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R o m ua l d a s  G R i G a s
man buvo be galo įdomu skaityti šias knygas. Aš pats 
domiuosi socialinių organizacijų teorijomis, tyrinėju tau-
tos socioetnogenezės, civilizacinės negalios problemas, 
o pastaraisiais metais taip pat sutelkiau dėmesį į tautos 
istoriją, į jos peripetijas. gerai žinau, kad mūsų senovė 
dėl įvairiausių aplinkybių yra padengta sunkiausiais 
skirtingų interpretacijų sluoksniais. Ištraukti iš po tų 
sluoksnių ir išryškinti tam tikras sociologines ir kultūri-
nes struktūras – didžiulis darbas. galbūt istorikams šiek 
tiek lengviau – jie ryškina politinės istorijos struktūras, 
jas aprašo, o tautotyrininkas, literatūrologas privalo in-
terpretuoti kultūrinės istorijos problemas. be abejo, ir 
istorikui šiuolaikinis mokslas teikia didesnę interpreta-
cijos laisvę. Ir ne šiaip teikia, bet neretai netgi įpareigoja 
istoriniais iššūkiais reaguoti į dabarties reikmes. o mūsų 
tautos reikmės istorijos srityje šiandien yra tikrai neeili-
nės. beje, yra ir dar viena aktuali aplinkybė – juk mūsų 
gretimas teritorijas, kurios aiškiausiai yra baltų, aisčių 
kilmės, šiandien dalinasi mūsų stiprieji kaimynai. gerai 
žinome, kad Kaliningrado sritis ir dabar politiškai pasi-
dalinta, bet rečiau atkreipiame dėmesį, kad ir anų žemių 
istoriją šiandien norima pasidalinti – net Semba, senoji 
prūsų žemė, vis atkakliau priskiriama germanams ir net 
slavams, o baltams paliekami tiktai nadruviai, skalviai. 
Tad suprantama, kad tos istorinės mūsų kultūros erdvės, 
kurias mums atkovoja ir atskleidžia savo knygose Algi-
mantas bučys, tikrai yra brangintinos ir mums visiems 
gyvybiškai svarbios.
 
a l G i m a n ta s  B u č y s
puikiai įsivaizduoju, kad daugelis dar nėra skaitę šios 
gana storos naujosios knygos – ji tikrai ne per vieną dieną 
perskaitoma. Tad pamėginsiu trumpai pateikti esmines 
jos charakteristikas. Tai – pirmoji ir kol kas vienintelė 
seniausios lietuvių literatūros istorija. prie jos dar pri-
dėta chrestomatija su XIII–XIv amžiaus tekstais, mano 
išverstais iš senosios slavų kalbos. visi jie pirmą kartą 

C O n V E r s A t O r i u M

Pagarbus ir rūpestingas 
kultūrinis žvilgsnis 

į Xiii amžių
Lietuvos Mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje įvyko diskusija „Lietuvos kultūra 
Mindaugo laikais (XIII a.) – faktai, tekstai, problemos: perskaičius Algimanto Bučio knygas 
„Seniausioji lietuvių literatūra. Mindaugo epocha. Poliparadigminė viduramžių kultūri-
nių konfliktų studija“ (2009) ir „Seniausiosios lietuvių literatūros istorija ir chrestomatija“ 
(2011)“. Prie kai kurių įdomiausių diskusijos dalyvių minčių ir idėjų vertėtų sugrįžti.

įtraukiami į lietuvių literatūros arealą. Iki šiolei mūsų 
literatūros pradžia buvo laikomi lietuvos valdovo vy-
tauto užsakyti ir slaviškai surašyti metraščiai, datuoja-
mi XIv a. pabaiga arba Xv a. pradžia. Ne taip seniai Al-
binas jovaišas pasiūlė lietuvių literatūros pradžia laikyti 
gedimino laiškus – tai būtų XIv a. vidurys. Ir jau turime 
net mokykloms skirtų skaitinių, kurie prasideda gedimi-
no laiškais. buvo bandymų ir mindaugo epochą susieti 
su lietuvių literatūros pradžia. pavyzdžiui, daugiato-
mėje Lietuvių literatūros istorijoje, kurią rengia ir leidžia 
lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. pirmajame 
jos tome (2003) yra A. jovaišo rašytas skyrius, kuriame 
bandoma kai kuriuos karaliaus mindaugo raštus įvar-
dinti kaip mūsų literatūros pradžią. mano nuomone, tai 
sunkiai priimtinas dalykas dėl daugelio priežasčių, bet 
galbūt svarbiausia yra ta, kad mindaugo raštai, kuriais 
jis dovanoja lietuvių žemę vokiečiams arba įvairias teises 
vokiečių pirkliams, Rygos miestiečiams, faktiškai buvo 
parašyti Rygoje pačių vokiečių, dvasininkų arba ordino 
narių, ir atvežami mindaugui tiktai patvirtinti jo ant
spaudu. Nemanau, kad tokie kanceliariniai tekstai būtų 
mums maloni ir tikroji lietuvių literatūros pradžia. juo 
labiau, kad mes turim XIII a. tekstų, atitinkančių visus 
viduramžių literatūros kanonus, kitaip sakant – literatū-
ros kūrinių, kuriuos aš ir įtraukiau į seniausios lietuvių 
literatūros istoriją bei chrestomatiją. Tai įvairių vidu-
ramžių literatūros žanrų tekstai – hagiografija (šventųjų 
gyvenimai), giesmės, atskiri graikų bizantiškosios litera-
tūrinės tradicijos kūriniai, pavyzdžiui, pirmajai šventa-
jai lietuvaitei krikščionei šv. charitinai lietuvaitei (mirė 
1263 m.) skirti kondakionas ir troparionas. yra šiek tiek 
ir pasaulietinio žanro kūrinių, pavyzdžiui, kunigaikš-
čio Daumanto biografijos. jos ne visai sakralinės ir savo 
pasaulietiniu pradu skiriasi, sakykim, nuo mindaugo 
sūnui skirtos hagiobiografijos Dievo išrinktojo Vaišvilko 
gyvenimas, kurią aš vadinu pirmuoju mūsų literatūros 
kūriniu. Daumantui skirti tekstai artimesni karo žygių 
aprašymams. Taigi turime įvairių žanrų tekstų, būdingų 
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ir bizantiškajai, ir vakaruose rašytai viduramžių litera-
tūrai. manau, kad mes galim ir net privalom susieti juos 
su mūsų literatūros pradžia. Ne tik su raštijos, bet ir lite-
ratūros, nes kalbame ne apie kanceliarinius dokumentus, 
o apie kūrinius.

maža to – galime jais didžiuotis. juk šiandien rei-
kia tiktai stebėtis, kaip lietuviai galėjo XIII a. dar rasti 
laiko tokiems dalykams, kaip savo kunigaikščio vaišvil-
ko biografija, arba pradėti rašyti metraštį, kurį šiandien 
vadiname 1262 m. chronografu (jis taip pat įtrauktinas 
į seniausios lietuvių literatūros kanoną). mano nuomo-
ne, toks kultūrinis ano meto lietuvių sąjūdis – tai tikras 
kultūrinis žygdarbis, jei prisiminsime principinę mari-
jos gimbutienės suformuluotą nuostatą, kad XIII a. – tai 
„tragiškiausias baltų proistorės ir istorijos šimtmetis iš 
keturių su viršum tūkstančių metų“. Tik įsiklausykime 
į šią didžiosios mūsų istorikės ir archeologės formulę ir 
daug ką suprasime lietuvių kultūros istorijoje. juk būtent 
šiame šimtmetyje kai kurios baltų tautos ir gentys visiš-
kai išnyko, o lietuviai su žemaičiais išliko, atrėmė pra-
žūtingus germanų kryžiaus žygius ir dargi paliko mums 
įvairiažanrių brangintinų tekstų.

Skaitydamas mūsų istorikų tekstus, įsitikinau, kad 
jiems visi šiaurės kryžiaus žygiai, visas baltijos kraštų 
(livonijos ir estų žemių) užkariavimas tėra politinio ir 
ekonominio vyksmo dalykas. o juk iš tiesų tenka kalbė-
ti apie daug sudėtingesnį kontekstą prigimtinėse baltų, 
aisčių ar estų žemėse. Taip, germanai, kurie čia veržėsi, 
aiškiai retoriškai skelbė ir vėlesnių istorikų lūpomis tei-
gė, kad šiaurės kryžiaus žygiai buvo analogiški pietų 
kryžiaus žygių karams palestinoje. Tačiau dažnai už-
mirštama, kad baltijos kraštuose nebuvo Kristaus kapo, 
kurį reikėtų vaduoti iš netikėlių ar kitatikių. Taigi šiaurės 
kryžiaus žygių pretekstas liktų neaiškus ir nepateisina-
mas, jei atmestume užkariavimo bei germaniškos kolo-
nizacijos stimulus. Savo ruožtu baltai ir estai XIII a. gynė 
ne tik savo žemes, bet ir savo tėvų bei protėvių tikybą. 
Tai buvo religiniai karai ne tik iš vienos (germaniškosios) 

pusės. Iš įvairių epochos metraščių, pirmiausia Henriko 
latvio (XIII a.) kronikos, aiškiai matyti, kad čia aprašo-
mi neregėtai aršūs religiniai karai. Aprašyti anuome-
tinių lietuvių įsiveržimai į livoniją ir net į Estiją rodo, 
kad kovojama ne tik prieš germanus – kartu su laisvais 
arba sukilusiais kuršiais, lyviais ar estais lietuviai kovo-
ja ir prieš naujakrikštus: lyrius, kuršius, estus, kurie jau 
buvo priėmę prievartinį krikštą. Tuometiniai estai net po 
krikšto ne kartą sukildavo nė kiek ne menkiau nei mums 
geriau žinomi didžiųjų prūsijos sukilimų dalyviai. vyko 
nuožmūs išoriniai ir vidiniai karai religiniu pagrindu. 
Tragiški čiabuviams ir jų protėvių tikybai karai, bet apie 
tai politiniai istorikai net nekalba.

o kultūros istorikui, dvasinio tautos gyvenimo ty-
rinėtojui būtent šis religinis epochos atspalvis yra neap-
sakomai svarbus. Nuožmiausių religinių karų epochoje 
gimę ir anuometinius lietuvius aprašę tekstai, be abejo, 
didžia dalimi galėjo ir turėjo būti sakraliniai. Ir tie tryli-
ka mano sudėtų į chrestomatiją tekstų, kuriuos įtraukiu 
į seniausios lietuvių literatūros lobyną ir aptariu abiejose 
knygose, iš esmės sakraliniai. štai čia mes susiduriame 
su dar viena problema, kuri, mano manymu, labiausiai 
trukdo priimti ir suvokti seniausiąją lietuvių literatūrą. 
Deja, šiuolaikiniai skaitytojai dažniausiai jau yra arba 
ateistai, kurie neigia Dievo buvimą, arba apateistai, ku-
rie iš viso abejingi bet kokiai religijai, apatiški Dievo 
problemai, jiems sakralinis pasaulis tiesiog neegzistuo-
ja. betgi akivaizdu, kad suvokti viduramžių tekstų be 
sakralinio pasaulio kontekstų tiesiog neįmanoma. šitaip 
atsiveria savotiška praraja tarp šiuolaikinio žmogaus ir 
viduramžių žmogaus, kuris mąstė ir kūrė ne profaninio, 
o sakralinio pasaulio kodais ir įvaizdžiais. Kaip pavyz-
dį norėčiau priminti mažytį epizodą iš XIII a. lietuvos 
kaimynų rusinų metraščio, kur pasakojama, kaip rusinų 
kunigaikštis nužudo krikščionį vienuolį vaišvilką. Ra-
šydamas apie tokį skandalingą krikščionio levo Danili-
čiaus poelgį, metraštininkas paaiškina skaitytojams, esą 
čia velnias, amžinas Dievo ir žmogaus priešas, sugundė 
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levą ir todėl jis nužudė vaišvilką. Toks keistas argu-
mentas šiuolaikiniam skaitytojui greičiausiai pasirodys 
paprasčiausia nesąmonė ar veidmainystė. bet atidžiau 
ir plačiau pasižiūrėję į viduramžių literatūrą, kurios visi 
žanrai buvo dvasinė žmogaus saviraiška, pamatysime, 
kad viskas daug sudėtingiau ir paslaptingiau. prisi-
minkime bene garsiausią viduramžių teologą ir filoso-
fą Tomą Akvinietį, kuris beveik tuo pat metu rašytame 
savo garsiausiame veikale Summa theologica (1267–1273) 
net keletą skyrių panaudojo velniams ir jų kategorijoms 
bei pavidalams aprašyti. Sakralinis pasaulio suvokimas 
viduramžių žmogui absoliučiai organiškas. visi žino-
me, kad didysis vokiečių reformatorius martinas luthe-
ris pirmasis išdrįso versti bibliją į vokiečių kalbą, nors 
Romos bažnyčios tai buvo draudžiama. bet jeigu jums 
teks kada apsilankyti Saksonijos vartburgo pilyje, kur 
lutheris pasislėpęs vertė šventraštį, jus tikriausiai, kaip 
kadaise mane, nustebins gidų pasakojimas apie nemažą 
rašalo dėmę ant sienos lutherio kambaryje. jūs sužino-
site, kad čia biblijos vertėjui nuolatos trukdė velnias, ir 
lutheris kartą įsiutęs griebė rašalinę ir trenkė į tą velnią, 
kuris neduodavo jam nei dirbti, nei miegoti. legenda, 
bet juk ji gimė viduramžių žmogaus pasaulyje visiškai 
pagrįstai ir organiškai.

būtų beprasmiška, o moksliniu požiūriu ir neleistina 
ignoruoti sakralinę viduramžių tekstų prigimtį bei pras-
mes vien todėl, kad šiuolaikiniam žmogui jos gali pasi-
rodyti absurdiškos, nieko nesakančios. Ir vienoj, ir kitoj 
knygoj man teko polemizuoti su Ukrainos mokslų aka-
demijos instituto bendradarbe Tatjana vilkul, kuri teigia, 
esą mums žinomi hagiografiniai tekstai apie vaišvilką 
tėra rusų knygių pramanas. Atseit čia tik viduramžių 
metraštininkų noras parašyti ką nors gražaus, pamiklinti 
plunksną aukštu hagiografiniu stiliumi. Istorikė net abe-
joja, ar iš viso vaišvilkas savo noru stojo į vienuolyną. 
Kodėl? Todėl, kad to paprasčiausiai negalėjo, jos nuo-
mone, būti. liūdniausia, kad lietuvoje kai kurie istori-

kai, pavyzdžiui, Artūras Dubonis, automatiškai perėmė 
iš T. vilkul visą tą profanišką (antisakralinę) hipotezę ir 
nuolat ją kartoja. Diskutuoti su tokia apriorine nuomone, 
be abejo, nuobodu, bet, mano nuomone, būtina.

Akivaizdu, kad du mūsų nepriklausomybės de-
šimtmečiai paskatino puikų novatorišką darbą įvairiose 
mokslo srityse ir disciplinose. Kitas dalykas, kad mes kol 
kas niekaip negalim – arba retai galim – aprėpti viso šio 
darbo vaisius ir sudėti į darnią tarpdisciplininę visumą, 
kuri leistų daryti didesnes mūsų kultūros ir tautos istori-
jos sintezes. metas pabandyti kompleksiškai suvokti, kas 
naujo lietuvių jau padaryta visose mūsų kultūros tyrimų 
srityse. Deja, kartais iš pokalbių su etnografais paaiškėja, 
kad jie labai mažai žino, ką šiandien veikia literatūrolo-
gai; istorikai taip pat dažniausiai yra užsidarę savo disci-
plinos kiaute, nors, be abejo, žino, ką veikia archeologai, 
nes pastarųjų darbai – bene originaliausias mūsų dabar-
tinės istoriografijos pamatas. labai įdomūs, pavyzdžiui, 
buvo pirmieji du naujosios daugiatomės Lietuvos istorijos 
(atsakingoji redaktorė jūratė Kiaupienė) tomai, kur isto-
rikų ir archeologų sanglauda davė įspūdingų, ne vienu 
požiūriu novatoriškų rezultatų. bent jau man šiedu tomai 
buvo didelė naujiena palyginti su ankstesnėmis lietuvos 
istorijos knygomis. Trečias tomas, deja, jau vėl „grynųjų“ 
istorikų darbas. jame jau nėra to svorio ir jėgos, kurią 
suteikė archeologai pirmiems dviem tomams, o politinės 
interpretacijos beveik nepaliko vietos kultūrinei istorijai. 
Naujai suvokti XIII šimtmetį man labai padėjo novatoriš-
ka Tomo baranausko knyga apie lietuvių valstybės su-
sikūrimą. gaila, kad ji seniai išparduota ir šiandien sun-
kiai prieinama. Daug visiškai naujų atspalvių mindaugo 
epochos koncepcijoms duoda Arturo mickevičiaus kny-
ga apie normanus ir baltus IX–XII a., nors vėlgi – kny-
ga seniai išparduota. Dabar, atrodo, abu istorikai rengia 
naujus, papildytus savo veikalų leidimus. prie mano 
atramos taškų, be abejo, priklauso visiems žinomi mari-
jos gimbutienės darbai, Algirdo j. greimo tekstas Sakmė 
apie šovį, vėlių vedlį, Norberto vėliaus, garsiojo mūsų kur-
so draugo, mitologinės įžvalgos, gintaro beresnevičiaus 
mitologiniai tyrimai. Norėčiau čia paminėti vieną mažą, 
bet fundamentalų g. beresnevičiaus pastebėjimą kalbant 
apie senovės lietuvių tikėjimus. juk iki šiolei istorikai, 
rašę ir teberašantys lietuvos istoriją, vos tik prabyla apie 
pagonybę, ima aiškinti, esą senovės lietuviai garbino gi-
raites ir pan. Taigi viena vienintelė taik li g. beresnevi-
čiaus frazė apverčia, sakytume, aukštyn kojom visą tą 
nusenusią mokslinių stereotipų koncepciją. jisai tiesiog 
vienu sakiniu ją paneigė, pabrėžęs, kad priėmus tokią 
logiką, kad senovės lietuviai garbino miškus ir giraites, 
išeitų, kad krikščionys savo ruožtu garbina krikščionių 
bažnyčias, bažnyčių pastatus. o juk jie tiki tuo, kam 
meldžiasi bažnyčioje. lygiai taip ir senovės lietuviai ne 
giraites garbino – giraitė buvo tiktai šventoji ritualinių 
apeigų vieta. šiuo požiūriu epochinį perversmą daro vy-
kinto vaitkevičiaus studija apie baltų šventvietes – alkus 
(2003). Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad knygoje 
dominuoja faktografija, bet iš tikrųjų v. vaitkevičius at-
lieka stebėtiną alkų sistemos rekonstrukciją, nusako dar-
nią ir efektingą šventviečių hierarchiją, parodo ir įrodo, 
kad baltai ir lietuviai turėjo veiksnią religinę sistemą di-

b E N E D I K T o  j A N U šE v I čI A U S  nuotrauka
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džiulėje teritorijoje. jei kalbėtume krikščionių terminais, 
turėjo platų šventviečių tinklą su vietinės ir regioninės 
reišmės šventvietėmis, su mažyčių miestelių „vyskupi-
jomis“ ir toliau – su tarpregioninės svarbos religinėmis 
šventvietėmis ir sueigų centrais. Atvirai prisipažinsiu, 
kad tik jo knygoje pirmą kartą gavau logišką atsakymą 
į seną klausimą: kaip senoji mūsų tautos tikyba išsilaikė 
iki pat XIX a. pradžios? Ir kodėl lenkai dar XvIII a. pa-
baigoje lietuvius vadino pagonimis? buvo sukurta puiki 
sistema, darniai veikusi ne vieną šimtmetį, jeigu ir XvII, 
ir XvIII a. jėzuitai dar vis skųsdavosi, esą lietuvoje kai-
mai pilni žmonių, tikinčių įvairiais senovės dievais.

šalia paminėtų novatoriškų veikalų, be abejo, reikia 
prisiminti prahos universiteto mokslininko Iljos lemeš-
kino studiją apie 1262 metų chronografą, kurio vienas 
nuorašas saugomas vilniaus mokslų akademijos biblio
tekoje. I. lemeškinas ryžtingai ir pagrįstai įtraukia šį 
chronografą į senosios lietuvių literatūros kanoną, nors, 
kaip žinome, visas chronografo tekstas dar nepaskelbtas, 
dar tebelaukia savo mokslinio leidimo, o I. lemeškinas 
paskelbė tiktai fragmentus, susijusius su vadinamąja 
sak me apie Sovijų. Studijos autorius visą 1262 m. chro-
nografą interpretuoja kaip lietuvių tautinio pakilimo, 
savotiško patriotizmo mindaugo laikais išraišką, kaip 
kovos prieš kryžiuočius patoso inspiruotą kūrinį, bet su 
tuo, deja, sunku sutikti. Aš pasiūliau kitokį literatūrolo-
ginės interpretacijos variantą ir chronografo turiniui, ir 
jo kilmei paaiškinti. įrodinėju, kad 1262 m. chronografo 
idėja gimė ir buvo įkūnyta kunigaikščio vaišvilko įsteig-
tame vienuolyne prie Naugarduko ant Nemuno kranto, 
ten, vienuolyno skriptoriume, buvo pradėta bizantiškuo-
ju pavyzdžiu rašyti pasaulio istorijos santrauka, taikant 
ją specialiai lietuvai, pirmiausia naujakrikštams ir pa-
gonims lietuviams. Iš čia atsirado visame chronografe 
ryškinama labai stipri polemika būtent su pagoniškomis 
tautomis (Antikos graikais, senovės romėnais) ir žydais 
judėjais, kurie nepriėmė Kristaus mokymo. Iš čia ir visi 
tie lietuvių tautos ir kitų kaimyninių tautų pasmerkimai, 
esą jūs nematysit atsivėrimo vartų, nes nepriėmėt krikš-
čionybės ir garbinat netikrus dievus.

Net pradinė, dar nepaskelbus viso chronografo teks-
to, analizė rodo, kad XIII a. lietuvoje vyko ne tik re-
liginiai karai, bet ir gyvos, aršios religinės diskusijos. 
chronografe pateiktas fragmentas apie mirusiųjų kūnų 
deginimą aiškiai liudija, kad XIII a. senosios lietuvių tiky-
bos žyniai sumaniai kovojo su krikščionybės skelbėjais, 
pirmiausia – su pranciškonais ir dominikonais, atsira-
dusiais po dinastinio krikšto mindaugo dvare. Išnagri-
nėtame fragmente išskyriau seniausią sakmės sluoksnį 
ir jame aidintį poleminį senosios tikybos žynių balsą, 
artimą tautosakinei kūrybai. Dėl to mano interpretacija 
paskatino atlikti naują chrestomatijoje paskelbtą (kartu 
su ankstesniais) sakmės vertimą, kuriam, sekdamas ir 
remdamasis A. j. greimo bei v. Toporovo tyrimais, da-
viau naują pavadinimą Sakmė apie šovėją (vietoj slaviškos 
kilmės Sakmė apie Sovijų). Abu mokslininkai, remdamie-
si savo tyrimais, kildino slavišką Sovijų iš probaltiškų 
šaknų, pirmiausia iš lietuviško žodžio „šauti“, „pašau-
ti“ senosios prasmės, kai būdavo pašaunama duona į 

krosnį arba mirusiojo kūnas į ritualinį laidotuvių laužą. 
jeigu žodis „šauti“ naujaisiais laikais ir dabar, XXI a., 
siejamas pirmiausia su ginklais, tai mūsų pačių proble-
ma. Taigi šovėjas – ne ginkluotas karys, o žynys, kuris 
turėjo savo religinę funkciją – pašautį mirusiojo kūną į 
sakralinį laidotuvių laužą. Todėl knygoje nevartojau ir 
čia visus kviečiu nebevartoti slavizmo Sovijus, kai turi-
me moksliškai pagrįstą ir A. j. greimo teiktą šovį arba 
v. Toporovo siūlytą šovėją.

Daugelis tezių, kurias čia priminiau, gali atrodyti 
keistos ar nepagrįstos, bet imkite knygą, ten kiekvienas 
teiginys, man atrodo, gana plačiai argumentuotas. Tuo, 
manau, mano darbas, paskelbus minėtus 13 tekstų ir juos 
sudėliojus į seniausios lietuvių literatūros kanoną, yra 
užbaigtas. Toliau gali dirbti kiti tyrėjai – ir pritariantys 
man, ir skeptikai, kurie galės diskutuoti ir ginčytis. man 
svarbu, kad dabar turime Seniausios lietuvių literatūros 
istoriją ir chrestomatiją. Tekstai yra surinkti, išversti į lie-
tuvių kalbą ir paskelbti, taigi galima ginčytis ne tik su 
manimi – galima ginčytis su XIII–XIv a. tekstais.
 
V i k t o R i j a  d au j o t y t ė
šias Algimanto bučio knygas priskirčiau kultūros arche-
ologijai. Suprantu, kodėl autoriui archeologai apskritai 
daro didelį įspūdį. Taip pat manau, kad dabar vienas įdo-
miausių balsų archeologijoje yra vykintas vaitkevičius, 
ir šis balsas įdomus todėl, kad jo archeologija yra negry-
na. Kaip negryna ji buvo marijos gimbutienės atveju. jie 
eina kartu su kultūros klodais. Su archeologiniu veiksmu 
keliasi kultūros klodai ir tai, kas pasirodo gilumoj, ima 
keisti tai, kas yra paviršiuje – iki pat kalbos dalykų.

Toks archeologinis veiksmas, be abejonės, įtikina, 
kad tryliktasis – mindaugo – amžius yra itin svarbus lie-
tuvių kultūrai. A. bučys atidengia svarbius šio amžiaus 
kultūrinius tekstus. Ne vieną tekstą ir ne du, o nemažą jų 
grupę, pirmiausia – sakralinių tekstų, juk kitokie šie teks-
tai ir būti negali, tai – teisinga mintis. be abejo, tų tekstų 
centre lieka Sovijaus arba šovio, šovėjo mitas. bandau 
kitaip suvokti situaciją ir šiek tiek abejoju, ar iš tiesų 
mes turime šiuos tekstus laikyti ankstyviausia mūsų li-
teratūra, senąja lietuvių literatūra. čia galbūt iškiltų ir 
tam tikrų literatūros supratimo klausimų. būčiau labiau 
linkusi šiuos atidengtus klodus laikyti senosios lietuvos 
kultūros klodais, rašto kultūros klodais, tam tikra litera-
tūros priešistore, bet suprantu, kad šis mano abejojimas 
gali būti neesminis. Nėra esminis dalykas, kam tos ar-
cheologinės kultūros atodangos yra priskiriamos ir kaip 
jos aptartos. Svarbu, kad jos pasirodo visu savo reikš-
mingumu. Svarbu, kad mes susiduriame su mindaugo 
epocha kaip su religinių karų, su ypatingo religinės są-
monės aktyvumo epocha. Turime tikrai ryškių, svarbių 
kultūrinių atodangų. jų nebegalime apeiti ir mūsų toliau 
laukia tam tikri sprendimai, interpretacijos – žingsniai, 
kurie neabejotinai bus žengti.

Nuo pirmojo knygos Seniausiosios lietuvių literatūros 
istorija ir chrestomatija sutikimo Rašytojų klube man rūpė-
jo pabandyti įžengti į gana artimą dabartį. vadovaujuosi 
paprasta prielaida, kad tai, kas kultūroje yra buvę ir pa-
sirodę tokiais ryškiais pavidalais, kaip, sakysime. šovėjo 
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mitas arba tokiomis lemtingomis knygoje atsiskleidžian-
čiomis šventųjų figūromis, apskritai negali išnykti iš kul-
tūros, negali kokiu nors būdu nepasirodyti. štai pirmasis 
mito sakinys: „šovėjas buvo žmogus.“ ši frazė įtarpo į 
1262 metų chronografą senąja slavų kalba. ji tikrai yra 
pradžia, ji ženklina pradžią, ženklina ypatingą pradžią – 
buvo žmogus. jos pasikartojimą kultūroje ir literatūros 
tekstuose atsekti tikrai įmanoma.

Norėčiau pasidalinti mintimis apie vieną netikėtą 
analogiją, susijusią su minėtu rūpesčiu atsekti pėdsaką. 
vienas gražus 1980 metų jono Strielkūno eilėraštis bai-
giasi tokiomis eilutėmis: „Kaip meldės jie, kaip jie nuo 
priešų gynės? Ar jautė, kur galų gale nueis? Ar esam tos 
pačios tėvynės? Ar galima kalbėtis man su jais?“ Esmi-
nis klausimas, į kurį reikia atsakyti: „Ar esam tos pačios 
tėvynės, ar galima kalbėtis man su jais?“ Ir man atrodo, 
Algimantas bučys į šį klausimą atsako. jis neabejoja, 
kad esame tie, kurie turime kalbėtis su tais, kurie atsi-
šaukia, atsiliepia iš XIII amžiaus. Ir tas kalbėjimas, tos 
dialoginės situacijos gerėjimas, kuris dabar kaupiasi apie 
šovėjo mitą, yra ženkliškas. Neįtikėtina: viena pirmųjų 
A. j. greimo, atvykusio iš prancūzijos į vilniaus univer-
sitetą, paskaitų buvo apie šį mitą. Niekada nemaniau, 
nepajėgiau, negalėjau suprasti, kad čia atidengiama to-
kia intensyvi situacija ir kad prie jos bus grįžtama – prie 
to „buvo žmogus“. Tame pasakojime – senieji lietuvių 
dievai. Ir visa tai yra atidengiama kaip labai svarbi žinia.

po didžiausią įspūdį darančio Iljos lemeškino inter-
pretavimo A. bučys žengia kitą žingsnį, teikdamas savitą 
interpretaciją. Turėčiau pasakyti, kad mane ta interpre-
tacija įtikina. Kad galėjo taip būti tame skriptoriume, 
tame graikų tikybos krikščionių vienuolyne, mindaugo 
sūnaus įsteigtame ant Nemuno kranto. po A. bučio jau 
niekada nebesakysime vaišelga, jau tikrai įtvirtinta, kad 
tai yra vaišvilkas arba vaišviliokas, arba vaišvilas, tai – 
lietuviškoji vardo forma. žinosime, kad protėvių žemė-
je, tarsi pasirinkus kitą kelią, kitą kalbą, buvo bandoma 
rašyti pasaulio istoriją žvelgiant nuo Nemuno kranto.

Ir dar viena, gal ir netikėta, atošaukos galimybė, kuri 
pasirodo tėvo ir sūnaus tema persmelktoje Albino ber-
noto knygoje Kaustytos žąsys. įsiskaitydama į šią knygą, 
ėmiau kitaip matyti tėvo ir sūnaus siužetą šovėjo mite. 
manau, kad A. bučio interpretacija, kad šovėjo sakmė-
je tėvas atlieka sūnui paskutinį patarnavimą, atiduoda 
jį ugniai, diskutuotina. štai bernoto tekstas: „Apauk ir 
aprenk savo mirusį tėvą. jau sėda į balną, o nuogas ir 
basas. Rudens danguje pasitinka jį dvasios. Apauk ir 
aprenk savo mirusį tėvą. jam šalta, jis dreba, jį neša pas 
Dievą žirgai žvengdami. gruodo kaustytos žąsys. Apauk 
ir aprenk savo mirusį tėvą. jau sėda į balną, o nuogas ir 
basas.“ patėvio brolis po laidotuvių su ašaromis padė-
koja: „palaidojai mano brolį kaip tikras sūnus.“ bet šita 
atošauka čia išplėtota, ir stebina netikėtai atsirandanti to-
kia parafrazė: „Nuogas ir basas jau sėda į balną, rudens 
danguje pasitinka jį dvasios.“ Aš čia regiu tarsi savotišką 
kultūros balso atsiliepimą. bet čia būtų temos tąsa, toles-
nis žingsnis, kuris irgi būtų svarbus.
 

V y tau ta s  m a Rt i n k u s
Kolegės profesorės viktorijos žodis jau paliudijo, kaip 
abi šios knygos provokuoja, skatina ieškoti kitų bei kito-
kių tekstų ir sieti juos su vienos ar kitos Algimanto bučio 
knygos idėjomis, klausimais.

o aš pradėčiau nuo savo didžiausio, ko gero, bana-
laus, įspūdžio, tad man ne vienas turbūt galės pritarti. Tą 
knygą (turiu galvoje Istoriją ir chrestomatiją) reikia skaityti 
pačiam. štai tada ji tampa įdomiausia, gyvybingiausia. ji 
tampa asmeniniu, tavo paties intelektualiniu nuotykiu, 
nes, ją skaitydamas, visą laiką esi priverstas ginčytis, 
stebėtis, dalyvauti savotiškose intelektualinėse išvykose, 
sakyčiau, net minties klajonėse, į kurias laisvai leidžiasi 
pats autorius. Todėl diskusijos, be abejo, čia iš tikrųjų 
gali būti ir ilgos, ir plačios, ir gilios. bet jokios diskusijos, 
drįsčiau sakyti, nepakeis to, ką patirtume kiek vienas tą 
knygą skaitydamas. Aš esu skaitęs visas tris (prisiminki-
me ir pirmąją – Barbarai vice versa klasikai). jos visos yra 
skirtingos, ir, jas skaitydamas, patyriau tą patį įstabų 
dvasinio nuotykio jausmą.

perskaitęs diskusijos temą kvietime, išsigandau – 
mums reikės kalbėti apie XIII a. faktus, tekstus ir proble-
mas. Iškart susigūžiau ir sau pasakiau, kad apie tekstus 
ir faktus turėčiau tylėti. Nesu XIII a. žinovas ir mane 
guodžia tiktai mintis, kad ir pats šios studijos autorius 
prieš 15 ar 20 metų tikrai nebuvo gilus to XIII a. žinovas. 
vadinasi, kiekvienas galime patobulėti. leisčiau sau tik 
vieną kitą pamąstymą kaip skaitytojas, kurį sudomino 
gal ne tiek XIII a. problemos, kiek XXI ir XIII a. sąšaukos.

Keliu sau tokį klausimą, tai dar jokia problema, bet 
vis dėlto klausiu: kodėl mus šiai diskusijai sukvietė Al-
gimantas bučys, o ne lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto, na, pavyzdžiui, Senosios literatūros skyrius? 
Klausimas ne visai retorinis, nors atsakymas iš pirmo 
žvilgsnio yra labai paprastas. štai A. bučys ėmė ir parašė 
knygą apie XIII amžiuje jau egzistuojančią arba atsiran-
dančią, arba gyvuojančią mūsų literatūrą. Klausimą, ar ją 
vadinti lietuvių ar lietuvos literatūra, palieku atvirą, nes, 
atrodo, autorius spaudoje jau yra diskutavęs su instituto 
specialistais dėl šių dviejų sąvokų. būta dėl to diskusinių 
pasvarstymų ir recenzijose apie ankstesnes knygas. bet 
A. bučys liko ištikimas sampratai „lietuvių literatūra“, 
o ne „lietuvos literatūra“, ir tam turi savų argumentų. 
į knygą autorius įdėjo 13 tekstų, kurie užima mažutę, 
turbūt dešimtąją, knygos dalį (juk, pavyzdžiui, sakmė 
apie šovėją arba, kaip anksčiau sakydavom, apie Sovi-
jų, nė puslapio neužima). Taigi, atrodo, kiekybiškai jis 
nedaug ką čia atrado, bet pasižiūrėkime, kaip giliai įsi-
kasė ir kaip pamatė, kaip perskaitė tuos tekstus. Drįstu 
sakyti, kad jis, matyt, buvo čia, kaip ir kolegė viktorija 
sakė, kultūros archeologas, maža to – užburtas, sužavė-
tas tų paprastų, bet gilių tekstų tyrėjas, juose suradęs 
energijos visam savo tyrimui ir aprašymui. Anksčiau, 
rodos, recenzuodama antrąją knygą, poliparadigminę 
viduramžių kultūrinių konfliktų studiją, viktorija Dau-
jotytė buvo gražiai įvardijusi bučio rašymo stilių savo-
tišku romaniniu pasakojimu. Iš tikrųjų: lyg ir ne grožinė 
literatūra, bet knygoje veikia pasakotojas, yra veikėjai, 
personažai, yra siužetas, intriga, yra man, kaip skaity-
tojui, galimybė polemizuoti ir t. t. A. bučys ryžosi labai 
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sunkiam rašymo variantui: rašė jis tarsi literatūrologinę 
studiją, bet knygos objektai, veikėjai, tekstai, pavyzdžiui, 
Dievo išrinktojo Vaišvilko gyvenimas, pats vaišvilkas, jo as-
menybė, sakyčiau, pakerėjo patį autorių. prisiminkime, 
kaip detaliai  autorius dekodavo, išlukšteno visas vaiš-
vilko gyvenimo aplinkybes – jos jį patį, ko gero, trau-
kė vis stipriau. Todėl aš sakyčiau, kad darbavosi šioje 
knygoje dviese: ir vaišvilkas, ir bučys. Na, o jeigu vis 
dėlto rašė vienas, tuomet, kaip pats pasirašiau paraštė-
se skaitydamas knygą, rašė įkvėptas, pats save į kampą 
įvaręs istorijos vilkas, sakyčiau, bučvilkas, kuris už patį 
bučį gudresnis, stipresnis, vikresnis, išmintingesnis. gal 
aš čia darau nuodėmę, pravardžiuojuos, ištrinu tikrąjį 
autoriaus vardą – juk šioje knygoje yra gražus, tiesiog 
sparnuotas paties A. bučio pasakymas, kad vardažudys 
yra blogiau nei žmogžudys. Na, bet manau, kad mano iš-
sakytas spėjimas turi pagrindą, juo labiau, kad skaityda-
mas, kaip knygoje ginamas lietuviškas vaišvilko vardas 
(nuo slaviškos pravardės vaišelga), ne kartą prisiminiau 
gimtąjį Eržvilką. Tuo tarpu autoriui, pasirodo, net reikėjo 
ginti vaišvilko tiesioginę etimologiją, juolab tokios san-
daros žodžių ne tiek jau daug.

šią knygą, be abejo, galėjo rašyti ne A. bučys, o bū-
rys bendraautorių, nors, deja, tų bendraautorių kažkaip 
neatsirado. menu, prieš dvidešimt ar daugiau metų, kai 
prie panašaus stalo susirinko lietuvos ir mūsų išeivijos 
literatūrologai, nusprendę bendromis jėgomis parašyti 
naująją lietuvių literatūros istoriją, būta daug ryžto, bet 
tas rašymas ilgam užtruko ir liko neįkūnytas. o bučys 
puikiai įrodė, kad galima individualiai naujoviškai ir 
įdomiai parašyti mūsų literatūros istoriją, nors paskui 
galima su ja nesutikti ir diskutuoti. Aš šią istoriją, kaip 
ir v. Daujotytė, priskirčiau prie atvirojo, naujojo istoriz-
mo pavyzdžių, kai pasitelkiama ir kultūros archeologija, 
ir kitos humanitarinio mokslo atšakos bei tyrimo būdai 
kaip, pavyzdžiui, A. bučio formuluojami politinių centrų 
ir periferijų savitarpio įtakų padariniai kultūros istorijai 
arba jo teiginiai apie būtinybę pereiti nuo monoparadig
minių prie poliparadigminių tyrimų ir pan. man regis, 
šios knygos vertė vis dėlto kyla ne iš vienos ar kitos me-
todologijos, kurios ten yra siūlomos, ją lemia vėlgi tas 
individualus A. bučio pasitelktas ypatingas įsižiūrėjimas 
į mūsų kultūros istoriją, ta jo teorinė žiūra, kuria jis pa-
matė ir mums parodė garsiąją sakmę apie šovėją, kitus 
išverstus, nežinomus mūsų literatūros istorijai tekstus.
 
R o m ua l d a s  G R i G a s
labai tikslus v. martinkaus pastebėjimas dėl autoriaus 
stiliaus. Tekstas iš tikrųjų be galo literatūriškas, emoci-
onalus. šiaip jau mes, akademinė bendruomenė, esame 
nuo visuomenės tam tikra prasme gerokai atitrūkę, per 
daug kartais įsijaučiam į akademinę kalbėseną, akade-
minį rašymą, o jeigu mokslininkų tekstuose pasitaiko 
eseistinio stiliaus, iškart atsiranda kritikų, priekaištau-
jančių, esą čia – jau ne mokslinis tekstas, ne monografija, 
kuri dažnai nė neįsivaizduojama be sunkaus akademi-
nio stiliaus. čia priešingas atvejis: dvi solidžios moksli-
nės monografijos, kurios, manau, bus prieinamos net ir 
moksleiviams.

d a i Va  Va i t k e V i č i e n ė
Naujausia Algimanto bučio knyga Seniausiosios lietuvių 
literatūros istorija ir chrestomatija kelia nuostabą ir verčia 
suklusti – kas čia yra? Ar tai – istorijos literatūra, ar tai – 
literatūros istorija? ši knyga kažkaip stebuklingai sugeba 
nustatyti tyrimo ribas ir jas išplėtoti, pati perkelia ribas. 
mes pradedam nuo XIII amžiaus ir atsiremiam į šias die-
nas ir tai yra vientisas ištisinis mūsų rašytinės istorijos 
naratyvas. Nepaprastai džiugu, kad mūsų istorija staiga 
papilnėjo, užsipildė. Toks įspūdis atsiranda dėl to, kad 
judrią laiko ribą nuolat lydi polifoninis mąstymas. jis 
aprėpia ir literatūrą, ir istoriją, ir religiją, ir politiką, ir 
daug kitų dalykų. Tai iš tiesų verčia džiaugtis – mes pa-
tiriam pilnatvės jausmą, skaitydami šią knygą ir matyda-
mi, kad susijungia tai, ką anksčiau laikėme tik atskirais 
frag mentais. man atrodo, vienas svarbiausių šios knygos 
bruožų yra tęstinumo idėjos iškėlimas: mūsų kultūrinis 
mąstymas nuo pirmųjų rašytinių ženklų lieka vis toks 
pat, nors vis dėlto kitoks.

Sunku čia viską suminėti ar aptarti, tad pasitelkčiau 
tik mitologinę, tiksliau religinęmitologinę struktūrą. Ke-
turi svarbiausi mindaugo dievai minimi Sovijaus mite. 
Tai būtų perkūnas, Andajus, Teliavelis ir žvorūna. mes 
turim tik vardus, o šioje knygoje pamatom visą turinį: 
kas yra dangus, kas yra ugnis, kas yra vanduo, kas yra 
miškas. Tai yra savotiškas egzegetinis veikalas, nes aiški-
nama, kaip tos vertybės, kurios tilpo į keturių dievybių 
vardus, skleidžiasi XIv, Xv, XvI amžiuje ir nesunkiai 
galim sklaidą pratęsti iki šių dienų. Ir šiandien lietuviui 
svarbūs medis, miškas, vanduo, ugnis. matome, kaip 
senosios mitologinės struktūros susijungia su tuo, ką ir 
šiandien dar vis laikome vertybėmis.

Tačiau ne tik laikas sukuria tą visumos pojūtį, taip 
pat ir vieta. Knygoje prabylama apie žemės kalbą ir apie 
mikrotekstus. Kas yra mikrotekstai? juo giliau į praeitį, 
tuo tekstai trumpesni ir tuo daugiau reikia rašyti, kad 
juos paaiškintume, bet mes ir šiandien turime mikro-
tekstų savo žemės kalboje. vienas pavyzdžių – šven-
taragis. Tai mitinis kunigaikštis. Nors pats mitas yra iš 
vėlesnių lietuvos metraščių, tačiau šventaragio vardas 
rodo, kad tai yra mindaugo epocha. šventaragiais va-
dinamos šventosios vietos tarpupiuose arba santakose. 
mes matom semantinę grandinę: tai yra kyšuliai į šventą 
vandenį, taip pat aukojamų gyvulių ragai. Ragas yra ir 
tam tikras laužo krovimo arba ugnies pakėlimo būdas. 
XIII amžiaus realijos egzistuoja iki šių dienų mūsų vie-
tovardžiuose. vietovardį „šventaragis“ galime nesunkiai 
datuoti – akivaizdu, kad tai yra lietuvos valstybės kū-
rimosi laikotarpis, taip žymimos tam tikros teritorinės 
ribos – Anykščiai, Deltuva, vilnius. Tai – žemės kalba, 
jungianti praeitį ir dabartį.

Seniausios lietuvių literatūros istorijos pradžia yra 
nepaprastai svarbus mūsų istorijos laikotarpis. viena 
vertus, tai yra lietuvos valstybingumo iškilimas, kita ver-
tus – religinių transformacijų metas. Ir abu dalykai kelia 
mums klausimų: kas yra valstybė, kodėl ji mums svarbi? 
Ką mums reiškia religija, kas yra valstybės religija?

XIII amžiaus dokumentai fiksuoja mindaugo krikšto 
ir atsimetimo nuo krikšto, krikšto nuplovimo istoriją. šo-
vėjo mitas iškelia problemą: kur gyvųjų ir kur mirusiųjų 
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pasaulis, koks yra gyvųjų ir mirusiųjų santykis? mindau-
go reforma (apie tai kalbama mito pabaigoje) susijusi su 
keturių naujų Dievų iškėlimu ir laidojimo papročio pa-
keitimais. čia taip pat aiškiai atsispindi valstybingumo 
idėją. XII amžiuje buvo keturi skirtingi laidojimo būdai 
(turiu galvoje atskiras gentis – lietuvių, žemaičių, žem-
galių, sėlių, kuršių), juos galima sugrupuoti pagal dvi 
ašis: aukštai–žemai, žemė–ugnis. mirusieji galėjo būti 
nedeginami ir laidojami po žeme duobėse arba pilka-
piuose viršuje; arba galėjo būti deginami ir taip pat lai-
dojami duobėse arba viršuje. Religinė mindaugo reforma 
suvienodino laidojimą – nuo to laiko yra deginama ir 
laidojama po žeme. Dangaus ugnis derinama su pože-
miu. Nauja idėja iškeliama šovėjo mito pabaigoje. Dievas 
Kalvelis kala požemio geležį ir įmeta saulę į dangų. mes 
matome požemį ir dangų viename – taip aš apibūdinčiau 
mindaugo reformą.

A. bučio knygose nagrinėjamą mitą ir mindaugo 
epochos dokumentus vertinčiau kaip nepaprastai svar-
bius tekstus, o sakmę prilyginčiau galbūt mažvydo pir-
majai knygai – dėl to, kad tai mus jaudina kaip tam tikras 
revoliucinis reiškinys. šovėjo mitas, turintis jau daug 
interpretacijų, šioje knygoje įgauna dar vieną, nors ir ji 
tikrai ne paskutinė, nes toks tekstas verčia mus kalbėti, 
verčia rašyti ir tyrinėti visą seniausios lietuvių literatū-
ros istoriją.
 
V y tau ta s  G i R d z i j au s k a s
šiomis knygomis Algimantas bučys peržengia ankstes-
nes savo ir rašytojo, ir literatūrologo ribas. jis sukūrė tokį 
tekstą, kurį net sunku priskirti kokiam nors žinomam 
žanrui. v. martinkus klausė, kodėl panašaus renginio 
nesurengė lietuvių literatūros ir tautosakos institutas – 
ogi todėl, kad jie irgi turbūt suglumę. juk tai nėra įpras-
ta lietuvių literatūros istorija. Tai ir eseistika, ir mokslinė 
romanistika, kaip čia buvo sakyta, bet akivaizdu, kad 
skaitytojas tiesiog įtraukiamas į tekstą ir negali nuo jo 
atsitraukti. Argi skaitydamas lietuvių literatūros istori-
ją, nors ir naujausius jos variantus, esi taip įtraukiamas? 
man atrodo, kad A. bučys padarė savotišką žygdarbį – ir 
ne tik kaip literatūrologas, bet ir kaip kultūrologas, mūsų 
senovės tyrinėtojas. man asmeniškai senoji lietuvių re-
ligija, pagonybė iki šiolei buvo kažkokia nelabai aiški. 
perskaitęs A. bučio knygas, labai aiškiai supratau, kad 
mūsų pagonybė savo prigimtimi niekuo nesiskiria nuo 
visų kitų senųjų pasaulio religijų. Ir kiekvienas skaityto-
jas gali ją sugretinti su čia cituojamomis indų vedomis, 
Homeru ar Egipto mirusiųjų knyga, palyginti senovės 
indų, egiptiečių ar Antikos graikų laidosenos papročius 
ir mūsų protėvių keliones į mirusiųjų pasaulį arba se-
novės Rytų ir vakarų išminčių ištarmes su mūsų žynių 
balsais naujoje šovėjo sakmės interpretacijoje. Tautosa-
kinės prigimties sakmė liudija, kad jos kūrėjai buvo to 
meto intelektualai ir eruditai – ir A. bučys aiškiai sako, 
kad tai išprususio ir talentingo žynio darbas, sąmonin-
gas pamokslinio žanro kūrinys, reikalingas ir naudingas 
anuomet kovojant su nauja religija, kurią skleidė vokie-
čiai riteriai ir – jau valstybiniu mastu – ateiviai krikščio-
nių pamokslininkai.

Akivaizdu, kad, iškeldamas vaišvilką, Daumantą, 
A. bučys juos mums pateikia visai kitokiu aspektu, 
negu mes lig šiolei buvome įpratę juos matyti. Senasis 
vaizdinys gana banalus – na, nuvažiuodavom į psko-
vą, pamatydavom paminklą Daumantui, et, dar vienas 
lietuvis išdavikas, ir tiek. juk tokia buvo XIII amžiaus 
realybė, kad lietuvių kunigaikščiai neretai kariavo vie-
ni su kitais. Daumantas ir mindaugas buvo, matyt, be-
veik lygios galybės, abu vedė seseris, ir mindaugo kaltė 
ar lemtinga klaida, kad panoro sau pasilikti Daumanto 
žmoną, nedovanotinai įžeidė galingąjį Daumantą. pasi-
traukęs į pskovą su 300 saviškių, Daumantas netruko 
parodyti, kokio intelekto ir masto žmogus jisai buvo – 
tai patvirtina ir iškilusio pskovo istorija. o mums jis vis 
atrodo tik bailus išdavikas, nužudęs idealų mindaugą. 
Knygoje dalykiškai parodoma, kaip ir kodėl kunigaikš-
tis Daumantas pelnė karžygio šlovę ir buvo po mir-
ties paskelbtas Rytų krikščionių ortodoksų šventuoju. 
jam skirti metraštiniai tekstai atsirado dar jam gyvam 
esant ir turint savąjį raštininką, o po mirties buvo pa-
rašyti jam skirti sakralinės literatūros tekstai. A. bu-
čys tuos tekstus mums pateikia su savais argumentais. 
Tekstų sakralumas – atskira, svarbi ir, mano manymu, 
aptarimo verta problema. Sakralumas yra universalus. 
Religijų istorijos požiūriu (o A. bučys jo ir laikosi), visi 
sakraliniai tekstai – ir pagoniški, ir vakarų krikščionių 
katalikų, ir Rytų apeigų krikščionių, ir hinduizmo – savo 
prigimtimi yra vienodai sakralūs. betgi mums iš inerci-
jos katalikiškas sakralumas vis dėlto atrodo sakralesnis... 
gal todėl tais atvejais, kai A. bučys iškelia bizantiškąjį 
ortodoksinį  sakralumą kaip lygiavertį vakarų katalikiš-
kajam, mums tai atrodo keista ir nepriimtina. Net graikų 
apeigų krikščionių šventieji mums atrodo ne tokie šventi 
kaip Romos katalikų. Knygos autorius ne kartą primena 
mums, kad, jeigu Daumantas arba charitina lietuvaitė 
būtų katalikų šventieji, jie seniai būtų susilaukę atskirų 
monografijų. vadinasi, ir mums patiems reikia šiek tiek, 
bent jau remiantis A. bučio knygomis, pakoreguoti savo 
požiūrius, įveikti save ir tuomet XIII a. lietuvių krikščio-
nių šventumą traktuoti bent truputį plačiau.
 
