmiais jų vertinimais. vėlesnių metų kūrybos 
linijos nelygiagrečios, paralelėmis jų negalima pavadin-
ti: pasirodžiusi pirmoji j. buitkaus knyga Pavasarį gimęs 
(Vaga, 1972) buvo vienintelė ir lėmė pripažinimą – jos 
autorius priimtas į rašytojų sąjungą. regis, visi keliai 
į literatūrą atviri, tačiau – deja, stojo ilga, daugelį metų 
trukusi kūrybinė tyla... Kodėl, kokios priežastys ją lėmė? 
Gal paprasčiausiai tai būta bartlebio sindromo? Galbūt. 
o gal tikėjimas, j. buitkaus žodžiais tariant, „kad dar 
labai daug laiko prieš akis...“ deja, to laiko neužteko, 
tik po rašytojo mirties pasirodė i. j. janonės parengtas ir 
literatūriniam gyvenimui prikeltas j. buitkaus romanas 
Nematomas (lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008), 
taip pat šioje, naujausioje, knygoje publikuojami nepa-
skelbti rašytojo apsakymai, apysakos ar jų fragmentai. 
tuo tarpu pačios i. j. janonės, jurgio buitkaus literatūros 
premijos steigėjos ir mecenatės, kūrybinis kelias po ne-
drąsių publikacijų spaudoje ir ypač pasirodžius pirma-
jai knygai Veidas (Vaga, 1978) buvo itin duobėtas ir vin-
giuotas. pasipylė nepalankūs vertinimai (jų būta vos tik 
įteikus rankraštį leidyklai), dažnai galintys ir tvirčiausią 

pagrindą išstumti iš po kojų. skaudi, negatyviai suges-
tijuojanti patirtis rašytojos vis dėlto neišmušė iš vėžių ir 
nepalaužė, atvirkščiai – užgrūdino: su ilgesniais ar trum-
pesniais laiko intervalais išleista dvylika knygų, įskaitant 
ir pastarąją. išsikristalizavo savitas kūrybinis braižas, 
įtvirtintas individualus regėjimo kampas ir nekintamas 
atspirties taškas – asmeninė patirtis. ja varijuojama po-
ezijoje ir įvairiuose prozos kūriniuose: novelėse, esė, 
publicistikoje. autorės dėmesio centre išliko ne išorinio 
vyksmo efektai, o vidinės žmogaus būsenos, susimąsty-
mo, savistabos elementai, efemeriškų akimirkų svarba. 
prozos kūriniuose vis dažniau kalbama niuansuotais 
pustoniais, nereta poetinės metaforos ir rupesnio žodžio 
dermė, apskritai pastarojo meto kūriniuose įžvelgiamas 
didesnis polinkis į ritminę prozą. jau anksčiau rašytojas 
jonas mikelinskas, vertindamas i. j. janonės apsakymų 
rinkinį Atitrūkęs šešėlis (Vaga, 2005), pripažino, kad „savo 
architektonika tie apsakymai labiau primena poeziją 
negu prozą“. tai akivaizdu ir šioje, ką tik išspausdintoje 
knygoje, savotiškame meninio ir dokumentinio žodžio 
lydinyje, atspindinčiame praėjusį laiką, visuomeninę, 
socialinę, kultūrinę, literatūrinę terpę.
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