R o m ua l d a s  G R i G a s
Iš tikrųjų – juk Daumantą kaip ortodoksų šventąjį mes 
pažinojom. Daumanto asmenybė be galo prieštaringa ir 
ji čia atsivėrė visapusiškai. prisiminkim: pabėgęs su 300 
artimiausių žmonių į pskovą, jis su šiais lietuviais netru-
kus priima krikščionybę pagal graikų apeigas; po to, ilgai 
nelaukęs, surengia karo žygį į buvusią savo kunigaikštiją 
Nalšią, nusiaubia ją, su visu grobiu grįžta į pskovą, atsi-
veždamas naujojo Nalšios valdytojo girdenio žmoną ir 
du vaikus. Tiesiog nesuprantama, kaip galėjo jis, talen-
tingas karo vadas, kariauti prieš savuosius, lietuvius... 
Knygoje randame savitą Daumanto poelgių argumenta-
ciją. Ir daugybė panašių, sunkiai suvokiamų įvykių bei 
poelgių knygoje nenutylima, čia viskas surinkta ir taip 
įdomiai išdėstoma, kad skatina mus mintimis persikelti į 
dabartį ar netolimą praeitį, kai brolis prieš brolį lietuvoje 
kariavo, ir kitaip į šias brolžudystes pažvelgti. Nesuvo-
kiami dalykai turėjo ir, matyt, tebeturi prasmes...
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Va c l o Va s  m i k a i l i o n i s
Diskusija, atrodo, surengta tam, kad mūsų visų ambicijas 
užkabintų. Iš tiesų – kiek gali vienas žmogus dirbti dar-
bą, kurį turėtų dirbti kelių institutų žmonės? Daugeliu 
atvejų mes turime svetimšalių rašytą ir gerokai suklasto-
tą tautos istoriją, supainiotą, greičiau, deja, prolenkišką, 
provokišką, prorusišką, kokią tik norite, jei atsižvelgsime 
į tai, kas rašė. o tikrosios mūsų tautos istorijos, kylančios 
iš lietuvos gelmių, iš tautinio centro, labai dar mažai. 
žinome, pavyzdžiui, Trisdešimtmečio karo Europoje is-
toriją, galime pasiskaityti anglų su prancūzais 100 metų 
karo istorijas, bet neturime mūsiškės 200 metų Eurazijos 
karo istorijos. Sunkaus karo, kurį mes laimėjome, kariau-
dami net porą šimtmečių su Rytais ir vakarais.

Knygoje aprašomas nuožmus religijų karas XIII a. 
baltijos kraštuose, ir štai atsiskleidžia įdomūs dalykai. 
jau XIII amžiuje, pasirodo, mes nebuvom tokie vargšai, 
kokius mus savo kronikose ir istorijos veikaluose vaizda-
vo svetimšaliai. Turėjome puikiai išsilavinusių žmonių, 
nors ir pešėmės netgi tarpusavy kaip mindaugas su Dau-
mantu (buvo turbūt ir daugiau panašių intrigų). Ir vis 
dėlto, matyt, buvo tokia jėga, kuri atrėmė agresyviausias 
visos Europos jėgas. Kaipgi tai pavyko? Ne vieną atsaky-
mą rasime naujausioje knygoje. jau antrame knygos sky-
riuje aiškėja, kad ne kariuomenės gausa, ne geriausiais 
ginklais, ne kažkokia ypatinga karine taktika ar žiauru-
mu, o savo protėvių patirtimi, savo dvasine nuostata ir, 
be abejo, sava tikyba rėmėsi nenugalėtieji XIII a. žemai-
čiai ir lietuviai. Nors, aišku, eksperimentų buvo įvairių. 
mindaugas išbandė Romos katalikybę. jo sūnus – stačia-
tikybę. buvo įvairių ieškojimų, bet pagrindinė jėga, kaip 
paaiškėjo jau XIII ir XIv amžiuje, buvo kažkokia kitokia. 
Kyla klausimas, kodėl, esant tokiai palankiai situacijai, 
staiga nuo Xv a. viskas taip nusėda, išblėsta, dingsta vi-
sas tas pasionarinis užmojis, jei kalbėsime l. gumiliovo 
terminais. Kur vis didėjančios silpnybės priežastis? jeigu 
mes suprastume XIII amžiaus galias, dėl kurių lietuva 
darėsi vis stipresnė, jei perprastume tą, sakyčiau, dvasi-
nės galios paslaptį, manau, ir XXI amžiuje galėtume ją 
perduoti lietuvių tautai, galėtume sakyti, kad laiku pa-
rodėme tautai, kad ji nėra mažytė išsivaikštanti tautelė, o 
sena tauta, kuri gali didžiuotis savo praeitimi ir, manau, 
vis dar turi ypatingų jėgų. čia ne kartą minėtas tęstinu-
mas lietuvoje įžvelgiamas ir už mindaugo epochos ribų, 
taigi ši knyga yra iššūkis ir kitiems tyrėjams. Iššūkis atei-
ties kartoms ir kartu paskata nagrinėti ne tik politinę, bet 
ir kultūrinę, sakralinę tautos patirtį.
 
a l e k s a n d R a s  ta R a B i l d a
Kadaise parodų rūmuose atradau tokį seną reprodukci-
nį plakatą. labai išraiškingas plakatas – nežinoma rusų 
šventoji. Namuose turėjau seną aptriušusį, apsmilkusį 
veidrodį. pridėjau tą plakatą prie veidrodžio iš kitos 
pusės ir aiktelėjau – šedevras! viską sukomponavau, 
suderinau ir padovanojau Algiui bučiui. pirmiausia jis 
klausia: tavo kūryba? Neturi reikšmės, sakau, pro seno-
vinį veidrodį nematyti, bet jaučiu, kad yra charitina, o tu 
jau nustatyk, muziejininkus kviesk, aiškinkis, kokia čia 
nežinoma rusų šventoji. Raguvoj padariau šv. charitinai 
lietuvaitei koplytstulpį, atvažiuokit pažiūrėti. Kai pa-

skaičiau knygą apie mindaugo laikus, buvau pavergtas, 
pamišęs ir pats internete paskelbiau, kad Raguvoj stovės 
šv. charitinos lietuvaitės koplytstulpis. paskelbiau ir 
užmiršau. paskui žiūriu – geras drūtas ąžuolas, ėmiausi 
darbo, ir man pavyko, vis dėlto pastačiau jai koplytstul-
pį. Kodėl Raguvoj? matot, aš gimęs Raguvoje. čia buvo 
gražiai šnekėta apie šventaragius, o aš vis norėjau, kad 
būtų prisimintos Raguvos. Dar N. vėlius rašė, kad Ra-
guvos taip pat buvo šventavietės. Raguvoje stovi labai 
garsus koplytstulpis. Kai jį filmavo N. baužytė, ji net 
pabijojo parodyti išrėžtus jame tekstus. o tekstai yra iš 
Rigvedos su prierašu: mes arijai, mes raguviai. Indų epe 
Ramajana yra pasakyta: „o, Rama ragva, šlovinam tave.“ 
Ten Rama vadinamas Ragvos vardu.

Raguva yra mano tėviškė, ten buvo didžiausia šven-
tavietė, ten yra skulptūrų parkas, tad kviečiu visus vil-
niaus klasikus aplankyti Raguvą.

A l E K S A N D R A S  T A R A b I l D A . šv. charitinos 
lietuvaitės koplytstulpis Raguvoje
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V y tau ta s  m a Rt i n k u s
Norėčiau pridurti dar vieną mintį apie čia minėtus mi-
krotekstus, kurie žadina daug kultūrinių, archeologinių 
ir visokių kitokių asociacijų. Skaitant apie juos A. bu-
čio knygoje, man į galvą ateidavo ir muzikiniai sugre-
tinimai. prisiminiau broniaus Kutavičiaus kūrinį apie 
paskutinių pagonių apeigas – ten irgi senovinė muzika 
tokiais pat mikrotekstais, kaip ir Algimanto knygoje, 
atsikartoja ir ilgainiui padaro įspūdingą kažkokios slė-
piningos jėgos poveikį.
 
a l G i m a n ta s  B u č y s
man buvo įdomios visų pašnekovų mintys, dėkui jums 
visiems. Svarbu buvo išgirsti, kad tie dalykai, kurie man 
rūpi ir rūpėjo rašant tas knygas, rūpi ir kitiems žmo-
nėms. manau, kad bendromis jėgomis daug ką galima 
padaryti. parodyti miestui ir pasauliui, kad ir XIII amžius, 
ir ankstesni lietuvių tautos istorijos amžiai kultūriniu 
požiūriu nėra kažkokia terra incognita ar tamsi nežinios 
duobė. būtina užpildyti kultūrinės mūsų atminties va-
kuumus, kad pamatytume galingąją mūsų tautos dva-
sią. Ir tai nėra jokia retorika. man rūpėjo parodyti, kad 
lietuvių tauta jokia išrinktoji tauta. mūsų tauta – kaip 
visos pasaulio tautos. Kada šitaip žiūri homogeniniame 
lygmenyje, pamatai, kaip atsidengia visuotinės istorijos 
sluoksniai. Ir mes staiga, skaitydami tuos tekstus, galime 
pamatyti, kad mūsų protėviai lygiai taip, kaip Rigvedoje 
apdainuoti žmonės, štai sėdi sau ant šiaudų, geria pieną 
arba midų, arba savo somą ir, lygiai taip pat aukodami 
ugniai, kalbasi ugnies ženklais su savo tėvais, su protė-
viais. viskas stoja į savo vietas. mes niekuo nei mažesni, 
nei keistesni, nei kokioj kryžkelėj gyvenom, kur mus try-
pė visi, kas netingėjo. visa tai  primestinės mums nesą-
monės. Ir reikia viso to balasto atsikratyti, reikia tiesiog 
restauruoti ir parodyti realią istorinę mūsų ištvermę ir 
didybę ten, kur ji tikrai atsidengia. jeigu m. gimbutie-
nė sako, kad per 4000 baltų istorijos metų mes, lietuviai, 
vieni XIII amžiuje atsilaikėm, nepraradom nepriklauso-
mybės, tuomet tikrai turi būti neginčijamų to atsparumo 
ir tęstinumo priežasčių. Tik reikia jas išryškinti.

pabaigai norėčiau perskaityti jums savo knygos mot-
to, kurį paėmiau iš šv. jeronimo rašto apie origeną. gal-
būt jis kam nors pasirodys keistokas, todėl truputį pako-
mentuosiu. Taigi šv. jeronimas, Iv amžiuje gyvenęs didis 
eruditas, vertęs bibliją iš keturių kalbų, rašo: „laimingas, 
žinoma, tas, kuris įeina į šventovę, bet dar laimingesnis 
tas, kursai įeina į šventovių šventovę. laimingas tas, 
kuris švenčia šeštadienį, bet dar laimingesnis tas, kur-
sai švenčia šeštadienių šeštadienį. panašiai laimingas ir 
tas, kuris supranta ir gieda giesmes, nes niekas negieda 
giesmių kitomis progomis – tik per iškilmes; tačiau daug 

laimingesnis tas, kursai gieda giesmių giesmę. Ir lygiai 
taip, kaip įeinančiam į šventovę dar reikia daugel ko, kad 
būtų vertas įeiti į šventovių šventovę, ir, kaip švenčian-
čiam šeštadienį, viešpaties paskirtą liaudžiai, dar reikia 
daugel ko, kad švęstų šeštadienių šeštadienį, panašiai 
daug vargo reikia įdėti tam, kuris, perėjęs visas giesmes, 
sudėtas rašte, pajėgtų pakilti iki giesmių giesmės.“

Tuos žodžius pasirinkau, tikėdamas, kad mums me-
tas pradėti rašyti lietuvių tautos Istorijų istoriją. metas 
įeiti į visų pasaulio tautų kontekstą, stoti į jų gretą ramiai, 
paprastai, kaip lygiaverčiai su lygiaverčiais. Turime vi-
sas galimybes padaryti tai dabar, kai neliko tiesioginės 
svetimšalių cenzūros (tik šiokia tokia nevisaverčių au-
tocenzūra). Tik reikia išmokti ir įprasti mąstyti ne šiaip 
abstrakčiais terminais ar sąvokomis, o kultūrinių bei 
religinių idėjų istorijomis, suvokiant jų raidą nuo užuo-
mazgos iki vienokio ar kitokio istorinio finalo. Tuokart 
viskas atsiduria vienoj plokštumoj – universalioj žmo-
giškų patirčių plokštumoj. Kuklus mano įdirbis, bandant 
surinkti, kas jau kitų yra padaryta, ir apmąstyti vienoje 
knygoje, be abejo, būtų neįmanomas, jeigu man nebūtų 
talkinę rėmėjai ir leidėjai. Turiu galvoj pirmiausia Rašy-
tojų sąjungos leidyklą, kuri, valentino Sventicko vado-
vaujama, neišsigando, kaip čia sakyta, miunhauzeniškų 
bučio pastangų įvykdyti neįtikėtiną dalyką. Taip pat esu 
dėkingas leidyklai Versus aureus, kuri išleido naujausią 
knygą. Knygą, kurioje vien literatūros šaltinių arti pu-
sės tūkstančio ir visus juos turėjo sužiūrėti gerbiamoji 
redaktorė onutė gudžiūnienė. Nemažai šaltinių ir net 
asmenvardžių lietuvių kultūros apyvartoje dar nevarto-
ti, redaktorei teko juos transkribuoti, suvienodinti, su-
lietuvinti rašybą ir t. t. Reikia džiaugtis, kad turim tokių 
leidėjų. o dar maloniau, kad turime literatūros leidybos 
rėmimo fondų – ne tik valstybinių, bet ir privačių mece-
natų, šiuo atveju kalbu apie knygą parėmusį Kazickų šei-
mos fondą Amerikoje. Džiugu, kad randasi vis daugiau 
lietuvių, tęsiančių taurią ir įžvalgią senosios lietuvos 
diduomenės tradiciją remti mokslo ir kultūros žmonių 
veiklą ir jų veikalų leidybą.
 
R o m ua l d a s  G R i G a s
vienas pabaigai svarbus akcentas. visiškai neseniai su-
žinojau, kad estai po įstojimo į Europos Sajungą 2007 
metais priėmė naują Konstituciją ir jos preambulėje yra 
įtvirtina nuostata, jog valstybė privalo garantuoti estų 
tautos klestėjimą ir gerovę amžiams. pagalvojau, ar 
mūsų Seime kas nors drįstų taip suformuluoti ir įtvir-
tinti valstybės pareigą. juk mes nuolat gyvename dviejų 
procesų priešpriešoje. Tauta irsta, bet kartu stiprėja tau-
todara, tautokūra. Algimanto bučio įnašas į tautokūrą iš 
tikrųjų ryškus.



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 3 ,  N R .  2  ( 5 8 3 )  11

Prie Kiemėnų kryžkelės, kur susibėga keliai iš ke-
turių pasaulio šalių, prašalaitį pasitinka stilingas 
tautodailininko A. grušo iš ąžuolo išdrožtas ko-

plytstulpis su išskobtu įrašu – Rašytojui Petrui Rimkūnui – 
Dėkingi kiemėniečiai. Toks šių dienų tikrovėje, regis, tik ir 
likęs pagarbos ženklas šiam kultūros darbininkui. o juk 
petras Rimkūnas buvo spalvinga, kūrybiniam darbui nu-
siteikusi asmenybė, tačiau likimas jam leido įgyvendinti 
tik dalelę savo sumanymų. gimė jis prieš šimtą metų, 
1913ųjų kovo 27 (14) d. pasvalio parapijoje, Tetirvinuo-
se. Dar nespėjusį suvokti jokių pasaulio apraiškų mažy-
lį tėvai atsivežė į Kiemėnus. jauna šeima, nusipirkusi iš 
dvaro 80 ha žemės, įsikūrė Ušvilynės vienkiemyje. čia ir 
užaugo keturi Rimkūnų vaikai. latvijos pasienyje esanti 
Ušvilynė buvo pilka, beveidė mišku besibaigianti juod
žemio lyguma, reikalaujanti darbščių rankų, tačiau be 
jokio gilesnio dvasinio įprasminimo reiškinių, galinčių 
praturtinti besiformuojantį smalsaus vaiko pasaulį. visas 
gyvenimas virte virė pietryčiuose – už pusės kilometro 
ant kalvagūbrio plytinčiame didžiuliame Kiemėnų kai-
me. Ten sukosi vėjo malūnų girnos, kalvėse aidėjo kūjų 
dūžiai. Ten vaikams paslaptingi elgetos sekė baugias 
pasakas, aštrialiežuviai piršliai akino jaunikius ieško-
ti turtingų nuotakų. Ten skambėjo valiūkiškos užstalės 
dainos ir gaudė monotoniškos laidotuvių giesmės. visa 
tai imlus Rimkūnų petriukas pajuto lankydamas Kiemė-
nų pradinę, jau nebe rusišką, o lietuvišką. mokydamasis 
linkuvos gimnazijoje, ėmė reikštis kaip gabus literatas. 
jo kūryba buvo spausdinama katalikiškuose laikraščiuo-
se bei jaunimo žurnaluose. Nors Kauno vytauto Didžiojo 
universitete 1934 m. pasirinko technikos mokslų studijas, 
bet vis labiau linko į humanitarinius dalykus. įsteigė ir 
redagavo laikraštį Jaunasis studentas, kurį greit perorga-
nizavo į solidų dvisavaitinį leidinį Studentų dienos, dėme-
singai skaitomą bei remiamą ne tik akademinio jaunimo, 
bet ir profesūros. laikraštis drąsiai kėlė opias akademi-
nio gyvenimo problemas, pats redaktorius organizuoda-
vo interviu su aukštų valstybės institucijų vadovais – jis 
išspausdino net savo pokalbį su Respublikos prezidentu 
A. Smetona, tuo nustebindamas žurnalistikos asus, per 

k a z i m i e r a s  P ū r a s

Pusiaukelėj atgulęs amžinybei
1938 metais „Naujojoje Romuvoje“ (Nr. 39–40) buvo išspausdinta Petro Rimkūno apysaka 
„Į žemę krito žiedai“ (1943 m. išleistoje šio autoriaus beletristikos knygoje „Kiemėnų kaimas“ 
publikuota pakeistu pavadinimu „Liepsnabarzdis“). Tai buvo pirmieji dvidešimt penkerių metų 
žurnalisto, jau spėjusio plačiai užsirekomemduoti periodinės spaudos leidiniuose, tarp jų ir 
J. Keliuočio žurnale, debiutavusio su publicistiniais straipsniais „Ūkininkų vaikų mokymas“ 
(1934, Nr. 174/175), „Valsčiaus viršaitis“ (1938, Nr. 19) kūrybiniai bandymai beletristikoje. Iš 
kelių publikacijų Petro Rimkūno romuviečiu gal ir nepavadinsi, tačiau Juozo Keliuočio skelbtos 
idėjos šiam tragiško likimo kultūros darbininkui buvo labai artimos.

šešiolika metų neįstengusius prasibrauti į prezidentūrą. 
literatūrai skirtuose puslapiuose savo kūrinius skelbė 
Universiteto humanitarai – K. bradūnas, m. Indriliūnas, 
p. jurkus, b. Krivickas, E. matuzevičius, p. Zablockas. 
Ne tik gimnazisto, bet ir studento vasaros prabėgdavo 
tėviškėje, bendraujant su kiemėniečiais. jų gyvenimiškos 
istorijos paskatino sukurti pirmuosius prozos kūrinius, 
kurie buvo išspausdinti Židiny, Dienovidy, Naujojoje Ro-
muvoje. bandydamas jėgas beletristikoje, Rimkūnas ne-
paleidžia ir žurnalisto plunksnos. Savo straipsniuose, 
dažnai po jais pasirašydamas Rimvydo slapyvardžiu 
bei įvairiais kriptonimais, ne tik gvildena jam artimas 
kultūros problemas, bet nelieka abejingas ir socialiniams 

pakruojo beržynėlyje, apie 1940 m.
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klausimams – rašo apie sunkias Kauno lentpjūvių, au-
dimo fabrikų darbininkų, Universiteto sargų darbo są-
lygas. Nevengia ir jam, stambaus ūkininko sūnui, gerai 
pažįstamų žemdirbių rūpesčių. Atsisakęs širdžiai nemie-
lų technikos mokslų, kūrybingas redaktorius, reporteris, 
publicistas 1938 m. žurnalistiką studijavo paryžiuje. grį-
žęs dirbo šv. Kazimiero draugijos leidykloje, XX amžiaus 
redakcijoje. bendradarbiavo Sakalo leidykloje, valstybės 
radiofone. Iš vokiečių kalbos išvertė S. berghoffo apysa-
ką jaunimui Be motinos.

Nuo 1938 m. petrą Rimkūną Kiemėnuose matyda-
vome rečiau. vedęs iš linkuvos kilusią Aleksandrą braz-
džiūnaitę, su kuria drauge mokėsi gimnazijoje, atostogau-
davo uošvijoj, prie Kruojos įsikūrusiame Kvedarų kaime. 
Užtat keturiasdešimtųjų liepą, jau „prie naujos valdžios“ 
gavęs prenumeruojamo vaikų žurnalo Žvaigždutė nume-
rį, apsidžiaugiau, ant užverstinio viršelio išvydęs Rimkū-
no nuotrauką su prierašu – tai naujas žurnalo redaktorius 
(deja, leidinys, kaip ir visa nepriklausomos valstybės pe-
riodinė spauda, netrukus buvo uždarytas). Karo metais 
dirbo maironio lietuvių literatūros muziejuje, kuriam va-
dovavo b. brazdžionis. čia užsimezgė nuoširdi jųdviejų 
draugystė. muziejuje kruopščiai rinko ir sistemino lietu-
vių dailiosios raštijos palikimą, iš kurio vaikų žurnalui 
Žiburėlis parengė turiningas apybraižas apie m. Dagilėlį, 
S. Daukantą, g. petkevičaitębitę, j. lindęDobilą, m. va-
lančių. ypač reikšmingi Rimkūnui buvo 1943ieji. Sakalo 
leidykla 10000 egzempliorių tiražu išleido jo beletristikos 
knygą Kiemėnų kaimas su grafiko A. Kučo iliustracijomis 
bei užsklandėlėmis ir romantine dedikacija Broliams kie-
mėniečiams, gal kiek ir patetiškai bylojančia apie garsų 
šiaurės lietuvos sodžių, žmonių gyvenimo būdą, tra-
dicijas, meilę gimtajai žemei. į beletristikos knygą, kuri 
kartais kritikų vadinama novelių romanu (p. Naujokai-
tis. Lietuvių literatūros istorija, t. 4. – čikaga, p. 455–456), 
sudėtos šešios sakmės, atskleidžiančios psichologines ir 
moralines kaimo žmogaus problemas. Skaitėme, ieško-
dami gyvenimiškų atitikmenų, personažų prototipų, ir 
džiaugėmės radę. ypač vaizdingas nepaprastos audros 
ir jos padarinių aprašymas, įsimintinos humoro kupinos 
piršliavimo scenos, taip pat aštriais socialiniais kontras-
tais angažuota samdinės onos balandaitės ir jos pavai-
nikio sūnaus, parsinešto kraitelėje iš tarnystės latvijoje, 
istorija, tiesa, autoriaus užbaigta jau ne kiemėnietiška 
autentika. Tais pat metais Rimkūnas išleidžia pasaką 
vaikams Našlaitėlė, o žurnale Savaitė už konkursui pa-
teiktą novelę Juoda skepetaitė, pasirašytą A. brazdžiūnaitės 
(žmonos mergautinė pavardė) slapyvardžiu, laimi premi-
ją, tačiau slapyvardžio nebeatskleidė. 1943 m. visuomenę 
pasiekė turiningas Varpo literatūrinis almanachas, išleis-
tas ne Kaune, kur spausdinamą žodį akylai sekė budri 
nacių cenzūra, o šiauliuose. jo sudarytojas rašytojas Ka-
zys jankauskas, reikliai atrinkinėjęs poetų, prozininkų, 
dramaturgų kūrinius, – atsisakęs spausdinti v. mačernio 
Sonetus, nes autorius tokiam leidiniui esąs pernelyg jau-
nas, – Rimkūną pristatė net dviejose pozicijose: išspausdi-
no novelę Ašis ir išsamią knygos Kiemėnų kaimo recenziją. 
(Antroje K. jankausko memuarų Ne pirmas kartas knygoje 
(1993) pateikiama įdomi medžiaga apie sudėtingas Var-

pų sudarymo bei išleidimo peripetijas (p. 258–265). Au-
torius pasakoja, kaip jis, nedaug ką išpešęs almanachui 
iš vilniaus rašytojų, pavargęs atsidūrė Kaune ir, dieną 
susitikęs su p. Rimkūnu, užsiprašė pas jį nakvynės. Rim-
kūnas sutikęs, tačiau, kai vakare svečias pasibeldė į jo 
duris, šeimininkas jam „parodęs špygą“. K. jankauskas 
už patirtą nuoskaudą nepašykšti Rimkūnui necenzūrinių 
žodelių (p. 265), tačiau dėliodamas almanachą, sąskai-
tų nesuvedinėjo – priešingai, stengėsi visuomenei jauną 
rašytoją pristatyti prideramai.) vokiečių okupacijos me-
tais, kai juridiškai neveikė jokia kūrybinė organizacija, tai 
jau buvo savotiškas rašytojo statuso pripažinimas. Karo 
metais Rimkūno rašymo stilius, sprendžiant iš spaudoje 
paskelbtų apsakymų, artėjo prie nuosaikaus realizmo. 
žiemgalos kaimo žmonės – tik dabar jau ne tėvonijos, bet 
uošvijos krašto – jam ir toliau liko arčiausiai prie širdies. 
jis geriausiai pažino jų gyvenimo būdą, vaizdavo juos 
jautriai, gerai įsijausdamas į vidinį jų pasaulį. Tą sodietiš-
ką mūsų grožinės literatūros esatį jis bandė analizuoti bei 
pagrįsti ir eseisto plunksna. 1942 m. periodikoje paskelb-
toje ir atskira knygute išleistoje studijoje Kaimas ir lietuvių 
literatūra autorius, apžvelgęs mūsų grožinę raštiją nuo jos 
ištakų iki paskutiniųjų nepriklausomo gyvenimo metų, 
teigia, kad lietuvių literatūra pakilimo etapais visuomet 
buvo glaudžiai susijusi su kaimu. vertindamas K. Done-
laičio, m. valančiaus, A. baranausko, j. Tumovaižganto, 
v. Krėvės kūrybą, jis akcentuoja mintį, jog kaip tik kai-
mo problematika parašytomis knygomis šie kūrėjai pelnė 
klasikų vardus, nes rašytojas, vaizduodamas giluminius 
veikėjų ryšius su gimtąja žeme, gali subtiliau atskleisti 
žmogaus dvasinį pasaulį, turi daugiau galimybių pasi-
naudoti lietuvių kalbos lobiais. pasak autoriaus, grožinė 
raštija tarpsta ir klesti tik tuomet, kai joje atsispindi pla-
čiausių tautos sluoksnių gyvenimas.

1944ųjų pavasarį Rimkūnas parengė naują apsa-
kymų rinkinį Kruojos dukterys. Iš pavadinimo galima 
spręsti autorių šį kartą į knygą sudėjus pakruojietiškas 
istorijas. Ketvirta spaudai parengta knyga byloja, kad 
rašytojas sunkiais karo ir dvasinės deformacijos metais 
dirbo intensyviai, tarsi nujausdamas tragišką lemtį. Deja, 
Kruojos sakmės leidyklos nebepasiekė... Rytų frontas 
neišvengiamai artėjo prie lietuvos. Daugeliui tautiečių 
iškilo skausminga apsisprendimo dilema – trauktis ar 
likti tėvynėje. vieniems apsisprendimą lėmė pirmaisiais 
sovietijos metais patirti išgyvenimai, kitiems – darbinė 
charakteristika vokiečių okupacijos laikotarpiu. Rim-
kūno kūrybinė veikla, kiek teko susipažinti peržvelgus 
p. mikelinskaitės sudarytą šio autoriaus kūrybos Biblio-
grafinį sąvadą, kurį 1994 m. išleido pasvalio mariaus Ka-
tiliškio centrinė biblioteka, naujų iššūkių akistatoje buvo 
gana neutrali, išskyrus apysaką Ant prakaituotos žemės, 
išspausdintą novelių romane Kiemėnų kaimas. Tai jau 
minėta onos balandaitės pavainikio sūnaus, parsinešto 
ryšulėlyje iš tarnystės latvijoje, istorija – vargana kūdi-
kystė, vaikų patyčios, kiemėniečių pagarba jau subren-
dusiam, pas ūkininką Ušvilą prakaitą liejančiam myko-
lui balandai, svajojančiam apie nuosavą žemės lopinėlį, 
kuriame su morta galėtų susukti jaukų šeimos lizdelį. 
Tačiau keturiasdešimt pirmųjų birželio įvykiai viską su-
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jaukia. Karui prasidėjus, mykolas, palikęs besilaukian-
čią savo moterį, su šeimininko sūnumis išeina į mišką 
ir visi žūva... šis Rimkūno kūrinys su skausmingomis 
gyvenamojo meto realijomis iš tiesų yra nauja 1937 m. 
Židinyje (Nr. 10) išspausdintos apysakos redakcija, pa-
pildyta tragiškų birželio sukrėtimų – tremčių, pyliavų, 
karo pradžioje kilusio pasipriešinimo – ženklais. Nors 
Kūrybos žurnale (1944, sausis, Nr. 1) knygą Kiemėnų 
kaimas recenzavęs pulgis Andriušis psichologiškai ne-
motyvuotus mykolo balandos rezistencinius veiksmus 
pavadina autorine agitacija, apysaka įaudrintoje to meto 
visuomenėje neliko nepastebėta, juolab kad ji atskira 
knygute Kaune pasirodė karo pradžioje – dramatiškiau-
siomis šiam miestui dienomis (1941. 06. 29), o 1942 m. su 
tęsiniais buvo spausdinama vilniškėje Naujojoje Lietuvoje. 
grėsmingai besiklostančios situacijos akivaizdoje auto-
rius suprato, kad už šį kūrinį jam nebus atleista. Rim-
kūnams, auginantiems trejų metų dukrą ir besilaukian-
tiems šeimos pagausėjimo, apsisprendimas buvo itin 
skausmingas. Ir vis dėlto liepos viduryje, Kvedaruose 
jau gaudžiant patrankoms, šeimos galva atsisveikina su 
dukrele ir žmona, vildamasis po trijų mėnesių sugrįž-
ti, o iš tiesų palikdamas jas nežinomybėje. Iškeliauja jis 
su svainiu Antanu brazdžiūnu, studijavusiu technikos 
mokslus, į Stačiūnų siauruko stotelę, pasiėmęs nešulėly 
šūsnį savo kūrybinių darbų, pabaigtų, pradėtų. po var-
ginančios kelionės jiedu rugpjūčio 8 d. atsiduria vienoje. 
čia, apsigyvenęs viešbutyje, tęsia kūrybinį darbą – prie-
šokiais rašo romaną, dienoraštį. Austrijos sostinėje ir 
jos apylinkėse buvo ir daugiau mūsų rašytojų – Krėvė, 
brazdžionis, bradūnas, Kralikauskas, žitkevičius. visi 
tikėjosi, kad čia pavyksią išvengti pragaro, kuris dviem 
frontais jau mala vokietiją. bet nuo likimo nepabėg-
si. Rugsėjo 10 d. per sąjungininkų aviacijos antskrydį 
bombos užverčia luitais įėjimą į viešbučio rūsį, kuriame 
slėpėsi dalis viešbučio gyventojų, tarp jų – ir petras Rim-
kūnas. Kokia beprasmiška mirtis, sužinojęs apie kolegos 
žūtį apgailestavo b. brazdžionis...

petras Rimkūnas iš mūsų kultūrinio gyvenimo akiračio 
buvo išnykęs beveik visą penkiasdešimtmetį. Tik va-
karuose atsidūrusi kūrybinė inteligentija periodikoje jį 
prisimindavo, spausdino jo kūrybą. Atgimimo metais 
ir lietuvoje bandyta grąžinti šį kultūros darbuotoją į 
literatūrinę aplinką, tačiau kiemėniečių iniciatyva pa-
kartotinai išleista beletristikos knyga Kiemėnų kaimas, 
pasirodęs fotografuotinis Našlaitėlės leidinys bei keli 
straipsniai buvo labiau regioninio pobūdžio kultūrinė 
apraiška, likusi mūsų literatūros, ryškiai praturtėju-
sios iš priverstinės emigracijos sugrįžusių rašytojų kū-
riniais, paraštėje. pusiaukelėj atgulęs amžinybei tarsi 
liko niekieno zonoje. Dingo ir dauguma rankraščių. Tik 
gražiausiose vienos kapinėse miesto municipaliteto rū-
pesčiu pastatytas kuklus paminklas ženklina rašytojo 
amžinojo poilsio vietą. Atsiradus galimybei, dukra Da-
nutė bagdonienė su šeima aplankė tėvo kapą, gražiai 
tvarkomą ir prižiūrimą...

2001 m. balandį literatūriniame renginyje Rašytojų są-
jungos klube teko susitikti su iš jAv atvykusiu bernar-
du brazdžioniu. pašnekesys beregint pakrypo abiem 
svarbia tema – apie petrą Rimkūną. poetą domino ra-
šytojo artimųjų išgyvenimai Kiemėnuose, jo tėviškės 
likimas. pasidžiaugęs, kad kraštiečio atminimas gražiai 
saugomas, brazdžionis pakreipė kalbą apie Rimkūno 
kūrybinį palikimą, kuris, pašnekovo žodžiais, likęs tau-
tos užmaršty. jo nuomone, būtina surinkti periodikoje 
spausdintas noveles, atkurti dingusį apsakymų rinkinį 
Kruojos dukterys ir sudaryti žurnalistinių darbų tomą. Iš 
pokalbio susidarė įspūdis, kad poetas, šiltais žodžiais at-
siliepęs apie petrą Rimkūną los Andželo lietuvių spau-
doje (ši medžiaga 1994 m. buvo perspausdinta savaitraš-
tyje Literatūra ir menas), ruošiasi apie šviesios atminties 
kolegą dar kažką rašyti, gal minint artėjančias 90ąsias 
gimimo metines (2003), juolab kad atsisveikindamas pa-
prašė mano adreso ir telefono. Kokiam kitam tikslui tas 
kiemėniečio informacinis balastas mūsų poezijos dai-
niui reikalingas, jei ne papildyti ar patikslinti duomenis 
ką tik apšnekėta tema. Deja, praėjo truputį daugiau nei 
metai nuo mudviejų susitikimo, ir bernardas brazdžio-
nis išėjo... Taurus ir prasmingas poeto rūpestis (ar įsipa-
reigojimas?) grąžinti petro Rimkūno kūrybinį palikimą į 
viešojo kultūrinio gyvenimo erdvę liko (o gal tebelieka?) 
neįgyvendintas – šimtmetį pasitikome ir palydime su 
apytuščia kraitele. Kitąmet tos beprasmiškos žūties sep-
tyniasdešimtosios metinės... o juk kitas pasvalietis, petro 
Rimkūno amžininkas, iš pušaloto krašto kilęs Antanas 
vengris, su kuriuo kiemėnietis drauge studijavo vytau-
to Didžiojo universitete, kurio kūrybiniai darbai, kaip 
ir petro Rimkūno, buvo spausdinami Naujojoje Romuvo-
je bei Varpo almanache, pernai vilniuje gražiai atšventė 
savo šimto metų jubiliejų. Kiekvienam savas likimas... 
Ir vis dėlto šių eilučių autoriaus neapleidžia mintis – jei 
tragiškomis visai lietuvai dienomis ne greitomis aktu-
alizuota apysaka Ant prakaituotos žemės, galbūt likimas 
petrui Rimkūnui ir jo šeimai būtų susiklostęs palankiau.

petras Rimkūnas su žmonos (pirma iš dešinės, šalia stovi bernardas 
brazdžionis) tėvais brazdžiūnais (sėdi)
Nuotraukos iš maironio lietuvių literatūros muziejaus
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*** 

– – – – – jau seniai užmiršau, ką turėjau tik šiandien: 
ant karnizo – lyg paukštis mieguistas – vienatvės motyvas 
pusiausvyros mokosi,

kad pakiltų, kai žemės trauka atskils nuo sparnų – – – 

ant palangės dulkes lesios, kiek raiša, mirtimi pasivertusi varna-senutė, 
savo šviesų karkimą įslaptinus, tarsi hegzametrą, 
kiek lengvesnė už orą, išmintingesnė už tylą, nuo palangės lesios

savo išbaigto skrydžio žemėlapį – – –

štai stebiu ir tikrai nežinau, ar dangus reikalingas, nors galiu tau atplėšti 
gal tris debesų karalystes, kada rankos per lengvos, o lūpos – sudilo, 
tiktai nugarą spaudžia krepšelis

su paukščių šešėliais.

***
 
nakties pagairėje – susitikimų spektakliai – 
ryškėjame klevo sulos lašeliuose, 
mus transliuoja be perstojo: 
 
finalinėje scenoje užsidegs teatras – 

ugnies liežuviais žingsniuosime – 
nelyg vandens paviršiumi. 
Ar tai kada nors pasibaigs? 

***

neatsispindžiu vandeny 

      –  –  – įsivaizduoji galėčiau šokti tango 
      galėčiau per griovį 
 
      įsivaizduoji galėčiau kvepėti kalmarais 
      tarp tavo delnų – galėčiau 
 
                               čiuptuvais gaudyti vėją
                          povandeninį – įsivaizduoji

nemetu šešėlio – – – 
 

***

mano raganos paparčiais nužydėjo,
visos pilnatys į pasagas susilenkė,
naktys išmelžė dievo karvutes,
saulė praganė perkūno jautukus –

iš siratų aš iš siratų

o kad taip turėčiau dantis, kad taip gomurį
sutrauktų putino uogos,
kad vaivorykščių į akis prikristų,
kad vingiorykštės anglį iš plaučių iššluotų –

iš siratų aš iš siratų

tarsi vėjo melodija elektrinio karviaganio plauku –
nesugaunamai lekia ir taškosi mano kraujas,

o kad širdį čiobreliai su bitėm apeitų
iki pat proto –

iš siratų aš iš siratų –

paplotėlis kalėdinis – vanduo ir miltai

V i k t o r a s  R u d ž i a n s k a s
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Jaunavedžiai iš praeities

vakarėjant paežere 
susikibę už rankų – 
du senukai 
 
jis su kostiumu 
pasirišęs varliukę 
 
ji su balta skarele 
lyg iš Justino eilėraščio 
 
kurkia varlės sutartines 
nesutardamos 
po senovei

***

kai tu geri kavą –
(ir aš tai žinau) –
žemė nustoja kvėpuoti

kai žemė nustoja kvėpuoti
iš tavo plaukų pakyla bitė
su mano delnų linijom sparnuose

iš tavo plaukų pakyla bitė
ir skrenda numirusi
o tu – – –

               – – – ir aš tai jaučiu

***

tapsiu negirdimu pokalbiu su tavimi 
prisirysiu liūdesio maldų šviesos 
kažkas padės gėlių prie galvos 
ir pasakos legendas kurių nebuvo 
į tolį atsidus į saują nutils 

***

lyg pulsui apkurtus nesurenka akys peizažo 
išties neapkurtus vien ganosi avys per baltos 
per baikščiai rupšnoja parudusią žolę per žalią 
ruduo namuose o sodelyje tyli pelėdos 
 
langinės užkaltos ir durys seniai nesivarsto 
tai kaip be manęs išgyvena nukaršėlis kaukas 
pelėsį iš spintos kaip jis be rankų išvaro 
kas užkaičia didelį puodą dilgynių sriubos 
 
dabar nežinau ar vandens dar yra šuliny 
ar kūdroje veisiasi varlės ar peri varnėnai 
per ligą užleistą kurios nugalėt negaliu
nesurenka akys peizažo – avys užžėlė

poezijos pavasario laureatas viktoras Rudžianskas Salovartėje, 2008. K ęS T U čI o  S v ĖR I o  nuotrauka
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***

už mane kažkas vis dar liūdi, 
kad pasibaigė liūtys
ir išsitrina Lietuva iš vosilkų,
kurios nežydės mėlynai,
nors girdėsiu, kaip žydi
radijas, pilnas žodžių,
nežinau, apie ką – tos kalbos
mano ausys nemoka, 
laimė, užčiuopia pirštai sagelę 
iš Kukučio kepurės: 
ji mane – lyg per Lietuvą – kalbina, 
po lašiuką iš čiaupo – varge, lyja, girdžiu, 
be dangaus tas lietus 
ir be aukščio, bet lyja – 
o lėktuvas pakyla iš juodųjų laukų –
lyg vosilka.

***

Šimtas dvidešimtoji diena –
lietus ir sniegas –
išryškina žvirblius,
visa – kaip ten.

Byra grūdai
nuo užkalbėjimų,
sklindančių iš žemutinio
svastikų slėnio.

Snieguotame lietuje,
kojomis
vis labiau nesiekiu dugno.
Vis labiau skęstu.

Praplaukia
ledo laku išblizginta
keleivinė –
kaip man išlipti? –
palydžiu ją akimis.

Lietaus protas
yra už sniego ribų.

Taip ir sugrįši –
nesiekdamas padais

***

Susirgo dangūs 
 
Debesys pūliuoja 
 
Saulės spinduliai 
Pūslėmis ant nugarų 
 
Kraunasi žmonės 
Naktimis skruzdėlynus 
 
Ateis mėnulis 
Ir užklos nosine

***
 
troškau kad tai būtų melas

10 dienų ir naktų –
uždengtas ąsočio pilve
kankinausi

dar 10 dienų ir naktų –
be tulžies
stengiausi išsiginti

vėl 10 dienų ir naktų
be oro
prisiekinėjau atsižadėsiąs

ir vėl 10 dienų ir naktų –
be vandens
troškau numirti

o tik ąsotį atvožė –

pažvelgiau –
ir užsidegė
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i. trys vakarai
mažasis  tr ipt ikas

t R e č i a d i e n i o  Va k a R a s . 
Pa s k u i   n a k t i s  B e  P o i l s i o
jis atsirakina duris, energingai jas atidaro, peržengia 
slenkstį ir įeina į vidų. judesiai tikslūs, ramūs, nėra nė 
mažiausios dvejonės, jog jis nežino, ką daro, – jam čia 
viskas sava, pažįstama. prieškambaryje stabteli, padeda 
ant lentynėlės skrybėlę, nusivelka apsiaustą ir dar kurį 
laiką kiek delsia, paskui ryžtingai delnu apglėbia kam-
bario durų rankeną, įeina, apsižvalgo, lyg klausdamas, 
ar čia yra laukiamas. patalpos daiktai tarytum krūpteli, 
bent įžengusiajam į kambarį taip pasirodo. bet tik mi-
nutėlę, akimirką jo žvilgsnis apsiblausia, vėliau vyzdžiai 
prasiplečia, lūpos prasiveria ir pasigirsta žodžiai:

– Sveiki, mielieji, aš vėl esu su jumis. laukėte?
Ryškaus atsako nepasigirsta, bet tarytum kokie šuše-

siai prašlamena pasieniais ir palubėmis. prieš atsisėsda-
mas į savo krėslą, jis dar kartą apžvelgia patalpos erdvę, 
lyg tikrindamas, ar jam nesant neįvyko kokių svarbių 
pakitimų – baldai savo vietose kantriai laukia šeiminin-
ko prisilietimų. juos nugulęs plonutis dulkių sluoksnis 
virpteli, bet nepasitraukia. žvilgsniu paglosto lentynoje 
suguldytų knygų nugarėles – jo knygų; linkteli ant sienos 
kabančiam prezidento portretui – jo prezidento. Tada ap-
sigręžia, pasitempia ir atraportuoja:

– Užduotis sėkmingai vykdoma, jokių trikdžių ne-
pastebėta, – sėsdamas į krėslą dar kartą linkteli portre-
tui, virš kurio šviečia didelių raidžių užrašas pIRmASIS 
ATKURToS lIETUvoS pREZIDENTAS vyTAUTAS. 
padėjęs delnus ant ranktūrių, ištiestas kojas atremia į sker-
sinį, nugarą atlošia, patogiai susivienija su atkalte ir ima 
lengvai sūpuotis. palinkdamas pirmyn ir atgal, senolis 
baldas negarsiai girgžteli, lyg atsidūsta, lyg suaimanuoja, 
bet nei ryškesnio protesto, nei smagesnio džiugesio neiš-
reiškia. patogiai krėsle išsidrėbusį sėdintįjį apima palai-
mingas snūdas, ir jis užveria vokus. Kai blakstienos šiek 
tiek pakyla, jo vyzdžiai susiduria su ano akimis, skvarbiai 
žvelgiančiomis į jį iš paveikslo, kabančio priešais ant sie-
nos. priartėdama ir nutoldama sėdinčiojo galva kiekvieną 
kartą nežymiai linkteli, bet kūnas iš vietos nepajuda, tik 
delnai tvirčiau suspaudžia  krėslo ranktūrius, o iš pravertų 
lūpų išsprūsta keli nelabai rišlūs garsai:

– Kabi... – džiugiai viduje sukikena, – ir kabėsi... il-
gai, ilgai čia būsi. – Kūną ir dvasią apgaubia jaukus pa-
laimos rūkas.

V y t a u t a s  G i r d z i j a u s k a s

Pauliaus čvyrino gambitas
Didysis novelių triptikas

Mylėtam broliui atminti

– Kabu, – pasigirsta patvirtinantis atsakas, tik balsas 
atsklinda ne iš paveikslo, eksponuojamo prieš nosį, o nuo 
lubų iš už nugaros. Sėdinčiojo kaktos oda krusteli, šner-
vių lezgeliai plasteli, o ausyje lyg dilgteli, lyg skambte-
li, bet pozos jis nepakeičia, judesių nesustabdo. – Kabu, 
kabu, bet nekabėsiu, įgriso, – žodžiai suskamba garsiau 
ir įsakmiau, lyg nekantraudami ar kažko reikalaudami.

Sėdintysis nustoja linguoti, nukelia kojas nuo skersi-
nio, atremia į grindis, o galvą lėtai lėtai pasuka į tą pusę, 
iš kur sklinda garsai. žvilgsnis pirmiausia užkliūva už 
apavo – įkapių šlepetės. paskui pakyla aukščiau, apglėb-
damas pėdas, blauzdas, kelius, ir sustingsta ties šakumu.

– Ko spoksai lyg avinas į naujus vartus, stokis, iš-
tiesk nugarą, man reikia nulipti, – krinta įsakmus palie-
pimas. – pabodo čia kaboti ir laukti, kol teiksies mane 
išlaisvinti.

Sėdintysis nors ir neskuba vykdyti nurodymų, bet iš 
savo krėslo nerangiai pakyla, apsigręžia, žengia žingsnį 
kabančiojo ir kalbančiojo link.

– Arčiau, arčiau, – paragina ryžtingas balsas iš vir-
šaus, – pakišk petį, kad būtų į ką atsiremti. – Iš pradžių 
jis uždeda vieną pėdą ant dešinio peties, paskui kitą – 
ant kairiojo, pasisiūbuoja, tikrindamas, ar tvirtai stovi, 
tada nusiima virvę nuo kaklo ir, prisilaikydamas ranka 
už kilpos, lengvai strykteli ant stalo, o nuo jo ir ant že-
mės. pasitraukia kėdę, prisėda, alkūnes susmeigęs į stalo 
viršų, žvilgsnį įremia į šeimininko veidą. – Tai sugrįžai, 
a... – lyg patvirtina, lyg paklausia, lyg pasišaipo, – po 
sunkių darbų, che, che...

– Kas toks būsi? – neatsakydamas šeimininkas pats 
paklausia ir atidžiau apžiūri išsivadavusį iš kilpos pa-
karuoklį: vidutinio ūgio, kresnas, apkūnus, tik kažkoks 
išsausėjęs, matyt, ilgokai kabojo. Eilutė tamsi, bet ne vi-
sai juoda, kiek pablukusi. Ant galvos tikra žilų plaukų 
kupeta, tik barzdos šeriuose ryškios tamsios sruogos.

– Kas būsi, kas būsi? – lyg rimtai nusistebi, lyg nu-
sišaipo pašnekovas. – lyg nežinotum ar nepažintum – 
paulius čvyrinas, kas gi daugiau.

– Neskiesk, čvyrinas esu aš.
– Kažkada gal ir buvai, bet dabar jau nesi.
– Aš – čvyrinas. visada buvau, esu ir būsiu.
– Nesi ir nebūsi, nes tu dabar vyturys, čyru vyru 

pavasaris, – vypteli.
– Tu gal koks žvyrinas, šlyvinas, gal net pats Du-

šanskis Nachmanas, bet nieku gyvu ne čvyrinas.
– Tikrų tikriausias čvyrinas, tikrų tikriausias pau-

lius, nors kadaise gal viskas ir buvo kitaip.
– Kaip kitaip? – reikalauja patikslinimo šeiminin-

kas. – Kitaip būti negali: buvau, esu ir būsiu partizanas 
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čvyrinas. 1949ųjų kovą davęs priesaiką kovoti su oku-
pantais ir šalies pavergėjais. Ir taip įsitraukęs į sunkų ir 
kruviną išsivadavimo karą... paskui ilgus metus gula-
guose kalintas.

– Naujieną apreiškė rezistentas, lyg nežinotų, kad aš 
lygiai pusantro dešimtmečio anksčiau – 1934 – tokią pat 
priesaiką esu davęs kovoti su nekenčiamais prispaudė-
jais ir tokius pat gulagus Kauno sunkiųjų darbų kalėjime 
esu perėjęs.

– o kokius veiksmus esi atlikęs 1941, 1945 ir vėles-
niais metais, a?

– lygiai tokius, kokius esi pats padaręs 2011 ir ko-
kius darai dabar.

– Tu žudei, kankinai ir tyčiojaisi iš aukų kūnų.
– o tu žudai ir tyčiojiesi iš laisvės dvasios, iš žmo-

giškumo, net iš broliškumo.
– Ką? Tu nori pasakyti, kad aš – tai tu, o tu – tai aš.
– Aš noriu pasakyti, kad anais tarpukario metais aš 

buvau tavimi, o šiais Atgimimo pralaimėjimo ir depre-
sijos metais tu tapai manimi. Ir tavieji Dialogai tai nepa-
neigiamai įrodo.

– melas, apgaulė, klejonė, mes visada buvom priešai.
– mes visada buvom draugai, beveik broliai. juk ir 

mūsų vadai, ir programos, ir vieši lozungai tie patys, o 
abreviatūros raidė į raidę sutampa – TSKp.

– Kas, kas? lozungai, vadai, abreviatūros? Tu gal 
visai tame savo Izraelyje nuprotėjai.

– visus tuos popierizmus išsiversk į paprastų žmo-
nių kalbą, gerai įsižiūrėk, kas ten ant sienos kabo, ir pa-
matysi, kad viskas pritampa ir sutampa.

– Kas, kas... prezidentas vytautas, mano preziden-
tas.

– prezidentas, che, che, prezidentas... galėčiau aš ir 
apie jį, ne tik apie partijų programas ir lozungus, ir apie 
tą tavąjį naująjį veikalą šį bei tą daugiau pasakyti.

– Tai sakyk, ko laužais? vis suki aplinkui, vis krei-
vini, vis kažkaip žydiškai, suktai.

– jeigu jau paminėjai mano tautą, tai štai ką aš tau 
paporinsiu: apie žmogų, kuris yra tau padaręs ką nors 
gera, nors ir nedidelę paslaugą suteikęs, bet parodęs šir-
dį, nieko bloga niekada apie jį neprasižiok, nes tai bus ne 
tik paprasta kiaulystė, bet ir mirtino atpildo reikalaujan-
tis nusikaltimas. žydų tauta tai žinojo nuo senų senovės 
ir savo papročių laikosi iki šiol. Tuo tarpu lietuviai daro 
priešingai: prišika prie kaimyno ar giminaičio slenksčio 
ir dar pasišluostyt subinei popieriaus paprašo. Argi ne 
taip ir pats su savaisiais raštais ir karoliukų barstytojais 
darai, homo sovietikus naikintojau?

– Neužkalbinėk danties, duok man faktus.
– faktai, gerbiamasis, yra silpniausioji tavo argu-

mentacijos grandis, – jis kiek patyli. – Apie tą žmogų, – 
kilsteli akis į portretą, – aš žinau daug, bet tau nesakysiu 
nieko, apie tavo „veikalą“ taip pat patylėsiu, nes tai būtų 
tuščias darbas – esi kitos religijos garbintojas. gal ateis 
laikas, patys išsiaiškinsit. yla dažniausiai pati išlenda iš 
maišo, o kas netikra, subyra kaip vaikiškos smėlio pilys, 
jei tik prie jų prisiliečia istorijos ar kito mokslo metodai, 
kai juos pačiupinėja tikrieji profesionalūs tyrėjai.

– Istorija man – švenčiausias dalykas, mūsų kančių 
ir netekčių, mūsų nelaimingos tautos istorija...

– gal nereikia, gerbiamasis, apie tautas ir apie jų 
kančias – pasiklysime. pats jau ir taip esi velniai žino kur 
nublūdijęs su tais savo dialogais bei homo sovietikais. 
verčiau išgertume, jei turi ko įpilti.

– Aš visada kovojau, – dar nenori pasiduoti šeimi-
ninkas lyg nebūtų išgirdęs pašnekovo pasiūlymo.

– Kovojai, che, che, kovojai... Apmaudu, kad mudu 
akis į akį niekada nebuvom susitikę, būčiau parodęs ir 
įrodęs, kaip ir už ką reikia kovoti. Ir šiandien būtų kita 
šneka. Arba jos iš viso nebūtų.

– Tai dar nežinia, kaip būtų išėję... jei ne tie išdavi-
mai, pardavimai ir visokie kitokie skystablauzdžiai, jums 
kraujo būtų nuleista kur kas daugiau.

– žinojau, kad pats, kaip ir daugelis jūsiškių, esi 
trenktas, bet kad toks subingalvis, nesitikėjau.

– o ką, gal sakysi, kad mūsų laisvės karas buvo ne-
teisingas, kad mes prastai kovėmės, kaip bailiai pasida-
vėm? jėgos buvo nelygios, štai kur problema.

– padarėm ir mes klaidų, – lyg neišgirdęs, ką sako 
pašnekovas, toliau varo pakaruoklis, – vežiojom jus šen 
ten, kaišiojom už grotų, saugojom, kad vienas kitas pro-
tingesnis išliktų, nes manėm, kad bus reikalingas atei-
tyje. Reikėjo daryti kitaip: leisti visiems sulįsti į tuos 
šabakštynus, o paskui paimti napalmą ir susvilinti kaip 
kokią triušieną ar bekonieną.

– Argi jūs kitaip elgėtės? Taip ir darėt – plėšėt, degi-
not, smaugėt, prievartavot...

– Darėm, darėm, bet nepadarėm iki galo, palikom, 
manėm, gal atsikvošės, susivoks kas ir kaip: kiek jūsų, o 
kiek mūsų, ką jūs turit ir ką mes valdom...

– jūs – tai žydai, ar ne? jums vis mažai...
– verčiau įpiltum, jei turi ko, išgertume po burnelę, 

gal lengviau būtų susišnekėti.
– Su pačiu – niekada... buvai ir būsi mano ir mano 

tautos priešas.
– Nemaniau, kad su pačiu taip blogai: tu pats sau esi 

priešas. Nė nepastebėjai, kada pradėjai kariauti pats su 
savimi. Dušanskis virto čvyrinu, o čvyrinas – vyturiu, 
kitaip tarus, nauju Dušanskiu: ir mudu vėl susitikome, 
nors ir išvirkščiame kontekste.

– Tai tu čia viską išvertei, bolševikai visada viską 
daro atvirkščiai.

– o antibolševikai tą išvirkštumą atverčia, vadinas, 
daro tą patį.

– priešingą, bet ne tą patį.
– Tai ir susitarėm, dabar galėtumėm išgerti po tau-

relę, jei įpiltum.
– jei bus ko ir į ką, gal ir įpilsiu, jei pats nebūsi išmau-

kęs. juk jūs niekada nieko nepaisėt – rijot, šlamštėt, laužėt.
– gal ir būčiau paragavęs mažumėlę, nes mačiau – 

turi prisikaupęs šūsnis atsargų, tik nebuvo kaip nulipti, 
pats dingai kaip bezdalas vandeny. Ir rakto nuo sandėlio 
niekam nepalikai.

– Dingai, dingai... Sakiau, kad niekur nebuvau išvy-
kęs. Tu tai davei į pėdas, net toje savo Haifoje atsidūrei.

– Tėvų ir protėvių žemė, šaknys – nepajėgiau tai 
traukai atsispirti, nors mano dvasia, kaip gerai žinai, čia 
liko ir neblogai laikosi.

– jei jau atvirai, – vypteli šeimininkas, išmaukęs tau-
relę, – dvasiškai aš visada buvau už jūrų marių.
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– Na štai ir priėjom prie tos pačios išvados, saliut, – 
išgeria, patyli. – jei būtum buvęs kiek apdairesnis, būtum 
galėjęs kur kas daugiau laimėti, gal aš būčiau pamėginęs 
patį pasiimti. Ten būtum aptikęs tikrų tikriausių brolių – 
pas mus tokių nukvaišėlių pilna.

– Na, tu jau visai – pasiimti... lyg aš būčiau koks 
parsidavėlis Narbutas ar tas, kaip ten jį...

– juozas markulis? šitą vyrą turi galvoje?
– markulis, markulis – išdavikų išdavikas. Ta bjauri 

pavardė vis kažkaip užkrinta. jei ne jo šunybės, viskas 
kitaip galėjo pakrypti.

– galėjo, kur negalės, – vaiposi priešais sėdintysis 
ir laižyte išlaižo taurelę. – Naivuolis tas tavo markulis, 
tautos gelbėtojas, nacionalistas, prieštaravimų lygintojas. 
Nors galvą turėjo, negali sakyti.

– Tas markulis ne mano, o tavo sėbras, okupantų 
parankinis...

– Taigi, taigi, rankinis, che, che, – vaiposi jis ir pats 
prisipila taurelę. – jei didžiuma tautos tokia kvaila, kad 
nori išsižudyti, kam sukti galvą, kurti planus dėl jos pro-
tinimo ir gelbėjimo, tegu eina sau velniop, net skradžiai 
žemę tegu prasmenga tie banditai. o jis vis savo – gel-
bėti, vienyti, stabdyti...

– laisvės kovų, išsivadavimo karo niekas niekada 
negalės sustabdyti.

– Apie laisvę, vyturėli, gal nereikia, per sunki tema 
tavajai galvelei, nepatemps...

– Kur ne, tik žydai geriausiai išmano apie visokias 
filosofijas, muzikologijas ir edukologijas, o kiti visi mat 
kvailiai...

– juk jūs per visas okupacijas – ne tik per šią – jau-
tėtės kur kas laisvesni, ar ne? o tikrų tikriausiais vergais 
tapot po to vadinamojo atgimimo... žinau, žinau, ką nori 
pasakyti – pinigų. Ir ne tik, paklausyk: visa ko – daiktų, 
žodžių, norų, proto negalių. Tikras vergas laisviausias 

jaučiasi karceryje, tada jis gali protestuoti, daužytis, rė-
kauti, o išėjęs į laisvę, jis pasijunta niekas, nes netenka 
savęs, savojo protesto.

– Tu vėl viską savaip, žydiškai, išverti, manai, kad 
tik jūs verti laisvės, sugebate mąstyti ir vadovauti... o 
mes – niekai, tuščia vieta.

– buvo mąstančių, negali sakyti, kad visai nebūtų 
buvę, bet tik vienetai, išimtys...

– jei nebūtų buvę išdavikų, jei pasaulis mūsų nebūtų 
palikęs vienų, būtume, oho, kaip dar būtume trinktelė-
ję... – šeimininkas mėgina susigrąžinti iniciatyvą.

– Iki minsko ar net Smolensko būtumėte nužygia-
vę, a? o gal Didžiojo kunigaikščio Algirdo vadovaujami 
maskvą būtumėte užėmę, į Kremliaus vartus būtumėte 
dar kartą kardais pasibeldę, Ameriką į protą atvedę? Ko-
votojai, mąstytojai...

– Tas ir yra, kad Amerika mus išdavė, tiksliau, Ame-
rikos žydai.

– Amerika, che, Amerika. lyg nebūtumėte žinoję, 
kad Amerika – tas pats Izraelis. bent jau finansai ir ad-
ministracija tikrai jų rankose. Tai ir pasvarstyk ramiai: 
kuriam galui Izraeliui lietuva? Tokių kaip tu kvailių 
ten nors vežimu vežk, saliut, – pakėlę taureles, abu iš-
geria.

– Kliedi, vyre, kliedi – ir apie Izraelį, ir apie Ameriką. 
žydų valstybės tada apskritai dar nebuvo...

– Izraelis visada buvo, nuo pat Abraomo laikų. Ta 
valstybė ne tik egzistavo kiekvieno žydo sąmonėje, bet 
ir toną pasaulio sandarai davė. žydas – planetos druska. 
juk ir komunizmą, ir tą didvalstybę, SSRS, ar kaip ten 
dabar ją vadinate, ne kas kitas, o žydai sumanė.

– čia tai tu teisus, bet ne visai: bolševizmas taip, jūsų 
išmislas, o dėl viso kito nelabai sutinku. mūsų tautos 
duona ir druska... – krypteli galvą portreto link, palai-
mingai nusišypso. – po juo daug kas kasėsi, bet nepasi-
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kasė. Ir aš neleisiu. Savojo prezidento aš niekam neati-
duosiu, net prisiliesti neleisiu.

– žinojau, kad su tavimi, vyturėli, gana prasti rei-
kalai – aparatėlis sustreikavo. pamėginkim dar šiek tiek 
praskalauti, gal ten kas nors atsipalaiduos, užsives, pra-
dės veikti.

– Atsipalaiduos... viskas taip jau atsipalaidavo, kad 
dabar reikia tik veržti ir veržti. Kol viskas buvo jo ran-
kose, tauta ėjo teisingu keliu, o kai išsprūdo...

– Niekas niekur neišsprūdo ir nenusprūdo – val-
džios vadžios tebėra mūsų rankose, nors važnyčioti ten-
ka per kitus ir kitaip. Negi pats taip nieko nesusigaudai, 
nesiorientuoji?

– pala, pala, o kaip tu čia atsidūrei? – kniosteli šei-
mininkas, maktelėjęs dar vieną taurelę.

– Ką tik juk aiškinau: pats padarei iškamšą, o dva-
sios įpūtė jūsų mūsų Tėvelis, tai taip ir atsidūriau. Dar 
po vieną, a?

– Nieko aš čia nesuprantu, brolau, kažkokia maka-
lynė.

– o kada kas nors ką nors suprato toje jūsų mūsų 
lietuvėlėje, a?

– Išeina, kad kova nesibaigė, tęsiasi...
– priėjom prie varčios, ir vėl nuo pradžios. labanakt, 

vyturėli. padėk įsiropšti atgal į kilpą.
– galėtum panakvot žmoniškai, kita lova yra, pata-

lynės rastume, pakalbėtume.
– Negaliu, neišeina.
– Kodėl negali, kas neišeina?
– Kaip tu prieš mane kovosi, jei vartysiuos tavo lo-

voj? gali ir gandas rastis...
– Koks gandas?
– Kad tu – pedikas...
– Na jau ne – visos mano meilužės: ir slaptos, ir vie-

šos buvo moterys, negi nežinai?
– žinau, žinau, kaip nežinosi – visi žvirbliai apie tai 

čirška... pakišk petį, laikykis, velniai rautų, laikykis, negi 
taip greitai nusilesei? Ačiū, dabar jau pasieksiu... verčiau 
likim priešais, – murmteli svečias, nerdamasis kilpą ant 
kaklo, – vis šiokį tokį užsiėmimą turėsi, nors ir su minu-
so ženklu, o tokioj bedarbystės pelkėj jau šis tas ar ne? 
Atia, vytury. Nors aš dabar labiau vyturys, – pasisukioja 
apglėbęs rankomis virvę, – o tu – Dušanskis.

– pop svajo, čiort – svajo... – apsiversdamas ant kito 
šono, žvilgteli į langą – aušta. – Tai vis per tą žydą, dar 
bluosto nesudėjau, o tuoj teks kilti ir imtis darbo. velnio 
neštas tas Nachmanas, velnių velnio velniop nuneštas, – 
užmerkia vokus.

k e t V i Rta d i e n i o  R y ta s . 
V ė l i au   d i e n a  B e  Va k a R o
Rytą jis budinasi sunkiai. pramerkęs akis, pirmiausia pa-
mato stačiakampę stalo koją, paskui – lentą, paskui – kas 
ant tos lentos, paskui išgirsta žodžių skambesį. Tą balsą 
jis girdi visą laiką, ginčas nesibaigia nei būdraujant, nei 
sapnuojant – tęsiasi. Išsivadavimas... vergovė... laisvės 
karas... laimėjimas – pralaimėjimas, laimė – nelaimė. 
Ne, norėtų jis surikti, ne, išsivadavimas mums būtinas... 
Iš ko išsivadavimas? – vėl išgirsta žodžius, – iš sapno ar 
iš okupacijos? Sapnuosite jūs dar ilgai ilgai, gal niekada 

nė nepabusite. Ne, ne, ne, – protestuoja jo esybė, – aš jau 
išsibudinau, jau keliuosi, jau einu... bet vokų praplėšti 
dar negali ir naktinio snūdo nusikratyti nepajėgia. lyg 
kokio paralyžiaus, lyg narkozės, nors jokių medikamen-
tų pastaruoju metu nėra vartojęs, o ligoninėje gulėjęs gal 
prieš kokį penkmetį ar dar anksčiau.

– laisvė – jums tikra nelaimė, – suskamba žodžiai 
prie pat ausies, ir jis, suvirpėjęs visu kūnu, nusviedžia 
apklotą ir atsisėda. Kieno tas balsas? Kas jį visą naktį ka-
mavo, neleido pailsėti? Tai tas žydas, tas, tas Nachmanas, 
tas Dušanskis, kuris... nors ir išvykęs ir numiręs, tebėra 
čia įstrigęs. Ne tik ten, palubėje, kybantis, bet ir krūtinę... 
Ir smegenyną tebejaukiantis.

Ant stalo du stikleliai ir pusiau nugertas lietuviškos 
trauktinės butelis. Užsieninių gėrimų nei sandėlyje, nei 
sekcijos bufetėlyje niekada nelaikė ir nelaiko. jei ir turi ką 
pasidėjęs atsargai ar svečiui, tai – tik lietuviška produk-
cija, tautiška, bet kad būtų šiąnakt su kuo gėręs, nega-
lėtų būti, neatsimena. Ir kada į lovą įsiropštė neįstengia 
atkurti vaizdo. Iš tikrųjų šįkart miegojo visai ne lovoje, 
o išlankstomame fotelyje, užsimetęs pledą. jei apskritai 
miegojo. gal visą naktį svajojo, planavo, rikiavo, klejojo 
taip pusiau sėdomis, pusiau gulomis... Sapnavo jis ką 
ar nesapnavo, gal visą tą laiką pusiaumiegiu barakadi-
navo, kaip žydai paprastai daro tose savo sinagogose. 
bendravo su kuo nors ar nebendravo, gal tik pats su sa-
vimi diskutavo?

Stikleliai du ir gėrimo gerokai iškliukinta, vadinas, 
bendravo, nes vienas šitiek nebūtų išgėręs. vienas ap
skritai niekada negeria. Ir ne vienas taip pat – yra prisie-
kęs abstinentas. Na, jei ir ne griežtai prisiekęs – abstinen-
to būste jokio alkoholio apskritai neturėtų būti, ateityje jo 
ir nebus, kai užbaigs šią savo misiją. bent vieną iš svar-
biausiųjų jos etapų – asmeninį tautos apšvarinimą. Taip, 
taip, asmenišką, individualų, nes bendrija išskydo, išsi-
draikė, vadinas, būtina pašalinti druzgus, kitaip tariant, 
visus tuos homo sovietikus, kad kertiniams elementams 
būtų lengviau susiklijuoti ar net susicementuoti.

jis krūpteli, pasipurto, susigūžia – rytinė vėsa gnyb-
telėjo, bet šokti iš savo migio dar nesiskubina, nors ir 
reiktų – prieš akis nelengva diena: mažiausiai tris uni-
versitetus teks aplankyti, o jei suskubs, dar ir kokią ko-
legiją, bet tai bus vėliau. Ir ne svajoti ir klejoti reikia, o 
veikti, vadinas, greičiau kilti ir eiti. bet vis dar iš vietos 
nesijudina, nes ten, viduje, giliai giliai, tebevyksta gin-
čas – išsivadavęs jis ar neišsivadavęs, laisvas ar nelais-
vas? Europoje yra įsitvirtinęs ar dar vis po Azijos tundras 
tebeklydinėjantis? paslapčiomis žvilgteli į viršų – palu-
bėje jis tebekabo. Tik ne koks nors stambus balvonas, o 
tik simbolis – mažas mažas Nachmanas Dušanskis, toks 
dušanskiukas pakartas ir pakabintas. Ir ne jis vienas, 
petras Raslanas taip pat. Tas antrasis gal dar svarbesnis 
už pirmąjį – universitetus savo buvimu kažkada sutepė, 
todėl šiandien jis, čvyrinas, privalo juos apkuopti. Iki 
šiol dviejuose frontuose tenka veikti – ideologiniame: 
straipsnių, atsiminimų ir kitų knygų rašymas, ir kasdie-
niame praktiniame švarinant visuomenę nuo sovietme-
čio drumzlių.

šios mintys jį meste išmeta iš guolio. pirmiausia, 
žinoma, reikia tos naktinės puotos ženklus paslėpti. 
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pakėlęs butelį, o į kitą ranką paėmęs stiklelį, minutėlę 
susimąsto. pateliuskuoja – mažiau nei pusė. vienas stik
lelis nekenktų – sielą apvalytų, nes yra apsčiai užsilikę 
to naktinio brudo, kuris savaime neišnyks, norom neno-
rom jį teks naikinti. Taip, taip – naikinti. makteli. pakelia 
galvą, žvilgsnis užkliudo portretą, ir jo veidas nušvinta: 
kodėl taip ilgai delsė, kodėl nepasisveikino ir nepasvei-
kino, labo ryto vienas kitam nepalinkėjo? viskas būtų iš 
karto į savo vietas sustoję.

– Saliut, Ekscelencija, į tavo sveikatą, kad gyvuotum 
ir gyvuotum. Nors tie niekšai ir sukliudė užsidėti Tau 
valdovo vainiką ant galvos, man buvai ir būsi pirmasis 
Respublikos prezidentas. Net pirmesnis už tą pirmąjį – 
vytautų vytautas.

Tie abiejų valdovų portretai mintyse jam visada 
dvejindavosi. šiuokart taip pat. Dabartinis, žinoma, svar-
besnis už aną iš viduriniųjų amžių, tą didvalstybės kūrė-
ją – šitas vytautas tikrą stebuklą padarė, tautą iš pelenų 
prikėlė, pasauliui tikrą siurprizą po nosimi pakišo. Ne-
svarbu, kad kraujo šiek tiek prireikė – jo galėjo būti ge-
rokai daugiau. gal ir reikėjo daugiau – jei blogasis krau-
jas tautai nuleidžiamas, jos stuburas tik sustiprėja. beje, 
buvo dar vienas vytautas – žemaitis, kuris jam taip pat 
brangus, taip pat prezidentas – tas kraujo tautai nuleido 
kaip reikiant ir kiek reikiant. Tą vytautą jis taip pat ant 
sienos buvo pasikabinęs. Ir ne tik portretą – studiją pa-
rašęs, okupacijos laikų prezidento statusą įtvirtinęs. Kai 
darbas jau buvo padarytas, portretą nuo sienos nuėmė, 
o brošiūrėlę į archyvą atidavė, nes kažkaip nesiderino – 
per daug vytautų. vytautas pirmasis, vytautas antrasis, 
vytautas trečiasis... Neskamba – konkuruoja, disonuoja, 
kibirkščiuoja. Todėl tą Didįjį vytautą, daugiausia tautos 
kraujo nuleidusį, ir tą joną žemaitį, okupacijos laikų 
prezidentą, užkišo už spintos... buvo beketinąs dirstelėti, 
ar jiems ten nieko bloga neatsitiko, bet susilaikė – ko jis 
čia šįryt blaškosi? Iš pradžių mintys, regis, buvo gražiai, 
tvarkingai besirikiuojančios, o paskui... Kas paskui? Aa... 
susigrąžina kažkada, gal dar vakar vakare, nutrūkusį tei-
ginį, sumezga siūlų galus: todėl ir dabar negalima leisti, 
kad visai būtų išdraikyta ir pamiršta. visų demokratų ir 
demokratijų subjaurota. būtina pratinti ją prie rankos. Ir 
ne tik prie rankos, bet ir prie proto, grynojo, tautiškojo. 
gal tai tos naktinės diskusijos nuotrupos, frazės? bet ar 
tikrai naktinės, dušanskinės, gal kokios kitos, nors šių 
dienų praktikoje tų diskusijų jis lyg ir privengia – tuš-
čiažodžiavimas. mat seniai žino, kas toks yra, ką jau yra 
nuveikęs ir ką dar privalo padaryti.

butelį su gėrimo likučiais padeda į senąją vietą, o 
pats prieina arčiau portreto. Kažkada čia būta altorėlio, 
žvakelės degintos. gyvam asmeniui žvakes smilkyti lyg 
ir nederėtų. bet šis atvejis juk išskirtinis. šiaip ar taip 
versi, anie vytautai, nors ir labai svarbūs tautai, bet jau 
istorija, praeitis, o šis vytautas ne tik asmuo ar individas, 
jis – simbolis. Atgimimo, Atsimainymo, Atsitokėjimo. 
Nuo visokių bolševizmų atsilaisvinimo, tikrojo išsivada-
vimo. Nuo visokių dušanskių, raslanų ir ročių, nuo viso-
kių homo sovietikų kubilių (tik ne premjero Kubiliaus, 
jis kitoks kubilius), budrių ir meškauskų atsipalaidavimo 
ir pasmerkimo. Ir ne tik simbolis, ir ne tik praeityje, per 
tuos atgimimus, bet ir dabar, šių dienų veiklos kelrodis, 

programinis įnagis. jei kurį laiką ir buvo prigesinęs tas 
liepsneles, – buvo šiek tiek apsivylęs, kai mylimas vadas 
pasislėpė briuselyje ar Strasbūre, – šį rytą vis dėlto vėl 
įžiebs, nes laikas itin svarbus – partizanas čvyrinas ren-
giasi į paskutinį žygį. gal ir ne galų galiausiąjį galutinį, 
bent į šio etapo pabaigą. Knygas rašyti ir leisti, žinoma, 
reikia – kantrus demaskavimo darbas turi savąją vertę ir 
prasmę, bet jis ilgas ir neefektingas – kas perskaitys ar 
neperskaitys, kas supras ar nesupras. parašytu žodžiu 
skaitančiojo neapsvaiginsi, neišgąsdinsi ir neatversi. gal 
tik truputį bakstelsi, padrąsinsi, dirvą ateičiai parengsi. 
Demaskuoti, žinoma, būtina, tautai akis praverti, smege-
nis pravalyti... bet aibė yra tokių, kuriuos keik nekeikęs, 
demaskuok nedemaskavęs, o jie lieka tokie, kokie buvę. 
Ir toliau daro tai, ką iki tol darę. vadinas, tokius būtina ne 
demaskuoti, o naikinti. Ir jis rado būdą, kaip tai padary-
ti. šaudyti jų visų neiššaudysi šiais laikais, nes teroristu, 
džichadistu tuoj būsi apšauktas. Nors vieną kitą labiau 
išsišokusį nugnybti būtų ne pro šalį. Ir, atvirai šnekant, 
jau nugnybta, ir ne vienas, bet tų eilinių homo sovieti-
kų po vieną neišgnaibysi, jiems naikinti tenka naudoti 
kitus būdus...

jis žengia porą žingsnių atatupstas ir ima gėrėtis at-
kurtu altoriumi – žvakelės ramiai dega nemirksėdamos, 
gėlių žiedai smagiai skleidžiasi, apgaubdami portretą. 
Dabar negalėtų tvirtai pasakyti, ar jis pats jų parsinešė 
vakar vakare pareidamas ar kas kitas bus jas čia padė-
jęs. bet kito juk būti negalėjo – buto durų rakto niekad 
iš savo kišenės neišleidžia. Kiek anksčiau, prieš kokį 
penkmetį, viena kita sielos draugė kartais jį ir išsivilio-
davo arba pati išsikrapštydavo iš jo slaptaviečių. bet tai 
jau praeitis. Ir ne tik todėl, kad jo vyriškumas ėmė šiek 
tiek nuvilti, o jokių vaistų, jokios viagros, jis nesutiko 
vartoti, – stimuliatorius būtų sumenkinęs jo tautinį išdi-
dumą, – bet ir todėl, kad neatsirado tokios, kuriai būtų 
galėjęs patikėti slapčiausias savo sielos kerteles. Kitaip 
tarus, įsileisti moteriškę į šventuosius savo užkaborius 
visada yra rizikinga. Apie meilės išdykavimus, šeimy-
nines peripetijas jis dabar apskritai nenori galvoti, kad 
nesumenkintų užsibrėžto tikslo svarbos – apvalyti tautą, 
išgryninti naciją. mintyse tai jau seniai yra padaręs ir su 
Ekscelencija suderinęs, bet praktikoje toli gražu idealo 
nepasiekta. o blogiausia tai, kad, išskyrus Ekscelenciją 
(mintyse tą žodį jis visada mato parašytą didžiąja raide), 
tokių grynuolių vis mažėja ir mažėja. patyliukais jis vėl 
žvilgteli į palubę, pasitikrindamas, ar anuodu ten kabo, 
ar dar kartą neužsimanys pasididinti ir nusibelsti žemyn. 
Ne, nejuda iš vietos. matyt, tai buvo vienas iš jo naktinių 
kliedesių. jei knyga dar nebūtų išleista, tą naktinį dialogą 
taip pat būtų įmanoma įkomponuoti į siužetą, rasti jam 
tinkamą vietą – gana efektingai atrodytų: kita nuomonė, 
naujas požiūris, beveik apvertimas. bet apie tai dabar 
galvoti nėra kada – bus dar tų požiūrių ir tų apvertimų, 
o knyga jau yra, gyvena savo gyvenimą, daro savąjį dar-
bą, todėl jis darys toliau savąjį.

virtuvėlėje išgėręs arbatos ir suvalgęs sumuštinį, jis 
imasi tvarkyti savosios mantos, kitaip tarus, tikrinti ir 
tikslinti amunicijos. Tai nėra labai sudėtingas darbas – 
kuprinėje gyvsidabrio maišeliai tebėra savo vietose, o į 
kišenes įberta sauja kita stiklinių rutuliukų. Negalėtum 
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tvirtinti, kad visa tai atsirado savaime, iš nieko. Reikėjo 
gerai paplušėti ir pasukti galvą, kaip apsirūpinti darbo 
įnagiais. juk nenueisi į parduotuvę ar į vaistinę ir nepa-
prašysi: duokit man gyvsidabrio ar tūkstantį kitą stikli-
nių rutuliukų – tuoj pat būsi demaskuotas ir supakuotas. 
Reikėjo surasti patikimų žmonių, tai yra suburti koman-
dą, kuri parūpintų finansų, gautų medžiagų, patikrintų 
barstytojų kvalifikaciją. gal visa ta akcija ir nebūtų bu-
vusi tokia sėkminga, jeigu nebūtų pagelbėjęs atsitiktinu-
mas – kažkuris iš valkatėlių buvusio Kvarco lempų fabri-
ko griuvėsiuose nebūtų aptikęs sandėlio su nepanaudoto 
gyvsidabrio konteineriais. bomžiuko laimikį, žinoma, 
tuoj pat prichvatizavo verslininkai, bet kovos priemonių 
arsenalas išliko. Tai su tais verslininkais dabar ir veda-
mos derybos, organizuojamas tiekimas.

Svarbiausius objektus, žinoma, jis pasiliko sau, bet 
vienas asmuo, kad ir darbščiausias ir ištikimiausias, vi-
sos šalies neapglėbs. jeigu akcija bus neglobali, o efek-
tas menkas, darbas nueis perniek – tikras apsivalymas, 
o kartu ir išsivadavimas iš priespaudos neįvyks. gyvsi-
dabris, žinoma, ne toks daiktas, kuris pats atskirtų gerą 
lietuvį nuo blogo lietuvio, patriotą nuo ne patrioto, homo 
sovietiką nuo antisovietiko – jis nuodija visus vienodai. 
vadinas, viskas priklauso nuo barstytojų – paberti reikia 
tiek ir ten, kur būtina, kur tos senosios smarvės daugiau-

sia susitelkę. Suprantama, labai tiksliai visko apskaičiuo-
ti neįmanoma – apsinuodys ir vienas kitas neutralusis 
arba niekieno pilietis. Tokį darbą dirbant, tokią misiją 
atliekant, nuostolių išvengti neįmanoma. pagaliau tau-
tai bus tam tikra atsparumo patikra – šakninio tautiečio 
jokie gyvsidabriai įveikti negali. jeigu pasidavė nuodui, 
vadinas, nebuvo atsparus, nebuvo tinkamai pasirengęs ir 
į būsimą švarią tikrosios gerovės visuomenę ir valstybę 
įžengti jam nebus lemta. Tiesa ir teisingumas, garbė ir 
sąžiningumas – tokios veiklos šūkiai. Ir malda, be abejo.

jis užsideda kuprinę, atsistoja prieš prezidento por-
tretą – reikia prieš žygį pasimelsti. Ir ne tik paprašyti pa-
laiminimo darbe, bet ir padėkoti už praeities sėkmę. Tie 
fabriko griuvėsiai, suprantama, joks atsitiktinumas, tai – 
Apvaizdos planas, Dievo pirštas, parodęs patriotams 
išeitį. bomžiukai taip pat nelieka nuskriausti – išklausę 
trumpą instruktažą, įtraukiami į barstytojų gretas. visi 
patenkinti: vieni, kad gali šiek tiek nesunkiai užsidirbti, 
kiti neturi didelių išlaidų atlyginimams už paramą su-
mokėti. Tautai taip pat nebus didelių nuostolių, jei kuris 
iš tų valkatėlių ankstėliau pasibels į Amžinybės vartus.

persižegnoja, nusilenkia portretui, atsiverčia kny-
gą – poteriaus šiuokart ne iš svetimo, o iš savojo maldy-
no, kad nauda būtų dviguba: „Išgirsk mus, viešpatie, – 
kilsteli akis į viršų, sukoncentruoja dėmesį, – pakylėk 
mus, viešpatie, iki tradicijos, kurią turėjo mūsų Tėvai, ir 
iki to, kaip jie gerbė ją ir saugojo: netikėlį laikė netikė-
liu, žudiką – žudiku ir jų saugojosi, nuo jų saugojo savo 
vaikus; vagį laikė vagimi, girtuoklį – girtuokliu. melagį 
laikė melagiu, ištvirkėlį – ištvirkėliu, nuo jų saugojosi 
patys bei savo dukteris ir sūnus saugojo. gerbė savo tė-
vus ir senelius, sekmadienį skyrė dvasios pakylėjimui, 
maldai ir atgailai. gailestingumui ir mielaširdystei. pa-
kylėki mus...“ Stop, trinkteli žaibas tiesiog į tarpuakį – 
pati Apvaizda apšviečia protą. Atleisk, viešpatie, – su-
murma, – čia kažkas ne visai taip – kartojasi, pinasi. 
Tikroje maldoje mintis ir žodis privalo būti nušlifuotas 
ir blizgėti kaip deimantas. Tekstą dabar pamato visai 
kitomis akimis – patys žodžiai ima rikiuotis ir suran-
da savo vietas, jam lieka tik paklusti jų logikai. „Išgirsk 
mus, viešpatie, – pradeda maldą iš naujo, – pakylėk iki 
tradicijos, kurią gerbė ir saugojo mūsų Tėvai ir protėviai: 
netikėlį laikė netikėliu, žudiką – žudiku, vagį – vagimi, 
girtuoklį – girtuokliu, melagį – melagiu, ištvirkėlį – iš-
tvirkėliu. Nuo jų tolinosi patys ir saugojo savo vaikus. 
Sekmadienius skyrė maldai, atgailai, gailestingumui ir 
miela...“ vėl prityla, nes gailestingumas ir mielaširdystė 
yra sinonimai, vadinas, šis žodis ne tik neteiktinas, bet ir 
nebūtinas, – „nuo šiol kasdien, neužmiršk...“ – dar kartą 
nutraukia maldą, – per daug – tikras plepalas, o minties 
naujos nėra. Ir kaip iki šiol tokio dalyko nepastebėjo? 
Aukščiausiajam reikia sakyti tik tai, kas labai labai bū-
tina. čiumpa nuo stalo pieštuką ir ima braukyti knygos 
tekstą. – „Neužmiršk mūsų, kad priėmę Tavo dovanas 
gyventume laimingai per amžius“, – užbaigia naujai su-
redaguotą, perpus sutrumpintą maldą. paskui dar kartą 
persižegnoja ir pakartoja naują maldos variantą nuo pra-
džios iki pabaigos. patenkintas vėl žegnojasi ir lenkiasi.

– Už ką ima pinigus redaktoriai, jei atiduoda spau-
dai tokį kratinį? – kyla pykčio banga, – tikri sukčiai, niek-
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dariai – mokėk jiems sunkiai uždirbtą pinigą, lankstykis, 
prašyk, o gauni šunšūdį... – stabteli, užsimaukšlina ke-
purę, atverčia apykaklę, užverčia ant pakaušio gobtuvą, 
kad būtų sunkiau atpažįstamas. Nušvitimas blanksta, 
spindulys gęsta, ir apie tai, kad pats yra parašęs kny-
gos tekstą, kad spaudai jį palaiminęs, pamiršta, sąmonę 
užvaldo kitos mintys – šlifuoja būsimo žygio detales. 
maldą garsiai kalbėti ryžosi ne pirmą kartą, bet tik šiuo-
kart pastebėjo, kad joje kažkas ne visai taip. Ir šis rytas, 
ir ši naktis ne visai tokia kaip kitos. Tai vis per juos, dar 
kartą žnybteli kažkas po krūtine, per tuos prakeiktus 
okupantus ir jų pakalikus homo sovietikus, per žydus, 
per visokius dušanskius, kurie niekaip nenori paleisti 
aukų iš savo gniaužtų. bet dabar tautai kentėti teks ne-
beilgai – svarbioji misija beveik pabaigta. gana apie tai, 
greičiau į žygį – nedera delsti, ir taip jau sugaišo gerą 
valandą čia betūpčiodamas. Nuleidžia rankas ir akis, 
paskutinį kartą nusilenkia portretui, pasitikrina nešulio 
maišelius bei kišenių turinį ir žengia pro duris laukan. 

P e n k ta d i e n i o  Va k a R a s . 
V ė l i au   n a k t i s  B e  a m ž i n y B ė s
jis vėl namuose. Dabar sėdi krėsle atsipalaidavęs, užsi-
merkęs – ilsisi, nes misija baigta. Nors pastarųjų dviejų 
dienų įvykiai ir vaizdai nenori palikti jo sąmonės, jis jau-
čia pilnatvę: atliko, ką privalėjo. gal derėtų pasimelsti, 
padėkoti Aukščiausiajam, kad akcija buvo jo laiminama, 
bet neturi jėgų – tai padarys vėliau. Dabar tik mintyse 
pasako keletą padėkos žodžių ir nežymiai linkteli por-
tretui, bet iš savo krėslo nepakyla.

– Universitetas, universitetas, – be valios pastangų 
vapa jo lūpos, o gal tuos žodžius taria koks nors kitas 
organas, esantis jo viduje. – Universitas vilnensis – se-
nolis...

visų ano meto jaunuolių, jo metų jaunuolių, svajonė. 
jei ne okupacija, ir jis, paulius vyturys, būtų peržengęs 
šios aukštosios mokyklos slenkstį. be jokios abejonės, 
būtų pasirinkęs filologiją, nes lituanistikos fakulteto tada 
nebuvo, tik specialybė, greta slavistikos, romanistikos ir 
istorijos. Kartu su kitais to meto šviesuoliais ne tik būtų 
jį baigęs, gaudamas lituanisto kvalifikaciją, bet ir tapęs 
žinomu rašytoju. Kaip koks justinas marcinkevičius, 
Alfonsas maldonis ar Kazys Saja. plunksna jam lengvai 
paklusdavo mokykloje, rašymas traukė ir vėliau, bet 
vilniaus universitetą 1960 baigė ne jis, o petras Rasla-
nas. Tais metais jis grįžo iš Dubravlago, baigęs antrą ka-
denciją jame. Tiesa, po poros metų, pasitelkus solidžias 
pažintis, jam pavyko užsidėti studento kepuraitę, tik ne 
vilniaus, ne universiteto, o Kauno politechnikos institu-
to. Ir dargi ne dieninio skyriaus...

Rektoratą jis pašlakstė atidžiai – išnaršė visus kam-
pus, į šeimininko kabinetą buvo įsmukęs, – lyg tyčia 
pasitaikė tokia delegacija ne delegacija, komisija ne ko-
misija, – įsimaišė į būrį ir sutvarkė reikalą. Su dabartiniu 
rektoriumi, žinoma, jis neturi nieko bendra, bet su anks-
tesniais... Tiesą sakant, tiesioginių sąsajų sunku būtų 
aptikti ir su anais, net su tuo jonu Kubiliumi, 33 metus 
vadovavusiu šiai įstaigai, bet su petru Raslanu... che, 
krekteli kažkas jo gerklėje – ne vieta ir ne laikas vilkti 
dienos švieson visokias smulkmenas – visa tai yra Kny-

goje, kas norės, susiras, pasiskaitys, bet Teisės fakultetą 
jis išvaikščiojo atsidėjęs ir pabarstė gausiai. Tas gyvsidab
ris – testas ne tik universitetui, ne tik šių dienų teisi-
ninkams, sekantiems Raslano pėdomis, bet ir tautai. jei 
atlaikys, išgyvens, toliau klestės ir gausės, o jei ne, bus – 
ne. Tikrieji lietuviai iki šiol atlaikydavo. Ir okupacijas, 
ir koncentracijas, ir padalijimus, ir sujungimus. privalės 
ištverti ir pastarąjį bandymą, nes kitaip gi neįmanoma – 
moti ranka į visokius dušanskinius, raslaninius, ročinius 
ir kubilinius reliktus būtų nusikaltimas. Ir niekas kitas 
geriau už jį, paulių vyturį – čvyriną padaryti negali. Na, 
yra dar vienas kitas pasišventėlis, vadovaujamas tautos 
prezidento, bet veikti jiems visiems tenka slapčiomis, 
beveik pogrindyje, o praktikos tam darbui neturi, tad 
didžiausias krūvis tenka jam ir jo Knygai. Tų raštų, ži-
noma, bus ir daugiau, nes dabar, kai jis jau įvykdė didįjį 
savo žygį, galės visą darbo dienos laiką skirti rašymui.

šiek tiek atsipūtęs jis jau buvo bekyląs ir beeinąs į 
virtuvėlę ieškoti kokio nors užkandžio – į krautuvę ne-
buvo užsukęs, neturėjo jėgų. be to, po tokios operacijos 
dera namie apsiprausti ir apsitvarkyti – jo organizmas 
nėra geležinis ar koks plastikinis, būtina jį tausoti ir 
prižiūrėti, juk tebėra reikalingas tautai. viešai, žinoma, 
nesieksponuos, nesireklamuos, kaip tie puskvaišiai sei-
mūnai nacionaline vertybe nesiskelbs, bet asmeniškai ir 
privačiai būtina padaryti viską, kad jo jėgos tvertų kuo 
ilgiau, o įnašas į kultūrą ir istoriją būtų kuo svaresnis. 
žinoma, gražu būtų, jei atsirastų kokia susipratėlė, kuri 
pagelbėtų jam kasdienėje buityje, paremtų redakciniuose 
darbuose ir taip patarnautų tautos elitui, tam tikrajam, 
užslėptajam. juk galėtų ir kavos išvirti, ir užkandžių pa-
tiekti, ir dulkes nuo baldų nušluostyti, ir kokį juodraštį 
perrašyti, bet matyt, dar neatėjo toks laikas, kai nerei-
kia pirštu rodyti ar įsakymą rašyti – patys susipranta, 
kas yra kas. bet ateis, dabar jau turi garantijų, kad ateis, 
nes tie, kurie išliks ir išsilaikys, įgaus kitokią kokybę – 
tikrojo lietuvio... Tiek to, reikia pasistiprinti, pasiruošti 
poilsiui, o tada...

Dar kartą mesteli žvilgsnį į palubę – ten ramu, nieko 
nauja nesuranda, bet pastebi kažką nematyta ant stalo. 
laiškas. buvo betiesiąs ranką ir beimąs, bet paskui susi-
tvardė – lai paguli. Neprapuls. Tokių pranešimų, kurie 
būtų svarbūs ar net degantys, dabar nėra ir negali būti. 
laiškai šiais laikais apskritai retas dalykas, yra mobilieji 
telefonai, kompiuteriai, internetas. Tiesa, į tuos interne-
tinius sūkurius jis nelabai linkęs veltis, bet svarbiausius 
rebusus nesunkiai išsprendžia paspaudęs vieną kitą apa
rato mygtukėlį.

Nueina į virtuvę, užsipliko arbatos – kava tik pusry-
čiams, kad energijos pagausintų, o nakčiai raminančios 
žolelės. buvo dingtelėjusi mintelė, kad gal reiktų pri-
baigti tą butelaitį, kurį vakar padėjo į sekcijos bufetėlį, 
bet paskui to ketinimo atsisako: iš pradžių lai bus arba-
ta. gal vėliau, prieš miegą, ir išlenks kokią taurelę, taip 
sakant, užviršuos akciją, užbaigs etapą. pavakarieniauja, 
pasiklauso vakarinių žinių, televizoriaus nejungia – nuo 
Dubravlago laikų yra prijunkęs prie radijo. be to, ir pato-
giau – gali ramiai užkandžiauti ar kokį kitą darbelį dirb-
ti, o jis ten sau šneka. jei pamini kokį svarbesnį įvykį ar 
reikalą, ausis pati pagauna ir užfiksuoja. bet kol kas nie-
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ko svarbaus lyg ir nėra: senasis popiežius atsistatydino, 
naujasis dar neišrinktas, naujoji Respublikos vyriausybė 
irgi tūpčioja vietoje – randasi tokia ramybės ir poilsio 
pertraukėlė. bažnyčios galvos pakeitimas – ne kasdienis 
reiškinys. Ir pasauliui, ir pauliui vyturiui asmeniškai jis 
lemiamas, bet apie tai mąstys, o jei reikės ir veiks, atitin-
kamu laiku. Dabar ateina laikas poilsiui.

Tą laišką buvo užmiršęs, o pamatęs tebegulintį ant 
stalo, buvo bemojąs ranka, bet paskui susimąstė – kaip-
gi jis čia atsirado? Negi pats užlipo? Taigi kad ne pats – 
kartu su laikraščiais, matyt, atsinešė ir nusviedė. Spau-
dą padėjo ant jai skirto stalelio, o šis turbūt išslydo. jau 
ne pirmą kartą pastebi, kad ne visi jo veiksmai sąmonės 
yra fiksuojami, tik kai kurie, todėl vis dažniau tenka su-
simąstyti, pasvarstyti, kol atsikuria buvusi tikrovė. pra-
smenga kartais nežinion ne tik veiksmai, bet ir žodžiai, 
sąvokos – metai, amžius, nieko nepadarysi, teks šiek tiek 
pasitausoti, kad neįvyktų kas netikėta. bet ir apie tai – 
vėliau, ne dabar.

voką ilgokai varto rankoje, apžiūrinėja – nei atgali-
nio adreso, nei siuntėjo pavardės neaptinka, tik adresatas 
aiškių aiškiausiai įvardytas: pauliui vyturiui. pagaliau 
susiradęs žirkles nukerpa kraštelį.

– BRoLIšKo TRIBUNoLo SPReNDIMAS , – per-
skaito garsiai ir vypteli. – Kokio ten broliško, kokio bro-
liško. Idėjos brolių arti nėra, išskyrus, žinoma, Eksce-
lenciją, bet jis juk nerašys... – Preambulė, – nutraukusios 
mintį akys automatiškai perbėga per rašmenis. – Nuo 
seno mūsų giminė vertino geros kaimynystės, tolerancijos, 
savitarpio pagarbos bei pagalbos papročius, nekalbant jau apie 
brolišką solidarumą, kuris... – jis bloškia popierių į pastalę 
ir susinervinęs ima žingsniuoti po kambarį. Kokius čia 
pamokslus kas ims jam sakyti, atsirado mat broliai – 
homo sovietikai, Sniečkaus pakalikai, okupantų bernai, 
mirštantys iš ilgesio dėl prarastos Sovietijos. – Klesteli 
pagaliau į krėslą, nes tuo tarpu tinkamų žodžių, kuriais 
įstengtų nutrenkti į juodžiausius pragarus tuos buvu-
sius kolaborantus, neatsiranda, o pirštai kažkaip sava-
rankiškai sugrabalioja nutėkštą popiergalį ir pakiša po 
nosimi. – ...kuris neleido pražūti tautai karo sūkuriuose, 
rėmė, gelbėjo, siūlė išeitis pokario sumaištyje. – Išeitis, kur 
ne – išeitis. Ne kovos, o susitaikymo ir prisitaikymo, ne 
pasipriešinimo. – šiuo metu jam lyg ir nesinorėtų pakar-
totinai vardinti savo nuopelnų bei anuometinių žygių, 
kalbėti apie glaudų ryšį su partizanais, užduočių vyk-
dymą, priesaikas, slaptažodžius ir slaptavardžius – visa 
tai yra detaliai aprašęs Knygoje, dėl kurios, ko gero, ir 
šis išpuolis prieš jį rengiamas, nes apie naujausias jo 
akcijas gandas dar nėra plačiai pasklidęs. jis pakyla iš 
krėslo, prieina prie lentynos, išsitraukia vieną raštų eg-
zempliorių, švelniai paglosto viršelį, nupučia dulkeles 
ir pasideda greta ant stalo. štai dokumentas, štai ne-
paneigiami įrodymai, kas ko vertas, kokių bausmių ar 
pagyrų nusipelnė. – ...autorius yra peržengęs visas ribas ir 
padaręs šias nusikalstamas veikas, – šiuos žodžius ištaria ne 
jo, o kažkieno kito lūpos, nes tai yra kažkoks absurdas, 
priešų klasta. – ...kaimynų šmeižimą, giminės žeminimą, 
broliško solidarumo laužymą, mirusiųjų atminimo negerbimą 
ir palaikų išniekinimą... – Ką? – pašoka jis iš vietos. – Ko 
negerbimą? Stukačių, kameros agentų, niekingų išdavi-

kų? gyvi jie ar mirę, man visai nesvarbu – urmu grūdu 
juos į pragarą. – ...palikuonių įžeidimą, tautos ir visuomenės 
supriešinimą, Atgimimo dvasios paniekinimą. – Atgimimo, 
cha, atgimimo... gal kam ir reikėjo atgimti, tik ne man, 
ne partizanui čvyrinui, kuris... – jis staiga nutyla, nes 
susivokia, jog nėra dėl ko šūkauti, jo čia niekas išgirsti 
negali, o raštuose tie dalykai aiškių aiškiausiai išgvil-
denti. – ...okupacijos metais jokių svarbių žygių neatlikęs, 
pats sugebėjęs prisitaikyti, nepriklausomoje Lietuvoje ponas 
Čvyrinas, pasitelkęs agresyviąją grafomaniją, ėmėsi senojo 
amato – partizanavimo ir brolžudiško naikinimo. – o kaipgi 
kitaip – partizanauja, nes valdžia tik dėl akių pasikeitė, 
o visi bolševizmo adeptai liko savo vietose arba buvo 
paaukštinti ir išaukštinti. Tfu, tfu, – keletą kartų nusi-
spjauna, – o dėl grafų, tai toli jiems iki tokių titulų ir apie 
manijas geriau patylėtų, – buvo vėl bebloškiąs tą rašt-
palaikį po stalu, bet jis kažkaip lieka užsipainiojęs tarp 
pirštų, o žvilgsnis pats susiranda tolesnę teksto atkar-
pą: – ...už kvailumą, skonio stoką, viešą gramatinio ir politinio 
neraštingumo demonstravimą agresyviam šarlatanui Pauliui 
Vyturiui Čvyrinui Tribunolas skiria tokią bausmę: pačiam 
sau išsitarkuoti subinę, o žaizdą pasibarstyti drus-
ka – tokiu žygiu bus ne tik pratęstos ir įtvirtintos partizaninio 
karo tradicijos, bet ir... – Sacrebleu, – sukriokia jis nesavu 
balsu. – Išsitarkuoti ir pasibarstyti... cha, cha, štai 
iki ko prieita, kai nelieka principingumo, kitaip tarus, 
kai išlieka nenubausti tokie išsigimėliai. matai, Eksce-
lencija, matai, kas darosi, – mėgina kyštelti prezidentui 
po nosimi popiergalį, tikėdamasis, kad jis plastelėjęs ir 
atsitrenkęs į paveikslo stiklą nukris, bet lapelis lieka del-
ne. Nekreipdamas į tai dėmesio, toliau šūkauja: – Tai dėl 
to, kad mes... kad jūs buvote per daug liberalus ir nepa-
darėte darbo iki galo – išvedėte vyrus į mišką ir nieko 
gero nenuveikęs sugrįžote. o juk turėjote puikią progą 
visą tą šunaują nušluoti nuo žemės paviršiaus. vadeivas 
išgrūsti atgal į sibirus, – į šiaurę ir į rytus, – o smulkmę 
paprasčiausiai sunaikinti, tada ramiai pasiimti ir užsi-
dėti ant galvos jums priklausančią karūną. Supasavote, 
a? Išsigandote demokratų, advokatų ir visokių kitokių 
tuščiakalbių. Tai dabar laukite, kad ir jums bus pasiūlyta 
išsitarkuoti, atsiprašant, subinę ir dar druska pasibars-
tyti. – jis mėgina atsikratyti to popieriaus, bet šis kažkaip 
veliasi tarp delnų, limpa prie pirštų ir drabužių lyg būtų 
įmagnetintas ar kitaip suaktyvintas, todėl niekaip neį-
stengia nusviesti jo šalin. – pareikalaus, pareikalaus: ir 
už sausio tryliktąją, ir už kovo vienuoliktąją, ir už liepos 
trisdešimt pirmąją. jiems juk nieko švento ir neliečiamo 
nėra. jie viską bjauroja, klastoja, falsifikuoja, kitaip me-
luoja. Ir už jurą Abromavičių, ir už Kiesus, ir už proku-
rorus, – skaičiuoja toliau, lankstydamas laisvosios rankos 
pirštus. – Negelbės ir tai, kad jūs užsislaptinote tame 
savo briuselyje ar Strasbūre. – jis taip įsisiautėja, kad ne-
labai suvokia, ką ir dėl ko sako – išbėga į laiptinę, patryp-
čioja, pasisklaido rankomis, sugrįžta į koridorių, paskui 
užsuka į virtuvę, bet popieriaus lakšto atsikratyti vis dar 
nesugeba. besiblaškydamas atsidaro indų spintelės du-
reles, išsitraukia daržovių trintuvę, automatiškai keletą 
kartų brūkšteli aštriais jos dantukais per šlaunį, patrina 
į ją delną. – matote, – suriaumoja su nauja jėga, – nėra 
kraujo. – Kyšteli įnagį Ekscelencijai po nosimi. – Išsiurbė. 
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visus syvus iš kūno išpompavo. prisivogė iš vakariečių 
naujausių technologijų, prisigamino nuodų ir dabar tau-
tą naikina, geriausius sūnus nuodija. – Ir iš tikrųjų pajun-
ta, kad jo jėgos kažkaip mažėja, o valia bliūkšta. – Drekis 
tas gyvsidabris, Ekscelencija, drekių drekis, – rezignuoja 
ir sąmonė. – Nežinia dar, suveiks ar nesuveiks. Ir knygos, 
atsiprašant, drekis – rašyk nerašęs, o jie, matai, ką daro, 
patys puola. – buvo jau bestumiąs nuo stalo krašto savąjį 
veikalą, bet paskui susilaiko, knysteli. – švinas – štai kur 
daiktas, tas tai iš karto ima. Ir būtume pašienavę, oi, bū-
tume pašienavę, bet tie šungalviai užbėgo už akių, įkišo 
į belangę, todėl teko laukti. Dar vis iki šiol laukia, tik ne-
žinia, kiek tai tęsis – metus, dvejus, o gal net dešimtį, kol 
išryškės kokie nors rezultatai, o jų reikia dabar, šiandien, 
nes po dešimtmečio nei tau, nei man visa tai nebus svar-
bu. Tiesą sakant, jų reikėjo vakar ar net užvakar, o dabar 
viskas pakibo šuniui ant uodegos. – balsas tolydžio sil-
pnėja, energija išgaruoja, tik lūpos pusiau valingai dar 
kartoja: reikia, reikėjo... druska... pabar... drus... ka... 
sub... – pagaliau balsas visai užgęsta, akys užsimerkia.

Kai po gero pusmečio, o gal beveik ir metų vienas iš 
pauliaus vyturio brolių, vyriausiasis, nesulaukęs jokios 
reakcijos – nei skambučio, nei kokio atsako į pasiteiravi-
mus, užsuka į jo butą vilniuje, duris randa neužrakintas, 
o patalpos šeimininką sėdintį savo supamajame krėsle. 
viena jo alkūnė, atremta į ranktūrį, laiko sugniaužusi 
popieriaus lakštą, o kita delnu prispaudusi knygą Dia-
logai. Kai brolis mėgina ištraukti popierių iš jį laikančios 
rankos, figūra netikėtai subyra į smulkius druzgus. Atvy-
kėlis iš netikėtumo šūkteli ir žengia porą žingsnių atgal, 
o atsirėmęs į durų staktą sustingsta – jokio kito garso 
nepasigirsta, jokio veiksmo niekas neatlieka. patrynęs 
vieną į kitą pirštus, įsibrovėlis užuodžia lyg svilėsių, lyg 
pelėsių dvelksmą. buvo jau besprunkąs pro duris lauk, 
bet paskui stabteli, ilgokai svarsto – tariasi su savimi ar 
dar su kažkuo čia nesančiu. mąsto, pagaliau ryžtasi.

Tamsiajame kambarėlyje suranda batų dėžutę, ant 
kurios viršaus išlikęs ryškus užrašas lITUANIcA, kaž-
kada garsėjusios įmonės pavadinimas. jis grįžta į kam-
barį, kruopščiai surenka druzgus nuo krėslo, nuo grin-
dų ir net nuo stalo – iš Knygos taip pat likęs tik pelenų 
žiupsnelis. Supila juos į dėželę, uždeda dangtį ir pagar-

biai padeda ją ant altorėlio priešais portretą. Uždegęs 
žvakes, apsidairo. jau buvo beketinąs žengti pro duris, 
bet pastebi ant stalo pūpsinčią daržovių trintuvę. pai-
ma ją, pavarto rankose, įdėmiai apžiūri, valandėlę tyliai 
svarsto, lyg ką projektuoja. žengteli į vieną, paskui į kitą 
pusę, sumostaguoja rankom, pakabina įrankį ant sienos, 
nuima, numeta ant stalo, vėl paima, pagaliau atsargiai 
deda ant dėželės viršaus, pasigėri. Ne, gulinti netinka, 
nėra formos, pastato trintuvę vertikaliai, atremia viršuti-
nį jos lankelį į portretą, dar kartą atsitolina. puikus spren-
dimas. jam, kaip architektui, nesunku įsivaizduoti, kaip 
originaliai atrodys iš bronzos išlietas monumentalus pa-
minklas. Tyliai švilpteli, džiugiai nusišypso, išsitraukia 
mobilųjį telefoną ir surenka savo bičiulio, garsaus skulp-
toriaus, numerį, o tam atsiliepus, rėkte išrėkia:

– važiuok greičiau, medardai, į Džiaugsmo gatvę, 
turiu ne tik idėją, bet ir maketą tavo sumanymo įgy-
vendinimui sostinės laisvės aikštėje. Ir tikroviška, mo-
numentalu, ir postmodernu, ir istoriška, ir patriotiška, 
ir simboliška. Tai ne tik partizaniškos tradicijos įamži-
nimas, – vos neuždusdamas kalbantysis plėtoja savo 
mintį bičiuliui tiesiai į ausį, – bet ir lietuvos lengvosios 
pramonės aukso amžiaus, kai batų fabrikas laikinojo-
je sostinėje klestėjo, pagerbimas. viskas kartu: istorija, 
pramonė, laisvė, nepriklausomybė, demokratija, apsiva-
lymas, išsivadavimas, ateitis. žinoma, tai graudžiai ab-
surdiška ir kvaila, užtat šiuolaikiška, aktualu, tautiška. 
manau, tau patiks.

– C’est merveilleux, – išgirsta atsaką, – lekiu, lauk. – 
Aparate pasigirsta kalbos pabaigos signalai, bet suby-
rėjusių palaikų šeimininko svečias vis dar nebruka jo į 
kišenę, varto rankoje, žvilgčioja ir į altorėlį, ir į ekraną, 
lyg regėtų ten atsirandančio neįtikėtinai originalaus mo-
numento vaizdą – vakarėjančio dangaus fone pakylėta 
ant lituanicos batų dėžės postamento dunkso įspūdingų 
matmenų nerūdijančio plieno bulvių trintuvė, o pavasa-
rio vėjai jos stamantraus korpuso išpjovomis lyg kokios 
arfos stygomis ištikimam ir drąsiam lietuvos sūnui, žu-
vusiam nelygioje kovoje su homo sovietikais, groja atmi-
nimo ir pagarbos simfonijas.
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Nusiuntusi Jums elektroninį laišką su prašymu pasikalbėti 
apie seniai užmirštą dailininką, karikatūristą, animatorių Ze-
noną šteinį, sulaukiau tokio atsakymo: „Zenoną prisimenu, 
net balso skambesį, o kartais ir susapnuoju.“ Gimėte tais pat 
metais kaip ir jis, studijavote Maskvoje, dirbote Lie tu vos ki no 
stu di jo je. Klausimas, grąžinantis į praeitį – jus suvedė darbas 
ar Zenoną pažinojote dar anksčiau, gal net studijų laikais? 
Ar sapnai apie Zenoną susiję su konkrečiais prisiminimais?

Zenonas šteinys buvo pernelyg panašus į mane, artimas 
visa savo žmoniškąja esybe, tad neužtektų jį vadinti vien 
pažįstamu ar kolega. jis buvo tarsi mano dvynys, mus 
siejo tokie patys ženklai, sutapimai: mes iš to paties kraš-
to, gimę tais pat metais... jis sakydavo: „Ar galiu pas tave 
ateiti pasėdėt ir patylėt?“ Sakau – ir daugiau nieko? „Ne, 
daugiau nieko, man reikia vietos, kurioje aš galėčiau atsi-
sėst ir pasėdėt tyliai, nieko nešnekėdamas, ir kitos tokios 
vietos aš nerandu – tik pas tave, lukšai.“ Kalbama, kad 
žodžiai suartina, bet aš pajutau, kaip suartina tyla. Dar 
labiau... žmonės plepa be paliovos, tačiau mažai yra tų, 
su kuriais galėtume supratingai tylėti. Dabar man atro-
do, kad nebuvo tokio laiko, kai mes vienas kito nepažino-
jome. Kartais tebegirdžiu jo balsą – tokį švelnų, su niekuo 
nesupainiojamą aksominį atspalvį turintį balsą. man tai, 
žinoma, sugadina naktį, bet gal gerai, kad taip yra. Dar 
neįvardijau sau visų jo nuopelnų, kuriant lietuvišką ani-
maciją, pačią jos pradžią. žinau, reikėjo daug pastangų, 
o Zenonas, mano manymu, tai darė kažkaip švelniai. Tai 
nereiškia, kad aš bandau jį idealizuot, to nereikia daryt 
su jokiu žmogum – tikra asmenybė tam ir nepasiduoda, 
mėginti ją įsprausti į kažkokius rėmus yra neteisinga, ne-
garbinga. Zenonas netilpo į jokius rėmus, todėl jis buvo 
asmenybė, ryškesnė už kitas.

Papasakokite apie savo studijas Maskvoje. Ką atradote? Kaip 
pakito mąstymas, požiūris į lietuvišką kiną ir kiną apskritai?

man atrodo, kad Kinematografijos institutas maskvoje 
ir dabar liko viena solidžiausių aukštųjų kino mokyklų. 
man mokantis, ten jau buvo studentų iš keturiasdešim-
ties pasaulio šalių. Ir ne tik iš vadinamojo „socialistinio 
lagerio“. Tuo metu, kai aš studijavau režisūrą, o tai buvo 
1966–1970 metai, buvo studentų ir iš Anglijos, prancūzi-
jos, jAv, taigi net ir iš tokių šalių, kurios pačios turi di-

džiulę kino mokymo tradiciją. maskvoje buvo geriausi 
dėstytojai, puiki techninė bazė. žinoma, technika buvo 
tuometinė, bet du puikiai įrengti filmavimo paviljonai 
su apšvietimo ir garso technika sudarė ypatingas sąlygas 
dirbti. Kai aš stojau į kino režisūrą, dėl vienos vietos var-
žėsi septyniasdešimt vienas žmogus. Kurse iš viso buvo 
dvylika žmonių, tarp kurių pakliuvau ir aš. be to, – jeigu 
kalbėtume ne tik apie mokslą, – maskva buvo ir liko vie-
nas didžiausių kultūros centrų. greitai besisukantis kul-
tūros ratas, kuriame daugybė įvairių renginių, parodų, 
koncertų, literatūrinių įvykių. Tasai sūkurys traukdavo 
ir mane, ir Zenoną). šalia amato, profesijos, kurią įgyji 
mokydamasis, tu dar būdavai didžiuliame kultūriniame 
verpete, kuris didindavo išprusimą, ambicijas, – tai labai 
svarbu. manau, kad šiuo metu to daug kam trūksta. Ir 
Zenonui, ir man, maskva paliko didžiulį įspūdį ir padarė 
nemenką įtaką. man nutiko visai anekdotiška situacija. 
Aš jau buvau antrame kurse, kai kažkas iš lietuvos pasi-

kūrybos esmė – 
dosnumas
Daugiau kaip prieš dešimt metų, ankstų kovo penktosios rytmetį, vieną pirmųjų animacinių 
filmų kūrėją, dailininką, karikatūristą Z e N o N ą šT e I N Į mirtis užklupo Užupio dirbtuvėje, 
kurioje jis gyveno dvidešimtmetį. „Dabar labai madingas žodis „instaliacijos“. Aš galvoju, kad 
Zenono būstas – tai ir buvo garsų, kvapų, daiktų instaliacija. Galėdavai pajusti, kad ir tu tapai 
tos instaliacijos dalimi kartu su katinais...“ – prisiminė Gytis Lukšas. Su režisieriumi, geru 
Zenono šteinio bičiuliu G Y ČI U  L U K šU  kalbasi K R I S T I N A  B I D o ČI ŪT ė.

Zenono šteinio asmeninio archyvo nuotrauka
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domėjo, kas ten toks mokosi režisierių kursuose. mat aš 
iš lietuvos atvažiavau niekieno nepastūmėtas, nebuvau 
dirbęs kino studijoje, niekas manęs čia nežinojo – buvau 
pats sau vienas. Zenonas lietuvoje tuo metu jau buvo ži-
nomas kaip puikus piešėjas, karikatūristas. manau, kad 
jam buvo paprasčiau tuos pradinius žingsnius žengt, bet 
tai, kad mes abu kurį laiką pabuvome maskvoje, be jo-
kios abejonės, paliko abiem po labai gilų pėdsaką visam 
gyvenimui. būtina paminėti, kad, norint patekti į mas-
kvą, reikėjo įveikti itin sudėtingą sistemą. Iš pradžių – 
vadinamasis išankstinis kūrybinis konkursas: pateikiami 
apsakymai, scenarijai, fotografijos, piešiniai. Tik laimėjęs 
tokį konkursą, turi teisę pateikti dokumentus ir mėginti 
stoti. Speciali komisija vertina konkursinius darbus, nu-
sprendžia ir praneša, kad galima pateikti dokumentus ir 
laikyti stojamuosius egzaminus. Stojant būtina dar viena 
sąlyga – turėti dvejų metų darbo patirties. Taigi aš stojau į 
tą Kinematografijos institutą tris kartus. pirmais metais aš 
iškart įveikiau konkursą savo paties nuostabai ir džiaugs-
mui bei visų kitų nustebimui, bet komisija man parašė, 
kad negaliu pateikti dokumentų, nes neturiu būtino dar-
bo stažo. Tuomet įsidarbinau ir pradėjau dirbt įvairiau-
sius darbus. Antrais metais pabandžiau, bet jau nepavyko 
konkursas. Trečiais metais, gulėdamas ligoninėje, rašiau 
tuos darbus, nusiunčiau juos ir galiausiai gavau atsaky-
mą, kad konkursas įveiktas sėkmingai, tad galiu pateikti 
dokumentus ir atvykti laikyti egzaminus. o darbo stažo 
jau nebereikia, jį jau panaikino. Atvažiavau į egzaminą pa-
vėlavęs vieną dieną (įvyko kažkokia klaida su datomis), ir 
kai pavargęs stovėjau su lagaminu instituto vestibiulyje, 
man buvo pranešta, kad pirmasis stojamojo egzamino tu-
ras įvyko vakar. matyt, buvau toks nusiminęs ir toks vie-
nišas, kad komisija manęs pagailėjo ir susirinko vėl. Taip 
aš išlaikiau tą pirmąjį turą, vėliau ir visus kitus. Surinkęs 
maksimalią balų sumą, iš visų egzaminų gavęs tik pačius 
geriausius įvertinimus, pakliuvau į laimingųjų būrį.

Dažnai kinui buvo prikaišiojama, kad jis iš dalies „sumenkina“ 
literatūros kūrinį. Ar kinas yra pakankamai įtikinantis litera-
tūros kūrinio pakaitalas?

visų pirma neteisinga taip lyginti, nes tai yra absoliučiai 
skirtingos meno rūšys. jeigu filmas kuriamas remiantis 
kokiu nors literatūros kūriniu, derėtų suprasti, kad tik
rai nedaroma taip: puslapis po puslapio vartomas ro-
manas ar apysaka ir tas puslapis perkeliamas į ekraną. 
Tiesiog tai vieno meno virsmas kitu menu, kita meno 
šaka su savo taisyklėms, su savo dėsniais ir galų gale su 
savo vertinimu. jeigu užsispyręs ieškosi knygos filme – 
niekada nesurasi. filmas susiurbia ne tik literatūrą, bet 
muziką, dailę, ir niekam nė į galvą neateina sakyt, kad 
kompozitorius parašė muziką šiaip sau. jis rašė tai kon-
krečiai vaizdų sekai, tai pasakojimo manierai, tai kino 
kalbai pritaikytą muziką. Tiesa, istorijoje yra nuostabių 
atvejų, kai po to filmo muzika gyvena savarankiškai. 
prisiminkime charlie chaplino filmų muziką, Nino 
Rota, Enrico morricone, pagaliau viačeslavą ganeliną. 
jų muzika gyvena atskirai nuo filmo. Tačiau čia jau ypa-
tingi atvejai.

Daug me tų Zenonas šteinys glau dėsi sa vo ma žu tė je, bet ne-
pap ras tai jau kio je stu di jo je Užu py je, kurioje gyveno ir dirbo. 
Ar teko ten lankytis?

labai daug kartų. Tokios keistos durys, kiemas, kvapai, 
katinai... pas Zenoną visuomet būdavo katinas. Kyli už 
Angelo kairiąja puse, pralendi pro „bromą“, įeini į kiemą 
ir ten toks pusrūsis. Atėjęs visuomet ilgai lauki, pamėtai 
kažką į langą, galų gale net nežinai, ar atidarys. Reikė-
davo labai ilgai pastovėti, kol prasiverdavo durys ir iš-
lįsdavo pasišiaušusi Zenono barzda. pasklisdavo katinų 
kvapas, dar kažkokių kitokių kvapų mišinys. įėjęs pa-
matai virtuvę, kambarį, kuriame tiek visko pilna: knygų, 
piešinių, plakatų, daiktų – ir jie visi neįprastose vietose. 
Daugiausia galėdavai pamatyti senų, antikvarinių daik-
tų – labai įdomių, iš kažkur atitemptų, pritaikytų. Dabar 
labai madingas žodis instaliacijos. Aš galvoju, kad Zeno-
no būstas – tai ir buvo garsų, kvapų, daiktų instaliacija. 
galėdavai pajusti, kad ir tu tapai tos instaliacijos dalimi 
kartu su katinais. Ir kol ten būdavai, matydavai, kad visi 
daiktai lyg atgimdavo sėdint ir bendraujant su Zenonu. 
Ko tik ten mes nešnekėdavom, ko tik nedarydavom. Ne-
buvome šventieji ir tokiais neapsimetinėjome... Ateidavo 
kas nors ir vėl išeidavo. Kartais kreipdavom dėmesį į 
tuos atėjusius, kartais ne. Tačiau visi žinojom, kad taip 
yra, kad kitaip nebus. visi mes kurdavom Zenono namų 
aplinką. Kuriam nors išėjus, kažko lyg ir trūkdavo, bet 
jį pakeisdavo kiti personažai. buvau jo namuose su įvai-
riais aktoriais, rašytojais, dailininkais. visi ten būdavo-
me lygūs, vienodi. Tiesa, ten nebuvo laikrodžių, bet jų 
mums ir nereikėdavo, nebūtume į juos žiūrėję. Tiesiog 
buvo nesvarbu, ar tęsiasi diena, ar baigiasi naktis... la-
bai įdomu, koks tų daiktų likimas, nes ten buvo ir labai 
vertingų daiktų bei meno kūrinių – daugiausia Zenono.

Ne paslaptis, kad Zenonas, kaip ir daugelis žymių poetų, ra-
šytojų, režisierių, mėgo bohemišką gyvenimą. Ar boheminė lai-
kysena ir gyvensena yra neatsiejama kūrybinio proceso dalis?

jam – taip, tačiau ne visiems. čia nėra jokio stereotipo. 
Negalima sakyt, kad visos menininkės pasileidėlės, kad 
visi menininkai – girtuokliai. Kiekvienam savo. jeigu 
jam Dievo duota daug, ir jis nešioja savyje kaip naštą 
tą Dievo dovaną (turi su kitais ja dalintis), ieško būdų, 
kaip atsipalaiduoti, kaip ją išreikšti. į bohemišką gyve-
nimą linkstama, jeigu toks gyvenimo būdas palengvina 
naštą, padeda kažkuo pasidalint... Zenonui būtent taip 
ir buvo – jis save dalino ir po truputį naikino. Kartais, 
žiūrint į jį, atrodydavo, kad po kiekvieno darbo ar po 
kiekvieno filmo jis pats vis mažėja, tampa vis labiau per-
matomas, nyksta akyse. Tokia keista iliuzija. Kai dabar 
pagalvoju, gal čia ir buvo tiesos, prisiminus tokią neįti-
kėtiną pabaigą. Taigi, žinoma, jis buvo bohemos dalis ir 
kiti žmonės tuo piktnaudžiavo, nes Zenono namai buvo 
vieta, kuria galima naudotis. jo namuose kas nors nuo-
lat gyvendavo, jis negalėdavo išvaryti žmonių, išskyrus 
kelis kraštutinius atvejus. Kartais jusdavau, matydavau 
Zenono veide kančią ir nuovargį nuo to, kas čia vyksta. 
To nuovargio jis kuo toliau, tuo labiau nesuvaldė. Taigi 
bohemos elementas Zenono gyvenime buvo, tačiau jis 
netinka apibendrinant visų kūrėjų gyvenimus.
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R. Granauską, K. Sają, S. T. Kondrotą ir kitus žymius žmones 
įvardijate kaip itin artimus bičiulius, su kuriais dešimtmečiais 
bendraujate ir nekurdamas filmų. Viename interviu minėjote, 
kad šį sąrašą galėtumėte pratęsti. Ar šioje artimų bičiulių ter-
pėje įrašytumėte ir Zenono šteinio vardą?

žinoma, galėčiau pratęsti, bet gaila, kad jau nebėra dau-
gelių, kurie buvo man labai brangūs. R. granauskas, ačiū 
Dievui, dar gyvas – mes netoli vienas nuo kito gyvenam. 
Zenonas gyveno pusrūsyje. mano gyvenimas taip su-
siklostė, kad aš irgi atsidūriau pusrūsyje ir iki šiol ten 
gyvenu. Kartą pasikviečiau Zenoną į savo pusrūsį. pa-
menu, kai Zenonas man sakė: „gyti, atrodo, aš gausiu 
butą kažkokiame naujame rajone ir tada aš gal kitaip gy-
vensiu.“ grįžtant prie sąrašo – žinoma, Zenonas ir dar 
marcelijus martinaitis, pas kurį nuvažiuodavau į sodą už 
vilniaus. marcelijus gyveno name, kurį per visą lietuvą 
atsivežė iš žemaitijos ir pasistatė prie vilniaus. Tai tėvų 
namas. „gimtieji namai, važiuosim į vilnių...“

Kaip Zenono šteinio filmas „Buvo, buvo, kaip nebuvo“, kuria-
me panaudotas trispalvės motyvas, galėjo išvysti dienos šviesą? 
Kaip tai įveikė cenzūrą? Įdomu išgirsti ir Jūsų nuomonę...

mes dabar pernelyg gąsdiname save ta sovietine cenzū-
ra, ne visada ji buvo tokia žiauri, tokia pikta ir tokia dan-
tinga, kaip dabar bandoma sakyti. Norėčiau paklausti – o 
kaip buvo įmanoma sukurti filmus Herkus Mantas, Skry-
dis per Atlantą (apie Darių ir girėną), kaip R. granaus-
kas galėjo išleisti savo Jaučio aukojimą ir Duonos valgyto-
jus, kaip galėjo atsirasti j. Apučio Horizonte bėga šernai, 
kaip galėjo mano filme, sukurtame 1982 metais, pačiame 
brežnevo epochos juodume ir tamsume, v. masalskis su 
A. masiuliu sėdėt ant griovio kranto ir dainuot partizanų 
dainą Jei ne auksinės vasaros, ne mėlynos vosilkos (o trakto-

riai apsupa vienišą lietuvišką sodybą ir ją sumaitoja)?.. 
visi žinojo, kas po tuo slypi, kodėl tai daroma, kad gal 
taip sovietų tankai griauna mūsų tėviškę, bet niekas to 
neiškirpo. visa tai išėjo į ekranus ir buvo rodoma festiva-
liuose. Kai kurie vietiniai cenzoriai buvo bailesni, todėl 
ir piktesni už maskviečius. paradoksalu, tačiau kai kurie 
filmai, priimti maskvoje, nutildydavo cenzorius čia, lie-
tuvoje, kurie prieš tai darė viską, kad tų filmų nebūtų.

Kaip Jūs nusakytumėte Zenono šteinio kūrybos esmę?

jo kūrybos esmę įmanoma nusakyti vienu žodžiu – 
dosnumas.

Ar šiandien yra Zenono šteinio kūrybinės minties tęsėjų 
kine, dailėje?

Kadangi jis buvo asmenybė, todėl kito tokio jau būt 
negali. pavyzdžiui, Ilja bereznickas, valentas Aškinis, 
jūratė leikaitė, Seleniai – jie kitokie. pas Zenoną – ir 
Dosnume, ir filme Buvo, buvo, kaip nebuvo – egzistavo 
keistas šypsnio ir liūdesio mišinys. Tokios šteiniškos ir 
asmeninės intonacijos aš nematau. jos atkeliavo iš Ze-
nono piešinių, karikatūrų. manau, kad jis liko toks vie-
nintelis ir tai yra gerai. „Kas auga nuolatos, tas tampa 
vienas...“ – kaip sakė v. mačernis. Nors aplink Zenoną 
būdavo daug žmonių, tačiau jis buvo vienas, todėl, ma-
tyt, norėdavo ateiti patylėti.

Kalbant apie sovietmečio literatūrą, kiną, pabrėžiami du aspek-
tai: cenzūra ir ezopinės kalbos reikšmė. Koks, Jūsų nuomone, 
ezopinės kalbos vaidmuo animaciniuose filmuose? Ar veikė 
cenzūra animacijoje?

ji veikė mažiau, ir dėl to animacija buvo laisvesnė. prisi-
minkime tuos nuostabius sovietinius animacinius filmu-
kus: ežiukas rūke, kuris įtrauktas į visų laikų geriausių 
filmukų sąrašą, Na, palauk serijos – jose vis vien atpa-
žindavome gyvenimo aktualijas, perteiktas ezopine kal-
ba. Taigi jiems buvo leidžiama daugiau. Animacijoje tai 
buvo lengviau padaryti – tarsi žaidžiant.

Ar dabar, praėjus tiek metų po jo mirties, Z. šteinio sukurti 
filmai „Dosnumas“, „Buvo, buvo, kaip nebuvo“, „Ka dai se Lie-
tu vo je“, „Batas“ galėtų būti įdomūs šiandieninei auditorijai? 
Kaip juos aktualizuoti? Ar jie vis dar rodomi vykstančiuose 
kino festivaliuose?

Animaciją ištiko bėda – ji dingo iš televizijos ekranų. 
Ačiū Dievui, kad yra festivalis Tindirindis. Kinematogra-
fininkų sąjungoje ne kartą buvo rodomi Zenono filmai. 
jie tikrai suprantami, aktualūs, nes sklidini žmogiškumo, 
kuris amžinai bus suvokiamas kaip didžiausia vertybė.

Kas buvo didieji Zenono šteinio autoritetai kūryboje? Iš ko 
jis mokėsi?

To tikrai nežinau. Net kalbėdamas apie save, į tokį klau-
simą nežinočiau, ką atsakyti. Tiesa, daug šnekėdavome 
su juo apie jurijų Noršteiną – genialų žydų tautybės so-
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vietinės animacijos meistrą. juos artino kažkoks mano 
įvardytas gerumas, kuris sklido iš ekrano, tasai kūrybos 
dosnumas, švelnumas, liūdesys ir kartu šypsnys.

Paprastas, tačiau labai rūpintis klausimas: apie ką dažniausiai 
judu kalbėdavotės? Ar jis mėgo atvirauti, pasakoti savo asmeninio 
gyvenimo detales, galbūt – naujas idėjas, ateities planus? Man yra 
žinoma, kad Zenonas buvo labai ramus ir gana uždaras žmogus...

Dažnai kalbėdavome apie labai asmeninius dalykus. jis 
žinojo apie mane viską, kaip ir aš apie jį. Noriu pasakyti, 
kad galbūt jam buvo artimesnių už mane žmonių, nes jo 
draugų ratas buvo gana didelis. Aš jau nekalbu apie mote-
ris – tai asmeniška. Tačiau kitur nebuvo akivaizdžios ribos. 
ypač kai su žmogumi dirbi tokį darbą kaip filmų kūrimas... 
Ribas nustato tik padorumas – kiek tu gali lįsti į žmogaus 
gelmes, priklauso nuo jo jautrumo, subtilumo, kurį tu jau-
ti. Kiek tu pats gali tam žmogui atskleisti, priklauso nuo 
to, kiek tu juo pasitiki.

Po Z. šteinio mirties buvo parengta ir išleista karikatūrų kny-
ga „Toks gyvenimas“, kūrybinė grupė baigė kurti filmą „Ba-
tas“. Kieno iniciatyva visa tai vyko?

ši karikatūrų knyga yra seniai dingusi iš knygynų ir 
bibliotekų. 2002 metais ją išleido Kino studija, lietuvos 
kinematografininkų sąjunga irgi prisidėjo. Batas taip pat 
buvo pabaigtas. šiame filme liko labai daug Zenono dū-
šios, jo charakterio, humoro. buvo laikas, kai Zenono 
karikatūrų knygelę kinematografininkai dovanojo kaip 
labai brangią dovaną.

Kokios, Jūsų nuomone, būtų Zenono šteinio dailės ir kino san-
kirtos, sąsajos? Ar tai buvo jam dvi atskiros meno sritys, ar 
papildančios viena kitą?

jis viską darė vienu metu. visų pirma Zenonas buvo pui-
kus piešėjas, jo piešinys stulbinantis. Tas piešinys toks 
pat svarbus ir karikatūroje, ir animacijoje. jo karikatūros 
beveik visos siužetinės – kaip mažyčiai filmai iš kelių 
kadriukų. visa tai nesunkiai išaugdavo į filmą. Norėčiau 
pridurti, kad Zenono kūryba – tai ne vien karikatūra ir 
animacija. Aš pakviečiau jį į filmą Žemės keleiviai vyriau-
siuoju dailininku ir nė kiek to nesigailėjau. Iš pradžių jis 
dvejojo, bet vėliau patikėjo savimi. mes ir kitus darbus 
planavome nuveikti kartu, nes visa tai jam tapo įdomu 
ir svarbu. Kas žino, kokių dar būtų puikių dalykų pada-
ręs kaip vaidybinių filmų dailininkas. Deja, tam nebuvo 
lemta įvykti...

Kodėl lietuviškai animacijai iki šiol neskiriama jokio dėmesio, 
o didieji animatoriai tiesiog nežinomi platesnei auditorijai?

Toks sakymas yra šiek tiek neteisingas, nes vis dėlto ani-
maciniai filmai yra finansuojami, tik akivaizdu, kad per 
mažai. Taip galima sunaikinti visą lietuviško kino rūšį. 
Kinematografininkų sąjungos Animatorių gildija ryžosi 
atkreipti į šią kritinę situaciją naujai susikūrusio lietuvos 
kino centro vadovų dėmesį.

Kokiu ryškiausiu iki šių dienų išlikusiu prisiminimu apie Ze-
noną šteinį galėtumėte pasidalinti?

būdavo toks baltijos ir švedijos filmų festivalis. jis vyk-
davo gotlando saloje. Kasmet mūsų delegacija važiuoda-
vo į šį festivalį, aš rūpindavausi mūsų programa. Ir štai 
vieną kartą į tokią kelionę pakviečiau Zenoną. Nuvyko-
me į gotlando salą, gyvenome savaitę mažame mieste-
lyje. Keistas gyvenimas: nameliai pastatyti miške, daug 
palapinių. gyvenau su Zenonu ir dar keliais režisieriais. 
Tame kaimelyje, kuriame mes su Zenonu gyvenome, 
buvo vienintelis kino teatras pavadinimu BIo. jų kalba 
tai reiškė kino teatrą. prisimenu labai daug įdomių po-
kalbių prie židinio su švedų kinematografininkais. Su 
Zenonu dažnai vaikštinėdavom, stebėdavom saloje plaz-
dančias vėliavas su avytėmis. prisimenu tokią nuotrupą 
vėjuotos dienos, kai sunerimau niekur neradęs Zenono. 
paklausinėjęs aplinkinių, kur jis galėtų būti, išėjau ieš-
koti prie jūros. Ten buvo matyti labai daug uolų, tarp 
kurių mudu su Zenonu dažnai vaikštinėdavom. Kažko-
kios nuojautos vedamas nuėjau ten, prasiskverbiau tarp 
uolų. pamačiau visiškai vienišą Zenono figūrą ant jūros 
kranto. Sunerimęs priėjau ir paklausiau, ką jis čia veikia. 
Zenonas stovėjo, tylėjo, rūkė ir visai neatsakęs į mano 
klausimą tarė: „žinai, o tiesiai prieš mus, anoje pusėje, 
kažin kas ten? Ten – Klaipėda? Kokia ten vieta? gaila, 
kad nematyt, bet jei labai norisi, gal ką ir pamatytum!“ 
Aplinkui skraidė paukščiai. Zenonas ir vėl paklausė: „Ar 
čia tie patys paukščiai kaip ir Klaipėdoj? Kai jie pakyla, 
tikriausiai viską mato, o mes negalime pamatyti. o gal 
kažkas anoje pusėje lygiai taip pat stovi, žiūri, galvoja, 
kaip ir mes čia... gerai būtų...“
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Nakties vasara 

I
 
Man atrodo, šįvakar, 
Kad žvaigždėtas dangus atsidengdamas 
Artėja prie mūsų; ir naktis  
Priešais tiek šviesulių ne tokia jau tamsi.  
 
Lapija blizga po lapija, 
Žaluma ir geltonis prinokusių vaisių, ryškėja 
Žibintas artėjančio angelo; ir paslėpta 
Šviesa suplazda medis pasaulio. 
 
Man atrodo, šįvakar, 
Kad į sodą įėjom, o angelas 
Jo vartus užrakino be teisės išeit.

 
Medis, žibintas

Medis medyje sensta, tai – vasara.
Paukštis nutraukia paukščio giesmę ir išsilaisvina.
Suknelės raudonis apšviečia ir išsklaido
Toli, danguje, senojo skausmo vežimą.

V E r t i M Ų  D i r B t u V Ė

y v e s  B o n n e f o y

O krašte trapus,
Paprastas kaip nešamo žibinto liepsna,
Miegui esant arti, pasaulio gyvybėje,
Yra padalintos sielos virpėjimas.

Tu taip pat mėgsti akimirką, kai žibintų šviesa
Tampa bespalvė ir sapnuoja dienoj.
Tu žinai, kad būtent tavo širdies tamsuma yra gydanti,
Valtis, pasiekianti krantą ir skęstanti.

Greit bėgantys debesys

Lova, lango stiklas šalia, slėnis, dangus,
Nepaprastai greit bėgantys debesys.
Lietaus inicialai ant stiklo, ūmai,
Nelyginant nebūtis pasirašytų pasaulį.

Vakarykščiam mano sapne
Ant grindų praėjusių metų nuotrupos degė
Trumpalaikėm liepsnom, tačiau be šilumos.
Mūsų nuogos pėdos brido per jas lyg per vandenį skaidrų.

Drauge mano,
Kaip menkai tenutolo mūs kūnai!
Laiko špagos geležtė, ramybės nerandanti,
Tuščiai troško mus atstumu nugalėti.

Yves Bonnefoy (g. 1923) – prancūzų poetas, 
eseistas, filosofas; monografijų apie G. Leopardi, 
Ch. Baudelaire’ą, A. Rimbaud, A. Giacometti autorius; 
W. Shakespeare’, F. Petrarcos, J. Keatso, C. Norwido 
kūrybos vertėjas; daugelio prestižinių premijų 
(tarp jų – Brolių Goncourt’ų, 1987) laureatas.
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Žaibas

Lijo šiąnakt.
Lyg šlapia žolė kvepia kelias.
Po to naujai, šiluma padeda ranką
Ant mūsų peties tarsi
Sakytų, kad laikas nieko iš mūsų neatims.

Bet ten,
Kur laukymė baigiasi priešais migdolo medį,
Žvilgtelėk, plėšrus žvėris šoktelėjo
Iš vakar į šiandien, per lapus.

Ir mes sustojame anapus pasaulio,

Ir einu prie tavęs,
Ištraukiu iš pajuodusio kamieno,
Šaką, trenktą žaibo,
Iš kurios teka vakar dienos syvai, dar dieviški.

Sniegas

Jis atėjo iš toliau nei visi keliai,
Jis palietė pievą, gėlių ochrą,
Ranka, rašančia dūmais,
Jis nugalėjo laiką tyla.

Kiek šviesos šįvakar
pasnigus.
Sakytum, kad liepsnoja lapai šalia durų
Ir vandens yra medyje, kuriam jis buvo grąžintas.

Netobulumas yra viršūnė

Buvo taip, kad reikėjo naikinti, naikinti, naikinti,
Buvo taip, kad tokia – vienintelė išganymo kaina.

Suniokoti nuogą veidą, pasirodantį marmure,
Įkyriai persekioti visas formas, grožį visokį.

Mylėti tobulumą, nes jis yra slenkstis,
Bet neigti jį vos pažinus, mirusį – pamiršti,

Netobulumas yra viršūnė.

Visą naktį

Visą naktį žvėris kambaryje nerimo,
Kas tai per kelias, nenorintis baigtis,
Visą naktį valtis kranto ieškojo,
Kas tie išvykėliai, norintys grįžti,
Visą naktį kardas lietė žaizdą,
Kas tai per kankinimas, nieko neužgrobiant,
Visą naktį žvėris kambaryje dejavo,
Kruvinas, neigė kambarių šviesą,
Kas tai per mirtis, nepagydanti nieko?

Geležinis tiltas

Be abejo, pabaigoje ilgos gatvės,
Kur vaikščiojau vaikas, visada rasis tepalo bala,
Sunkios mirties stačiakampis po juodu dangumi.

Nuo to laiko, kai poezija
Atskyrė savuosius vandenis nuo kitų,
Joks grožis, jokia spalva jos neišlaiko,
Jai terūpi geležis ir naktis.

Ji maitina
Ilgą mirusio kranto širdgėlą, geležinis tiltas
Siekiantis kitą, dar labiau aptemusią pakrantę,
Yra vienintelis jos atminimas ir vienintelė tikra jos meilė.

Iš prancūzų kalbos vertė TomAS TAšKAUSKAS
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su savimi žasliuos įkaušęs imdavai šnekėti: murmė-
davai po nosim, bambėdavai, kalbėdavai be palio-
vos, besiklausydama pavargdavau ir pagalvoda-

vau, kad Tau turėtų būti daug prasčiau, širdis šuntuota, 
kodėl nesaugoji savęs, tik alkoholis dar Tave palaiko, 
kaip jausiesi, kai išgaruos jisai, o Tu vis nesustoji, manęs 
visai nepasigesdamas, šneki keistai prislopusiu balsu, be 
jokio ryšio žodžiai, toks žodžių kratinys, beri juos grei-
takalbe, o lūpos nuolat kruta, suprasti nieko neįmano-
ma, šneki tik sau suprantama kalba, gal pasakoji tai, ko 
niekados ant popieriaus jau neišklosi, ūmai pasikeitei, 
užvaldė įniršis, pykčio iškreiptas veidas, krauju pasru-
vusios akys nuo tūžmasčio ir išgertos degtinės, iš bur-
nos tyška putos, Tu šūkauji ir mostaguoji rankom, bijau, 
labai Tavęs bijau, už savo poelgius dabar neatsakingas, 
nutvėrei už rankovės, perpus ji drykstelėjo, už gerklės 
man nutvėrei, apčiuopęs pirštais nepaleidi, veidan man 
švokšti: tik spusteli stipriau, žmogaus gyvybės nebelie-
ka, sustingus stoviu vietoj, aš savo veido nematau, tik
riausiai jis išbalęs, atsikvošėjai, Tau atsileido pirštai, ir 
vėl užpylei žodžiais, manęs Tu neįžeisi, greičiau jau 
atvirkščiai, tuoj pulčiau Tau ant kaklo, jei viskas pasi-
keistų, jei tiktai viskas pasikeistų, klūpočiau ant grindų, 
rankas ir kojas išbučiuočiau, bet akys Tavo vėlei sustik
lėjo, kas daros Tau, daugiau save tausotum, ištrūkusi iš 
Tavo gniaužtų neriu pro laukujas duris, kol savimi jų 
neužtvėrei, tamsa, drėgmė, ruduo, vėlyvas jau ruduo, ir 
gatvėj vytauto tamsu ir tuščia, galiu sau žliumbti, kiek 
patinka, tą ir darau, bet niekas nesikeičia, geriau man 
pasilikti be emocijų, savam kieme kiūtoti, arčiau būdos, 
kaip šuniui su grandine ant kaklo, grandinė jam nemai-
šo, ir man ji nemaišys, tiek tos bėdos, ji gali būti netgi 
prielanki, globojanti, langų stiklai netemsta, šviesūs jie, 
o, kaip gerai, kad šviesūs jie, tiek vienas, tiek ir kitas, abu  
toliau nuo gatvės,  įsitaisau po beržu, prisimenu jį iš jau-
nystės metų: dar tokį menką, Tu jo kamieną dviem ran-
komis lengvai apglėbdavai, pasikeitė laikai, žievė stora, 
ji surambėjus, viršūne dangų beržas siekia, toksai nūnai 
galiūnas, bet nusipaisčiau, sensta beržas, ir galios šerdy 
jo mažiau belieka, kasmet daugiau šakų nudžiūna, len-
gvai tuo įsitikini plika akim, vis vien prie jo kamieno gera 
prisiglausti, tai ir glaudžiuosi, iš čia geriausiai mato-
mi langai, jie šviesūs, ką Tu dabar veiki, nejaugi vis šneki, 
šneki, manęs visai nepasigesdamas, gal pasakoji Tau vie-
nam suprantama kalba, ko niekados ant popieriaus ne-
beišklosi, nemoku be Tavęs gyventi ir nematau prasmės, 
pasmauk, užmušk ar išsityčiok, išsiurbk iš gyslų kraują, 
man niekas nesvarbu, tik su Tavim, tik su Tavim gyve-

i n e z a  j u z e f a  j a n o n ė

dvigulė lova
Būsimos knygos fragmentai

nimas nėra bevertis, Tau liežuviu laižysiu kojas, gal pa-
lengvės, sakyk, gal palengvės, tas ilgesys, tikriausiai jis 
beprotiškas, iš kur jo šitiek imas, jis genuos užkoduotas, 
tikriausiai mūsų abiejų, nors priešinasi mūsų mintys, sy-
kiu ir pojūčiai, jausmai, veiksmai, mes neįstengiame be 
vienas kito būti, slogi ši būsena, užtat ji gyvastinga, ją 
sunkiai galima ilgiau ištverti, tačiau ji sklidinai užpildo, 
dėl jos, tiktai dėl jos Tau paklūstu, nors protestuodama 
ar plėšoma į priešingas puses, to niekaip nepaneigsiu, 
vėl tykiai praveriu trobos duris, arčiau Tavęs lyg vabalas 
ropoju, o kūnas eina pagaugais, sykiu šiek tiek apsirami-
nęs, dabar kantri, labai kantri esu, kantresnės už mane 
negali būti, kad tik kas nors kraupaus ir neatitaisomo ne-
atsitiktų mudviem, juk pats žinai, kad be Tavęs tik muilo 
burbulas šiam sviete iš manęs, praskysiu ir tuoj pat su-
bliūkšiu, ši dieviška trauka, su pragaro liepsna ji sklinda 
iš Tavęs, to niekaip nepaneigsiu, tai jau sakiau, dar sykį 
pakartosiu: ji gyvastinga ta trauka, jai atsispirti niekaip 
neįmanoma, o ir nėra prasmės, per ją savin gal Tavo 
esmę įsileidžiu, ji degina, baugina, bet, rodos, krenta iš 
paties dangaus su pragaro liepsna pramiešta, pasikeitė 
man viskas be Tavęs, natūraliai jau niekas neatrodo, ir 
paprasčiausias šaukštas nebe tas, jo kotą Tu suimdavai, 
reikėtų šitą įrankį kitu žodžiu vadinti, ir ne tik jį: gatves 
ir orą ar krėslą, rietuvę malkų, kvėpavimą ar lietų, bet 
nežinau kitokių žodžių, jų niekas dar nesugalvojo, mes 
nenujaučiam, kas dedasi aplinkui, kaip, laikui bėgant, 
keičias žodžių prasmės, nes keičiamės mes patys, galu-
pirščiais prisiliečiau prie įdubos nuo Tavojo pakaušio toj 
dvigulėje mūsų lovoj, ir aukštos įtampos srovė akimoju 
supurtė kūną, pirštus vos spėjau atitraukti, gardžiausias 
kąsnis burnoje apkarto, springstu juo, kai lyginu šį laiką 
su anuo, tai tuometinį pragarą prilyginu didžiausiai lai-
mei, pavyduliauju moteriškei, kuri grindim lyg vabalas 
ropoja iš kambario virtuvėn ir vėl atgal, nes turi tikslą, ji 
tikslą turi, namus ji turi su Tavimi po vienu stogu, dan-
gus ir pragaras čia nuolat keičias vietom, vis vien išlieka 
jie be nuodėmės ir skaistūs, namais per amžius jie išlie-
ka, nors nuolatinė prietema juose, langai į šiaurės pusę, 
kur mudu su Tavim apsigyvenam, langai į šiaurės pusę, 
matyt, taip turi būti, vietą, tik namuose man aišku, kuria 
kryptim judėti ir kas manęs ten laukia, o tai svarbu, la-
bai svarbu, dėl to gali net džiūgauti, sykiu ir nerimauti, 
gyvastingumas niekad neapleidžia, dar nepalieku lovos, 
gal jau pamiršote, kad aš dar lovoj, toj mūsų dvigulėj, 
ją Klaipėdoje nusipirkom, ji su manim, kai vaikštinėju 
vilniaus gatvėmis senamiesty, ar atsidūrus pačiam pa-
saulio pakrašty, jos atlošas toks minkštas, šviesiai rudos 
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spalvos, iš Tavo pusės pakaušio įspaudas išlikęs, jį ne 
kiekvienas įžiūrės, ne kiekvienam jis duodasi įžiūrimas, 
aš vis dar lovoj, aukštielninka guliu ir užsimerkusi save 
apžiūrinėju iš šalies, iš nuotolio daugybės metų save 
apžiūrinėju, nors, rodos, viskas šioj aplinkoj man tebė-
ra gerai pažįstama, tik žingsnis kitas liko lig virtuvės, ir 
išilgai neką daugiau, siaura virtuvė, į ją nedaug ką su-
talpinsi, nors vonią toj virtuvėj šiaip taip per prievartą 
įspraudėm, gyvename ir mes civilizuotame pasauly, čia 
pat ir langas, jisai su grotom, laikai tokie, prisiveisė ga-
lybė bomžų, lyg tarakonai krebžda plyšiuose: miestelyje 
ar mieste, taip pat ir kaime, nors vogti nėra ko, čia pat 
ir dujinė viryklė, priešais ją įrengėm tualetą, kitur jam 
vietos nesuradom, mums ir gerai, budelėn pusnynais 
lig dvišakumo neklampojam žiemos metą, kai sėdi ant 
skylės, pristinga vietos kojoms, tai keliais sulenktais jas 
atkiši į priekį, nenusilengvinsi, jeigu durelių plačiau kiek 
nepraversi, virtuvėj maišatis kvapų, ne visada malonūs, 
prie dujinės viryklės stoviniuoju ir srėbalą kažkokį sam-
čiu kartkartėm maišau, kad neprisviltų, nuo tualeto no-
sies nebenusuku, suspėjau įsitikinti, kad ir prie smarvės 
galima priprasti, nebeužuodi jos, kai visada ji ta pati, 
pašonėj tualeto staliuką pasistatėm, dar porą taburečių, 
daiktai ne per didžiausi, bet vietą jie užgriozdina, tai 
siauras takas lieka praėjimui, dabar ši patalpa našlauja 
jau be mūsų, turėtų ką papasakoti, jei kas susidomėtų, 
vargu ar tokį kur surasi, tebemigruoju iš kambario virtu-
vėn, o iš virtuvės vėl atgal, Tu vis kalbi, kalbi be atvan-
gos, kažin ar tuos garsus, kuriuos pro burną nuolatos iš-
leidi, kalba vadint pritinka, murmi po nosimi tyliau arba 
garsiau, keistoki šie garsai ir kažkuo kraupūs, jų liūdesys 
neišmatuojamas, Tavo kalbos tuomet nesugebėjau į kal-
bą savąją išversti, visai be reikalo ją supratau kaip žodžių 
kratinį, beri jį greitakalbe, kasdien bandau šią kalbą iššif-
ruoti, bet daug kas užsimiršo, gal ką ir atgaivinsiu, ausies 
būgneliuos ar giliau turėjo ji išlikti, aš nuolat užsiėmus.

*  *  *
jau kuris laikas nuo veidrodžio nepasitraukiu, nes, ro-
dos, mano vietoj priešais jį visai kita būtybė, ji iš akies 
Tau išlupta, savęs neatpažįstu, languotas Tavo puspaltis 
man per dukslus, juo apvilkta ar apsivilkusi, juoda bere-
tė ant galvos, ji šonan pasmaukta, kaip mėgdavai nešioti, 
plaukai iš jos išlindę, nužilę jie ir išretėję, linkę garbano-
tis, ir mano veidas visiškai ne toks, kurį gerai pažįstu, 
tai Tavo veidas, nejaugi taip supanašėjau su Tavim, kad 
savo veidą praradau, gal apskritai jo neturėjau, tai Tavo 
veidas įkypom pilkos spalvos akim, jis išvagotas raukš-
lėm kiek per anksti, brūkšniai skersai kaktos ir skruos-
tuos išilgai bei abipus lūpų, akių kampučiuos įsirausę, 
išgilėję, nors pačios akys jaunos, skvarbios ir atviros vis-
kam, iš daug ko galima nuspėti, kad nuogais nervais šis 
žmogus gyvena, staigaus turėtų būti būdo ir permainin-
gos nuotaikos, aš visados norėdavau manyti, kad nepa-
laužiamas esi ir tvirtas, nors greitai ėmiau abejoti tuo, per 
daug spontaniškas, kad toks galėtum būti, prisiriši prie 
visko stipriai, tačiau vaizduotė koją pakiša ne vietoj ir 
ne laiku, nusiveda tenai, kur nesitikėjai atsidurti, nelen-
gva priešintis, kai ji nepažabojama, ir patirtis, kurios per 
nugyventą amžių spėjai įgyti, ironijon nukreipia spėriai, 
o ir agresijon, Tu daug kuo nusivylęs, nes lūkesčiai ne-
pasiteisino, ir liūdesys įgyja vis didesnį užmojį ir mas-
tą, tuomet griebiesi čierkos, kad liūdesį ir nerimą vienu 
sykiu užmuštum, dažniausiai nenuskyla, tik dar labiau 
išsekina jėgas, jaučiuos kur kas geriau Tave suprantanti, 
stebėtis nėra kuo, nes, rodos, nebe savo veidą tyrinėju, 
o Tavąjį, lyg iš vidaus apžiūrinėju jį įdėmiai, tikriausiai 
kailį pakeičiau, gyvendama su Tavimi, ant atspindžio 
užklojau šiltą delną ir kantriai lūkuriuoju: gal savo veidą 
vietoj Tavojo išvysiu, ar man to reikia, nė nežinau, ką pa-
sakyti, ir vis dėlto sugretint su Tavuoju jį norėčiau, save 
iš rankų, kojų kaulų atpažįstu, bet tai nereiškia nieko ar 
reiškia ne tiek daug, languotas puspaltis man ant pečių, 
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o ant galvos juoda beretė, ji šonan pasmaukta, prisipa-
žinsiu, man daros neramu, nors ir džiaugiuosi, kad savo 
veidą pradedu pamiršti, bet rūpestis iš kelio nesitraukia, 
jis nuolatos mane kamantinėja: kur dingo veidas tau pri-
klausantis, jį už ausų dienos švieson išvilk, man rodos, iš 
veidrodžio man merki akį ir kiek ironiškai sakai: tu savo 
veidą nutempei gilyn, iš ten jo nematyti, jam ten saugu 
ir įprasta, tai viešumoj nenori rodytis, tu nuolatos bijo-
davai, kad būtinai apspjaudys svetimi, laikeisi įsikibęs į 
mane, aš nesakau, kad man tai nepatiko, bet rinktis ne-
turi iš ko: manęs šalia nėra ir niekados nebus, ryžtingai 
ženk į priekį ir pasikliauk savim, žinau, kad parakinėj 
esama dar parako, ištiesink nugarą ir galvą kelk aukš-
tyn, jeigu reikės, kumščius parodyk arba iškišk liežuvį, 
tik niekados nedrebink kinkų, skystų nemėgsta niekas, 
lengvai su jais susidoroja, į nuostolius nurašo, negaišk, 
pati žinai, kad laikas nuolat tirpsta, kasdien jo lieka vis 
mažiau, gerai gerai, mielasis, susitelkiau savy, žiūrėk, 
išdrįsusi žengiau į priekį, švilpimų negirdėti, tyla, tiktai 
tyla, ji spengia ausyse, o gal tai staugsmas ar įsiutusių 
šunų lojimas, aš nežinau, aš daug ko nežinau ir nieka-
dos nesužinosiu, nors gal žinoti nieko mums nereikia, 
bet įsitikinai: žengiau į priekį, nebesvarstau, ar tai gerai, 
o gal blogai, gal žiauriai susimoviau, vis vien žengiau į 
priekį, nors abejoju nuolatos, ar tai svarbu, ar reikalin-
ga, vėl liūdesys užsmaugė gerklę, Tu pasilieki veidrody, 
kodėl Tu pasilieki veidrody, ne su manim, ne su manim, 
gal iš tenai mane savim pasieki, gerai, kad būtų taip, 
kaip niekados nebūna, ant atspindžio laikau užklojus 
delną lyg glamonėčiau Tavo veidą, vaizduotė nešasi su 
savimi, balandžio vidurys, vilniaus senamiesty gatvelės 
siauros, sniego pusnim užklostytos, nors jau pavasa-
ris, pavasaris, sakau, ar jį jauti, o paukščiai nesugrįžta, 

net uždusau klampodama pusnynais, ir batai kiaurai 
permirko, su jais ir kojinės, slidu neapsakytai, gal man 
ištiesi delną, akiplotu tuoj gatvėj išsitiesiu, o, jei galė-
čiau Tau už parankės įsikibti, gražus dangus, tačiau ne 
dėl tavęs, martynai, gatvelės nevalytos, išpylė prakaitas, 
taip užkaitau, tad nesunku man patikėti, kad Tau ir vėlei 
velkuosi iš paskos, kaip visada, kaip visada, kaip jau se-
niai įpratus, metų laikai susijaukė galvoj, žaslių miestelis 
žaliuoja, žydi, paukščių balsais jis linksminas, tiesa, tik 
atminty, miestelyje senyvo amžiaus medžiai, tarp jų jisai 
puošniai  atrodo, o kokie mieli jo gyventojai, abu mes 
stoviniuojam ant tiltuko, medinis toks ir su turėklais, po 
juo žaslos upelis tyvuliuoja, vandens nedaug ant dugno, 
tokiam karštymety išdžiūvo, per akmenis nespėriai sar-
valioja, tačiau upelis gyvas, dar gyvas jis, nuo šio upelio 
vardo tikriausiai kilęs ir miestelio pavadinimas, čia pat 
ir ežeras žaslių, iš debesies išlindo saulė, didingas baž-
nyčios bokštų atspindys plačiai išsidriekė ant vandenų, 
o jie per dieną jau įšilo, tie vandenys arti, lyg būtų jie 
ranka pasiekiami, įbrisim ežeran sykiu, už rankų susiki-
bę, mes nė akimirkai nepasileisim, pačiupinėsim bokštus 
pirštais, pačiom jų pagalvėlėm, gal ką jie pasakys, gal 
ką jie guodžiančio mums pasakys, paglostys lyg mažus 
vaikus per galvas, koks šiltas Tavo burnos kvapas, man 
gera balso Tavojo klausytis, kur aš buvau nuklydus, toli 
labai, labai toli, nors kaip pasakius, priešais veidrodį toj 
pačioj vietoj stoviniuoju, o gal abu sustojom ant tiltu-
ko, medinis toks jisai ir su turėklais, kaip viskas čia lig 
smulkmenų pažįstama ir artima, ir kaip toli, lyg niekados 
nebuvo, kaip nepasiekiama, upelis vis dar sarvalioja, jis 
gyvas, nors tiek nedaug vandens ant dugno liko, kai toks 
karštymetis, tikriausiai aš sapnuoju, kad šitas sapnas nie-
kad nesibaigtų.
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salovartė’ 2013
šių metų poetinis NeMUNo ir NAUJoSIoS RoMUVoS bendravimas prie Merkio nuo ankstesnių skyrėsi 
nedaug, bet iš esmės: pirmąsyk visą dieną lyjo... Anksčiau, džiaugdamiesi puikiais orais, nebent pagalvodavome: „o 
jeigu kartais lytų? Juk visi netilptume po vieninteliu mažu stogeliu...“ šeimininkai Vitalija ir Tomas parodė, kad 
tai – ne problema: mažytė veranda virto jaukia „poetinių posėdžių“ sale. Na, gal ir ankštoka buvo, užtat padidėjo 
poezijos koncentracija.
Mūsų Poetinė eglutė be gausybės dangaus lašų gavo savo tradicinę vyno porciją. Įsiamžinome bendroje nuotraukoje, 
stengdamiesi per daug nesidangstyti skėčiais. Surengėme jau išbandytą anoniminį vieno eilėraščio konkursą – ge-
riausi šįsyk buvo ernestas Noreika, Tadas Žvirinskis ir Viktoras Gulbinas. Prasmingai prisiminėme neseniai mus 
palikusius poetus: šiais metais išėjusius Marcelijų Martinaitį ir Nuno Guimarãesą, pernai – Stasį Stacevičių, prieš 
penkerius metus – Sigitą Gedą. Pasitikrinome savo supratimą apie europos poezijos ištakas: Naglis Kardelis mėgino 
pagrįsti hipotezę, kad ne Homeras, o veikiau Hesiodas yra pirmas Senojo kontinento poetas, paskaitė ir pakomentavo 
kelis jo „Teogonijos“ fragmentus.
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e r n e s t a s  n o r e i k a

tuštėjimai

vis sunkiau susipjaustyt į erdvę, nes traukiasi plotas,
čia tik tuštumos auga kaip sraigės ant lubų pelėsio,
vėjas kalba užuolaidom, balsas kandžių sukapotas,
čia kamaros vitražinės, dvasiai šarvot, tuoj paliesiu

savo merdintį kūną, jam miegant atkosėju elnią
nusilaužęs ragus jais bandysiu irkluoti į šiaurę,
ten suplaukia kanojom numirę ir mirt nusipelnę,
po vienatvę suvalgę ir jūrą nupiešę per žiaurią

brenda tiesiai link švyturio, druskomis kepenis plauna,
vietoj plaštakų akmenys – daužti – rūke nepaklysti,
visos tuštumos kaupiasi, dvasioj augindamos dauną,
čia pavogti vienatvės daugiau nesiskaito vagyste,

brendant nerimo vandeniu, siekiamos lubos gyvybės,
dilgėlynai apeina plaučius, kas vienam būti liepė?
kambary lyja skruzdėm, visus skruzdėlynus sutrypęs
pamatau iš blakstienų sukrautą vienatvę palėpėj

R a s a  k u t k a i t ė

nėra kur

kelio atgal nebėra
net jei jis veda į Romą

abitais pasipuošusios mintys 
ties aviliu dūzgia
sunešė pilnas saujas medaus
tik kam šitiek reikia
kai nėra tikėjimo
medus lyg sniegas ištirpsta

stoviu nuolat kažkur
kelio atgal nebėra
net jei jis bėga pirmyn
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V i k t o r a s  G u l b i n a s

Šaltasis karas

– – – – – gailestingos
seselės
protokoluoja
kiekvieną manevrą
ir smūgį – – – – –

– – – – – visuotinės
nuomonės salvė
nušluoja rėksmingą
diktatorių – – – – –

– – – – – netikėtai
diriguojantis mūšiui
skelbia
pietų pertrauką – – – – –

– – – – – adjutantai
išnešioja garuojančius
paliaubų
dubenis – – – – –

– – – – – įelektrintame
ore dar kibirkščiuoja
tūžmingos
frazės – – – – –

– – – – – užguitas
eilinis neatiduoda
pagarbos nušvilptam
generolui – – – – –

– – – – – tie, kuriems
išmušti dantys,
registruojasi
reabilitacijai – – – – –

– – – – – pasmerkti,
kylantys pavieniui
į ataką – – – – –
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ta d a s  ž v i r i n s k i s

Anoniminių poetų klubas

Galima būtų parašyti haiku
Arba sonetą, arba šmaikštų ketureilį,
Kad kiti rašantieji nepažintų –
Kažką visiškai netipinio.
Laužytų galvas, koks čia išsišokėlis
Ar mįslinga nepažįstamoji
Pabėrė netikrų perlų,
Dėl kurių neapsimoka atsigręžti
Ir sudraskyti to incognito,
Prisidengus veidą anonimo kauke,
Kai tik yla išlįs iš maišo.

Galima būtų parašyti kažką atpažįstamo,
Pasivogus kokio žinomesnio poeto
Stiliuką, nes geri poetai vagia,
Bet ar pakaks įžūlumo po to
Vadintis poetu, juolab – geru?

Galima būtų ir nieko nerašyti,
Tiesiog tylomis pamąstyti apie tai,
Kad palaiminti yra rašykai,
Turintys gerus vertėjus,
Nes jų yra užsienio skaitovų karalystė.

Dievulėliau, tiek tų galimybių
Anoniminių poetų klube,
Kad net suėmė neapsakomas noras
Parašyti pjesę, kuri prasidėtų maždaug taip:

– Sveiki, aš esu incognito ir aš esu poetas.
– Sveikas, incognito.
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d a i n i u s  B a b o n a s

Sutvėrėjas

...kas Tu toks? Ir iš kur?
– – – – – – – – – – – – –
...AŠ buvau iš pradžių –
kai nebuvo pasaulių,
nebuvo žvaigždžių...
Kai nebuvo Visatos
ir laiko tėkmės...
Tada nieko nebuvo –
nes nebuvo prasmės.
AŠ sutvėriau žvaigždes
ir pasaulius visus,
sugalvojau gyvybei
ir mirčiai vardus.
...gal ne taip jau svarbu,
kas AŠ toks, kur esu...
Jūs – dalelė manęs,
AŠ – dalelė visų...
AŠ – visur ir turiu
begalybę vardų...
– – – – – – – – – – – – 
...tik neverskit gailėtis
dėl savo klaidų!

G r a ž i n a  P e t r o š i e n ė

Prognozės

Vėl praneša vėtrą,
audrą ir lietų...
spaudžia smilkinius,
tankiai plaka širdis.

Po perkūnais!
Man ilgu! Vasaros
vakaro šilto, ramaus,
kai drebulės nejuda
lapas...



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 3 ,  N R .  2  ( 5 8 3 )  41

k r i s t i n a  B a č i u l i e n ė

Pasaulėkūra

Dega naktis
ir laužas,
renkasi pražilusios
moterys,
tarsi raganos
beria aukuran
raudas
apie sutuoktinius,
vaikus
bei meilužius
ir virina
nuosėdas jausmo,
kad gyvenai,
bet gyvenimas
ėjo pro šalį...

j u o z a p a s  k a r d e l i s

Nutraukta Vyturio giesmė...

Poetui Sigitui Gedai

Brangus Poete,
Graudu matyti tai,
Kas kartais vyksta
Šiam pasauly.

O dar graudžiau
Pajusti tylą,
Kada nutrūko
Vyturio giesmė...

Tujen norėjai
Dar čirent, giedot –
Giedot naujom
Pavasarių varsom.

Prašei –
Bet išgirstas
Tu nebuvai...



42N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 3 ,  N R .  2  ( 5 8 3 )  

d a i v a  m o l y t ė - l u k a u s k i e n ė

Juodoji tvirtovė

Tik gulėjau ant ąžuolinio stalo kojas ištiesus,
Ir lakštingalos pliekė pro žalumą į mano akis.

Ir čiurleno vanduo, tarytum iš atvirlaiškio.
Keistas ateities sandoris vėluojantį pavasarį.

Kai patvinsta ir atslūgsta vandenys vandenynai...
Svajonėse surandu tave tikrą ir nesugalvotą,

Drugeliu lakiojantį tarp ryškiai raudonų 
Mamos tulpių. Skink daugiau, pasimerksi...

Girdžiu jos balsą pro švilpiančius vėjus.
Tiek visokiausių galimybių, tiek žiedų...

Tik gulėjau krante kojas ištiesus, įmerkus
Į jūros vandenį sūrų. Bangos laižė, bučiavo pėdas.

Ir paukščiai plasnojo aukštai. Švietė mėnulio delčia.
Ir kokia tu netikus, ir poetė, – atskriejo,

Tarsi snaiperio kulkos, tavo žodžiai mielasis...
Juodoji tvirtovė. Juodoji.

V l a d a s  Va i t k e v i č i u s

* * *

Lyg musę nubaidė raidę
triukšmas, ir žodis pasviręs
pargriuvo. Poetas žaidė
kaip vaikas, kaip linksmas vyras,

eilėraščio langą platų
ligi pat galo atvėręs.
Jis kėlė žodį ir matė,
kaip šaipos už lango svėrės,

kaip jėgos apleidžia daug ką,
kaip gviešias tamsa valdyti,
kai saulė palieka lauką
ir visą pasaulį didį...
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a l b i n a s  G a l i n i s

Liežuvis

šniokščiantis
suplotas mėsingas
surizgęs į mazgą
nugludintas žodyno
besibraunantis 
pro dantų užtvarą
niekus veblenantis
užstalėj ir pastalėj
su Plutarcho tomeliu
„Dorovės metafizika“
ir necenzūruotu 
ištarų rinkiniu
„mažas narys“ „ugnis“
„mirtini nuodai“
piktdžiugis patrakėlis
demaskuojantis
kvaišas ir pasipūtėlius
peršantis
liežuvnešio nuomonę
myštantis su kvepalais
ir degutu
girgždantis
tarp grindinio girnų
besitrinantis prie durų
įsikibęs vyrių
besispraudžiantis vidun

neduok Die
srauto patvinusio pykčio
pagriebtų nuneštų
akivaran Hado  
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B i r u t ė  G r a š y t ė

Šitas tylėjimas 

Šitas tylėjimas 
Pilnas voratinklių šilko, 
Kai aplinkui naktis 
Iš užšalusios upės ateina 
Ir netekusi žado šviesa 
Mėsingo mėnulio 
Apšviečia nemiegančias tavo rankas. 
Garsiai auga kieme 
Dygus ir ligotas erškėtrožių krūmas, 
Išsiplėtusiais vyzdžiais 
Stebi dangų įšalus žuvis, 
Kol iš nieko vėl pradeda snigti.

***

Gali vaikščiot lėtai, 
Medžioklinis vėjas  
Čionai jau seniai neužklysta, 
Veši pasaulis, todėl 
Visi ne šio pasaulio šešėliai 
Bejėgiai 
Įelektrina orą ir nyksta, 
Plečiasi 
Kurkiančios begalybės, 
Įtemptas stiklas 
Ir vaikas guminiais batukais 
Raminantis lietų
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V y t a u t a s  G i r d z i j a u s k a s

Išėjimas iš namų balandžio naktį
(iš Trijų senobinių novelių apie meilę)

Ji skubiai nusileidžia penkiaaukščio namo laiptais, trinkteli 
laukujas duris ir protekine perbėga didįjį kiemą. Atsidūru-
si prospekte, stabteli, žvilgsniu užkliudo Maximos rekla-
mą, bet, jos neperskaičiusi, skubiai nužingsniuoja Arki-
katedros link. Šiek tiek pabėgėja, sustoja, apsigręžia, lyg 
šokteli ir susigūžia.
– Ne, ne, ne, – rėkte išrėkia, – negrįšiu, negrįšiu. – Kumš-
čiais ima daužyti sau kelius. – Jūs neįsivaizduojat, jūs ne-
suprantat, kaip aš judu abu myliu, myliu . – Prapliupusi 
garsi rauda aidais aidi tuščios gatvės erdvėje. – O visų kitų 
nekenčiu, n ekenčiu , nekenčiu žurnalo, nekenčiu rašymo 
ir redagavimo, nekenčiu rašytojų, nekenčiu menininkų ir 
meno, nekenčiu bendradarbių – jie mane užkniso, už-
kniso... visi užkniso... namai, kaimynai, kasdienė banalybė 
užkniso... Lyg narve kokiam uždaryta ilgiau būti negaliu, 
nepajėgiu... Trūksta oro...
Retas nakties praeivis, pamatęs besiblaškančią ir stūgau-
jančią moterį, mėgindamas išvengti susidūrimo su bepro-
te, sprunka šalin. Tengi tolių toliuose, kažkur už debesynų, 
gal net už žvaigždynų spurda frazės:
Paskutinis šansas... Paskutinis traukinys... Paskutinis reisas... 
Iki išvykimo liko...
Ji susmunka ant šaligatvio, gerą valandą taip tūno, paskui 
išsitraukia mobilųjį telefoną, surinkusi numerį, ištaria ke-
lias frazes:
– Aš negaliu daugiau taip, Domai, nepajėgiu ateiti ir pas 
tave. Atleisk...
– Nejudėk iš vietos, aš tuoj...



46N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 3 ,  N R .  2  ( 5 8 3 )  

m o n t ė

Aukosiu ožį

Ryja mani kartėlis, vai
ėda. Pykšt pokšt
pilies vartai. A-uu
kosiu ožį, a-uu
kosiu ožį: ajoj,
oželi, atpirk dūšelį.

Ot,
ėda kartėlis, kap
žuvis ėda žuvį, kap
ožka ožkaliežuvį. Dun
dun ožio ragas. A-uu
kosiu ožį, a-uu
kosiu ožį: ajoj,
raliuosiu, tuo rageliu
tirliuosiu. Oo

žiau, oo
žiau, duok
deguta, kad
neduosi, tai
pakarsiu, o
kad duosi, tai
palaisiu. A-uu
kosiu ožį, a-uu
kosiu ožį, ajoj.

Tai ryja kartėlis,
vai ėda, kap
vilkas žalių mėsų,
regis, – dulke praris
Vilniaus miestų. A-uu
kosiu ožį, a-uu
kosiu ožį. Oo

žio rage saula teka, – kas?
Krosnis! Atspėjau? Dabar tai
prapuls kartėlis, kap
plaukas ugny! A-uu
kosiu ožį, a-uu
kosiu ožį.
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j o n a s  l i n i a u s k a s

Aistra

Merkys įmerks į Nemuną,
O Nemunas – į Kuršmares.
Sakyk, ar dar įmanoma
Surasti, kas įkurs mane.

Lakštingala krūmynuose
Vėl spiegia lyg pamišusi...
Ji vaikšto nusiminusi
Nemylimus pamiršusi.

O mylimus pažemina
Ji aistroje rytinėje.
Ir kriokia senas Nemunas
Vėl hidroelektrinėje.

R i t a  m a k s e l y t ė

mano vilko mėnulio laikas

Akim sugersiu mėnesienos gedulą,
iš vakarėjančio dangaus ištrinsiu ūkanas,
žodžius, sakytus tavo, iš tiesos į melą 
išversiu, atmintį – iš buvusios į būsimą.
Kreida pašventinta aprėžus teritoriją,
dar tunelio gale švytėsiu blausiai 
anglim. Rusensiu pragaro altoriuje
ir ne į pilnatį – į jauną staugsiu.

vidinis
(casino*)

Dalybos kortų,
du ėjimai – kirtis.
Neprasidėjus partijai, baigiu.

Memento mori – tai
ne mintys apie mirtį.

*Širdies būgnelį muša koziriai vynų.
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V i k t o r a s  R u d ž i a n s k a s

***

turbūt yra šiame mieste fontanas, 
kadaise girdęs vienaragį, stirnas, 
tikiu, ateityje prie jo žydės kaštanas 
ir kaitins vidurį žiemos saturnas,  
 
o naktys atviros ir uždaros į Dievo burną, 
varys vandens sidabrą, orą tvinksintį, 
praskleis sapnų miražą, karalaitę durną  
nuves į užmerktos akies palaimų labirintą, 
 
ir kai pavyks atkelt nematomus vartus –
berasi amžinai nulūžusį degtuką,
kuriuo ne sykį nusidegino pirštus 
iš žalvario nuliedintas nykštukas.

d i a n a  j a b l o n s k a j a

***

praradai mane, 
pažadėtą 
varduose, pavardėse 
pavadinimuose, mituose 
pasakose, istorijose. 
paskendau veiksmažodžių, 
būdvardžių, daiktavardžių 
juoduose vandenyse 
ir amžinajame raidžių 
spinduliavime. 
dingau actekų, majų 
civilizacijose, 
pabėgau nuo 
nenusisekusių sakinių, 
semantinių beprasmybių 
ir dabar egzistuoju tik 
būtojo laiko jūrose.
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G v i d a s  l a t a k a s

Lėktuvų remonterio daina

S. Stacevičiui atminti

Lakūnai dangaus juodadarbiai
prieš skrydį dalija daiktus
draugams – jeigu kartais negrįžtų

dangun išsiruošia vaikais
o grįžta barzdotais seniais
liūdniausiomis akimis
kuriose po kiekvieno skridimo
dar padaugėja debesio

lakūnai – dangaus durininkai
vartus darinėja klebena
aš vabalas tepaluotuos
skuduruos knisuos
palikęs ant žemės

Albrechto liudijimas

Rašo Liukpetris pažymius
už piešimą – mėlyna plika širdele
nenorinčia rašyt – uždžiūvusia
jis maigo ją šildo savo kvapu
bando įpūsti gyvastį
ir kiekvieną semestrą tas pats
kartojas – mes studentai
galvojam – 
ar čia iš skūpumo ar
tušinuko širdelė tik simbolis – 
(o iš jo visko galėjai laukti) –
tatgi gal tas išsikvėpęs rašiklis
reiškia jog mes tiktai Meno
šventovės prieangy
betripinėją 
nepraustaburniai dailiokai
ir niekaip vidun nepatenkam
per savo durnas galvas 
ir stuburus nelanksčius – 
nepratusius priešais gipsinę 
Dovydo galvą lanksčiot 
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n e r i j u s  c i b u l s k a s

Imperija

Ir iš čia regėti, kaip giliam, sutemusiam slėnyje liejasi
skystas, daugiaspalvis neonas, kurio tėkmėj brenda
abejingi miegamieji kvartalai. Kol niekas nepastebi,

upės krantinė ilgais pirštais remia artėjantį skliautą.
Horizonto ranka, neišlaikanti marmuro skydo
(šis krenta ant tylinčio miesto). Dabar užspausta

nakties arterija, sulėtėjęs transporto plakimas.
Su niekuo nepalyginama drėgmė, kurią
mėnesių mėnesiais matuojasi kaulai.

Jau nuo saulėtekio laikų mėginu tilpti tarp šių
atšiaurių gynybinių sienų. Rodos, galiausiai pavyko.
Tačiau ką daryti, kai nebeturiu nuo ko gintis.

Žiemos kūnas pridengia aiškumu, apniaukiančiu
atmintį. Ir tuomet nugirstu, kad po šio rūsio grindimis
glūdi kitas rūsys. Kol mes čia, viršuje, švenčiam

savo karingo laiko pergales. Bet greit nebeliks
ką švęsti. Istorija rašys klaviatūra, o ne varno
plunksna. Naujos raidės byrės į bokštų pamatus.

Prie vartų liekanų, kur kiekviena sutrupėjusi plyta
bus verta bevardės katedros, išsirikiuosim suklastotais
veidais į sieną, laukdami vienintelio šūvio – užmaršties.
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j U R I j  g R I g o R o v I č
Alchemikas, 80x120, 2013 
Juodasis ovalas, 100x100, 2012
Baltoji pelėda, 40x60, 2013
Raudonasis miestas, 30x50, 2013
Adrenalinas, 70x100, 2013
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Daktaras paslėpė laikrodėlį po dešiniosios akies voku, kai-
riąja mirktelėjo ir pasakė man, kad esu sveikas ir galiu 
drąsiai išeiti į gatvę.

Išlikęs m. K. čiurlionio 
Rekonvalescento užrašų fragmentas, 1905

taip, tai yra vienas pirmųjų mikalojaus Konstanti-
no čiurlionio beletristinių kūrinių, kurį jis ryžosi 
per Stabrauską perduoti vienos varšuvos leidyk

los redaktoriui. Apie tai užsimenama 1906 metų rudenį 
broliui povilui rašytame laiške: „Stabrauskas man pasa-
kė, kad kai redaktorius skaitė, tai jo mina buvusi labai 
kvaila, bet perskaičius buvusi dar kvailesnė. jam buvo 
mįslė, ar tai kiaulystė, ar genialus dalykas? Atrodo, jis 
įsitikino, kad esama antraip.“

Atvirai prisipažinsiu, ir aš ne viską supratau atskiro-
se teksto vietose, tačiau kiek galėdamas norėjau autorių 
pateisinti. Aš juo besąlygiškai tikėjau, nes jis nieko ne-
darė tik šiaip sau, nors dažnai buvo nenuspėjamas savo 
kūrybinių ieškojimų kelyje. gerai pamenu, kai po kvies-
tinių sekmadieninių pietų pas ponus Stabrauskus varšu-
voje Konstantinas, užuot, kaip įprastai darydavo, sėdęs 
prie fortepijono groti savo preliudų, padavė svetingam 
šeimininkui paskirus Rekonvalescento užrašų lapus, norė-
damas išgirsti jo nuomonę, kuria pasitikėjo, nes gerbė 
jį kaip labai nuoširdų, šiltą ir visada atvirą pokalbiuose 
vyresnįjį kolegą menininką. Kazimieras Stabrauskas vos 
perskaitęs kūrinio pradžią, staiga atsistojo ir susirinku-
siems salone svečiams pareiškė:

– pasiklausykite ponai, tai įdomu. galbūt čia ir atra-
sime atsakymą, dėl ko gerbiamas mūsų poetas Tadeuszas 
micińskis ginčijasi su mielu kompozitoriumi ir dailinin-
ku Konstantinu čiurlianiu dėl sielos persikūnijimo ir 
apskritai dėl jos statuso mūsų nuodėmingame kūne. jūs 
tik paklausykite.

Kazimieras Stabrauskas pakvietė visus arčiau prie 
stalo, ant kurio lempų apšviestas gulėjo čiurlionio kū-
rinio rankraštis.

Nuo to momento praėjo gana daug metų ir aš nega-
liu garantuoti, kad viską atkartosiu tiksliai, bet kiek galė-
damas pasistengsiu perteikti jums to vakaro nuotaiką ir 
tuomet išgirsto, tik ką Konstantino parašyto kūrinio esmę.

ponų julijos ir Kazimiero Stabrauskų namuose var-
šuvoje, ramioje viejska gatvėje, kiekvienas patirdavo 
malonų jausmą, lyg čia būtų pastovi gerų bičiulių su-
sitikimų vieta. čia niekas nieko nevaržė ir greitai apsi-

prasdavo su ta šeimininkų kiekvienam svečiui suteikta 
laisvo bendravimo galimybe, su ta iš tiesų nepakartoja-
ma tikro dvasingumo atmosfera, kuria nuolat rūpinosi 
Stabrausko žmona julija, galbūt tik jai vienai supran-
tamais ritualais viską įvilkdama į romantišką mistikos 
rūbą. juk visi žinojo, – tai buvo jau vieša Stabrauskų 
ratelio paslaptis, – kad ponios julijos paruošta žemuo-
gių arbatėlė visus lengvai apsvaigindavo tuo kerinčiu, 
žodžiais nenusakomu aromatu. Ir to visai pakakdavo 
mūsų nesibaigiančioms diskusijoms apie galingąją, Ku-
riančiąją Dvasią ir apie niekingąją materiją, vis labiau 
mus alinančią, skandinančią, žudančią. Kai diskusija 
pasiekdavo apogėjų, o tai dažniausiai nutikdavo arti vi-
durnakčio, julija uždegdavo savo stebuklingus iš Indijos 
atvežtus smilkalus. Ir tada visi suprasdavo, kad artinasi 
ta neišvengiama susitikimo su galingąja Dvasia valanda 
spiritizmo seanso metu. o tuos seansus iki galo pasi-
aukojamai atlaikydavo tik ponia julija ir micińskis, tie 
du šių vakarėlių paslaptingos Dvasios apologetai. Kar-
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tą mačiau, kaip prieš pat mistinį seansą tų jaukių namų 
šeimininkas ponas Kazimieras nuskubėjo į virtuvę ko 
nors užkąsti ir greitai sugrįžo, nuo barzdos braukdamas 
kiek skubotos vakarienės trupinėlius. Tačiau šį vakarą 
pamaniau, kad viskas gali pakrypti visai netikėtai, nes 
juk pirmą kartą Stabrauskų „žemuogių arbatėlių“ vakare 
skaitomas Konstantino literatūrinis kūrinys. Tad ponas 
Kazimieras šį vakarą niekur neskubėjo ir buvo gerai nu-
siteikęs. priminęs susirinkusiems, kad jį ir Konstantiną 
sieja labai glaudūs saitai su mylima lietuva ir vilniumi, 
pradėjo skaityti viską nuo pradžių:

Daktaras paslėpė laikrodėlį po dešiniosios akies voku, kairiąja 
mirktelėjo ir pasakė man, kad esu sveikas ir galiu drąsiai išeiti 
į gatvę. Tačiau vos išėjęs į gatvę, pamačiau, kad mieste vyksta 
labai keisti dalykai. Chlodna gatve ėjo kariuomenės dalinys, o 
prieš juos išėjo girta kaulų rinkėja. Kuopos vadas – jaunas gra-
žus karininkas. Kaulų rinkėja pastojo jiems kelią ir užsivertė 
ant galvos sijoną, tardama: „šekit, šaukit, k... vašamać“; jaunas 
karininkas sukomandavo ir šimto karabinų kulkos pasipylė į 
nešvarią kaulėtą kaulų rinkėją. Krito ji ant gatvės grindinio 
kaip perpus lūžusi kaliausė. Buvo baisu, tiesiog nepakeliama 
matyti tai, ko nesuvokia protas. Tačiau tai, ką aš pamačiau po 
to, mane sukrėtė dar labiau. Varšuvos senamiesčio vaikiga-
liai, kurie anksčiau pasimėgaudami tyčiojosi iš kaulų rinkėjos 
Vandzios (toks buvo jos vardas ar pravardė – Vandzia Gola), 
būtent jie, tie patys padaužos, išvydę tokį kareivių žiaurumą, 
staiga pasikeitė ir stojo ginti nelaimėlės. Jie išbėgo šaukdami: 
„Amžiais budeliai lieja mūsų kraują.“ Aš instinktyviai nukė-
liau kepurę, kiti, juos sutikę, taip pat kėlė kepures. Kariuome-
nė į vaikus šaudė lyg į patvoriuose čirškiančius žvirblius, ne 
vietoj atsiradusius. Tai buvo kažkas baisaus. Aš tik pajutau, 
kad mane apleidžia jėgos. Kraujas man mušė į galvą, rankos 
pradėjo drebėti, o krūtinėje pajutau pasibaisėtiną nerimą. Pa-
saulis dabar atrodė kaip viena didelė, gedulinga arfa. Visos sty-
gos virpa, skamba, skundžiasi, dejuoja – tai nedalios, ilgesio ir 
liūdesio chaosas. Sielvarto, kančių ir skausmo chaosas. Tuštu-
mos, slegiančios apatijos chaosas. Su didele baime skverbiausi 
pro arfos stygas, ir šiurpas man ėjo per odą, vos tik paliesdavau 
stygą. Iš paskutiniųjų atsistojau ir įbedžiau akis prieš save į 
tamsą, į pilką tuštumą. Įtempiau žvilgsnį tiek, jog man iš akių 
pradėjo tekėti kraujas... Ir daugiau aš nieko nepamenu.

Atsitokėjau jau visiškai sutemus toje pačioje Chlodna ga-
tvėje, prie to paties namo paradinių durų, pro kurias dar su 
šviesa buvau išėjęs. Tai buvo psichiatrijos daktaro Alechnovi-
čiaus privataus kabineto durys. Nesitikėjau, kad kažkas tokį 
vėlyvą vakarą jas atidarytų, tačiau aš po ką tik patirtų išgyve-
nimų neturėjau jėgų kur eiti, lygiai tiek pat kaip ir neturėjau 
sau atsakymo, kodėl daktaras, išlydėdamas mane pro duris, 
pasakė netiesą apie mano būseną, lengvabūdiškai mirktelda-
mas akį. Aš taip pat nesupratau, ką turėtų reikšti tie fokusai 
su kišeniniu laikrodėliu, slepiamu po dešinės akies voku. Paga-
liau, argi jis nežinojo apie kelintą dieną mieste besitęsiančius 
neramumus, caro kareivių siautėjimą, miestelėnų protestus, 
balkonuose iškeltas juodas vėliavas? Aš nedrąsiai paspaudžiau 
durų skambutį. Negreit, tačiau po kurio laiko jos atsidarė. Vi-
dun įleido medicinos seselė, jauna, graži, tik nenatūraliai išsi-
draikiusiais plaukais daktaro asistentė, kuri mane mandagiai 
įspėjo, kad daktaras jau baigė darbą ir ruošiasi išeiti. Suvo-
kiau, kad atėjau labai ne laiku, tačiau visai nesupratau, kodėl, 

atsisagstydama chalatėlį, asistentė valiūkiškai man mirktelėjo 
kairiąją akį, o atsegusi paskutinę sagą, dar kartą pakartojo:

– Mes su daktaru jau baigėme darbą.
Aš paskubomis dar kartą atsiprašiau, padėkojau už suteik-

tą galimybę nors trumpam čia sugrįžti ir labai norėjau papa-
sakoti jai, kas man tik ką nutiko, tačiau ji, tik dar kartą mirk-
telėjusi, pabrėžtinai, artistiškai prieš mane nusirengė chalatėlį 
ir pasitaisė ant kaklo į šoną pakrypusią sidabrinę grandinėlę 
su dailiu laikrodėliu. Supratau, kad aš turiu paskubėti, ir vos 
atvėręs priimamojo duris, buvau nustebintas to, ką pamačiau. 
Daktaras, nervingai vaikščiodamas po kabinetą, godžiai rūkė 
ir įtemptai kažką mąstė, tartum slėpdamasis nuo manęs už 
papirosų dūmų uždangos. Kurį laiką stojo nejauki tyla, netgi, 
pasakyčiau, nejauki įtampa. Iš jo pusės į mane skverbėsi kaž-
koks atviras nervas. Tai mane glumino ir vertė daugiau neaš-
trinant padėties skubiai surasti bent kokį nekaltą pasiaiškinimą 
dėl pakartotinio mano vizito. Ir tuo metu, tartum atspėdamas 
mano mintis, pirmas greitakalbe prabilo daktaras:

– Brangus pone, aš žinojau, kad Jūs sugrįšit. Aš tai žino-
jau, nes netikėjau, jog sugebėsit išgyventi toje Jus supančioje 
aplinkoje. esate labai jautrus, o susidvejinusi Jūsų sąmonė, 
kaip ir nevaldoma pasąmonė, jau nesugeba atskirti šio realaus 
nuo daug kam nematomo pasaulio, kurį Jūs, beje, regite kaip re-
alybę. o iš tiesų taip nėra. Aš neteigiu, kad Jūs sergate. Sines-
tezija – tai dar ne šizofrenija. Tai labai retai kam pasitaikanti 
paties Dievo duota dovana – matyti garsų harmonijos pasaulį 
ir girdėti vaizdinius. Jūs šia prasme esate unikumas, tačiau...

Daktaro tirada staiga nutrūko, nes jis tik dabar sukluso, 
išgirdęs, kaip man pasirodė, jam jau pažįstamą soprano balsą, 
sklindantį iš už sienos. Aš jį išgirdau vos tik daktaras pradėjo 
savo monologą. Tai buvo populiari melodija iš offenbacho „Hof-
mano pasakų“. Norėdamas užbaigi netikėtai nutrūkusią kalbą, 
daktaras jau ne taip garsiai ir visai su kita balso intonacija tarė:

– Gerbiamasis, aš negaliu šiandien Jums padėti ir ap-
saugoti nuo Jūsų paties girdimų ar matomų vizijų ir košma-
rų, kurie neaplenkė ir manęs. Būtent šiandien mane paliko 
žmona, išsivesdama mano mylimus vaikus vien dėl to, kad aš 
nuo ryto iki vakaro, net pamiršęs savo šeimą, aukojausi, ban-
dydamas išgelbėti tokius kaip Jūs, pone, dvasinius ligonius. 
Atsakykite, jei galite – ką aš padariau ne taip, kad Dievas 
mane taip skaudžiai baudžia?

Jis vėl užsirūkė ir nusisukęs, kad nematyčiau jo kenčiančio 
veido, sustingo prie tamsaus lango nišos, tyliai tardamas lyg 
pats sau: „Aš nematau jokios prasmės toliau gyventi, vardan 
ko gyventi?“ Tai buvo jo silpnumo valanda. Ir jis neatlaikęs 
graudžiai pravirko. Man nuoširdžiai jo pagailo ir akimirksniu 
aš suvokiau, kad negaliu išeiti ir palikti jo vieno ir tokio vie-
nišo. Pirma mintis, kuri man šovė į galvą – atnešti daktarui 
stiklinę gėlo vandens. Vildamasis, kad miela asistentė dar neiš-
ėjusi, puoliau į jos kambarėlį net nepasibeldęs ir... aš to nega-
lėjau numatyti, negalėjau to nuspėti – prieš mane ant šviesiu 
šilko audeklu uždengtos kanapos gulėjo akinančio grožio, išsi-
draikiusiais plaukais, nuoga daktaro asistentė. Man trumpam 
apsvaigo galva. Aš užsimerkiau ir iš paskutiniųjų bandžiau 
nusiraminti, ir staiga man nušvito protas, nes supratau, jog 
pakliuvau į spąstus. o kas skaudžiausia – aiškiai suvokiau, kad 
daktaras man melavo, dėl ko jį žmona su vaikais paliko. Koks 
menkysta! Susitvardęs aš pagaliau atsimerkiau ir išvydau tą 
pačią patalpą, steriliai sutvarkytą, maloniai kvepiančią lyg 
vaistais, lyg moteriškais kvepalais. Prie durų ant dailaus ka-
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bliuko kabojo baltas asistentės chalatėlis. Jos pačios kambaryje 
nebuvo, tačiau buvo tai, ką tik dabar labai aiškiai pamačiau – 
ant sienos puikavosi gražiai įrėminta didelio formato Goyos pa-
veikslo „Nuoga macha“ reprodukcija. Tai buvo daugiau negu 
keista. Bet juk aš ką tik mačiau kažką labai panašaus, tačiau re-
aliai, o ne reprodukcijoje. Visai sutrikęs priėjau arčiau paveiks-
lo, kad įsitikinčiau, ar iš tiesų čia Goyos macha, ar asistentė. 
o ne, to negali būti! Tai iš tiesų buvo ispanų dailininko nuta-
pyta nuogalė, tačiau gundantį jos kaklą juosė daili grandinėlė 
su sidabriniu laikrodėliu, taip dailiai prigludusiu tarp prisir-
pusių jaunyste krūtų. Bet tai juk buvo iš tiesų ne asistentės ir 
ne Goyos machos, o tas pats sidabrinis juvelyro išgraviruotas 
daktaro laikrodėlis. Aš jį atpažinau iš labai neįprasto ciferblato. 
Dar šiandien per pirmąjį apsilankymą atkreipiau į tai dėmesį, 
kai, apžiūrėjęs mane, daktaras, žvilgtelėjęs į laikrodėlį, pasakė, 
kad priėmimo laikas jau išseko. Kaip tik tada pastebėjau dar lig 
tol nematytą vaizdą – ciferblato rodyklės buvo ne tiesios, o taip 
vingriai iškreiptos, kad buvo neįmanoma suprati, kokį laiką jos 
rodo, juo labiau, kad išvis jokių skaitmenų ten nesimatė. Aš dar 
spėjau pagalvoti, kad Goyos nutapytą machą nuo mūsų dienų 
skiria šimtmetis. Praėjo ištisas amžius, o niekas nepasikeitė. 
Tos pačios nesikeičiančios, amžinos machos, mūsų gundytojos. 
Man nieko kito neliko, kaip apsisukus bėgti atgal pas daktarą, 
viską išsiaiškinti iki galo ir įsitikinti, kur iš tiesų jo sidabrinis 
laikrodėlis. Ir kodėl jis man sakė netiesą.

Daktarą sutikau einantį iš savo kabineto. Bet tai buvo jau 
visai pasikeitęs žmogus, nenatūraliai pasitempęs, preciziškai 
sušukuotais plaukais, elegantiškais blizgančiais batais ir per 
kairę ranką permestu tamsiu apsiaustu, tuo dar kartą duoda-
mas man ženklą, jog jis nori išeiti. Tą minutę aš tik suspėjau 
pamatyti ir įsitikinti, kad jo akys šaltos kaip žuvies. Ir kaip aš 
galėjau patikėti, kad jis nuoširdžiai verkė. Tokios akys nieka-
da neverkia. Ar kada nors matėte verkiančią žuvį? Tik gerokai 
pajuodę paakiai ir paburkę akių vokai išdavė, kad daktaras ne 
tik daug rūkė, bet ir piktnaudžiavo alkoholiu. Visai sutrikęs 
supratau, kad pasikalbėti šį vakarą mums nebepavyks. Aš tik 
dar kartą jo atsiprašiau už tokį vėlyvą vizitą. Jis trumpam 
stabtelėjo, lyg nustebęs, kad vėl mane sutiko. Ir tada šaltu, 
oficialiu balsu tarė:

– Mielas pone menininke, pastarasis Jūsų apsilankymas, 
manau, ir pats supratote, man buvo labai netikėtas. Pagal nu-
sistovėjusią praktiką pas daktarą užsiregistruojama iš anksto. 
o Jūs kaip? Baltom akim, drebančiom rankom ir ne laiku at-
einat ieškoti teisybės. Prašyčiau ateity to nedaryti. Čia ne lab-
daringoji įstaiga, kiekvienam už dyką išrašinėjanti laimingo 
gyvenimo receptus. Už viską šiame pasaulyje tenka mokėti. 
Ar pakankamai aiškiai Jums pasakiau, brangus mano pone. Už 
viską. Netgi už tai, ko neturite, netgi už savo negalias.

Daktaras, dešine ranka atvėręs lauko duris, man jau be-
išeinant, trumpai teištarė:

– Sudie.
Aš tik spėjau išlementi: „Prašau nepykti, pone daktare“, 

ir išgirdau, kaip iš vidaus užrakinama durų spyna. Kažkodėl 
tą akimirką pagalvojau, jog tokį pat skausmingą ausiai garsą 
girdi į kalėjimo kameras užrakinami nusikaltėliai. Bet kuo gi 
aš nusikaltau? Man norėjos tik kuo greičiau pasišalinti, kuo 
toliau nuo tų prakeiktų durų. Jau buvo vėlus metas. Vienur ki-
tur ištuštėjusiose gatvėse švietė žibintai. Ilgai ėjau upės kran-
tine ir jutau, kaip vandenų tėkmė švelniai švelniai skalauja 
mano neviltį, nusinešdama ją, be jokių nereikalingų kalbų, be 

jokių moralų. Paprasčiausiai išprausia tavo sielą lyg nešvarų 
skudurą ir nuteka sau tolyn, palikusi tave ant kranto vėjyje 
išdžiūti. Palieka tau dar vieną šansą toliau gyventi. Man jau 
ne kartą teko tai patirti, dar pačioje jaunystėje ant Nemuno 
kranto, kai pajusdavau, kaip iš mano sielos gelmių išsiveržda-
vo laisvai susirimavusi daina: ei, žydrasis Nemunėli! / Nešk 
tolyn laivelį mano. / Giedrą dieną saulė šviečia, / o erdvėj tyli 
srovena // Kažkokia graudi gaida, / Lyg kas ilgesį dainuotų / 
Taip aukštai virš Lietuvos / Iš dangaus beribių plotų. // Veltui 
ausimi begaudai – / Dingo tas nuščiuvęs garsas. / širdimi ją 
teišgirsi, / Ir skambės daina kaip varpas.

Bet visa tai buvo jaunystėje, kai aš vaizdavaus laimę, tokią 
artimą ir galimą. Tačiau nutariau: Nebūsiu laimingas, tai esą 
taip tikra, kaip ir tai, kad „mirsiu“. Mane tai tarytum paguo-
dė kiek, nes, šiaip ar taip, vis dėlto įsitikinau, jei tai galima 
vadinti įsitikinimu, atidengiau tiesą.

Taip, laimingas nebūsiu, kitaip būti negali. Pernelyg 
visam kam esu jautrus, pernelyg viską imu į širdį, svetimų 
žmonių nemyliu ir jų bijau, gyventi su jais nemoku. Pinigai 
manęs nevilioja, laukia manęs vargas, abejoju savo pašaukimu 
ir talentu, ir nieko nepasieksiu. Taigi būsiu niekas, nulis, bet 
suvoksiu savo padėtį. Liausiuosi svajojęs, bet atsiminsiu savo 
jaunystės svajones. Nesijuoksiu iš jų, nes jos nebuvo juokin-
gos... Būsiu lyg ant savo nebaigtos pilies griuvėsių, – pilies, 
kurios vaizdas sieloje glūdi, betgi kurios jokia jėga iš griuvėsių 
nebeprikels. Ir žinodamas tai, argi būsiu laimingas? Ne, tai – 
tiesa. Jau prieš pusę metų ta mintis ateidavo, o dabar įsitikinau. 
Tai liūdna, bet ką padarysi.

Taip paskendęs savo mintyse aš ėjau tamsoje, kol priėjau 
tiltą. Ir tada mane užvaldė nenusakoma to priešais atsiradu-
sio tilto trauka. Norėjosi kuo greičiau ant jo užlipus pasiekti 
patį vidurį, nušokti žemyn į šaltus vandenis ir padėti viskam 
galutinį tašką. Tačiau, dar tilto pradžioje, iš tolo pamačiau į 
mano pusę artėjančią žmogystą. Ne tiek išvydau, kiek aiškiai 
išgirdau riksmą, galingą pagalbos šauksmą: „Viešpatie, paro-
dyk man kelią, nes jo nežinau!“ Ir ne iš karto supratau, kad 
tai buvo ne mano šauksmas. Tai iš tiesų buvo tiesiai man prieš 
akis išniręs edvardo Muncho sukurtas „šauksmas“, lyg būtų 
tai ne paveikslas, o nedidelio formato tapybos kūrinyje silpno 
žmogelio įvaizdyje sutalpintas visos žmonijos šauksmas. Netgi 
tokios beviltiškos situacijos akistatoje manyje netikėtai įsižiebė 
nors ir nedidelė, bet vis stiprėjanti viltis. Aš juk nesu šiame 
pasaulyje vienas! Čia pat yra ir daugiau tokių, atėjusių ant to 
paties tilto. Man pasirodė, kad juos visus jau esu matęs, jau 
ne kartą anksčiau sutikęs e. Muncho melancholijos pasaulyje, 
kur tiek daug liūdesio, baimės ir nevilties. Kažkaip savaime mes 
pasijutome nelaimės broliais ir seserimis, netikėtai savo skaus-
me atradę mažytę laimę, išsigelbėjimą, viltį. Tai mums buvo 
svarbiausia. Net nepajutome, kaip skubėjome vieni prie kitų 
apsikabinti, vienas kitą nuraminti, ir tada mus užvaldė tikra 
ramybė ir nelauktai atsivėrusi atjauta, broliška meilė. Kaip tik 
tada prisiminiau aname tilto krante likusią ir nenutuokiančią, 
kur aš esu, savo mylimąją. Aš nedelsdamas norėjau pranešti jai 
gerą naujieną. Jau skubėjau mintyse rašyti jai laišką: „Bran-
gioji, negalvok blogai apie mane. Mano sparnai sveiki, nors aš 
esu sunkumų prispaustas... Aš sukaupsiu jėgas ir išsiveršiu į 
laisvę, nuskrisiu į labai tolimas šalis, į amžino grožio, saulės, 
pasakos, fantazijos kraštą, į užburtą kraštą, į gražiausią žemėje 
kraštą ir ilgai žiūrėsiu, kad vėliau tu galėtum tai išskaityti iš 
mano akių.“ Galbūt pirmąkart gyvenime aš pasiekiau tą ribą, 
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kurią man anksčiau peržengti pritrūkdavo jėgų. Aš pirmąkart 
įtikėjau, kad tikra Meilė – tai stiprūs balti sparnai.

Žinojau, kad, norint pasiekti laimę, man reikia turėti 
šviesą su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems 
ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje 
ir eitų (savo) keliu, kad nestovėtų tamsybėse, lyg nežinodami, 
kur privalo eiti, nes tokius audra lengvai nusineša, ir neiš-
vysta jie šviesos, kuri po audros pasirodo (vėl) nauja ir graži. 
šviesa prieš audrą, audra, ir po audros šviesa – taip nuo pa-
saulio pradžios.

Ir dabar nakties sutemose susitikę ant to keisto tilto mes, 
šio bedvasio pasaulio vargšai menininkai, galbūt pirmąkart 
gyvenime pasijutome žmonėmis, kurių šauksmą išgirdo Aukš-
čiausiosios Visatos jėgos. Mūsų visų širdyse įsižiebė gyvybin-
ga tikro tikėjimo liepsnelė. Žinoma, tai buvo ne tas pat, ką 
Mozė patyrė iš akinančia šviesa degančio krūmo išgirdęs Die-
vo balsą. Susirinkę visi ant to nežinia kieno ir kada pastatyto 
tilto, tą kartą išgirdo ramų Viešpaties balsą:

– Atminkite tai, ką dabar pasakysiu. Aš daviau jums gyve-
nimą, tai, ką galėjau jums duoti geriausio, brangiausio, o kar-
tu ir didžiausią gyvenimo dovaną – Meilę, kurios dauguma iš 
jūsų anksčiau nenorėjote priimti. Jūs verčiau ėjote ištiesę ranką 
ir nusižeminę, vieni kitų kažko prašėte, maldavote ir negavę 
vieni iš kitų atimdavote. o reikėjo jums ne prašyti, bet duoti 
kitiems, netgi tada, kai, atrodė, jau nebėra ką duoti. Jeigu jūs 
tik turite širdį, o joje nors šiek tiek šilumos, meilės, dalinkite ją 
šąlantiems ir tos meilės neturintiems. Ir tada įvyks stebuklas. 
Jūs tą pačią akimirką tapsite turtingiausiais, laimingiausiais 
pasaulyje žmonėmis.

Tiek buvo tų žodžių. Mes išgirdome tą balsą ir, juo pati-
kėję, pamatėme, kaip virš tilto, virš mūsų galvų nakties tam-
soje praskrido pulkas baltų paukščių, galbūt jūros žuvėdrų, o 
gal tik šimtai šviesių mūsų minčių, mūsų svajonių. Tie švie-
sos paukščiai ant sparnų nešė kitiems žinią, Gerą Žinią, kad 
niekada nebepatekės mums Juodoji Saulė, kuri taip ilgai visus 
kankino, kada būdavo žemėje liūdna ir tamsu: apmirdavo visa, 
kas gyva, miškai liaudavosi ošę, upokšniai šniokštę, gėlės nebe-
kvepėdavo ir nebeaugdavo, upės nustodavo tekėjusios. Tačiau 
dabar, nors ir tamsioj nakty, tartum visi būtų staiga praregė-
ję, išvydo tekančią upę ir ėmė šaukti: Upė! Tie, kurie arčiau 
buvo, kartojo: Upė! Upė! o tie, kurie lauke buvo, šaukė: Lau-
kas! Laukas! Laukas! Toliau esantys aidu atkartojo: Miškas! 
Miškas! Ir tada įvyko stebuklas. Pajutome tikros meilės artu-
mą ir jos skleidžiamą šilumą ne tik vieni kitiems, bet ir upei, 
laukui, miškui. Pajutome, kad esame nedaloma Visatos ir jos 
Kūrėjo neišmatuojamos Meilės dalis. Supratome, kad Meilė 
tai ir yra tas stebuklingas tiltas, ant kurio ir stovime, tiltas 
per gyvenimo upę, kuri ne tik skiria „gėrio ir blogio“ krantus, 
bet ir juos jungia.

baigęs skaityti tekstą, Kazimieras Stabrauskas ramiai 
nusiėmė akinius ir susimąstęs norėjo dar kažką pasaky-
ti, tačiau jį aplenkė žmona julija, energingai plodama ir 
šaukdama „bravo!“

– Tai kažkas naujo – lig šiol negirdėto. Tai genialu! 
ypač man patiko ta išraiškinga laikrodžio metafora su 
iškrypusiomis rodyklėmis ir skaičių neturinčiu ciferbla-
tu. Ar tai nesisieja su dar vakar mūsų aptartu Einsteinu, 
su jo visiškai nauja laiko ir erdvės samprata. o tie tekste 
pasikartojantys lyg iš pasąmonės išplaukiantys seksua-

lūs vaizdiniai... Ar neatpažįstate juose freudo aiškinimų 
apie sapnus? o taip įtikinamai perteiktos sielos vibracijos 
ar jums nepriminė oscaro Wilde’o De profundis ar Indijos 
dainiaus Tagorės poezijos meilės sodų, kuriuose, tiesa, aš 
dar nesu buvusi, bet jau daug apie juos girdėjau.

pirmasis į diskusiją įsitraukė Eugeniuszas moraws-
kis, kuris niekada nestokojo humoro jausmo, tačiau daž-
niau buvo linkęs į juodąjį humorą.

– Apie tai, ką čia išgirdau, galiu nesiplėsdamas pa-
sakyti štai ką: akivaizdu, kad šio kūrinio autorius abso-
liučiai nieko nesupranta apie gyvenimą. Užuot ieškojęs 
savo herojui vaistų nuo neaiškios ligos pas daktarą, jis 
galėjo tuoj pat jį pagydyti, pratęsęs siužetinę liniją ir il-
giau užsibuvęs pas daktaro asistentę, kuri buvo verta 
palyginimo su paties goyos nutapytu šedevru. Tačiau 
autorius gali su manimi ir nesutikti vien todėl, kad mes, 
būdami individualistai, esame linkę manyti ir viską ver-
tinti savaip, juo labiau, kad aš gerai matau tik kairiąja 
akimi, o dešinė viską mato pro šalį. Ar ne taip, brangus 
bičiuli? – savo trumpą pasisakymą užbaigė Eugeniuszas 
ir metė sveikos kairės akies žvilgsnį į salono mažiau ap-
šviestą kampą, kur nuo pat pradžių buvo prisėdęs Kons-
tantinas. Dabar ten jo nebuvo. jis kitų nepastebėtas din-
go dar Stabrauskui nebaigus skaityti jo rankraščio. Kurį 
laiką stojo tyla, tačiau labai greitai ją išsklaidė šeiminin-
kės julijos sumanumas. pasinaudojusi pauze, ji skubėjo 
kiekvienam įpilti karštos žolelių arbatos puodelį ir vos 
tik priėjusi prie poeto Tadeuszo micińskio, paskambino 
varpeliu, prašydama visų dėmesio.

– brangieji, manau, nelauksime grįžtant autoriaus, 
mūsų mielo pono čiurlianio, kuris, išgirdęs Eugeniuszo 
patarimą, galimas dalykas, sugrįžo pas daktaro asistentę 
aptarti ir kitokio, galbūt ne tokios liūdnos baigties, šio 
įdomaus kūrinio varianto. Tačiau mes jau nekantrauja-
me išgirsti pono Tadeuszo nuomonę, kuri, kaip visada, 
viską sustato į vietas.

lyg to tik laukdamas, atsistojo poetas Tadeuszas 
micińskis ir paėjęs keletą žingsnių į labiau apšviestą 
kambario vietą, kaip dera geram oratoriui, suteikė progą 
dar keletą sekundžių visiems susikaupti ir įdėmiai sekti 
kiekvieną jo žodį, nes buvo įtikėjęs, kad visada sako tie-
są ir tiktai tiesą. jis labai greitai įsijausdavo į pranašo ar 
pamokslininko vaidmenį.

– jeigu jūs norite sužinoti mano nuomonę, pirmiau-
sia turėčiau nuvilti mūsų gerbiamą ir mylimą ponią ju-
liją. jeigu jūs, brangioji, tai, ką išgirdote, įvardijote kaip 
genialų rašinį, nors iš tiesų tai – tik vienas pirmųjų pra-
dedančio literato bandymų, tad aš dabar norėčiau jūsų 
paklausti, o kokius literatūrinius šedevrus toliau gimdys 
ponas čiurlianis? patikėkite, dar niekas šioje žemėje, 
žmonijos kultūros evoliucijoje neprasidėjo nuo maksi-
mos. viskas vyksta tik atvirkščiai – nuo minimumo iki 
maksimumo. Tai – elementarūs, visiems suprantami da-
lykai. Tačiau, jeigu jūsų mylimas čiurlianis pradėjo eiti 
nuo kito galo, čia aš jums negaliu nieko kito pasakyti, tik 
štai ką: kaip rašytojas profesionalas, aš norėčiau atsakin-
gai pareikšti – tame rašinyje nėra nieko originalaus. Aš 
čia įžvelgiu stiprią Edgaro poe įtaką, nes žinau, kaip šį 
rašytoją vertina ponas čiurlianis. Tačiau jis, matyt, dar 
nėra skaitęs to puikaus rašytojo esė Kūrybos filosofija, nes 
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būtent ten yra taip aiškiai išdėstyta apie literatūros kū-
rinio struktūrą, apie temos ir kūrinyje paslėptos intrigos 
skleidimą iki galutinės atomazgos. būtent to aš ir pasige-
dau, išklausęs Konstantino čiurlianio, kaip ponia julija 
pareiškė, genialaus kūrinio tekstą... o ta pabaiga apie 
meilės tiltus neturi jokio siužetinio ryšio su tuo sidabri-
niu dailiai išgraviruotu daktaro laikrodėliu, paslėptu lyg 
po jo akies voku, lyg tarp jo asistentės ar goyos nutapy-
tos machos krūtų.

Negaliu pasakyti, ką toliau apie Konstantino lite-
ratūrinius sugebėjimus kalbėjo micińskis, bet galima 
nuspėti, jog jis kalbėjo neilgai, nes visada jo pasisaky-
mai baigdavosi ne kalbomis apie kitus, o apie jo paties 
naujausius opusus. bet aš jų negirdėjau. man ramybės 
nedavė mintis apie Konstantiną, aš nerimavau dėl jo 
pastaruoju metu labai nestabilios dvasinės būsenos. bi-
jodamas, kad kas negero jam nenutiktų, aš, tyliai pali-
kęs visus, išėjau į ramią apytuštę gatvelę ir, pasukęs į 
dešinę, greitu žingsniu nuskubėjau vyslos link. galbūt 
dar buvau stipriai tik ką išgirsto teksto paveiktas, tačiau 
net nesuabejojau, kad turiu skubėti prie senojo tilto, pro 
kurį ėjo tiesiausias kelias iš senamiesčio į šiaurės rytus, į 
varšuvos priemiestį markus, toliau bialystoko, Suvalkų, 
vilniaus link. Kažkaip aš širdimi visada pajusdavau, kur 
turėčiau jį rasti. o šį vakarą turbūt pirmas pajutau Kons-
tantino dingimą, nes nuo pat pradžių mačiau jo „nebuvi-
mą“. Taip jau dažnai nutikdavo – būdamas tarp žmonių, 
jis sugebėdavo ištirpti, dingti, būti nematomas. Tačiau 
kartu gerai jutau, kad, jam net pasišalinus, likdavo su juo 
kažkoks artimas ryšys, kažkokie šviesūs ką tik buvusių 
įvykių ar pokalbių prisiminimai. Ir kad tai buvo tiesa, įsi-
tikinau vos priėjęs senąjį tiltą ir išvydęs, kaip ir tikėjausi, 
ant jo stovintį Konstantiną. jis buvo kiek persisvėręs per 
tilto apsauginį bortelį ir ramiai žiūrėjo į tekančią vyslą. 
vos man priėjus, jis, tarytum manęs laukęs, prabilo:

– Kaip gerai, brolau, kad atėjai. Tu tik pažiūrėk, kaip 
ramiai teka upė. Ar tu girdi jos dejones, jos skundus? 
Ne, nei tu, nei aš jų negirdime, nes ji iš toli atitekėjo pas 
mus ne tam, kad skųstųsi, o tik tam, kad mums padėtų, 
mus nuramintų, mus pagirdytų, kai tuo pat metu diena 
iš dienos mes ją nuodijame, visas savo negandas, visas 
šio didelio miesto fekalijas supildami į ją. žinai, po to, 
kai aš supratau, kokia negailestingai žiauri yra žmogiš-
koji prigimtis, aš jau niekada nešoksiu nuo tilto į upės 
vandenis jau vien todėl, kad nepadidinčiau tų begalinių 
mūsų jai padarytų nuoskaudų.

Kad ir kaip įdomu buvo ir toliau padiskutuoti to-
kiomis temomis, man pasirodė, kad tiltas buvo ne tin-
kamiausia tam vieta. Aš dairiausi, ar nepasirodys kar-
tais vežikas, galintis mus pavėžėti arčiau namų. Ir toks 
vežimaitis netrukus pasitaikė. mūsų link jis judėjo labai 
lėtai. buvo matyti, kad ne vežikas, o jo arklys veža namo 
po dienos darbų nuvargusį ir galbūt šiek tiek įkaušusį 
šeimininką, kuris, nors sėdėjo tiesiai, bet atrodė giliai 
įmigęs. mano didelei nuostabai, pats arklys sustojo visai 
šalia ir, pasukęs į mus savo didelę juodą galvą su balta 
žvaigždute kaktoje, ėmė ją kinkuoti, tartum kviesdamas 
keliauti toliau kartu. Konstantinas švelniai paglostė ar-
klio sprandą ir, keliskart patapšnojęs per šoną, atsitrau-
kė į šalį. pastebėjęs, kad vežikas per tą laiką prabudo 

ir ėmė geriau susigaudyti situacijoje, aš vis dėlto jo pa-
klausiau:

– Kur link tamsta važiuoji? gal galėtum mus pavė-
žėti?

Išgirdęs žodį „pavėžėti“, jis iš karto pagyvėjo.
– o kodėl ne – nors iki pačių markų. galiu net iki 

pat pustelniko.
Aš dar nespėjau susiorientuoti, ar mums pakeliui, 

kai mano svarstymus tuoj pat nutraukė Konstantinas.
– Taip, labai pakeliui. bet mums dar per anksti ten 

važiuoti. Turime dar šį tą čia nuveikti.
Ir davė ženklą vežikui keliauti savo keliais. o pasi-

sukęs į mane, tęsė:
– Ar žinai, kuo skiriasi karvės ir arklio akys. Nors 

karvė ir arklys nėra pora, tačiau kaip niekas kitas jie 
taip įtikinamai simbolizuoja dvasinius žmonos ir vyro 
skirtumus. geros karvės akyse aš matau visiško atsida-
vimo kitam liūdesį, o tikro arklio akyse – dar neišblėsu-
sį netramdomą tarnavimo idėjai ryžtą. Aš kalbu ne apie 
kuiną, o apie lietuviškojo vyčio ristūną. Kadangi dabar 
manyje nėra nei ryžto, nei idėjų, nei noro su kuinu grįžti 
namo, kurių iš tikrųjų neturiu, tad, brolau, šįkart mums 
ne pakeliui. galbūt kada nors kitą kartą. Atleisk ir prašau 
ant manęs nepykti.

man buvo labai sunku, nes aš negalėjau nieko pada-
ryti prieš jo valią, netgi tada, kai jis nieko nedarė mano at-
žvilgiu. jis gyveno tartum visai kitame laiko matmenyje, 
kurio ritmo visiškai nesupratau, tačiau visada stengiausi 
į jį įsiklausyti. Taip atsitiko ir šįkart: netrukus įsitikinau, 
kad mes negalėjome išvažiuoti anksčiau, nesulaukę to-
lesnių įvykių sekos ant to paties tilto, kuris jungė ne tik 
du priešingus krantus, bet dar kažką daug svarbesnio – 
gyvenimo ir mirties krantus, tarp kurių tekėjo ne jau-
nystės dienų Nemunėlis ir ne tiek daug iškentusi ir visko 
mačiusi vysla, o legendinė upė leta, kurios vandenimis 
anksčiau ar vėliau mes visi nuplauksime į Amžinybę. 
Taip netikėtai mane aplankiusios mintys suteikė papil-
domų jėgų ištverti kartu su Konstantinu viską iki galo, 
stovint ant to paties tilto. Stovint ir stebint, kas bus toliau. 
laukti teko labai neilgai, nes tai, kas po to įvyko, turėjo 
įvykti dar iki vidurnakčio. juk negali diena, kad ir kokia 
ji būtų, pasibaigti be atomazgos. o tos dienos atomaz-
ga man pasirodė labai aiški ir logiška. Tai, ką išgirdau 
pas Stabrauskus, negalėjo niekur pradingti, nes visa tai 
buvo tikra, bent man tuo metu taip atrodė: ir daktaras, 
ir jo asistentė, ir vandzia gola, ir tie žvirbliai – vaikai, ir 
goya, ir munchas. Tik dėl to sidabrinio laikrodėlio buvo 
šiek tiek abejonių: ar tai nėra duoklė to laiko madai – 
dekadansui, lėkštai išmonei, ar iš tiesų tai yra kažkaip 
susiję su Einsteino įžvalgom? visas mano abejones tuoj 
pat išsklaidė Konstantinas – jis priėjo arčiau prie manęs 
ir paslaptingai į ausį sušnabždėjo:

– įsiklausyk, ar girdi mirties alsavimą už nugaros? 
jeigu girdi, tuoj pat atsibusk, nes tu ne gyveni, o miegi 
letargo miegu arba esi tik gilioje hipnozėje. mirtis nie-
kada nealsuoja, alsuoja tik gyvenimas. Ar girdėjai kada 
mozarto Requiem? Tai juk ne mirtis, o tik gyvenimas. 
Ir dar daugiau pasakyčiau – Amžinas gyvenimas, nes 
mūsų gyvenimas yra nesulaikomas, nenuspėjamas, ir 
be pabaigos.
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po viso to aš jau nieko nebenorėjau girdėti, man 
visko buvo ir taip per daug. Aš paprasčiausiai norėjau 
pailsėti, nes jau antra naktis buvau be normalaus mie-
go ir stebėjaus, kaip Konstantinas atlaiko tas nemigas, 
kurios jau tapo neišvengiamos jo intensyvaus kūrybinio 
gyvenimo palydovės. galvoje kirbėjo tik viena mintis – 
greičiau, tik greičiau į lovą. o jis ir toliau ėjo neskubėda-
mas ir keliais žingsniais atsilikdamas bėrė man iš paskos 
savo tiesas:

– Aš matau, kad tu šį vakarą esi labai pavargęs, ta-
čiau jeigu tu žinotum, kaip aš esu mirtinai pavargęs jau 
kelinti metai, tu galbūt ir padarytum šį tą dėl manęs, 
kad mums nereikėtų naktį pėsčiomis eiti tokį ilgą kelią.

– bet juk tik ką aš tariausi su vežiku parvežti mus 
namo, o tu nieko nenorėjai girdėti ir atsisakei.

Konstantinas nenusileido:
– matai, brolau, mes visi savaip suprantam namų 

sąvoką. Tau namai – ten, kur tavo lova, man namai – 
tik tie, kur manęs sugrįžtant kas nors laukia, o vežikui 
namai yra pustelnikas, vieta, kurios jis pats gerai ne-
pažįsta. beje, žodis „pustelnik“, „pustelnia“ iš tikrųjų 
reiškia ne ką kita, kaip atsiskyrėlį, vienuolio atsiskyrė-
lio celę, tuščią vietą. Tai štai mes kiekvienas apie namus 
galvojame skirtingai, o gali gyvenime nutikti dar kitaip, 
kaip mes net nepagalvojame. Aš visai nenustebčiau, jei 
vežikas šiąnakt ramiai išsimiegotų tavo išsvajotoje lovo-
je, o tu netikėtai atsidurtum tikruosiuose savo namuo-
se, kuriuose tavęs visi labai laukia, o man nieko kito 
neliktų, kaip tik pustelnikas, ta tuščia vieta, skambanti 
kaip tuščias molinis puodas ar naktipuodis atsiskyrėlio 
celėje, eremito, mintančio tik dangaus mana, daržo žo-
lelėmis ir džiovintais žiogais, sėkmingai baigusiais savo 
vasaros sezono muzikinę karjerą. pustelnik, pustel
nik. Tu tik įsiklausyk, kaip tai įdomiai skamba ir kokia 
netikėta paskutinio skiemens pabaiga – „nik“, pustel
nik, lyg nukirsta katės uodega. visai kitaip šios vietos 
pavadinimas skambėtų vokiškai – pustelnicht. čia jau 
visai kas kita. Ar jauti, kad mus supantis pasaulis ku-
pinas įdomiausių sąskambių ir dar įdomesnių mįslių. 
štai kodėl aš nenorėjau skubėti. Turi ateiti savas laikas 
tai kelionei į pustelniką.

jis vėl užsisklendė savyje ir nežinia, kaip ilgai ten 
tylėdamas tūnotų, jei taip netikėtai jau mums nueinant 
nuo tilto nebūtume sutikę jaudinančios procesijos. žmo-
nės tamsiais gedulingais apsiaustais ėjo žemai nulenkę 
galvas, rankose laikydami šviečiančias žvakeles. prie-
kyje buvo nešamas juodai dažytas karstas. Aš iš karto 
pamaniau, kad tai yra susiję su šios dienos žiaurumais 
chlodna gatvėje, su kaulų rinkėjos ir vaikų žūtimi. Tai 
buvo skausminga miesto žmonių protesto akcija, carinės 
valdžios nuožmiai persekiojama. buvo sunku į visa tai 
žiūrėti, mano akyse tvenkėsi ašaros. Tik vis dar budinti 
sąmonė bandė suvokti, kas iš tiesų čia vyksta, kokia tai 
misterija. Negalėčiau dabar prisiekti, kad ir kiti matė tai, 
ką būtent regėjau aš – atsivėrusius prieš mane keistus 
dalykus. Sekdamas procesiją, aš pastebėjau ant nešamo 
karsto sėdinčią, gerai įsitaisiusią, lyg ir triumfuojančią 
kaulėtą kaulų rinkėjos mirtį. paskui ją ėjo nutįsusi eise-
na su žvakelėmis. Suvokiau, kad tai tik ką žuvusių vai-

kų šviečiančių sielų kelionė jau į kitą, geresnį pomirtinį 
pasaulį. bet tai buvo tik mano vizijos. Iš nešamo karsto 
supratau, kad viskas ateina iš praeities, kuri užsifiksuo-
ja mūsų atmintyje, tartum realūs paveikslai ir tokie pat 
realūs garsai. Ir mano sąmonėje visa tai susiliejo į vien-
tisą minčių pynę: ir Konstantino prieš penketą metų su-
kurta kantata De profundis, ir prieš keletą metų nutapyta 
Laidotuvių simfonija, ir jo Rekonvalescento užrašai. visa tai 
man buvo neatsiejama nuo dabarties, nuo šios išgyven-
tos dienos, kuri pasirodė kaip nesibaigianti Konstantino 
simfonijų, preliudų ir paveikslų ciklų tęsinys.

gerą kelio tarpą mes ėjome tylėdami, ir nemanau, 
kad Konstantinui nors kiek rūpėjo mano mintys apie jį 
patį. Tik jau netoli namų jis, lyg būtų išniręs iš gilių ap-
mąstymų, man pareiškė:

– žinai, sumaniau sukurti paveikslų ciklą Pasaulio 
sutvėrimas, ne tą, pagal bibliją, o savo, dar niekieno ne-
matytą, fantastinį pasaulį. Ir norėčiau jį kurti visą savo 
tolesnį gyvenimą.

Kai mudu išsiskyrėme trumpam miegui prieš dar 
neprasidėjusią naują dieną, jau brėško aušra.

visiškai nuvargęs aš pamečiau laiką ir man buvo 
sunku atskirti, kas atsitiko šiandien, kas buvo vakar, o 
kas galėjo nutikti rytoj. šiandien aš išgyvenau tai, kas 
įvyko chlodna gatvėje, nors tai vyko tik Konstantino 
literatūriniame kūrinyje ir jo Laidotuvių simfonijoje, nu-
tapytoje prieš trejus metus. Dabar aš išgyvenau galbūt 
tai, kas dar tik turėtų įvykti po penkerių metų, kada po 
13 mėnesių trukusių dvasinių kančių pustelnike miręs 
Konstantinas bus iš varšuvos pervežtas į vilnių, kada 
iš geležinkelio stoties panašiai, kaip mano jau matyta 
procesija Laidotuvių simfonijoje, lydės šio keisto kūrinio 
autorių į Rasų kapines.

Kaskart pavasarį, kai balandžio 10ąją, jo išėjimo die-
ną, apsilankydavau Rasose, visada mane pasitikdavo šių 
nuostabių kapinių Ramybės Angelas ir, lengvai priekyje 
plasnodamas sparnais, palydėdavo keliuku, vedančiu į 
kalnelį prie čiurlionio kapavietės granitinių laiptelių. jie 
visada man asocijuodavosi su vilniaus Kalvarijų bažny-
čios akmeniniais laiptais, vedančiais į šventyklą, į Dievo 
namus. Dar prieš lipdamas tais stačiais granitiniais laip-
tais, visada uždegdavau žvakelę ir neskubėdamas neš-
davau ją rankose, kas antrą pakopą sustodamas lyg prie 
menamų, bet nematomų Kūrėjo kančių stacijų. priėjęs 
prie pat kapo su juozo Zikaro sukurtu jam skirtu pamin-
klu, pastatydavau žvakelę, kuri gražiai apšviesdavo Ra-
mybės Angelo atneštą permatomą lyg siela, perlamutro 
spalvos su sidabrinėmis raidėmis epitafiją:

Pabūk šalia, nurimk
Ir negalvok dabar apie rytojų,
Įsiklausyk, kaip ramiai miega čia
Jo nemirtinga siela.

vos tik žvakelė baigdavo degti, kartu su paskutiniais 
blunkančios šviesos atšvaitais pradingdavo ir epitafijos 
tekstas. Aš ne visada suspėdavau pamojuoti ranka nu-
skrendančiam jau prie kitų kapų Rasų Ramybės Angelui 
ir padėkoti jam už suteiktą dvasinę ramybę.
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n e d R Ą s i  P o k a l B i o  Į ž a n G a
lietuvos kultūros kongresas, aktyviai pakilęs prieš du 
dešimtmečius, sužadino viltį, kad, fiziškai ir dvasiškai 
vaduojantis iš priklausomybės teroro sistemai, atsiras 
plačios erdvės tautos kultūrai. (oi, kokie mes buvome 
naivūs ir nuo entuziazmo antplūdžio apsvaigę idealis-
tai!) būtent veikla Kongreso reikaluose mane suvedė su 
vytautu martinkumi – brandžiu literatūros kritiku ir ra-
šytoju, panūdusiu mūsų padangėje nuo sausros sunyku-
siuose filosofų kadagynuose aptikti dar nenudžiūvusių. 
jo kūrybą buvau pastebėjęs: skaičiau apsakymus, roma-
nus Medžioklė draustinyje, Simonija, o vėliau – istorinį ro-
maną Žemaičių garlėkys. Arčiau susipažinau su rašytoju, 
kai buvome abu išrinkti Kultūros kongreso tarybos na-
riais. pasitarimai, renginiai – tai arenos, kuriose ryškėja 
bendraminčių bruožai, intelektinis asmenybių turinys. 
prisipažinsiu, pasislinkau arčiau prozininko, literatūros 
teoretiko ir rimtai nusiteikusio akademinės bendruome-
nės nario martinkaus tik pastaraisiais metais, kai pradė-
jau dažniau vartyti literatūros mokslo puslapius, o ypač, 
kai susipažinau su jo monografija estetinė literatūros gy-
vybė (2010). Atsiversti šią storą knygą paskatino 2013 m. 
sausio 17 d. numatytas, deja, pavėluotas susitikimas su 
leidiniu lietuvos mokslų akademijoje. Supratau, kad ne-
spėsiu per kelias dienas įsigilinti į knygos turinį. Taigi 
teks iki susitikimo aprėpti bent dalį knygos.

pažvelgęs į storą leidinį kietais viršeliais ir perskaitęs 
kol kas man neaiškų jo pavadinimą, ryžausi skaityti tekstą 
iš pradžių be tinkamo nusiteikimo susitikti su rimtos aka-
deminės leidyklos dovana kantriems skaitytojams1. Ne-
trukus mano nuotaika pradėjo keistis. Sujaudino pasako-
jimo forma, kuri liudijo, kad prieš mano akis veriasi teksto 
autoriaus išpažintis. Tokia žanrinė ypatybė ir domino, ir 
jaudino, nes vertė skaitytoją pažvelgti į savo paties patirtį 
ir, ją lyginant, atrasti įdomių įžvalgų, vertų atidaus pamąs-
tymo apie tai, kas sukasi grožinės literatūros versmėse. 
beje, knygos pavadinimas nuskaidrėjo 102ame puslapy-
je, kai aptikau pamatinių filosofijos klausimų aptarimą, 
įspraustą į literatūros kritikos ir vertinimo problematiką.

ž a i s m i n G a  ž i n G s n i Ų  s e k a
įveikti knygą nėra lengva. Terminija, ypač sąvokų sino-
nimai ir papildomi jų paaiškinimai, menkina sklandaus 
skaitymo malonumą. štai matematikos ir statistikos pro-
fesionalams įprastas terminas „stochastinis“, įsiterpęs 
į lietuvišką tekstą, nustumia į pašalę gražų mūsų kal-
bos žodelį „tikimybinis“. Nepaisydamas įvairių truk-
džių, iriuosi į priekį, vengdamas pakliūti į Wilhelmo 
Diltheyaus aprašytą hermeneutinį ratą. man šauna į 

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

kūrybinės rašančiojo ir 
skaitančiojo pasijos
Pastaba skaitytojams, atsivertusiems šį puslapį: rašinio pavadinimas yra pernelyg trumpas – 
taip reikalauja vizuali teksto maketavimo estetika. Turinį tiksliau atspindėtų pavadinimas, 
kurį suformuluočiau taip: „Mano pastanga suprasti kūrybingos asmenybės veiklos ypatybes 
ir megzti kol kas vienpusį pokalbį su Vytautu Martinkumi, švenčiančiu savo 70-metį.“ Tokį 
pernelyg išplėstą pavadinimą galima sąlygiškai vertinti kaip trumpą teksto anotaciją.
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galvą, kad knygos autoriaus intelektinės išmonės turi 
paskirtį – išbandyti skaitytojo galias, nes tik ištvermin-
giausiems bus leista pakliūti į rinktinę jo bičiulių kuopą.

v. martinkus nuoširdžiai susižavi kai kuriomis są-
vokomis; dvi iš jų derėtų paminėti: fenomenologija ir 
dekonstrukcija (bei išvestinės jų formos). Kyla pagunda 
mėgautis sąvokomis. Susidaro įspūdis, kad literatą už-
buria paslaptingas jų skambesys, susijęs su didžiaisiais 
postmodernybės pranašais, meistriškai manipuliuojan-
čiais burtažodžiais. Tai suprantama, nes visuomenė yra 
apsvaigusi nuo paslaptį imituojančių užuominų žaismės. 
Tenka tik apgailestauti, kad „pranašų“ abrakadabros su-
kiniuose užgimsta nuostata „viskas leidžiama“, nubrau-
kianti ribas tarp kultūros ir antikultūros, tarp žmonijos 
sukauptos išminties ir primatų instinktų.

gilinantis į tekstą, ryškėja slapta tiesa – knygos au-
torių plėšo dichotominė perskyra rašytojas vs kritikas. Au-
torius geidžia rašyti ir analizuoti. Ir štai kyla dramatiška 
situacija – kritinis mąstymas paralyžiuoja grožinės lite-
ratūros kūrybą. štai čia aš matau dramaturginę knygos 
ypatybę; ypatybę, kuri skaitytoją intriguoja ir skatina jį 
skverbtis per kliūčių sangrūdas. Tiesa, martinkus paste-
bi, kad „autorius ne tik parašo kūrinį, bet ir pirmasis jį 
perskaito. vertinimas visada yra rašymo (kūrybos) dalis, 
jo savimonė“ (p. 103). Sutinku su šia prielaida, bet ver-
tinimas – tai mąstymo aktas, įvykęs po kūrybinio etapo. 
loginė autoriaus galia, įsiveržusi į rašymą, gesintų kūry-
binį proveržį. Autorius negali tapti pašaliniu skaitytoju. 
Todėl man neaišku, kaip įmanoma kurti ir sinchroniškai 
vertinti tai, kas kyla iš rašymo katarsio ir galop materia-
lizuojasi rašytiniu tekstu. Drįsčiau teigti: Žemaičių garlė-
kys būtų išlošęs daugiau, jei martinkaus nebūtų trikdęs 
jo dvilypumas, iš esmės skirtingos autoriaus ir kritiko 
pozicijos.

man asmeniškai knygos skaitymas prilygo 50ies 
kilometrų maratonui. Dar toli nuo finišo padusęs, stab-
telėjau ties 103iuoju puslapiu. bet žinau tikrai: šiek tiek 
kvėptelėjęs, aš, nepaisant fizinių negalių, pasieksiu galu-
tinį tašką vien todėl, kad, jau atlaikęs išbandymus, galė-
čiau tapti mūsų gerbiamo vytauto martinkaus vertų bi-
čiulių kohortos nariu, suprantama, ne tos, kurią nurodo 
interneto kipšas Facebook’as.

Atvirai pasakysiu: padusau ties įkalne, iškilusia už 
minėto 103iojo – ten, kur knygos autoriaus sąmonė pa-
nyra į fenomenologinės filosofijos pažadų rojų, kuriame 
nederėtų ieškoti mąstymo prielaidų, ištirpusių ribų pa-
kraščiuose (p. 107). mane nudžiugino aptikta prielaida, 
kad literatūros filosofija kaip objektas „nėra griežtai api-
brėžtas, galima sakyti, kad jis – „nesugaunamas“ (p. 102). 
o, Dieve, kaip man čia nesusipainiojus fenomenologijos 
brūzgynuose! Nutariu kreiptis į mūsų padangėje garsė-
jantį išminčių Algį mickūną. bet tuoj pat atsisakau ne-
tinkamo sprendimo, nes kilo klausimas – kokia prasmė 
gaudyti vėją transcendentalinėje nirvanoje? gal galėtų 
čia padėti Algirdas julius greimas? Tad atsivertęs mūsų 
semiotiko raštus, mėginsiu rasti atsakymą.

pasidžiaugęs tokiu sprendimu ir sukaupęs senkan-
čias jėgas, slenku toliau. Ir štai jau 108tas puslapis. gal 
pagaliau sužinosiu, kas yra fenomenologinė mąstysena? 
Ir tikrai, čia knygos autorius pasiūlo skaitytojui Descar-

tes’ą, Husserlį ir tą patį mickūną, nuolat migruojantį tarp 
kontinentų. Atsisakyti tokios iškilios trijulės nepajėgiu: 
mano galvoje bręsta intencionaliniai sąmonės vaizdiniai, 
sukasi objekto ir subjekto viražai, kaip prakeikimas išky-
la klausimas: „Kas pirmesnis – sąmonė ar patirtis?“ Išsi-
gandęs abejonių nuodėmės priimu kaip tiesą autoriaus 
teiginį: „pasaulis teturi tokią reikšmę, kokią ją gauna iš 
sąmonės.“ Abejonė dėl pasaulio tikrumo mane prislegia. 
bet viltį atgaivina aptikta citata – raminantis viktorijos 
Daujotytės teiginys: „fenomenologija – filosofijos tra-
dicija, palanki menui ir jo suvokimui.“ Toliau aptinku 
kitą man svarbų v. Daujotytės teiginį: „Interpretacija 
nėra neutrali, bet eidama į kūrinį, liesdamasi kuriančio-
sios dvasios, ji turėtų laikytis tam tikros interpretacinės 
etikos, neperžengti ribos.“ (p. 109, 110) būtent tokių žo-
džių man reikėjo, kad atgaučiau žadą. Dabar jau galiu 
suprasti martinkaus sprendimą, teikiantį galimybę iš-
sisukti iš sąvokų ir sampratų sumaišties. jis gi pasiūlo 
teiginį: „...istorinės estetinių idėjų raidos šiuolaikine for-
ma bus vadinama estetika kaip meno filosofija...“ (p. 111)

vikriai išsisukęs iš keblumo, martinkus šoka į kitą 
neaprėpiamą erdvę – į aksiologijos okeaną, kur nema-
tyti nei krantų, nei ribų, kur sukaliojasi tik plūdurai su 
dūzgiančiais vėjų malūnais. Deja, nėra laiko tęsti egzo-
tinės kelionės ir stebėti, kaip autorius čia kapstosi, kaip 
šifruojami hermeneutiniai ir seminiai kodai. žvelgiu pro 
langą – jau temsta: laikas ruoštis į mokslų akademijos 
rūmus. po valandos ten prasidės renginys šiandienės lie-
tuvių literatūros versmės: amžinos ir išnykstančios, skirtas 
vytauto martinkaus knygai.

m a l o n u s  at R a d i m o  P o j Ū t i s
Sutrikęs, kad nespėsiu perskaityti visos knygos, dedu 
111tame puslapyje atžymą. lekiu į renginį neatsisa-
kęs nuomonės, kad po kelių dienų užvertęs paskutinį 
334tąjį knygos puslapį, nepajėgsiu sušvelninti knygos 
autoriaus pasijų dėl pasaulio, jau praradusio ribas ir sai-
ką; nesugebėsiu nuslopinti jo sielvarto dėl pasaulio, at-
sižadėjusio savo nepakartojamos prigimties.

Turinčiam literatūrinę klausą čia atsiveria tragiškai 
skambanti akistata su žūstančiu pasauliu. Tai galima 
suprasti kaip metaforą, bet metaforiškumui priskirtini 
dalykai, deja, neteikia tinkamo ir paguodžiančio atsako. 
Tokia tariama regimybė galbūt ir galėtų tenkinti mūsų 
intelektinius poreikius, pasiklydusius tikimybinės, atsi-
prašau – stochastinės Erdvės ir laiko sandaros labirin-
tuose (p. 85–86). manau, į klausimą, įstrigusį ribų fikci-
joje, atsakymo neaptiksiu. Na, jei atsako nerasiu, bent 
jau pratęsiu martinkaus keliamų klausimų gvildenimą.

Spėjęs perskaityti tik trečdalį knygos, drįstu teigti: 
atradau sau kai ką svarbaus. Apčiuopiau tai, ką intui-
tyviai jutau, bet neradau laiko apmąstyti. Turiu galvoje 
skausmingą kūrybingo asmens susidvejinimą. Rašytojo, 
nagrinėjančio teorines literatūros problemas, dvilypu-
mas dramatizuoja jo veiklą. manau, tokios įtampos po-
jūčius išgyveno dramaturgas balys Sruoga, rašydamas 
kritinius straipsnius, poetas vincas mykolaitisputinas, 
ruošdamasis akademinėms paskaitoms. Dabar apie šiuos 
pojūčius galime tik spėlioti. į tokią abejonių tėkmę pastū-
mėjo mane dar iki galo neperskaityta martinkaus knyga.
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privalau prisipažinti: grįžęs iš renginio neskubėjau 
vėl atsiversti knygos. Tik po mėnesio susikaupiau galuti-
niam žingsniui – brautis pro aksiologinės išminties brūz-
gynus (p. 121–156). Kai ką intuityviai supratęs, nusku-
bėjau knygos autoriaus žiūros kryptimis, nutaikytomis 
į pasirinktų kūrinių interpretacijas, išskleistas trečioje 
leidinio dalyje. Deja, mano žinių apie hermeneutiką li-
kučiai buvo menki – nesugebėjau apčiuopti stochastinio 
vertinimo proceso turinio, kurį žadėjo atverti autorius, 
pasiryžęs eiti „polisemijos taku“ (p. 185). bet pasigir-
ti galiu: pasiūlytą „intelektinės metaforos“ principą ir 
„istoriografinės metafikcijos“ konceptą pavyko apžioti. 
juos kramsnodamas aptikau provokuojančių idėjų kitaip 
pažvelgti į man rūpimus meno slėpinius.

Knygos autorius, krypuodamas polisemijos taku, ry-
žosi leistis į juozo Apučio novelės Balta balta buvusio laiko 
dėmelė reikšmių slėnius. pradėdamas pirmuosius žings-
nius novelės slėpinių link, teoretikas pareiškia: „...skaity-
mo patirtyje jungsime teorines ir praktines kūrinio pajau-
tos ir vertinimo galias, kūrinį traktuosime kaip atvirą jo 
raiškos struktūrą, intencionalią konfigūraciją laikysime 
stochastiškai tvarkingą ir t. t.“ (p. 185) pakerėtas su pa-
tosu ištartų žodžių, atvėriau savo pajautos slaptavietes ir 
prislopinau stochastinius, intencionaliai orientuotus są-
monės bildesius. Deja, toks pasiruošimas susitikimui su 
teoretiko tekstu, nebuvo pakankamas. Nepajėgiau įveikti 
transcendentinės paslapties ir pasiekti semantinių kūri-
nio vaizdų klodų, apie kuriuos užsimena teksto autorius 
(p. 186). Ir štai vėl mano kelyje kliūtis – paslystu užtikęs 
literatūros teoretiko prisipažinimą: „...pirmiausia rūpėtų 
kalbėti apie literatūros kūrinio prasmių sklaidą, skaity-
tojo atsivėrimą transcendentinei prasmės ir reikšmių pil-
natvei, žengimą per vadinamąjį „būties plyšį“ – pertrūkį 
tikrovėje.“ (p. 187) Ir, ačiū Dievui, paslydus ir atsitrenkus 
į kietas tikrovės sienas, įsižiebė mintis, persmelkusi tarsi 
praregėjimo, panašaus į estezę, žaibas. (beje, praregėti 
man padėjo A. j. greimo samprotavimai.) Nušvitusią 
mintį, provokuojančią hipotetinę nuomonę, galėčiau for-
muluoti taip: martinkus, užrašydamas analitinio tyrimo 
rezultatus, nejučia elgiasi kaip prozininkas – jis kuria 
literatūrinį tekstą, kitu kampu žiūrint – savotišką, lite-
ratūros staklėmis audžiamą analitiką (gr. άναλυτικά), 
kurios tikslas yra Apučio novelės narstymas. Taigi, filo-
sofiškai nusiteikęs literatas niekur nuo savęs nepabėga; 
jam nepavyksta kūrybos kelyje išvengti skausmingų su 
rašytoju susitapatinusio teoretiko stigmų.

įdomi ir reikšminga tolesnei trečio knygos skyriaus 
analizės eigai yra autoriaus išpažintis; jis ir pasako-
ja, ir sau aiškinasi, kaip tyrimui buvo pasirinkta kon-
kreti novelė. Išpažintyje atsiveria du lenktyniaujantys 
asmenys: martinkusprozininkas ir martinkusteoreti-
kas. Tekstas paliudija, kad intuityvi literato vaizduotė 
pinasi su racionalios profesionalaus tyrėjo metodikos 
reikalavimais; čia gaubiantis imago ir ratio tinklas tai 
skatina, tai slopina tyrėjo pastangas skverbtis į novelės 
reikšmių slėpinius. varžybų rezultatas – poliseminiais 
takais vingiuojantis tekstas, blaškantis smalsaus skai-
tytojo dėmesį; tai tekstas, kurio siužetas knygoje pagal 
autoriaus sumanymą turėtų atsiskleisti kaip dalykinis 
tyrimo objekto svarstymas.

martinkui svarbu rasti atsakymą į jo paties keliamą 
klausimą: „Kas yra literatūros kūrinys?“ Klausimas, su-
brandintas prozininko gyvenimą dramatizuojančios pa-
tirties, persmelkia visą knygą. pasaulyje be ribų aptikti 
apibrėžto atsakymo nėra vilties. jo atsakymas ištirpsta 
stochastinių mirksėjimų migloje.

a n a l i t i n i o  ž V i l G s n i o  k R y P t y s
Ne visi minėti konceptai arba knygoje dar vadinami 
principai pasirodė man pakankamai efektyvūs; galbūt 
todėl, kad, suviliotas netikėjimo nuodėmės, žvelgiau į 
knygoje svarstomus rašytojų kūrinius savaip. o gal bu-
vau jau pavargęs nuo man per ilgos maratono distanci-
jos – tūkstančiai perskaitytuose puslapiuose pabirusių 
žodžių ėmė nykti mano smegenų rievių vingiuose. beje, 
žodelių kiekį gan tiksliai nustačiau pasitelkęs kompiu-
terio skaičiuoklę.

Aptikau knygoje pamąstymų, kurie paryškino kelis 
bendrus, tarp jų ir jo paties, kūrybos bruožus, asmeni-
nių patirčių nulemtus požymius, slypinčius šiuo atveju 
istoriniame romane Žemaičių garlėkys. čia, matyt, įtakos 
turėjo pirminis martinkaus išsilavinimas – išties nemen-
ka paspirtis nusiteikusiam nerti į prozos lankas, kuriose 
vaikštinėja inžineriškai mąstantis herojus, bet kartu ir 
krislas jo kolegų akyse. mat „grynas“ filologas su rašy-
tojo ambicijomis tampa siauros srities įnamiu, giliai įsi-
tikinusiu humanitarinės srities universalumu; pasiryžęs 
saugoti specialybės (cecho) mundurą, jis nemato reikalo 
plėsti akiračio už filologijos ribų, kur atsiveria kiti paži-
nimo horizontai. Ribota žiūra gali net kelti savižudybės 
pavojų, atsidūrus akistatoje su urbanizuota ir technologi-
zuota civilizacija, kurioje susidaro nenuspėjamos ir daž-
nai tragiškos socialinės ir kultūrinės situacijos. Europos 
užkampyje, kurioje mums lemta gimti, asmens akiračio 
siaurėjimo procesas lėtesnis ir mažiau pastebimas. pro-
vincijos rašytojėlius užmigdo išblukę jų bažnytkaimio 
kasdienybės siužetukai. Tapti savos parapijos įžymybe – 
lengva ir daugumai priimtina siekiamybė.

Knygos estetinė literatūros gyvybė autoriui rūpi klau-
simas, ar literatūra nepraras savo gyvybingumo požy-
mių, ar ji nenukentės atverdama kelią intelekto galiai – 
teksto konceptualizacijai. (p. 225) jis tuoj pat kelia kitą 
klausimą: gal čia vėl išnyra filosofijos ir meno takosky-
ros problema? Ieškodamas atsakymo į šiuos klausimus, 
tyrėjas rankioja išminties trupinėlius, plūduriuojančius 
filosofijos pelkyne, jais žongliruoja, tikėdamasis visa tai 
susieti su literatūriniais tekstais ir, juos analizuojant, pa-
grįsti intelektinės (konceptualinės) literatūros literatūriš-
kumą – meniškumą, t. y. aptikti joje estetikos elementų. 
jam atrodo, kad intelektinės metaforos konceptas yra tin-
kamas tyrimo instrumentas, galintis praskaidrinti temos 
nagrinėjimo neaiškumus. pasukus šiuo keliu analitiko 
dėmesys nukrypsta į vėlyvąją juozo grušo novelistiką.

Tolesnis skaitymas man pasirodė intriguojantis ne 
dėl neapibrėžtų fabulos vingių, o dėl išradingai atliktos 
analizės. man, kaip akademinės bendrijos nariui, tokie 
dalykai imponuoja. be to, nuo pat jaunystės dienų sekiau 
grušo kūrybinį kelią, su jauduliu įsijausdamas į jo dra-
maturgiją; turėjau progos dėmesingai klausytis ironiškų 
ir kartu pagarbių juozo miltinio pasakojimų apie kuklų 
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dramaturgą, kuris režisieriui buvo ir reikalingas, ir įdo-
mus polemikos partneris.

mąstant apie tai vėl pabudo įžūli, anksčiau kilu-
si mintis: jei baigiantis karui tokios figūros, kaip juo-
zas grušas, vincas mykolaitisputinas, Ieva Simonaitytė, 
justinas marcinkevičius būtų su pakilusia išeivių banga 
nublokšti į vakarus, priklausomybės gulago sistemai 
metais mūsų kultūros dirvonuose plytėtų ryškus kon-
junktūrinių piktžolių ruožas. šią mintį išsakiau išeivijos 
literatūros tyrinėtojui Rimvydui šilbajoriui, kai prieš du 
dešimtmečius čikagoje dalyvavau lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziume. per pertrauką, prisėdę prie kavos 
puodelio, dalinomės su Rimvydu ir Aleksandru štromu 
renginio įspūdžiais. šilbajoris, tuoj pat reaguodamas 
į mano frazę, pareiškė kategoriškai: apie tai galėsime 
korektiškai kalbėti tik tuomet, kai išeivija ir gimtinės 
kultūros atstovai atsikratys įsišaknijusių nuostatų bei 
mitologizuotų įsitikinimų. jis pabrėžė, kad išeiviai gy-
vena suplėkusiame pasaulyje, kuriame uždrausta kalbėti 
apie ryšius su lietuva; tai „dipukų“ pasaulis, paskendęs 
nykstančių prisiminimų liūne. o lietuvoje dabar jis ma-
tąs netylančią proto sumaištį. Aleksandras savo ruožtu 
pritarė, pridurdamas, kad tai labai taikli pastaba. jie 
buvo teisūs – šių dienų tikrovės grimasos tai su kaupu 
patvirtina.

u ž R i B i o  Pa s l a P t i e s  t R au k a
martinkus, apsišarvavęs Heideggerio ir Husserlio tie-
somis apie laikiškumą, nusprendžia, kad „...literatūros 
kūrinys yra reiškinys, kuris taip pat atsiveria kaip laiko 
patirtis“ (p. 282). Sukauptų žinių atsargos gundo jį leistis 
į Einsteino reliatyvumo pinkles, kuriose pakibęs atran-
da: literatūrinio gyvenimo erdvėlaikio kontinuumas jau 
netelpa trimatėje erdvėje – nenuspėjamas sąmonės judė-
jimas veržiasi į užribio erdvių valdas. Teoretikas, susido-
mėjęs užribio paslaptimis, apsisprendžia kreipti dėmesį 
į „laiko patirties būseną“ (p. 284), į laiko erdviškumo di-
mensiją. jo kritiškas žvilgsnis pasisuka į Ramūno Klimo 
romaną Maskvos laikas.

Romano analizė ne tik įdomi, bet ir intriguojanti. 
Domina tai, kad prieš martinkaus akis atsiveria nebaig-
tas anksti mirusio autoriaus rankraštis, fragmentiškai 
skelbtas periodikoje. jam rūpi analizuoti romaną, prie 
kurio išleidimo teko pačiam padirbėti: surinkti fragmen-
tus, juos komponuoti, redaguoti. Taip knygos sudaryto-
jas patenka į romano autoriaus minčių bei sumanymų 
srautą. Tapus autorystės dalininku jau neįmanoma iš-
trūkti iš esminių kūrinio sandų: Ramūno Klimo biogra-
finės patirties, socialinių, politinių įvykių įtakos ženklų. 
Tačiau kritiko misija verčia atitolti nuo teksto ir ieškoti 
tinkamo rakto į autentiškos savasties pasaulį. martinkus 
pasirenka non finito konceptą kaip instrumentą, tinkamą 
skverbtis į tiriamą tekstą – nebaigtą ir atvirą interpreta-
cijoms, turiningai pratęsiančioms jo gyvastį. literatūros 
teoretikas įrodė, kad jo rankose non finito yra ir efekty-
vus, ir universalus instrumentas. Tad, mano požiūriu, ši 
abstrakcija – vykęs pasirinkimas, privertęs tyrinėtoją nu-
krypti nuo įprastų literatūros nuostatų ir atrasti turinin-
gų įžvalgų, kaip antai retai pastebimą tiesą: literatūros ir 
neliteratūros – šių poliarinių sandų – tapatybę, kylančią 

iš civilizacijos esaties, iš kultūros ir daiktiškos būties vie-
novės. Svarbu ir tai, kad martinkų kankinanti mintis apie 
ribų peržengimo reiškinį surado Klimo romane plėtotei 
tinkamą vietą (p. 308–309).

Ir intelektinė metafora, ir istorinė metafikcija yra tarsi 
intakai, įsiliejantys į nesibaigiančią tėkmę, kuriai tai-
komas non finito principo pavadinamas. pirmosios dvi 
sąvokos – daugiau ar mažiau – paruošia konceptualų 
minties srautą, kad jame išsikristalizuotų neužbaigtumo 
principas: dabarties kultūros pasaulio veido bruožuose, 
praradusiuose apibrėžtas ribas, meno (literatūros, dailės, 
muzikos) kūrinys yra neužbaigtas – jis atviras interpre-
tacijoms, jis tarsi paruoštas tęsiniui; mat užbaigus kūrinį, 
jis tampa nepavaldus autoriui; jį keičia kūrinio geidžian-
tysis – skaitytojas, žiūrovas, klausytojas. matyt, todėl 
kiekvieno vartotojo sąmonėje įgydamas kitokį pavidalą, 
kūrinys gali keisti savo turinį.

vytauto martinkaus knygoje slypi intelektinis paties 
autoriaus turinys. pradėdamas raštu dėlioti mintis kaip 
išpažintį, jis tarsi pareiškia, kad nežada nutylėti savo as-
menybės bruožų, kurių vingiuose atsiskleidžia pasijos, 
kylančios iš kuriančiojo žmogaus, iš jo pasaulio esmės 
paieškų; pasaulio, kurį turėtų jam apibrėžti literatūros 
dirvonų horizontas. betgi kur prasideda ir baigiasi tie 
ašaromis ir prakaitu laistomi arimai? vingiuojantis XXI 
amžiaus žmonijos kelias byloja: auganti civilizacijos su-
maištis jau sutrypė riboženklius, palikdama amžinųjų 
tiesų griuvėsius ir atviras kryptis į Nieką, prisidengusį 
vilties kauke.

1  vytautas martinkus. estetinė literatūros gyvybė. – vpU leidykla, 
vilnius, 2010.

g E D I m I N o  Z E m l I c K o  nuotrukos
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arvilas Delčios kaime nusipirko seną, apleistą dva-
ro pastatą ir parką. Dvaras tapo užburta svajonių 
pilimi, kurioje kadaise gyveno vokietis baronas. 

matyt, todėl naująjį dvarininką kaimiečiai pradėjo vadin-
ti baronu. Arvilas greitai priprato prie šio vardo ir save 
noriai titulavo baronu. jis pasijuto laisvas ir nepriklau-
somas. Nereikės mokėti nei už šildymą, nei už vandenį, 
nei už elektrą. Už nieką nereikės mokėti. Dvaras nebuvo 
įtrauktas į kultūros paveldo sąrašus, todėl negrėsė nei 
renovacija, nei restauracija.

Delčios gyventojai kantriai laukė, kada gi pagaliau 
prasidės dvaro remontas, bus pastatyta nauja pieninė, sū-
rių gamykla. visus nustebino, o vėliau papiktino Arvilo 
skurdas ir neveiklumas. Tad kodėl gi vargšas baronas nu-
sipirko šį apleistą dvarą? Kodėl jis delsia, šlaistosi pamiš-
kėmis ir beveik kasdien kaimo aludėje geria alų? Smalsu-
mą nugalėjo kaimiečių flegmatiškumas. jei naujasis dvaro 
savininkas neskuba, matyt, turi svarbių priežasčių.

Didžiąją salę užliejo troški tyla. šaltos sienos delsė 
išpažinti buvusių dvaro savininkų nuodėmes. Ant pa-
langės kažkieno palikta didžiulė saga, plastmasinė akis, 
skaitė nematomą kroniką, kurią parašė benamis vėjas. 
Rasojo dulkėti langai, palubėje siautėjo musės. girgždė-
jo šaltas parketas, vaiduokliai dengė vaišių stalus. Svy-
ravo į sienos nugarą įkaltas šešėlis. Sunku blaivėti, kai 
ant stalo daug stipraus alaus. Ant grindų nukrito tuščias 
butelis. Kai esi laisvas, dažnai prarandi pusiausvyrą. No-
rėdamas pakelti butelį, Arvilas pasilenkė ir nuvirto nuo 
kėdės. baronas ketino ropoti durų link, bet, atsitrenkęs 
į stalo koją, suriko:

– Noriu valgyti!
Nuo stalo nukrito dar vienas butelis. Arvilas apsi-

vertė ant nugaros ir pažvelgė į lubas. jų nebuvo, nebuvo 
ir stogo. visai nieko nebuvo. Tamsa. griūvantys namai 
yra saugi proto dykuma, bespalvė vienatvė. į barono gal-
vą trenkė žaibas. Nukrito trečias butelis alaus – antroji 
stogo pusė, debesų lubos. jei nori objektyviai, iš šalies 
pažvelgti į savo gyvenimą, beviltiška tarp keturių sienų 
ieškoti prasmės. Net ir prabangiuose rūmuose užkaltos 
visos dienos, o violetinė prieblanda tik patikslina lėkštą 
vienatvės reljefą.

Danguje siautė astrologinė audra, o ant žemės kri-
to beverčiai, žvaigždėms nereikalingi tušti buteliai. Kli-
mato anomalijos netrukdo įprastai gėrimo tėkmei. jei 
nori nukristi tiesiai ant mėnulio – nereikia aukšto lango. 
Saugiai užrakinta naktis – galima gyventi ilgai ir beveik 
laimingai.

į dvarą nepastebimai skverbėsi kukli kaimo idilė. 
Ant rūmų stogo krašto gandras surentė prabangų lizdą. 
čerpėmis lakstė veiklios skruzdėlės. žolės metai. šulinys 

a l g i m a n t a s  l y v a

Poetas

buvo pilnas gėlo vandens, bet vienatvė atnešė tik sausrą 
ir troškulį.

– Noriu gerti, – sužviegė Arvilas.
Reikia šliaužti atgal prie durų. pabėgti nuo gėrimo, 

nuo savęs.
– Neturiu talento, nesugebu rašyti eilių! – kriokė 

Arvilas.
Ant barono veido užšoko katinas ir giliai į nosį su-

leido aštrius nagus.
– šalin, niekše! čia mano namai! – suriko Arvilas ir 

greitai atsistojo ant grindų.
visa laimė, neužgeso žvakė ir baronas įskilusiame 

veidrodyje kruopščiai ištyrė sužeistą veidą. Nieko bai-
saus, tik keli įbrėžimai. Adrenalinas stimuliavo Arvilą 
ir beveik išblaivė. pakaks kvailioti. Nejau nieko neliko 
valgyti? Deja, ant stalo stovėjo tik butelis alaus. pilnas. 
Katinas nė neketino sprukti, jis taip pat buvo alkanas. 
baronas prisiminė, kad polietileniniame krepšelyje liko 
dvi silkės.

– viena man, kita tau. Siūlau taikytis, vis vien teks 
gyventi kartu.

Katinas, tarsi pritardamas, pakėlė uodegą ir prisi-
glaudė prie kojų. Sunki praradimų šviesa panaši į katino 
murkimą. visada laimi draugystė, kad ir nublokšta į skur-
do bedugnę. Reikia tik padėti kitiems ir vėl tapsi gyvas.

šviesi siena, saulė, blizga parketas. praeitim alsuoja 
salė. Tyli stalas, tuščia. Arvilas stebėjo blyškią lubų spal-
vą, žvilgsniu varstė tas pačias sienas. visada galima su-
grįžti prie lango ir pažvelgti į mišką. Aukštos eglės strigo 
debesyse. pasvirusia pieva vingiavo dulkėtas žvyrkelis. 
į šiaurę keliavo minčių šešėliai.

į pelkių sutemas susmego seni kelmai, o gandrų 
kalenimą užliejo bruknių banga. Arvilas pasislėpė po 
paparčiu. Reikia pailsėti nuo raguotų dvaro tvorų, sudi-
lusių plytų, suniokotų paveikslų, kolonų, apvalių gėlynų 
duobių. baronas pasėmė saują smėlio. Akino byrantis 
stiklas. vakaras išskleidė auksinius klevų sparnus nuo 
žemės ligi dangaus.

langas buvo atviras ir Arvilas išgirdo muzikos gar-
sus. lauke skambėjo varis. Tolumoje repetavo Delčios 
dūdų orkestras. Kai skamba gyva muzika simboliškai 
tuštėja taurės, nes vyną geria miglotas liūdesys. Nuo-
bodu kaime, liūdna sugriuvusiame dvare. Ką veikti, jei 
tyli mūzos? baronas tarnavo poezijai, todėl neketino 
ūkininkauti.

Tuščias bloknoto lapas, atversta dar viena, išsekusi 
diena, dyla pieštukai, lūžta rankos padrožtos į stalo kraš-
tą. balto lapo prarają demonstruoja apvali šviesos banga, 
sklindanti nuo užgesusios žvakės. jau diena, sienos dai-
nuoja ištrupėjusio tinko posmais. Arvilui buvo neramu, 
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nors dieną švietė saulė. baronas neabejojo, kad tik širdies 
tamsa gali uždegti pakasynų žvakes.

Apakęs nuo miesto neono šviesų, Arvilas pabėgo į 
šį apleistą dvarą ieškoti įkvėpimo. gal jo žygis buvo tik 
eilinė nesąmonių tąsa, nutilusio kūrybos aido gaudynės. 
Atverstame bloknoto lape slypėjo balti spąstai. Svetimos 
knygos gali būti užverstos bet kada, tačiau Arvilo blok
notas maištavo.

Senas dvaro stogas, sutelkęs visas jėgas uždengė lu-
bas, o Arvilas senuose stalo stalčiuose ieškojo pieštukų, 
medinių įkvėpimo kompasų. Iš nevilties sulinko į sienas 
įkaltos vinys. Sunku kalbėtis su tuščiu paveikslu, seni 
dulkėti rėmai trukdė susikaupti. Neegzistuojantys pei-
zažai, natiurmortai nepaliečia širdies. Reikia susikaup-
ti, prisiminti pavogtus paveikslus, nes parketo duobėje 
palaidota šventa žemė, dramblio kaulo bokšto pamatai 
užkasti po smėliu, o kiauras stogas prislėgtas debesų 
akmeniu, uždengtas žuvų kaulais.

Dvare slėpynių žaidė ilgi, dar neprijaukinti korido-
riai. griūvančios sienos augo, plėtėsi, keitė kontūrus, tarsi 
šoko. ore skraidė dulkės, didžioji salė buvo pilna saulės. 
Tuščia. Ant grindų tykojo nematomi spąstai, aštri minčių 
pasala. Arvilas nutarė nerizikuoti (išminuotojas apsirinka 
tik vieną kartą), todėl be gailesčio smogė kirtikliu į parke-
to lenteles. Tarsi nepajutęs jokio pasipriešinimo, kirtiklis 
sulindo į medinę plokštumą. Arvilas truktelėjo rankeną 
ir lengvai ištraukė neaiškios formos parketo gabalą. Kas 
apačioje? Dangus? žvaigždės? grindyse riogsojo skylė, 
pro kurią jis galėjo pralysti. Reikia mesti monetą, patik
rinti, ar gilu. Kodėl monetą? Arvilas uždegė degtuką. 
Sublizgėjo dvi akys ir katinas šoko ant krūtinės, šį kartą 
švelniai, draugiškai, matyt, pažino šeimininką.

Sutraškėjo sienų tinkas ir Arvilas pamatė, kaip pur-
vinos dėmės pradėjo suktis ratais. Nustebintas reginio 
baronas sustingo nedrįsdamas paleisti katino. Staiga 
kažkas jam smogė į nugarą: stiprokai ir gana skaudžiai. 
baronas atsigręžė, bet nebuvo jokio užpuoliko. Salė buvo 
tuščia. šokančios dėmės taip pat dingo. Ar verta buvo 
pirkti šį pastatą? gal reikėjo mieste dar kartą išbandyti 
jėgas, nepasiduoti. grėsmingai pasviro salės siena, su-
drebėjo laiptai, parketas įlinko. grindų duobėje kažkas 
slėpėsi. Reikėjo patikrinti. Restauruoti dvaro jis neketi-
no, neturėjo nei noro, nei pinigų, be to, jis ir pats gerai 
nesuprato, kodėl nupirko šiuos griuvėsius.

po langais augo didžiuliai klevai ir platūs jų lapai 
paslėpė debesis, dar laužui nesukapotą šakų ramybę. 
Nuo kiauro stogo krito sužeistas lietus. Arvilui pabodo 
stebėti purviną balą. jis užsimetė ilgą apsiaustą, užsi-
maukšlino plačią skrybėlę ir drąsiai išėjo į lauką. lietus 
pažadino snaudžiantį polėkį ir baronas garsiai padekla-
mavo ilgai lauktas eiles.

– Esu šaltas rudens vėjas, sujaukęs geltonus lapus. 
Svajonės miražai ir kančios atidavė man ugninius spar-
nus. Kasdienybė minčių nebedrasko, veržli laiko tėkmė... 
Aš sklandau ties bedugne, arti būties krašto, nežinau, 
gal pražuvau, o gal išgelbėtas esu... Aplink mane tiek 
daug laisvos erdvės: sukasi neatrasti miestai, praskrieja 
vandenynai, dykumos ir salos. man neliūdna ir nevieni-
ša visai. Aš skrendu, aš grįžtu į amžinybę, į pamirštus 
savo namus.

Arvilas nutarė aplankyti seną ir visų pamirštą trau-
kinių stotelę. jį pasitiko šaltas ištrupėjęs peronas ir ilgas 
aprūdijęs bėgių metalas. Už supuvusio medinio sandėlio 
bolavo sulūžusios durys, duobėtas asfaltas, purvina bala. 
perone voliojosi stiklo šukės. Tuščia. Stotyje beveik ne-
liko tranzitinių minčių, tik du visų pamiršti krovininiai 
vagonai. Apleista stotis žlugdė kelionių ilgesį, ir šalta 
perono akimirka pavirto paralyžiuota aklaviete. galbūt 
nuvažiavusiame traukinyje liko paslėpta prasmė, gal 
šalti keleiviniai vagonai mokė kažko labai svarbaus? Iš 
traukinių tvarkaraščio išbluko visi kelionių maršrutai. 
jau parduotas paskutinis bilietas į paskutinį traukinį.

perono viduryje riogsojo senas kioskas, o Arvilo 
burnoje džiūvo išgertas alus. Akyse atsivėrė juoda skylė, 
tarsi neliko dangaus. prie medinių stoties durų alpo lau-
kiniai balandžiai. Ant supuvusių pabėgių augo minkšti 
grybai, nuodingi musmirių tiltai, raudonos starto aikš-
telės. balti mirties taškai kėlė rasotas bures skrydžiui į 
debesis. į barono širdį sėlino uždraustas laikas. Sunku 
gyventi be narkozės. Kai nėra kur eiti, smegenys dirba 
kitur. Dabar jau galima išmesti pavargusį veidą. Arvilas 
laukė tamsaus, nemokamo finalo.

Staiga jis išgirdo tolimą garvežio švilpuką. galbūt 
pasaulis – tik garsų žaidimas, atsitiktinė melodija, sap
no ritmas. Skardus švilpuko verpetas išlaisvino liūd
nas mintis. be mąstymo skleidėsi tikrovė. ore tvyrojo 
džiaugsmas. Kvapiomis dulkėmis alsavo peronas.

– Nesąmonė, čia jau seniai nevažinėja traukiniai, – 
apstulbo baronas.

Tarsi paneigdamas Arvilo abejones, dar kartą skar-
džiai riktelėjo garvežio švilpukas. į geležinkelio stotelę 
įriedėjo garvežys, prie kurio buvo prikabintas tik vienas 
keleivinis vagonas. lokomotyvas sustojo. Atsivėrė va-
gono durys ir ant laiptelių pasirodė mergina. baronas 
pribėgo arčiau ir galantiškai ištiesė ranką, padėdamas 
keleivei išlipti.

– Ačiū, – padėkojo mergina.
– baronas Arvilas, jūsų nuolankus tarnas, – priblokš-

tas netikėto reginio ir merginos grožio kvailai ir manie-
ringai prisistatė jaunuolis.

– princesė Nijolė, jei tu baronas, tai ir aš turiu būti 
kilminga.

Arvilas paraudo, bet ne iš gėdos. paslaptinga keleivė 
nusijuokė. jos akys šelmiškai blizgėjo. Tik dabar baronas 
pastebėjo, kad Nijolė buvo vienintelė keleivė.

Atvykus Nijolei dvaras tarsi atgijo. Sušvelnėjo ap-
leistos sienos, išblyško dėmėtos lubos, neaišku, iš kur 
atsirado paveikslai. vėjas kedeno užuolaidas. melodin-
gai girgždėjo atviros balkono durys. Ant grindų gulėjo 
laimingas katinas. Didžiojoje rūmų salėje išdidžiai stovė-
jo blizgantis fortepijonas. Nijolė švelniai pakėlė dangtį ir 
palietė klavišus.

Suskambo dieviškai skaidri muzika. švelnių garsų 
migloje ištirpo Arvilo liūdesys, o slogios mintys virto 
lengvais pūkais. Atsivėrė užkalti debesų langai, nuo lubų 
krito spalvotas lietus. barono jau nebesmaugė sienos.

pagaliau Nijolė liovėsi skambinti.
– šiandien vakare išvyksta mano traukinys.
– pasilikite rūmuose, būkite mano princese, – mal-

davo baronas.
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– Negaliu, man reikia grįžti, – liūdnai ištarė mergina.
– Nenoriu likti vienas, noriu būti su tavimi.
– gali važiuoti kartu su manimi, – atsakė Nijolė, – 

bet atmink, daugiau čia niekada negrįši.
Arvilas susimąstė. Ar verta likti griūvančiuose rū-

muose, be jokios ateities? Ne, geriau išvykti su mylima 
mergina. Už lango klevai tapo ypač ryškūs. Svaigi aki-
mirka palietė pavargusią barono širdį. Neliko jokio ats-
tumo iki laimės.

– važiuoju su tavimi į pasaulio kraštą, – tvirtai apsi-
sprendė Arvilas. – Tegul rūmuose lieka tušti kambariai, 
išblukusios gyvenimo spalvos. Tegul senais laiptais rie-
da tuščia kaukolė, blunka minkštas užuolaidų aksomas, 
įkvėpimas neturi praeities, kūryba gimsta iš nieko. man 
reikalingas tuščias dangus. Trokštu būti laisvas.

– Arvilai, sunku priprasti prie akimirkų kaleidosko-
po, – atsakė Nijolė, – manau, verta kabintis į debesis ir 
pasiekti žvaigždes.

Nijolė ir Arvilas skubiai paliko rūmus. Ežero pa-
krantėje tvyrojo matinis rūkas. žuvėdros ganė karves. 
be griuvėsių dužo sulinkę medžiai. prabėgo gyvenimas. 
į ežerą brido ištroškusi žolė, virš bangų plaukė medžiai. 
į krantą lipo šlapi akmenys.

jaunuoliai greitai pasiekė geležinkelio stotį. prie mū-
rinės tvoros puvo į rietuves sukrautos lentos, agresyviai 
kyšojo senos vinys. Surūdijo vaikystė, liko tik smaugian-
ti viela. baronas pasiilgo senų draugų, naujų stebuklų. 
Skylančia siena bėgo saulės zuikučiai. į nežinomybę 
nutyso lūžęs žvilgsnis. pūškavo garvežys, nekantriai 
laukdamas keleivių. Arvilo jau negąsdino šiurpus bėgių 
artumas. jau pasiekta proto bedugnė, iškasti visi siekiai, 
baigiasi neįvykęs laikas. Ties sapno riba barono laukė 
debesų tiltas, šalta snaigių kelionė, migla. Arvilas ryž-
tingai įlipo į vagoną. Dabar jau galima keliauti, pradėti 
viską iš pradžių.

Vedlys

Vedlys prieš kelionę iš gilaus šulinio ištraukė ap-
rūdijusį kibirą, pasėmė pilną stiklinę vandens ir 
išpylė tiesiai ant žolės. Nerimas sruveno šlapiais 

pirštais. vedlys tyliai sušnabždėjo maldą, o gal užkeiki-
mą ir, nuvijęs šalin įkyrius uodus, pakėlė rankas į dan-
gų. Diena pakeitė kryptį. Keliautojams pasirodė, kad 
virš ved lio rankų prasiskyrė debesys. piliakalnis pakėlė 
žalias bures. metas keliauti į nežinomybę.

Keliautojai brido pieva. Kaip ir buvo liepta, visi 
avėjo tvirtus žygio batus ir, nepaisant alinančio karščio, 
vilkėjo kariškas lauko uniformas. vedlys paaiškino, kad 
aukštapelkės žolė nuodinga, ji ne tik skaudžiai gelia, bet 
ir sukelia haliucinacijas, o po to mirtinas konvulsijas. 
pagaliau ekspedicija pasiekė seną metalinę spygliuotą 
tvorą. vis dar kabojo senas grėsmingai pasviręs įspėji-
mas – draudžiama zona. vedlys spyrė į vartelius ir šie 
girgždėdami atsivėrė.

– Sustokite! Dar galite grįžti namo sveiki, – įspėjo 
vedlys, – kai įžengsite į zoną, kelio atgal nebus.

Ekspedicijos dalyviai tylėjo, bet niekas nepasitraukė. 
vedlys sunkiai atsiduso ir iš kuprinės ištraukė didžiulę 
gertuvę.

– Tai stebuklingų žolių trauktinė. Reikia išgerti ją 
visą. lėtai, po mažą gurkšnelį.

gertuvė apkeliavo tris ratus (prieš laikrodžio rodyk
lę) ir tapo tuščia.

Keliautojai įžengė į tamsią girią. mirtinas lietus lesė 
ekspedicijos dalyvių akis, migloje skandino veidus. paga-
liau išvarginti keliautojai pasiekė didžiulę miško aikštelę.

– Sustokite ratu! pakelkite rankas! mosuokite spar-
nais. Kilkite!

Ekspedicijos dalyviai pavirto didžiuliais juodvar-
niais ir lėtai pakilo į dangų.

– Skriskite! būkite laisvi! – palaimino vedlys.
švelniai geso šviesi vėjo šalis. vedlys stovėjo ant 

aukšto akmens ir stebėjo, kaip dangumi plaukia lengvi 
debesys. Artėjo vakaras. Aukšta eglė sviedė juodą šešė-
lį tiesiai į veidą. vedlys, pajutęs aštrų smūgį, sukalbėjo 
užkeikimą:

– Nešimpa saulutės užgaląsti žili spygliai. gelia lais-
va žolė, mėnulis, angis!

Spėriai leidosi saulė, skaudžiai kaip lanką įtemp-
dama vakaro horizontą. vedlio žvilgsnis it strėlė šovė į 
dangų. Trapi akimirka artėjo prie tikslo. jau degė šven-
ti miško šešėliai, liepsnojo į paslaptį iškeliavę veidai. 
Siauru laiko tiltu iš anapus skubėjo nakties akių šaltis, 
mėnulio žvilgsnis, žaltvykslių liepsna. jau greitai turėjo 
sugrįžti ekspedicijos dalyviai.

budo platūs laukų sapnai. Nepakeliamas laukimo 
svoris užklojo gintarinę pievą. besimerkiančios pienių 
akys palydėjo saulę. pagaliau tolumoje pasirodė paukš-
čių pulkas. šeši juodvarniai nusileido miško aikštelėje ir 
vėl atvirto žmonėmis.

– o kur septinta žygio dalyvė? – ne juokais išsigan-
do vedlys.

– Nežinome, visi skridome kartu, – pašiurpo ekspe-
dicijos dalyviai.

– Dar saulė nenusileido! Dar galima išgelbėti mergi-
ną! – sušuko vedlys ir pavirto didžiuliu vanagu, – niekur 
neikite, laukite manęs, aš greitai grįšiu.

Suplasnojęs sparnais, vedlys pakilo į dangų. Nutilo 
miškas, apkurto svirpliai. vanago akis greitesnė nei nak-
tis. vedlys virš debesų pamatė ugnies upę, virš kurios 
sklendė vieniša juodvarnė. Dar šviesu, dar laumių puo-
tai nepadengti stalai. Dar galima sugrįžti namo. vedlys 
priskrido prie pat merginos.
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– pabusk, nemiegok! – suriko vanagas.
– Kas mane šaukia? Kuo tu vardu?
– Aš esu palemonas. šis vardas slaptas. Niekam jo 

nesakyk! jei po metų sugrįši, namo sugrįšiu ir aš. paža-
dėk man, kitaip aš negalėsiu tavęs išgelbėti.

– pažadu! mano vardas Auksė, būtinai sugrįšiu pas 
tave!

mergina nutūpė ant plačios vanago nugaros. Ir pa-
čiu laiku. mėnuo jau slėpė šviesius debesis. Smilko len-
gvos šviesos sekundės. Krito paskutinis saulės lietus. 
jaunuoliai drąsiai kirto debesis. miško aikštelę užtvindė 
aštrus varno riksmas, gyvas lietaus vanduo. Ekspedicijos 
dalyviai apkabino sugrįžusią merginą. Tik vedlys, deja, 
neatvirto žmogumi.

– metus man teks gyventi vanagu! – paaiškino ved
lys, – skubėkite namo ir nesirūpinkite manimi. Ar nenu-
sivylėte? Ar buvote patenkinti kelione?

– Sužavėti! – choru atsiliepė ekspedicijos dalyviai.
– po metų sugrįšiu, – dar kartą pažadėjo Auksė, – ir 

ne viena...
– lauksiu, – tarė vanagas ir mostelėjęs galingais 

sparnais pakilo į tamsų nakties dangų.
jau beveik sutemo, rūke ištirpo ežeras ir tolima sala.
Naktis – tai švari žemė, tolimas, paralelinis pasaulis. 

Skrydžio paslaptis didesnė už apvalų žemės gaublį. mė-
nulis paslėpė sparnų ramybę. Dabar jau galima drąsiai 
nerti į debesis ir jau neverta pasukti atgal. Aštrus vana-
go riksmas nutildė slėnio gausmą. Tolimi, šviesūs žaibai 
nušvietė beribę skrydžio padangę.

vanago naktis tikra, ilgesnė nei tūkstantis metų. 
Staiga blykstelėjo žaibas, trenkė perkūnas, nušvito balta 
debesų dykuma. vanagas neišvydo nė vienos išmintos 
pėdos. Niekieno žemė. laisvė čia pat, visai arti, lengvai 
pasiekiama sparnais.

Negalima pavergti, užkariauti nakties. Reikia sutarti 
su tamsos valdove, kitaip pražūsi, išnyksi kaip užgesusio 
laužo dūmas. vedlys iš savo totemo pasiskolino kūną, 
todėl privalėjo jį branginti, pažaboti visus vanagiškus 
norus, nugalėti vienatvę ir atskirtį, atsiduoti skrydžiui, 
aukštam dvasios pilotažui.

Naktis blyškia akvarele tapė matinius miškus, eže-
rus, upes, pilis. vanagas regėjo kaip skaudžiai skyla 
griūvančių pilių sienos, gaudžia vieniši mūrai, girgžda 
mediniai žvaigždžių laiptai. Naktis pakvietė vanagą į 
pilį. Tamsa užmerkė seno židinio akį ir užgesino karštas 
žarijas. Kaip aukso luitai sublizgėjo nuodėguliai. Tuščią 
menę užplūdo šaltis. Sudundėjo jau seniai nutilę sargy-
bos žingsniai. blykstelėjo voratinklių šarvai.

pilyje tapo šviesu. Kiauroje menės sienoje negeso 
stiklinė pieva, upė ir slėnis. Sidabru spindėjo pakrantės 
smėlis. lėtą suktinį šoko lengvos pušys ir aštrūs kada-
giai. plėšrų vanagą pavergė švelnus lelijos žiedas, tyras 
ežero vanduo. galima drąsiai svečiuotis. Kiauroje menė-
je vanagui nebuvo jokių kliūčių. pilka pašvaiste nušvito 
matinė slėnio erdvė. Debesys buvo pilni mėnulio ugnies. 
Skaudžiai akino žvaigždės, apako vanago protas. Nėra 
slaptų mąstymo raktų, užrakinti žvaigždžių uostai, er-
dvūs visatos namai. Naktį galima tik svajoti. paukščių 
takas tik blyški galimybių juosta, keista, žmogui nepa-
skirta lemtis.

vanagas išgirdo, kaip staugia kario kalavijas, kaip 
ežere banguoja paskendęs vėjas. laisvė – tai švelnus nak-
ties sidabras, trapus šviesos tiltas. žvaigždėmis liepsnojo 
vanago mintys. Nereikia jokių žinių, nors jau buvo atvers-
ta rūko knyga – baltas sutemų tiltas. vanagas buvo atsar-
gus, nes žinojo, kad naktis tiria jai artimus žmones, o dan-
guje brėžia žvaigždžių kreives, aukštas poetų svajones.

į nakties širdį nugrimzdo juodas, belapis ruduo, o 
šalta žemė prarijo vanago mintis. vanagui pabodo šalta 
pilis. pakaks svečiuotis. Dabar jau reikia skristi, nes lauko 
žolė tapo aukštesnė už nukirstą medį.

vanagas pakilo į dangų. virš bokšto švietė liūdnas 
apskritimas, geltonas mėnuo, mirties taškas, tuščias bur-
tažodis, dvejonių pabaiga. Tolo sunkūs pilies mūrai. Ty-
lus vienatvės šauksmas kvietė namo, kur jo laukė Auksė. 
žemai, apačioje, vis dar šnarėjo akmeniniai dirvonai, o 
upė galando buką mėnulį ir vogė nakties sapnus.

vanago akis aštresnė už nakties kelionę. vedlys jau 
pabudo naujame sapne ir išvydo, kaip tyliai miršta seni 
medžiai, kaip laužuose dega sukapotos mintys. į neži-
nią vingiavo juodas plentas, o danguje netilpo vanago 
sparnai.

į tolimus miestus skubėjo miškai ir akmenys, bet 
vanago kelyje buvo tik vėjas. Aušo. Dužo stikliniai nak-
ties rėmai, o senas mėnulio drobes uždegė aušra. Užge-
so pilka nakties akvarelė, besvorė tamsa pavirto spalva.

vanago jėgos silpo, jis leidosi vis žemiau. Aštrios 
šakos kirto į sparnus, prie žemės lenkė nuodingi grybai. 
Reikia skubėti namo. Ištirpo dar viena balta debesų nak-
tis. Dabar jau galima atvirsti žmogumi.

po fantastiško skrydžio, visi ekspedicijos dalyviai 
pajuto įgavę magiškų galių. Keliautojai nedrįso nakvoti 
miške. vėjas paslaugiai nupūtė debesis ir pilnatis nušvie-
tė žolėje pramintą taką. mėnulis pavirto saule. Stebėtinai 
greitai keliautojai pasiekė vedlio vienkiemį. Auksė nutarė 
likti vedlio troboje ir laukti sugrįžtančio vanago.

žygio dalyviai užkūrė atsisveikinimo laužą ir iškil-
mingai prisiekė laikyti paslaptį. pamiršta aukuro malda 
barstė švento laužo pelenus. į mišką žiūrėjo jaunos akys. 
Ateitis vis giliau grimzdo į tamsą. žmonės pamiršo, kad 
svajonės – tai tobula tiesa. Racionalus protas užrakino 
dangų. Tik išvargusiose širdyse vis dar tekėjo gaivūs 
minčių šaltiniai.  

Keliautojai suprato, kad verta džiaugtis kiekviena 
gyvenimo akimirka. likimo vartai visada atviri ir nie-
kas niekada neužvėrė kelių į šviesą. Neverta atsigręžti 
atgal – kiekvienas žingsnis teisingas. pažadėję Auksei 
visokeriopą pagalbą, ekspedicijos dalyviai iškeliavo 
savais keliais. Dabar jie tapo šeima – juos siejo telepa-
tinis ryšys.

Naktis išgėrė šaltą orą. prie sraunios upės ūgtelėjo 
šakoti beržai, pakalnėje giedojo žemos pušys. Ant žemės 
nukrito išsekęs vanagas ir tuoj pat atvirto žmogumi. prie 
gulinčio vedlio pribėgo sunerimusi Auksė. 

– Sveikas sugrįžęs!
– Tarp debesų vėjas esu! – sunkiai atsiduso vedlys. – 

Aukse, čia pasilikti pavojinga... Reikia grįžti į miestą. 
žmonės pas mane veržiasi trokšdami turtų, garbės... 
Niekas nenori šnekėtis su medžiais ir medituoti aukštoje 
žolėje. į šiukšlyną išmetami visi mano patarimai...
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– jei mes iškeliausime, po valandos ateis šaltas ru-
duo ir į vandenį nukris visi medžių lapai. Niekada ne-
grįš pavasaris... mieste gyvena siauros gatvės ir kreivi 
šaligatviai. Akli kiemai nemato šviesos. Už storų sienų 
įkalintas dangus ir debesys, – prieštaravo Auksė.

– Tu teisi, čia lengvas dangus, čia laimės spalva nu-
švis mūsų vienatvė, mes kartu į šalį nustumsime juodus 
debesis.

Rasotais pievų takais bėgo kamanių laikas. Rudens 
krepšyje džiūvo pievų žolė. Kartus riešutų skonis, juoda 
duona, atriekta diena. Saulės laikrodis rodė švarų laiką, 
danguje skendo akys. vedlio sapnas tikresnis nei rytas. 
Ramu. Iš senų tvoros lentų sukaltas saugus vedlio vei-
das. Tirštame nežinios rūke vedliui ir Auksei buvo pa-
likta daug laisvos vietos.

šalta laužo ugnis. liepsnoja šlapias lietus. Sausos 
malkos slepia iškritusias šakų akis. It gongas skamba mė-
nuo. Dūžiu alsuoja vaiskus dangus, pučia lengvas vėjas.

Auksė ir vedlys gyveno oro pilyje, beribėje erdvėje, 
tolimoje beveik nepasiekiamoje sferoje. jonažolių arba-
toje tirpo saulėlydžio ugnis ir vakaro dvelksmas. juodas 
nakties rašalas, balta kūrybos žemė. Iki pat debesų kilo 
ežero rūkas. Eilės neturi pabaigos.

šviesos taku mėnulis lipa į debesis, į ežerą brenda 
miškas, danguje tirpsta aštrūs pušų spygliai. Tobuli sie-
kiai virsta bedugne tikrove, atvira visatos gelme.

lieknos pušys šukavo žilus debesis, vėjas kėlė vyno 
taures, ant lango stiklo džiūvo pušų sakai. Nedaug liko 
gamtos. Nereikia bėgti iš miško. Sekli dangaus upė pa-
tvino smėliu, už pirkelės kamino žėrėjo mėnulio skevel-
dra. Auksės ir vedlio akyse skraidė laukiniai paukščiai.

tapytojas

spustelėjo šaltukas. pamėlo mėnulis, beviltiškai ieš-
kodamas savo atspindžio upėje. ledas pagrobė 
šviesuolio veidą. į tamsą skriejo stiklinė dangorai-

žio siena – slidi neono pašvaistė, svajonių praraja. bet 
greitaeigiai liftai vis dar kėlė žmones aukštyn. Tik iki 
stogo. Nė pėdos aukščiau.

Rausvoje čerpių dykumoje vėjas pustė sniegą. į 
šiaurę keliavo kranų griaučiai. Nejausdami granitinio 
svorio, į dangų kilo švieži pastatų griuvėsiai. į begalybę 
nusidriekė nesuskaičiuojami stogai. virš miesto neliko 
laisvo dangaus.

Apleistoje palėpėje, ant senos odinės sofos drybsojo 
tapytojas Dovainis. jau pasiektas kūrybos dugnas. Nėra 
skrydžio aukštyn. bespalvė prieblanda. Skeldėjo marški-
nių sagos, akmenėjo teptukai, stingo dažai. verkė sausos 
drobės. Ant tuščių sienų kabojo tušti rėmai.

pakaks drybsoti. prie darbo. Dovainis nuslinko į 
virtuvę. girgždėjo raukšlėti batai, svyravo ištrupėjusios 
parketo lentelės. Tuščios taurės tiesė rankas į dangų. 
verkė nusekę viskio buteliai. bevertė stiklo ekspozicija. 
Troškulys. Alkis.

Tapytojas atsargiai atlenkė peilį. pakaks riekelės 
duonos ir gurkšnio vandens. bet puskepalis buvo su-
džiūvęs. Reikėjo kirvio. Dovainis atsargiai padėjo duoną 
ant stalo ir išėjo į parduotuvę. prekybos salėje tapytojas 
prisiminė, kad neturi pinigų. Reikia grįžti atgal į studiją, 
į išsvajotą ramybę ir graužti sausą duoną.

– Dovi! – už nugaros suskambo pažįstamas balsas.
– vaiva! – nudžiugo tapytojas.
galvoje šniokštė linksmos mintys, bet širdį gėlė skur-

das. Dovainis nutarė sprukti. Nedera girtis bankrotu.
– Dovi, kur skubi? – sulaikė mergina.
– į studiją... Reikia užbaigti paveikslą. Skubus užsa-

kymas, – skiedė tapytojas.
– važiuojam į gamtą, – nelauktai pasiūlė vaiva.

– Dar negavau honoraro...
– Dėmesio! menininkui reikia įkvėpimo! – sušuko 

vaivos draugai.
– gal užsukime pas mane į studiją?
– Iš pradžių piknikas, o paskui – studija. Ar tinka? – 

pasiūlė vaiva.
– Tinka, – atsiduso Dovainis, – gal nupirksite pa-

veikslą.
Kai sustojo džipas, jaunuoliai nubėgo į užšalusią 

ežero akvatoriją. metalu skambėjo sidabrinis mėnulio 
diskas. padangių gongas žadino jausmus. Ežero pakran-
tę dengė baltas sniego asfaltas. šaltas vėjas plukdė miš-
ko ošimą, o įkaušusi naktis gėrė iškylautojų šypsenas 
ir juoką. Dovainis stovėjo prie džipo ir tiesiai iš butelio 
gurkšnojo viskį.

gera. Sniegas slėpė kelmus ir samanotus akmenis, o 
siauras šviesos takas – kelią į nepasiekiamas žvaigždes. 
Tapytojas dar stipriau suspaudė kvadratinį viskio butelį. 
Klusniai trakštelėjo teptukų išvarginti pirštai. Tik dabar 
Dovainis pasijuto kūrybingas, nenugalimas... per pusę, 
beveik simetriškai, skilo šalčio surakintas ežeras. Dan-
guje išdygo šviesi pripažinimo pilis. virš bokšto plazdė-
jo talento vėliava. Ant Dovainio galvos nukrito išsvajota 
kūrybos tamsa. Tapytojas sustaugė vilko balsu. Džipo 
prožektoriai ryškiai apšvietė ežero ložę. Kriokė radijo 
stotis. Ant juodo, klasikinio asfalto bugi vugi šoko gul-
bės ir krokodilai.

į studiją įžengė tamsa. Nekviesta viešnia ieškojo 
savo šešėlio. bet juodoji gervė neturi atspindžio. bekraštė 
tamsa nemato savo kontūrų. ji – akla. Iš nevilties sprogo 
bejėgė tamsa. Studiją užliejo skaidri miglos banga. Tapy-
tojas Dovainis laukė įkvėpimo.

migla, lyg uogas, nuraškė liūdnas tapytojo mintis. 
Kūrybai neliko ribų. Dulkėtose drobėse spindėjo dažų 
nepaliesti tikslai. prie molberto atsargiai sėlino pastelinės 
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spalvos. Dovainis greitai nupiešė vingiuotus abejonių 
kampus ir beveik taisyklingą apskritimą. Atgijo bejėgė 
ranka. paletės trasoje lenktyniavo teptukai. Artėjo toli-
mi peizažai.

Tiršti potėpiai saugiai paslėpė žvaigždes. Dar anksti 
žiūrėti į dangų! Augo trobos, valtys, burės. Sviro sunkūs 
meldai, bangavo marios. šviesu. Tiršta migla plukdė šal-
tą saulę. Dovainis pastebėjo tiltą ir švyturį. Nepaklys nei 
laivai, nei žuvėdros.

Studijoje dega žvakė, o lange – alkanas mėnuo. Sun-
ku susikaupti. Dovainis pašiurpęs riktelėjo, paveikslo 
drobėje pamatęs savo veidą.

– greitai sudžius dažai. mažai laiko liko tapyti... Esu 
jau nupieštas! Dulkėtoje drobėje mano veidą nutapė ne-
žinomas, priešistorinis dailininkas...

Nugalėjęs baimę tapytojas dar kartą pažvelgė į dro-
bę... Slėnyje snaudė šventi akmenys. į erdvų kamuolį 
susirangė žaltys. palšvas rūkas apgaubė sidabrinį mišką. 
Atsivėrė baltos debesų durys. Dabar galima nebaudžia-
mai pažvelgti į šviesą.

priemiesčio turgelyje, atsirėmęs į plytų sieną, stovėjo 
tapytojas Dovainis. Improvizuotoje dailės galerijoje, ant 
plastmasinės alaus dėžės, visuomenei buvo pristatytas 
tik vienas paveikslas. Drobė rėžė akį ir provokavo dis-
kusijas. Smalsuoliai noriai aptarinėjo meno kūrinį, bet 
kiekvienas matė vis kitokį vaizdą.

Užmarštin nugrimzdo meno enciklopedijose užfik-
suota kūrybos laisvė. Taikomoji dailė šiepė aštrius dan-
tis, bet net ir kičas prarado paklausą. Dovainis stovėjo 
turgelyje ir laukė jei ne stebuklo, tai bent keisto pirkėjo, 
kuris nupirktų jo drobę. pagaliau tapytojas pastebėjo 
vaivą ir ją lydintį kavalierių. Tegul eina šalin! Dovainiui 
buvo gėda. Dailės magistras – o nusirito iki žemiausio 
turgaus duoneliautojo lygio. bet buvusi klasiokė grės-
mingai artėjo. bėgti jau buvo vėlu. Tapytojas laukė linčo 
teismo ir žeminančios egzekucijos.

– Sveikas, Dovi! Ir ką tu čia veiki?
– parduodu paveikslą, – paraudęs iš gėdos, pasiūlė 

tapytojas.

vaiva papurtė galvą. Kam reikia kvailo paveikslo? 
pakabinti svetainėje ir juokinti žmones? bet jos kavalie-
riaus reakcija buvo kitokia.

– vincas, – prisistatė jaunuolis, – mes beveik drau-
gai... Ar pameni pikniką ant užšalusio ežero?

– pamenu... – paniuro Dovainis, – buvo šalta ir smagu...
– Tu išmaukei beveik visą butelį viskio, – šaipėsi vai-

va, – ar prisimeni, kaip tave parvežėme į studiją.
– Nepamenu... pabudęs nupiešiau šį paveikslą, – tei-

sinosi tapytojas.
– vaiva, pažvelk – štai mūsų ežeras, automobilis, – 

stebėjosi vincas.
– o ant asfalto šoka gulbė ir krokodilas... Nesąmo-

nė! – pasipiktino vaiva.
– Nesu dailės mėgėjas, bet šis darbas mane traukia... 

Noriu jį pakabinti svetainėje, – nepasidavė vincas.
– padovanok paveikslą, – nusijuokė vaiva.
– Negaliu... turiu finansinių sunkumų...
– Dovana – už dovaną, – pasiūlė kompromisą vin-

cas, – statau butelį viskio.
– Ir užkandą, – spardėsi alkanas Dovainis.
– Tinka! – kvatojo vaiva ir vincas.
valio! Darbas parduotas! Nereikęs grįžti į studiją su 

beviltiška drobe. galima atšvęsti pergalę.
Dovainis išgėrė arbatos, paragavo pyrago ir pa-

žvelgė pro palėpės langą. miestą pagrobė migla. varpu 
skambėjo stiklinis rūkas. Aštrūs, ilgi stogai galando dan-
tis. Audrą šaukė bemiegė naktis. ledo lietus statė dango-
raižius. į dangų kilo balti langai. Nėra posūkio į laimę. 
Tiesi rėmo linija slėpė nupieštus pasaulius.

Iš medžioklės grįžo uždusęs mėnuo. Danguje nebe-
liko tikslų – tik pilki debesys. beviltiškai rūdijo gatvių 
žibintai, garavo karti arbata.

prieš aušrą nurimo nakties šlamesiai ir iš sutemų 
išniro pušys. pagaliau Dovainį apėmė miegas. galima 
atgimti sapne. Atviras kelias namo. Keliauja smėlis, dyla 
mėnulio batai, linksta pavargus žolė. Užgeso naktis, nu-
sigręžė žvaigždės. virš miesto praskrido sunkus, meta-
linis lėktuvas.
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carolinai lópez ir lautaro bolaño,
laimė, panašiems vienas į kitą

– Trokštate Meksikos išgelbėjimo?
Trokštate, kad Kristus būtų mūsų karalius?
– Ne.
 malcolm lowry

i .  m e k s i k i e č i a i ,  P R a d i n G ę 
m e k s i k o j e  ( 1 9 7 5 )

Lapkričio 2
mane nuoširdžiai pakvietė prisidėti prie viseralistų. 

žinoma, sutikau. įšventinimo ceremonijos nebuvo. Taip 
geriau.

Lapkričio 3
gerai nė nenutuokiu, kas yra tas viseralinis realiz-

mas. man septyniolika metų, mano vardas – chuanas 
garsija maderas, esu teisės fakulteto pirmakursis. mane 
traukė studijuoti ne teisę, o humanitarinius mokslus, ta-
čiau dėdė atkakliai reikalavo ir aš galiausiai nusileidau. 
Esu našlaitis. Tapsiu advokatu. Išdėsčiau šitai dėdei ir 
dėdienei, paskui užsidariau savo kambaryje ir visą naktį 
verkiau. Didesnę jos dalį tikrai. po to, demonstruodamas 
tariamą nuolankumą, ėmiau lankyti šlovingąjį Teisės fa-
kultetą, tačiau jau po mėnesio užsirašiau į chulijaus ce-
zario Alamo poezijos būrelį filosofijos ir Humanitarinių 
mokslų fakultete, tada ir susipažinau su viseralistais ar 
viserrealistais, ar net vicerralistais, kaip kartais jie mėgsta 
save vadinti. Iki tol jau keturis kartus buvau apsilankęs 
būrelyje ir nieko ten niekada nevyko – čia aš tik šiaip sau 
kalbu, nes gerai pasvarsčius, ten nuolatos kažkas vykda-
vo: mes deklamuodavome eilėraščius, o Alamas, nelygu 
kokia jo nuotaika, juos liaupsindavo arba maldavo į mil-

V E r t i M Ų  D i r B t u V Ė

R o b e r t o  B o l a ñ o

Patrakę detektyvai
1998 m. lapkričio 2 d. žiuri, kurią sudarė Salvadoras Clotas, Juanas Cueto, Paloma Días-Maz, 
Luisas Goytisolo, esther Tusquet ir leidėjas Jorge Herralde vienbalsiai paskyrė Roberto Bolaño 
„XVI Premio Herralde“ už romaną „Patrakę detektyvai“ – tokia informacija lydi visas naujas 
nepaprastai išgarsėjusio romano laidas. šiais metais knyga pasiekė ir Lietuvą („Pašėlę detek-
tyvai“. Iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitienė. – „Kitos knygos“, Kaunas, 2013). Nieko 
nenutuokęs apie leidyklos ir vertėjos sumanymą romaną ėmėsi savarankiškai versti „Naujosios 
Romuvos“ bičiulis Dainius Rudzevičius. Turime gerą progą palyginti dviejų vertėjų darbus.

tus; kas nors deklamuodavo, Alamas kritikuodavo, kitas 
kuris deklamuodavo, Alamas kritikuodavo, dar kuris 
nors imdavosi deklamuoti, Alamas ir vėl kritikuodavo. 
Kartais Alamui tai pabosdavo ir jis prašydavo mūsų (ku-
rie tuo metu nedeklamuodavome) taip pat imtis kritikos, 
ir tuomet mes kritikuodavome, o jis įnikdavo į laikraštį.

Tai pats geriausias būdas sukiršinti žmones tarpu-
savyje ar pasiekti, kad draugystė tarp jų megztųsi ant 
nesveikų pagiežos pamatų.

Kita vertus, negaliu tvirtinti, kad Alamas buvo geras 
kritikas, nors visada kalbėdavo apie kritiką. Dabar ma-
nau, kad kalbėdavo tik tam, kad kalbėtų. jis žinojo, kas 
yra perifrazė, nors ir ne visai tiksliai, bet žinojo. vis dėl-
to nė nenutuokė, kas yra pentapodija (kaip visi žinome, 
taip klasikinėje eilėdaroje vadinama penkių pėdų eilutė), 
taip pat nenutuokė, kas yra nikarchėjas (tai eilutė, pana-
ši į falaikėją), nei kas yra tetrastichas (tai keturių eilučių 
strofa). Iš kur žinau, kad nenutuokė? ogi todėl, kad pir-
mąją dieną būrelyje padariau klaidą, paklausiau jo apie 
tai. Neįsivaizduoju, ir kas man tuomet šovė į galvą. vie-
nintelis meksikiečių poetas, kuris išmano šiuos dalykus, 
yra octavio pazas1 (didysis mūsų priešas), kiti neturi nė 
menkiausio supratimo apie tai, bent jau taip man tvirti-
no Ulisas lima iškart po to, kai prisidėjau prie visera-
listų ir buvau draugiškai priimtas į jų gretas. Klausinėti 
Alamo tokių dalykų, kaip netruko paaiškėti, tai tiesiog 
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parodyti, jog man trūksta takto. Iš pradžių pamaniau, 
kad šypsena, kuria mane apdovanojo, – iš susižavėjimo. 
paskui supratau, kad veikiau tai – panieka. meksikiečiai 
poetai (manau, kaip ir poetai apskritai) nepakenčia, kai 
jiems primenamas jų nemokšiškumas. bet aš nepabūgau 
ir po to, kai jis per užsiėmimą, antrąsyk apsilankius, su-
maišė su žemėm porą mano eilėraščių, paklausiau, ar jis 
bent jau žino, kas yra rispetto. Alamas pamanė, kad aš 
reikalauju pagarbos2 savo eilėraščiams ir leidosi (paįvai-
rinimui) į išvedžiojimus apie objektyvią kritiką, aiškino, 
kad tai – minų laukas, kurį turi įveikti kiekvienas jaunas 
poetas, ir t. t., tačiau aš jį nutraukiau, paaiškinau, kad nie-
kada per savo trumpą gyvenimą nereikalavau pagarbos 
savo vargšei kūrybai ir vėl pakartojau klausimą, šį kartą 
stengiausi ištarti kaip galima aiškiau.

– Eik velniop su tom savo sušiktom nesąmonėm, 
garsija maderai, – išrėžė Alamas.

– Rispetto, brangus mokytojau, – tai lyrinio eilėraščio 
atmaina, jei tiksliau – tai meilės lyrika, panaši į strambot-
to3. jo posmelį sudaro šešios arba aštuonios vienuolikos 
skiemenų eilutės; keturios pirmosios – tai servantesijai, o 
kitos – distichai. pavyzdžiui... – ir jau rengiausi pateikti 
vieną kitą pavyzdį, bet Alamas pašoko ir nutraukė disku-
siją. Kas įvyko po to, atsimenu miglotai (nors turiu gerą 
atmintį): pamenu tik, kaip kvatojo Alamas, kaip kvatojo 
keturi ar penki studijų draugai, matyt, juos prajuokino 
kažkoks pokštas mano adresu.

Kitas mano vietoje daugiau kojos nebūtų kėlęs į bū-
relį, tačiau, nepaisydamas savo nemalonių atsiminimų 
(ar atsiminimų nebuvimo; šiuo atveju – tai toks pat ar net 
dar nemalonesnis dalykas, nei tikslus įvykių prisimini-
mas), kitą savaitę vėl ten buvau, punktualiai, kaip visada.

manau, tai – likimas, jis privertė mane sugrįžti. man 
tai buvo penktas užsiėmimas Alamo būrelyje (nors visai 
galėjo būti ir aštuntas ar devintas, pastaruoju metu pa-
stebėjau, kad laikas traukiasi ar tempiasi, kaip jam patin-
ka), ore tvyrojo įtampa, pulsuojanti tragedijos nuojauta, 
ir niekas nesugebėjo paaiškinti, dėl ko taip yra. pradė-
siu nuo to, jog susirinkome visi – visi septyni, užsirašę į 
poezijos studijas, mokiniai: to nebuvo nė viename anks-
tesniame užsiėmime. Ir dar: visi buvome sunerimę. o ir 
pats Alamas, paprastai toks ramus, buvo kaip nesavas. 
vienu metu pamaniau, kad galbūt kažkas nutiko univer-
sitete: gal įvyko susišaudymas studentų miestelyje, apie 
kurį nieko nebuvau girdėjęs, gal kilo netikėtas streikas, 
gal nužudė fakulteto dekaną, gal pagrobė kokį nors filo-
sofijos profesorių ar dar kas nors panašaus įvyko. Tačiau, 
pasirodo, ne, nieko tokio neįvyko ir, tiesą sakant, niekas 
neturėjo jokios priežasties nerimauti. blaiviai mąstant, 
tikrai nebuvo ko nerimauti. Tačiau poezija (tikra poezi-
ja) tokia jau yra: iš tolo ją pajunti, užuodi ore, lygiai kaip 
žemės drebėjimus, kuriuos, kaip kalbama, nujaučia kai 
kurie gyvūnai, turintys tam ypatingų galių. (Tie gyvū-
nai – tai gyvatės, sliekai, žiurkės ir kai kurie paukščiai.) 
Tai, kas vyko toliau, kitaip nei lengvabūdiškumu nepa-
vadinsi, bet kartu čia buvo kažkas, ką, rizikuodamas pa-
sirodyti juokingas, drįsčiau pavadinti stebuklu. į būrelį 
užsuko du poetai viseralistai, Alamas nenoromis juos 
pristatė, nors asmeniškai pažinojo tik vieną, apie kitą 
žinojo tik iš nuogirdų ar buvo girdėjęs minint jo vardą, 

o gal kas nors jam buvo pasakojęs apie jį, bet ir jį taip 
pat pristatė.

Nežinau, ko jiems čia reikėjo. vizitas dvelkė nesle-
piamu karingumu, nors turėjo ir propagandos bei proze-
litizmo atspalvį. Iš pradžių viseralistai laikėsi tyliai, dis-
kretiškai. Alamas savo ruožtu užėmė diplomatišką, šiek 
tiek ironišką laukimo poziciją, bet, matydamas atvykėlių 
neryžtingumą, po truputį vis drąsėjo ir po pusvalandžio 
būrelyje jau viskas vyko, kaip įprasta. Tuomet užvirė 
mūšis. viseralistai užsipuolė Alamo kritikos sistemą; šis 
savo ruožtu juos išvadino nusususiais siurrealistais bei 
apsišaukėliais marksistais, jo išpuolį parėmė penki bū-
relio nariai, t. y. visi, išskyrus lieso sudėjimo vaikinuką, 
kuris visad su savimi tampėsi lewiso carrollo knygą ir 
beveik niekada nepraverdavo burnos, ir mane. Toks jų 
elgesys, sakau tai visiškai atvirai, mane nustebino, nes 
tie, kurie taip karštai rėmė Alamą, anksčiau patys turė-
jo stojiškai kęsti negailestingą jo kritiką, o dabar (tiesiog 
apstulbau) pasirodė esą ištikimiausi jo gynėjai. Tada nu-
sprendžiau, kad metas ir man įterpti savo trigrašį, ir išrė-
žiau Alamui, kad jis neturi jokio supratimo kas yra rispet-
to; viseralistai atvirai prisipažino, kad irgi nieko apie tai 
nenutuokia, tačiau mano pastaba jiems pasirodė pagrįsta 
ir jie tai be užuolankų išdėstė; vienas jų paklausė, kiek 
man metų, atsakiau, kad septyniolika, ir vėl mėginau 
paaiškinti kas yra rispetto; Alamas buvo net raudonas iš 
įniršio; būrelio nariai mane išvadino pedantu (kažkuris 
pridūrė, kad esu užsikrėtęs akademizmo virusu); vise-
ralistai mane gynė; o aš, pagautas įkarščio, paklausiau 
Alamo ir kitų būrelio narių, ar jie bent jau atsimena, kas 
yra nikarchėjas, kas yra tetrastichas. Ir niekas man ne-
sugebėjo atsakyti.

priešingai nei tikėjausi, ginčas nevirto visuotinėmis 
muštynėmis. Neslėpsiu, mane tai būtų sužavėję. Ir nors 
vienas būrelio narių pažadėjo Ulisui limai vieną gražią 
dieną išmalti snukį, vis dėlto nieko tokio neįvyko, turiu 
galvoj, niekas nesigriebė smurto, tačiau aš vis dėlto sure-
agavau į grasinimą (kuris, kartoju, buvo skirtas ne man) 
ir patikinau grasintoją, kad esu jo paslaugoms ir mes 
galim susitikti bet kurioje studentų miestelio vietoje bet 
kuriuo jam patogiu laiku.

vakarėlio pabaiga buvo stulbinanti. Alamas provo-
kuodamas pakvietė Ulisą limą padeklamuoti kokį nors 
savo eilėraštį. šis nesileido ilgai įkalbinėjamas ir išsitrau-
kė iš švarko kišenės pluoštą purvinų ir sulamdytų po-
pieriaus lapų. Koks siaubas, pamaniau, šis kvailys pats 
lenda vilkui į nasrus. manau, aš net užsimerkiau: taip 
man pasidarė gėda dėl jo. būna akimirkų, skirtų dekla-
muoti eiles, ir akimirkų, skirtų boksuotis. šioji buvo kaip 
tik tokia. Kaip jau minėjau, užsimerkiau, išgirdau, kaip 
atsikrenkštė lima. Išgirdau tylą (jei tai įmanoma, nors 
tuo ir abejoju), šiek tiek trikdančią, kuri tvenkėsi aplink 
jį. Ir galiausiai išgirdau balsą, jo balsą, deklamuojantį ei-
lėraštį – geriausią iš visų, kuriuos kada nors man teko 
girdėti. po to pakilo Artūras belanas ir paskelbė, kad 
ieško poetų, norinčių prisidėti prie žurnalo, kurį galvoja 
leisti viseralistai. visi su malonumu būtų prisidėję, bet 
po diskusijos jautėsi šiek tiek nesmagiai ir niekas nesi-
ryžo praverti burnos. Kai užsiėmimas baigėsi (vėliau nei 
įprasta), palydėjau juos iki autobusų stotelės. buvo jau 
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per daug vėlu, nevažiavo joks autobusas, tad nuspren-
dėme sėsti į maršrutinį taksi ir nuvažiavome iki paseo 
de la Reforma alėjos, iš ten pėsčiomis patraukėm į vieną 
barų bukareli gatvėje, kur ir prasėdėjom iki paryčių, kal-
bėdamiesi apie poeziją.

Ne kažin ką išsiaiškinau. grupės pavadinimas iš 
dalies yra pokštas, o iš dalies – dalykas visiškai rimtas. 
manau, kad prieš daugelį metų meksikoje egzistavo 
avangardistų grupė, žinoma viseralistų vardu, tačiau nė 
nenutuokiu, ar jie buvo rašytojai, ar dailininkai, ar žur-
nalistai, ar revoliucionieriai. ji aktyviai veikė, taip pat 
nesu tuo visiškai tikras, trečią ar ketvirtą dešimtmetį. be 
jokios abejonės, anksčiau nieko nebuvau girdėjęs apie 
tokią grupę, bet čia jau kaltos mano literatūrinio išsila-
vinimo spragos (visos pasaulio knygos laukia, kada jas 
perskaitysiu). pasak Artūro belano, viseralistų pėdsakai 
pradingo Sonoros dykumoje. po to jie paminėjo kažko-
kią cezarėją Tinachero ar Tinachą, gerai nepamenu, nes, 
atrodo, tuo metu, garsiai šūkaliodamas, reikalavau iš 
padavėjo alaus, ir kalbėjo apie grafo de lautréamont’o4 
poezijos rinkinį eilėraščiai, egzistavo kažkokios eilėraščių 
ir minėtos Tinachero sąsajos, po to mįslingai prakalbo 
lima. pasak jo, dabartiniai viseralistai vaikšto atbulomis. 
Kaip atbulomis, nustebau.

– Nugara į priekį, įsmeigę žvilgsnį į kokį nors taš-
ką, tolstame nuo jo, žingsniuodami tiesia linija nežino-
mybės link.

pareiškiau, jog man atrodo tiesiog nuostabu taip 
vaikščioti, nors iš tikrųjų nieko nesupratau. gerai pagal-
vojus, tai – netinkamiausias būdas vaikščioti.

vėliau bare pasirodė ir daugiau poetų, kai kurie vi-
seralistai, kiti ne, kilo baisi erzelynė. vienu metu pama-
niau, kad belanas ir lima pamiršo mane, jie be perstojo 
plepėjo su visais tais keistai atrodančiais žmogėnais, ku-
rie vis prisėsdavo prie mūsų stalo, tačiau kai ėmė brėkšti, 
vaikinai kreipėsi į mane, klausdami, ar nenoriu dėtis prie 
jų šutvės. Nesakė prie „grupės“ ar prie „judėjimo“, tie-
siog prie šutvės, o tai man patiko. be abejonės, pasakiau, 
kad sutinku. Toliau viskas vyko labai paprastai. vienas 
jų, belanas, paspaudė man ranką ir pasakė, kad jau esu 
jų gretose, po to užtraukėm kažkokią baladę. Tuo viskas 
ir baigėsi. baladė buvo apie užmirštus kaimus kažkur 
šiaurėje ir apie moters akis. prieš imdamas gatvėje vem-
ti, paklausiau, ar tai ne cezarėjos Tinachero akys. bela-
nas ir lima nužvelgė mane ir pareiškė, kad aš, be jokios 
abejonės, esu tikras viseralistas ir mes kartu imsimės 
keisti lotynų Amerikos poeziją. šeštą valandą ryto vėl 
sėdau, šį kartą jau vienas, į maršrutinį taksi, kuris mane 
nuvežė į lindavista rajoną, aš ten gyvenu. šiandien nė-
jau į universitetą. visą dieną praleidau savo kambaryje 
rašydamas eilėraščius.

Lapkričio 4
grįžau į barą bukareli gatvėje, bet viseralistai ne-

pasirodė. laukdamas jų, skaičiau ir rašiau. Nuolatiniai 
baro lankytojai – grupė nekalbių, o veikiau pamėkliškų 
girtuoklių – nenuleido nuo manęs akių.

penkių valandų laukimo rezultatas: keturi bokalai 
alaus, keturi stikliukai tekilos, porcija sope5, kurios pusę 
palikau (buvo paplėkusi), iki galo perskaityta paskutinė 

Alamo poezijos rinktinė (kurią specialiai atsinešiau tam, 
kad galėčiau su naujaisiais draugais iš jo pasišaipyti), 
septyni eilėraščiai, parašyti mėgdžiojant Uliso limos sti-
lių (pirmasis apie sope, dvelkiančias karstu, antrasis apie 
universitetą: regėjau jo griuvėsius, trečiasis apie univer-
sitetą: nuogas bėgau zombių minios viduryje, ketvirtasis 
apie meksiko mėnulį, penktasis apie mirusį dainininką, 
šeštasis apie slaptą draugiją, besiglaudžiančią čapulte-
peko kloakose, septintasis apie pamestą knygą ir drau-
gystę), o tiksliau, mėgdžiojant vienintelio man žinomo 
Uliso limos eilėraščio stilių, kurio, be to, buvau neskai-
tęs, o tik girdėjęs deklamuojant, ir fizinės bei dvasinės 
vienatvės jausmas.

Keletas girtuoklių bandė kibti man į atlapus, bet 
aš, nepaisant savo amžiaus, esu gana kietas ir bet kam 
galiu parodyti jo vietą. viena padavėjų (kaip sužinojau, 
jos vardas – brichida, ji tvirtino atsimenanti mane iš tos 
nakties, kai buvau čia su belanu ir lima) švelniai palie-
tė mano plaukus. prisilietė tarsi netyčia, tuo metu, kai 
skubėjo prie kito staliuko. vėliau valandėlei prisėdo prie 
manęs ir lyg tarp kitko tarstelėjo, kad mano plaukai per-
nelyg ilgi. Atrodė simpatiška, vis dėlto nieko jai neatsa-
kiau. Trečią valandą paryčiais grįžau namo. viseralistai 
nepasirodė. Nejaugi jų nebepamatysiu?

Lapkričio 5
jokių žinių iš mano draugų. jau dvi dienas nevaikš-

tau į fakultetą. Taip pat nemanau grįžti į Alamo būrelį. 
šį vakarą vėl nuėjau į Verakruzo kryžkelę (barą bukareli 
gatvėje), tačiau viseralistų – nė pėdsako. įdomus dalykas: 
vienaip tokia užeiga atrodo dieną ir visiškai kitaip – už-
sukus vakare ar ryte. Sakytum, būtų kalbama apie skir-
tingus barus. šią popietę baras atrodė apšnerkštas daug 
labiau, nei kad buvo iš tiesų. pamėkliškų naktinių žmo-
gystų dar nematyti, publika, sakyčiau, baikštesnė, labiau 
nuspėjama, kartu ir taikesnė. Trys žemo rango biuro-
kratėliai, ko gero, valdininkai, visiškai girti, kaguamos6 
kiaušinių pardavėjas su tuščia pintinėle, du gimnazistai, 
žilstelėjęs ponas, prie staliuko valgantis enčiladas7. pada-
vėjos taip pat kitos. Nė vienos iš trijų, šiandien esančių, 
nepažinojau, nors viena iš jų priėjo prie manęs ir ūmai 
pareiškė: tu esi poetas. Toks tvirtinimas mane sutrikdė, 
bet kartu, turiu tai pripažinti, ir paglostė mano savimeilę.

– Taip, senjorita, aš – poetas. bet iš kur jūs tai žinot?
– brichida man pasakojo apie tave. brichida, mūsų 

padavėja!
– Ir ką tokio ji jums pasakė? – paklausiau vis dar 

nedrįsdamas sakyti jai tu.
– Na, kad rašai gražius eilėraščius.
– Iš kur jai žinoti. juk nieko iš mano kūrinių nėra 

skaičiusi, – pasakiau šiek tiek rausdamas, bet vis labiau 
patenkintas, kad pokalbis krypo tokia linkme. Kartu pa-
maniau, kad vis dėlto brichida galėjo ir perskaityti šį bei 
tą iš mano eilėraščių – vogčiomis, man per petį! šitai man 
jau nelabai patiko.

padavėja (Rosarija – toks jos vardas) manęs paklau-
sė, ar nepadaryčiau jai paslaugos. Ko gero, turėjau atsa-
kyti „jei tik sugebėsiu“, kaip mane to mokė (iki išsekimo) 
dėdė, bet ką padarysi, koks esu, toks esu, tiesiog ėmiau 
ir išdrožiau: nagi klokit, apie ką kalbėsim.
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– Norėčiau, kad sukurtum eilėraštį, – paprašė.
– jokių problemų, sutarta. Artimiausiu metu tau jį 

sukursiu, – pažadėjau, pirmą kartą sakydamas jai tu ir, 
jau įsidrąsinęs, paprašiau atnešti dar tekilos.

– Aš vaišinu, – tarė. – bet eilėraštį sukursi dabar pat.
mėginau paaiškinti, kad neišeina taip nei iš šio, nei 

iš to imt ir parašyt eilėraštį.
– o dėl ko taip skubu?
jos paaiškinimas skambėjo šiek tiek miglotai; kiek 

supratau, ji kalbėjo apie įžadą gvadalupės mergelei, visa 
tai siejosi su kažkokio be galo mylimo giminaičio svei-
kata, kurio ji labai ilgėjosi, jis buvo pradingęs, o paskui 
vėl atsirado. bet ką bendro su visu tuo turėjo eilėraštis? 
Trumpam dingtelėjo mintis, kad per daug išgėriau, se-
niai bevalgiau ir, alkoholio bei alkio veikiamas, prarandu 
realybės jausmą. bet paskui pamaniau, kad padėtis nėra 
jau tokia prasta. Kaip tik viena iš eilėraščių kūrimo są-
lygų, kurias kėlė viseralistai, jei gerai pamenu (nors, po 
teisybei, galvos už tai neguldyčiau), ir buvo laikinas at-
siribojimas nuo kai kurių realybės apraiškų. Kad ir kaip 
ten būtų, lankytojų bare tuo metu buvo vos vienas kitas, 
tai neginčijamas faktas, dėl to kitos padavėjos pamažėle 
susibūrė aplink mano stalą, ir dabar aš sėdėjau iš pažiū-
ros nekaltoje apsuptyje (tikrai nekaltoje), nors bet kuriam 
nenuovokiam pašaliečiui, pavyzdžiui, policininkui, taip 
neatrodytų: sėdi sau studentas, o trys moterys stovi šalia 
jo, viena savo dešiniuoju klubu liečia kairį jo petį ir ran-
ką, kitos dvi – prispaudę šlaunis prie stalo krašto (kraš-
to, kuris tikriausiai paliks įspaudus ant tų šlaunų), ir jie 
nekaltai šnekučiuojasi apie literatūrą – scena, kurią iš-
vydus galima pagalvoti ir visai apie ką kita. pavyzdžiui: 
tai – suteneris, besišnekučiuojantis su savo globotinėmis. 
pavyzdžiui: tai – gašlus studentas, besipriešinantis suve-
džiotojų gundymams.

Nusprendžiau nedelsiant visa tai užbaigti. Sukau-
pęs jėgas pakilau, sumokėjau, perdaviau nuoširdžiau-
sius linkėjimus brichidai ir išėjau. gatvėje saulė keletą 
sekundžių apakino mane.

Lapkričio 6
šiandien taip pat nenuvažiavau į fakultetą. Atsikė-

liau anksti, sėdau į autobusą, važiuojantį į mNAU8, bet 
išlipau anksčiau ir didžiąją ryto dalį klaidžiojau po cen-
trą. Iš pradžių užsukau į Sotano knygyną ir nusipirkau 
pierre’o louÿso9 knygą, po to perėjau į kitą chuareso 
bulvaro pusę, nusipirkau sumuštinį su vytintu kumpiu ir 
patraukiau į Alamedos aikštę, kur, įsitaisęs ant suoliuko, 
ėmiau skaityti ir valgyti. louÿso aprašyta istorija ir ypač 
iliustracijos man sukėlė žvėrišką erekciją. pamėginau 
stotis ir eiti, tačiau su tokiu pimpalu buvo neįmanoma 
nė žingsnio žengti nepatraukiant aplinkinių žvilgsnio ir 
nesukeliant skandalo ne tik tarp vaikštinėjančių mote-
riškių, bet ir tarp praeivių apskritai. Tad vėl atsisėdau, 
užverčiau knygą ir nupurčiau trupinius nuo striukės ir 
kelnių. Ilgokai stebėjau kažkokį padarą, man primenantį 
voverę, kuris, vogčiomis dairydamasis, laipiojo medžio 
šakomis. po dešimties minučių (daugmaž) supratau, 
kad prieš mane – ne voverė, o žiurkė. milžiniška žiurkė! 
Kai tai paaiškėjo, mane užplūdo melancholija. Aš čia sė-
dėjau, negalėdamas pajudėti, o už dvidešimties metrų, 

tvirtai įsitvėrus į šaką, tupėjo alkana žiurkė ir tyrinėjan-
čiu žvilgsniu dairėsi, ieškodama paukščių kiaušinių ar 
trupinių, vėjo suneštų prie medžių, ar nežinia ko dar. 
liūdesys suspaudė gerklę iki koktumo. Kol dar neapsi-
vėmiau, pakilau ir paknopstomis leidausi šalin. penkios 
minutės spėraus žingsniavimo, ir erekcijos kaip nebūta.

vakare Korazon gatvėje (lygiagrečioje manajai) ste-
bėjau futbolo rungtynes. žaidė mano vaikystės draugai, 
nors sakyti vaikystės draugai, ko gero, būtų kiek perdėta. 
Dauguma jų dar tebesimoko gimnazijoje, kiti metė moks-
lus ir dirba su savo tėvais arba iš viso nieko neveikia. Kai 
ėmiau lankyti universitetą, mus skyrusi siena tik dar la-
biau išaugo, ir dabar mes buvome tarsi iš skirtingų pla-
netų. paprašiau, kad mane priimtų pažaisti. Korazon gat
vė prastai apšviesta, ir kamuolį vos buvo galima įžiūrėti. 
be to, kartais ja pravažiuodavo koks nors automobilis ir 
mes turėdavome stabdyti žaidimą. man dukart įspyrė ir 
kartą trinktelėjo kamuoliu į veidą. Užteks. Dar šiek tiek 
paskaitysiu pierre’ą louÿsą ir paskui gesinsiu šviesą.

Lapkričio 7
meksike gyvena keturiolika milijonų gyventojų. vi-

seralistų daugiau, ko gero, nebepamatysiu. Taip pat ne-
grįšiu nei į fakultetą, nei į Alamo būrelį. Nagi pažiūrė-
sim, kaip man pavyks išsisukti iš šios keblios padėties 
ir paaiškinti viską dėdei ir dėdienei. pabaigiau louÿso 
knygą Afroditė ir dabar skaitau mirusius meksikiečių po-
etus, savo būsimus kolegas.

Lapkričio 8
Aptikau nuostabų eilėraštį. Apie jo autorių, Efréną 

Rebolledo (1877–1929), per literatūros pamokas nieko 
nebuvau girdėjęs. štai tekstas:

VA M p y R A S *

Banguoja tavo garbanos, tamsios ir didingos,
nekaltom tavo formom, lyg upė būtų,
ir beriu į jų srautą, pasišiaušusį, niūrų,
įžiebtas bučinių rožes ugningas.

Tuo tarpu, kai ardau standžius žiedus,
pajaučiu grybšnį, lengvą ir šaltą,
tavo rankos, ir bekraštę virpią bangą,
kur manim nusiridena, smelkiasi į kaulus.

Tavo akys, chaotiškos ir atšiaurios,
žaibuoja, kai klauso manų atsidusimų,
draskančių man vidurius taip žiauriai

aš merdėju, o tu, štai burnai išsekus,
apsimeti juodu, užsispyrusiu vampyru,
kuriam gyvybė iš mano karšto kraujo teka.

Kai pirmą kartą jį perskaičiau (prieš keletą valandų), 
nesusilaikiau – užsirakinau savo kambaryje, deklama-
vau jį vis iš naujo ir iš naujo, gal dešimt ar penkiolika 
kartų, ir be paliovos masturbavausi, mintyse regėdamas 
Rosariją, padavėją, keturpėsčiomis apžergusią mane – 

*  Iš ispanų kalbos vertė monika Rudzevičiūtė.
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tai ji prašo, kad parašyčiau eilėraštį jos mylimam ir išsi-
ilgtam žmogui, tai meldžia, kad prikalčiau ją prie lovos 
savo deginančiu pimpalu.

pagaliau pasitenkinęs, turėjau progą pamąstyti apie 
eilėraštį.

Dėl frazės „srautą, pasišiaušusį, niūrų“ interpretaci-
jos, manau, nekyla jokių abejonių. visiškai kitaip yra su 
antro posmelio pirmąja eilute: „tuo tarpu, kai ardau stan-
džius žiedus“, frazė, kurioje, visai įmanoma, turima gal-
voje „srautas, pasišiaušęs, niūrus“, kurio sruogos viena 
po kitos išvyniojamos ir išpainiojamos, tačiau, galimas 
daiktas, veiksmažodis „ardau“ slepia ir kitokią prasmę.

žodžiai „standžius žiedus“ – taip pat nelabai aiš-
kūs. Ar tai raityti gaktos plaukai, ar garbanotos vampyro 
plaukų sruogos, o gal tai kitokios žmogaus kūno angos? 
Trumpai drūtai, ar kartais ji tik nedulkinama per užpa-
kalį? matyt, mano dvasinę būseną dar tebeveikia pierre’o 
louÿso kūrinys.

Lapkričio 9
Nusprendžiau vėl užsukti į Verakruzo kryžkelę, ne 

todėl, kad tikėjausi ten rasti viseralistus, tiesiog noriu 
darsyk pamatyti Rosariją. parašiau jai keletą trumpų 
eilėraščių. pasakoju juose apie jos akis ir neaprėpiamą 
meksikos horizontą, apie apleistas bažnyčias ir miražus 
keliuose, vedančiuose sienos link. Nežinau kodėl, tačiau 
manau, kad Rosarija yra iš verakruzo ar iš Tabasko, ga-
limas daiktas, net iš jukatano. galbūt ji tai minėjo. Nors, 
galimas daiktas, tai – tik mano vaizduotės padarinys. 
Turbūt čia kaltas baro pavadinimas, ir Rosarija nėra nei 
iš verakruzo, nei iš jukatano, o iš meksiko. pamaniau, bet 
kokiu atveju, eilėraščiai, kuriuos skaitant prieš akis išky-
la visiškai kitokie, jai neįprasti, kraštovaizdžiai (darau 
prielaidą, kad ji iš verakruzo, nors juo toliau, vis labiau 
tuo abejoju), teikia daugiau vilčių, ypač turint galvoje 
mano ketinimus. o paskui įvyks tai, kas ir turi įvykti.

šį rytą vaikštinėjau po viljos apylinkes paniręs į ap-
mąstymus apie savo būtį. Atrodo, manęs laukia toli gra-
žu ne rožėm klotas kelias, juolab jei ir toliau nelankysiu 
paskaitų. vis dėlto, kas tikrai man kelia susirūpinimą, – 
tai mano seksualinis išsilavinimas. Negaliu gi aš visą gy-
venimą varyt į delną. (Susirūpinimą man kelia ir mano 
poetinis išsilavinimas, bet verčiau jau nespręsti kelių 
problemų iškart.) Kažin ar turi Rosarija draugą? jei turi, 
ar nebus tai pavydus, niekur nė žingsnio neleidžiantis jai 
žengti tipas? ji pernelyg jauna, kad būtų ištekėjusi, nors 
tokios galimybės taip pat negaliu atmesti. manau, aš jai 
patinku, tai akivaizdu.

Iš ispanų kalbos vertė D A I N I U S  R U D Z E v I čI U S

vertėjo pastabos
1 octavio paz lozano (1914–1998) – meksikiečių poetas, eseistas, 

diplomatas, 1990 m. Nobelio literatūros premijos laureatas.
2 pagarba – isp. respeto, žodžių žaismas.
3 Strambotto (it.) – viena seniausių Italijos eiliavimo formų, ypač 

populiari Renesanso laikų Sicilijoje ir Toskanoje. juo dažniausiai 
buvo rašomos meilės eilės, kartais – satyriniai eilėraščiai.

4 comte de lautréamont – iš Urugvajaus kilusio prancūzų poeto 
Isidore’o lucieno Ducasse’o (1846–1870) literatūrinis pseudonimas.

5 meksikietiškas patiekalas, kilęs iš Kuliakano miesto – ant įdubusio 
kukurūzų miltų paplotėlio dedama pakepintų pupelių ir ant viršaus 
pridedama tarkuoto sūrio, svogūnų, viskas užpilama raudonu arba 
žaliu padažu ir grietine, kartais dar pridedama kiaulienos arba 
vištienos gabaliukų.

6 milžiniškų jūros vėžlių (Caretta caretta) rūšis, anksčiau gana plačiai 
paplitusi, ypač vertinami jų kiaušiniai. šiuo metu dėl beatodairiškos 
medžioklės atsidūrusi tarp nykstančių rūšių. meksikoje rinkti jų 
kiaušinius draudžiama.

7 meksikietiškas patiekalas – kukurūzų miltų blyneliai su įdaru, api-
pilti aštriu čili padažu. įdarui naudojami įvairūs produktai: mėsa, 
sūris, bulvės, daržovės, jūrų gėrybės arba įvairi jų kombinacija.

8 meksiko nacionalinis autonominis universitetas.
9 pierre louÿs (1870–1925) – prancūzų poetas ir rašytojas, pagarsėjęs 

tuo, kad daug rašė lesbiškais motyvais.

centriniai meksiko nacionalinio 
autonominio universiteto 
bibliotekos rūmai
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juodu neskubėdami žingsniavo akmenimis grįstu 
taku, vedančiu į parnidžio kopą. vakarėjo. besilei-
džiančios saulės nušviestas dangus buvo giedras, 

tik rytuose, virš Nidos, plūduriavo pailgas pilkšvokas 
debesis parausvintu vakariniu pakraščiu. Netoliese tarp 
kalnapušių šūkavo vaikai: turbūt panoro sutrumpinti 
kelią į miestelį. gal net pasiklydo arba dėjosi pasiklydę? 
juodu kartkartėmis žvilgtelėdavo vienas į kitą ir po kelių 
žodžių nusišypsodavo.

– pernai vasarą buvome Sacharoje Tunise, – pasakė 
julija, – važinėjome džipais.

– o čia tikrai neteko būti? – pasitikslino Albertas. – 
Retsykiais tolimi kraštai pasidaro artimesni už artimuo-
sius.

– Taip jau susiklostė.
prieš pusvalandį jis pamatė juliją poilsio namų kie-

me, sėdinčią prie fontano, ir pakvietė pasivaikščioti. 
mergina valandėlę dvejojo, bet, kai Albertas pasakė, kad 
siūlo patraukti į kopas, ūmai sutiko. ji tik pasiimsianti 
megztinį ir perspėsianti tetą Konstanciją. grįžo mūvėda-
ma džinsus ir avėdama sportbačius – tarsi iš tiesų būtų 
išsiruošusi į tolimesnį kelią. juokdamasi prisipažino, 
kad teta liepusi prisaikdinti Albertą, kad šis būsiąs tikras 
džentelmenas.

Saulė dingo už pušyno, jūros pusėje, bet, kai juodu 
užkops į parnidžio kopą, vėl ją pamatys.

– Nerijos kopos – turbūt gražiausia lietuvos vieta, – 
tarė vyriškis atsisukdamas į juliją. – Kai prieš dešimtme-
tį su keliais klasės draugais čia užklydau, buvau tiesiog 
apstulbęs: stovėjau išpūtęs akis ir negalėjau atsižiūrėti. 
Tikriausiai buvau matęs tik Neringos albumą.

– bet juk fotografai renkasi gražiausius vaizdus...
– Nebūtinai. gal jiems įdomiausius? viena tai pa-

matyti fotografo akimis, antra – pačiam pajusti vietovės 
dvasią.

po kiek laiko juodu stabtelėjo aikštelėje, kur kadaise 
būta Saulės laikrodžio. julija žvalgėsi aplinkui: jos veide 
pynėsi sutrikimas su džiaugsmu, nuostaba su pakylėji-
mu, netikėjimas su ekstaze.

– jaučiuosi it vaikas. Kiek čia visko matai! marios, 
miestelis, švyturys, pušynai, smėlis. Ir vėl smėlis! gra-
žiau nei Sacharoje!

Albertas žiūrėjo į ją lengvai šypsodamasis: smagu re-
gėti žmogų, pirmą kartą išvydusį Nidos smėlynų kalvas.

– jeigu būtume ant anos, Sklandytojų, kopos, maty-
tume ir jūrą.

prieš juos dunksojo tamsėjanti, saulės spindulių 
nebepaliečiama loma. Turbūt kokių dviejų kilometrų; 
paskui vėl kylanti į viršų.

– Ar ten eisime? – trypčiodama paklausė julija.

P e t r a s  Ve n c l o v a s

nuojauta

– žinoma!
mergina nusiavė sportbačius, pačiupo juos į rankas, 

ūktelėjo ir lyg mosuodama sparnais iš visų jėgų pasileido 
žemyn. vyriškis žirgliojo įkandin jos. julijai turbūt sukliu-
vo kojos, nes ji šoktelėjo į viršų ir griuvo į smėlį. valandė-
lę gulėjo nejudėdama, paskui leipdama juokais atsisėdo.

– Net uždusau! jausmas – tarsi skrisčiau. Tiesiog 
nuostabu!

Albertas ištiesė ranką ir padėjo atsistoti.
– pirmąkart taip būna: begalinė laisvė, lengvumas, 

skrydžio pojūtis.
– Ir dar – erdvu, tyra, – pridūrė mergina, – švaru ir 

nerealiai tolima. Nelyg negyvenamoje saloje. Kai viskas 
išnyksta.

vyriškis pagalvojo, kad nesuprato julijos žodžių, bet 
nusprendė nesigilinti į juos: tiesiog susižavėjimo šūks-
niai, nevalingas jausmų proveržis, nesusivokimas. Kam 
tokią akimirką blaivūs samprotavimai?

priėjo šaltmėtėmis apaugusį šaltinį, kuris virveno 
smėlio paviršiumi ir pagirdęs gubojas vėl įnėrė gilyn. 
mergina pamirkė delnus, paskui patrynė tarp pirštų pi-
pirmėtę ir giliai įtraukė kvapą.

– laukiniška, – pakomentavo, – pirmapradiška. Ne-
maniau, kad dar gali būti tokių vietų.

jie palengva kilo į Sklandytojų kopą.
– Kodėl ji taip vadinama?
– praėjusiame amžiuje, prieš karą, čia buvo bandomi 

sklandytuvai. į pietus nuo dabartinės Nidos buvo sklan-
dymo mokykla.

Saulė paskubomis, lyg ko išsigandusi, nėrė į jūrą. 
Netrukus ten žėravo tik plona horizonto linija. Kitapus, 
Kuršių mariose, tamsėjo grobšto ragas, prarasdamas 
kontūrus.

– čia kažkur baigiasi lietuva, – tarė Albertas. – Ir 
prasideda Rusija.

– Rusija? – nustebo mergina. – Niekada negalvojau, 
kad ji taip arti.

– Toliau nebeisime. jeigu pagautų pasieniečiai, tek-
tų skusti bulves: mus palaikytų sienos pažeidėjais. juk 
ir dokumentų neturime.

juodu atsisėdo ant smėlio, kuris dar nebuvo spėjęs 
atvėsti. pušimis apaugusiame Urbo kalne plykstelėjo 
švyturys. šviesos juosta sukdamasi aplinkui užgriebda-
vo marias, daubą tarp dviejų kopų, žybtelėdavo jiems į 
akis. Albertui pasivaideno, kad laikas galbūt pasislinko 
atgal kokius pusantro šimtmečio ir kad juodu atsidūrė 
devyniolikto amžiaus pabaigoje: juk ir tada švyturys 
galėjo apšviesti ant kopos sėdinčius du žmones – vyrą 
ir moterį. Ir tie žmonės galėjo jausti kažką panašaus, ne-
būti svetimi, kalbėti ką nors nekasdieniška, dairytis čia 
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į užgesusią jūrą, čia į prietemoje žvilgančias marias. jis 
beveik instinktyviai apkabino merginą ir palinko norė-
damas ją pabučiuoti.

– Nereikia, – pratarė julija. – juk jūs – džentelmenas.
– Aplinkos grožis žadina jausmus, – šyptelėjo Alber-

tas. – galima ironizuoti, bet...
– žinau, kad esu labai skolinga. pagal romanų ir 

filmų logiką turėčiau jus pamilti ir atsiduoti. jūs turbūt 
irgi taip galvojate?

– Negalėčiau paneigti, – regis, ir toliau žaidė vyriš-
kis. – jūs jau kiek anksčiau sudominote mane, pradėjau 
jus pastebėti kavinėje, kieme, prie jūros. paplūdimyje 
rinkdavausi vietą netoliese.

– matydavote mane su teta Konstancija. Argi tai 
jums nieko nesako?

– maniau, kad tai – vyresnė draugė.
– būdamas pastabesnis, turėjote įsitikinti, kad mū-

viu sutuoktuvių žiedą.
– gal tiesiog iš įpročio. Arba nebegalite nusimauti. 

o plėšti nenorite – skauda.
mergina pasislinko tolėliau.
– Ne, Albertai! mano vestuvės buvo prieš mėnesį, ir 

aš dar nespėjau įprasti...
– medaus mėnuo – ir ne kartu?
– porą savaičių buvome Kretoje. vyrui būtinai reikė-

jo grįžti į darbą. jis ir išleido mudvi su teta Konstancija 
į Nidą. Kas čia blogo?

– vestuvės – tai lyg kokia riba? Toliau nė žingsnio?
– žinoma! – beveik pyktelėjusi atkirto julija. – o 

kaip jūs manote?
Albertas nutarė nebežaisti, nebesiaiškinti situacijos: 

kam ta nuobodi kasdienybė, pareigos jausmas, pasiža-
dėjimai? bet, tiesą sakant, vis vien įdomu: prieš mėnesį 
ištekėjusi, o eina su svetimu vyriškiu vakarėjant į kopas? 
matyt, esu blogesnis, nei pats apie save manau, nusišaipė 
jis. ji gal net apie tai nepagalvojo. o aš...

juodu valandėlę tylėjo. julija, atsirėmusi už nugaros 
rankomis, užvertusi galvą, dairėsi po dangų. Atsargiai 
dėbtelėjo į Albertą, kuris mįslingai nykščiu kapstė smėlį.

– Turėčiau prašytis į namus, bet man čia taip gera. 
Tikiuosi, neįsižeidėte? – o paskui netikėtai perėjo į vie-
naskaitą: – Tu tik žvilgtelk, kas ten darosi! žybsi, blyk-
čioja, švysčioja, krūpčioja, šokinėja, keliauja viena pas 
kitą į svečius. žiūrėk, žiūrėk, ta krinta! per visą dangų! 
Užgeso. Ar matei?

– Rudenį, giedrą naktį, tiesiog lyja žvaigždėmis, – 
ramiai tarė vyriškis. – Nori, aš tau šį tą parodysiu, – jis 
pakėlė ranką ir ėmė pirštu vedžioti po dangų. – štai 
ten – Didieji ir mažieji grįžulo ratai, tarp jų nusidriekęs 
Slibinas, ten turėtų būti pegasas ir Kasiopėja. žemai, ne-
toli horizonto, vežėjo žvaigždyne spindi ryškioji Kapela.

– o aš žinau tik paukščių Taką. Kiti jį vadina pieno 
Taku, – nusijuokė mergina. – Tikriausiai domiesi žvaigž-
dėmis? o gal net esi šios srities specas?

– Kur jau ten, – numojo ranka vyriškis. – Eilinis 
diletantas. buvo metas, kai mėginau suprasti, kas yra 
visata, kaip ji atsirado. Išsiaiškinau, kad vien mūsų 
galaktikoje yra apie du šimtai milijardų žvaigždžių, 
o viena iš artimesnių – Andromedos galaktika – yra 
nutolusi nuo mūsų per du milijonus šviesmečių. Kiek 

visatoje galaktikų? be abejo, galybė, milijonai. o be to, 
visata visą laiką plečiasi, atrodo, šviesos greičiu. štai ir 
suprask, kad nori.

– vargu ar tai įmanoma įsivaizduoti? Ir ar reikia? – 
gūžtelėjo pečiais julija.

– gal vien tam, kad suvoktum, kokia smiltelė yra 
žmogus. pastaraisiais metais mane labiausiai domina, 
kaip ir iš kur atsirado materija? juk ji visko pradžia ir 
pabaiga, kaip sakoma, alfa ir omega. biblijoje šis posa-
kis simbolizuoja Dievą. Nenorėčiau su tuo sutikti: mano 
galva, pirmiausia buvo materija, medžiaginis pradas, o 
tik daug vėliau – dvasia. Kokia buvo pirmoji priežastis, 
privertusi viską atsirasti? Kada ir kodėl įvyko šis virs-
mas, tapsmas, sprogimas? štai kas svarbiausia!

– o ar ne paprasčiau tikėti, kad visa sukūrė Die-
vas? – po valandėlės tarė julija. – Tuo viskas ir paaiški-
nama.

– palaiminti tie, kurie tiki, – paironizavo Albertas. – 
Religijų įvardytas Dievas man neimponuoja: jis pernelyg 
žemiškas, per daug panašus į žmogų, per daug dėmesio 
skiria žmogui. man net peršasi mintis, kad religijų Dievas 
yra apibūdinamas pagal panašumą į žmogų, kad jo duotis 
yra tapusi dogma. o juk turėtų būti atvirkščiai: žmogus 
turėtų būti panašus į Dievą. Norėčiau pažinti tą pirminę 
kūrimosi priežastį, kurią galima įvardyti dievybe, bet daž-
nai jaučiu, kad įpuolu pagonybėn: garbinu ne kūrėją, o kū-
rinį – visatos paslaptys man svarbiau už Dievo paslaptį.

– Tu gal pripažįsti populiarią mintį, kad neva Dievas 
mirė, kad žmogui jo nebereikia? Kartais mes, studentai, 
apie tai padiskutuojame.

– gal ne visai, – dvejodamas tarė vyriškis. – jeigu 
visata juda, keičiasi, plečiasi, vadinasi, didžioji priežastis 
neturėtų būti išnykusi. Ir netgi galima viltis, kad įmano-
ma ją pažinti. o netgi toks doktrininis Dievas daugeliui 
žmonių labai reikalingas: netekę jo, pasijustų esą naš-
laičiai, pamiršti, apleisti, klaidžiojantys, nebejaučiantys 
buvimo prasmės... Ar ne volteras pasakė, kad Dievą 
reikėtų išgalvoti?

Albertas nutilo pamanęs, kad jo mintys julijai galbūt 
neįdomios, kad nesugeba paprastai ir įtikinamai pasaky-
ti savo nuomonės, kad daug ko pats sau nėra išsiaiškinęs. 
Kita vertus, argi ne kurioziška, sėdint naktį Nidos kopose 
su jauna simpatiška moterimi, kalbėtis apie visatą ir Die-
vą? velniai rautų, kas iš tokio rimtumo? Dviprasmybės 
kur kas labiau tiktų. Neva netyčiom išsprūdę žodžiai...

julija atsistojo; jis vargiai įžiūrėjo jos veidą: gal jai 
iš tiesų pasidarė nuobodu? o kodėl turėčiau linksmin-
ti? Nes taip įprasta? Nes taip laikas lekia galvotrūkčiais.

– Eime namo, – draugiškai tarė mergina. – Teta ma-
nęs pasiges.

juodu turbūt per daug nuklydo į rytus, nes atsidūrė 
ant kopos šlaito, besileidžiančio į marias. Apačioje pa-
slaptingai pliuškeno vanduo; tolokai nuo kranto sping-
sojo švieselė: tikriausiai ten plaukia žvejai. Dar truputį 
paėjėję, pamatė jaukiai mirguliuojančius Nidos žiburius.

– grįžkime šita puse, – pasakė Albertas. – Kažkur 
čia turėtų būti mediniai laiptai.

julija valandėlę žvalgėsi po dangų.
– Dar viena žvaigždė krito! Ar tai reiškia, kad dar 

vienas žmogus mirė?
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– galbūt, – numykė vyriškis, nepanoręs ką nors pa-
viršutiniškai aiškinti. – Kaip pažiūrėsi: tai gali būti ne tik 
žmogus, bet ir jo mintis.

jis kelis kartus padavė merginai ranką, bet nemėgi-
no prisitraukti artyn ar apkabinti. jie net nepajuto, kada 
vėl perėjo prie daugiskaitos: ten, ant Sklandytojų kopos, 
buvo visai kas kita, artėjant prie naujosios Nidos, laikas 
grįžo į kasdienybę, į įprastą aplinką, palengva slinko 
nakties gilumon.

– Atsisveikinkime čia, akacijos šešėlyje.
– Kodėl? palydėsiu iki durų.
Staiga julija žengtelėjo prie Alberto ir pabučiavo į 

skruostą.
– Ačiū jums!
– Už ką?
– Už šį vakarą: man buvo įdomu klausytis jūsų. Už 

tai, kad buvote džentelmenas, – ir striksėdama nubėgo 
į savo korpusą.

ji iš tikrųjų labiau panaši į mergiotę nei į ištekėjusią 
moterį, šyptelėjo vyriškis. Turbūt ir pati supranta.

Kitą rytą, įėjęs į kavinę, išgirdo julijos juoką. Kol dai-
rėsi, buvo pats pastebėtas: mergina atsistojo ir pamojavo 
jam kviesdama prie stalo. jie ten sėdėjo trise: teta Kons-
tancija ir dar kažkoks vyras.

– Susipažinkite. čia tas žmogus, apie kurį tau kal-
bėjau.

Albertas linktelėjo Konstancijai ir paspaudė ploną 
inteligentišką vyriškio plaštaką. juodu pasisakė vardus. 
jis iš karto suprato, kad tai julijos sutuoktinis, atsibeldęs 
iš žemyno.

– prisėskite prie mūsų, – tarė Ksaveras. – Aš labai 
jums dėkingas, kad ištraukėte žmoną iš siautėjančios 
jūros. Dar nelabai supratau, kaip viskas buvo. gal jūs 
aiškiau papasakosite?

Albertas kelias akimirkas bandė suprasti, kodėl jam 
nepatinka šis vyras: vaidina solidų, globėjišką? betgi 
neką vyresnis už juliją. Savininkiškas, per daug savimi 
pasitikintis? Nevertinantis kito nuomonės?

– jūsų žmonai reikėtų būti atsargesnei: kartais prie-
krantėje bangos būna kelių metrų – aukštai pakyla ir 
smarkiai tvoja. Turbūt tokia banga ir apsvaigino juliją. 
buvau netoliese ir pamačiau, kad ji dingo. o dar mane 
patį užklupo banga ir panešiojo.

– ūmai viskas dingo, nieko neprisimenu, – įsiterpė 
mergina. – jei ne šis žmogus, tu, Ksaverai, jau būtum 
našlys.

– menki juokai, – apsimestinai pašiurpo vyriškis. – 
Kokia nelaimė! Kaip baisu! bet leisk ponui Albertui pa-
sakoti.

Tas „ponas“ čia buvo visai ne vietoje: tarsi jie sėdėtų 
įstaigoje ir aptarinėtų UAb reikalus. Albertas prikando 
lūpą, bet netrukus vėl prakalbo:

– pamačiau vandenyje lyg kokią egzotišką gėlę išsi-
skleidusią, ji ramiai siūravo į šalis. Tai buvo jūsų žmonos 
plaukai. Sugriebiau ir ėmiau tempti į krantą, bet grįžtanti 
banga bloškė mus abu atgal. gerai, kad dar vienas vyras 
pribėgo...

– julija buvo be žado, tik be paliovos žagsėjo, – šį kar-
tą neištvėrė Konstancija. – Kol aš ją atšildžiau. o paskui 
prapliupo verkti. galvojau, ar nereikia kviesti greitosios.

– vadinasi, išnešėte ją ant rankų? Kaip tikras didvy-
ris? Nustebusių žmonių akivaizdoje?

Albertas suprato, kad šį kartą Ksaveras tikrai iš jo 
šaiposi. Nepraustaburnis! gal net nori jį pažeminti?

julija stuktelėjo alkūne vyrui į pašonę:
– liaukis! Ar esi kada nors išgelbėjęs žmogų?
Albertas pagalvojo, kad tikriausiai mergina papasa-

kojo Ksaverui apie jų vakarykštę iškylą; šiam, be abejo, 
tatai negalėjo patikti: argi patikės, kad naktį dviese ko-
pose kalbėjosi apie visatą ir Dievą?

– manau, kad ir jūs būtumėte taip pasielgęs, – ra-
miai, nuslopinęs ironiją tarė Albertas. – Tokią akimirką 
žmogus paprastai nesvarsto, kas ir ką apie tai pagalvos, 
kokiu žvilgsniu pažiūrės.

– gelbėtojo nepasirinksi, – pasakė Konstancija, regis, 
suvokusi slaptą giminaičio nepasitenkinimą. – Nieko ne-
nujausdama ramiausiai skaičiau žurnalą. Išsigandau pa-
mačiusi, kad juliją atneša.

– buvau praradusi sąmonę. Supranti? Dar kokia 
minutė...

Albertui pasirodė, jog kalba pernelyg užsitęsė, kad 
dviprasmybių tik daugėja. jis atsistojo ir lygiu balsu pa-
sakė:

– buvo malonu.
– Kviečiu jus pietų, – turbūt šiaip taip įveikęs prie-

šiškumą paskubom tarė Ksaveras. – būtinai! jaučiamės 
jums labai skolingi.

– Ačiū. bet tuo metu esu susitaręs su draugu aplan-
kyti Nidos kapines.

– Kapines? – nustebo julija. – Ar ten palaidotas koks 
nors jūsų pažįstamas?

– Ten yra labai įdomių krikštų. Kitur jų nepamatysi.
Albertas nužingsniavo į kitą kavinės kampą, kur jo 

nepasiektų atsiprašantis julijos žvilgsnis.
– jis kažko įsižeidė, – tarė Ksaveras. – Keistuolis. 

Argi negalima pajuokauti? o gal turėjau tirtėti iš pagar-
bos ir susimenkinimo? lyg koks kambarinis šunėkas?

– Tu iš jo šaipeisi. Norėjau jam įgelti. Kodėl?
– Taip, taip, – pritarė Konstancija. – jis to nenusipel-

nė. padorus jaunas vyras, rimtesnis nei kiti.
– Ar turėjau jam rankas bučiuoti? Ką jūs žinote, ką jis 

galvoja? jis jautėsi pranašesnis už mane: štai aš išgelbė-
jau tavo žmoną, o tu tuo metu trynei užpakalį kontoroje. 
Arba tuščiai žaidei kompiuteriu. jis neįgijo į tave jokių 
teisių! jeigu ne jis, tai kas nors kitas būtų ištraukęs. o gal 
ir pati būtum atsigaivelėjusi ir išsikapanojusi.

– Nesiskeryčiok, Ksaverai, – pasakė Konstancija. – 
jis gal mus mato.

Tuo metu Albertas mąstė, kad nuo anos dienos juodu 
su julija bus lyg ir susiję. Nors tai galėjo būti atsitiktinu-
mas, bet... Tačiau, atrodo, įvyko priešingas dalykas filmų 
ir romanų logikai: juk dėl tokio mažmožio pasijuto įžeis-
tas. Nors ir nenoromis tenka prisipažinti. po kelių tuščių 
metų, mąstant apie materiją, neigiant dvasią, nepripažįs-
tant jųdviejų tarpusavio sutarties. žvilgtelėjo į tą pusę, 
bet juliją užstojo platūs pečiai ir aukštai iškeltos galvos.

per pietus teks eiti į kapines pasižiūrėti krikštų, 
nusprendė vyriškis. Kad ir vienam. Ir staiga prisiminė 
krintančią žvaigždę, kurią vakar naktį regėjo mergina. 
Akimirksnis – ir ji nupuola už horizonto.
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jaudinantis čekų 2003 metų trumpametražis kino fil-
mas Most (Tiltas) simboline kalba tarsi perpasakoja 
evangeliją, skatina meilę ir gerumą. žmonės, pasi-

žiūrėję filmą, tikrai lyg turėtų tapti geresni – jame savo-
tiškai perteiktas Atpirkimo idėjos įsikūnijimas, matome 
konkrečius to įsikūnijimo vaisius – jauna narkomanė at-
sikrato savo ydos.

Tačiau realūs gyvenimo faktai nėra tokie optimistiš-
ki. Narkomanija krikščionių pasaulyje sėkmingai tarpsta, 
šioje terpėje ji ir užsiveisusi. Natūraliai kyla klausimas 
apie realiųjų evangelijų veiksmingumą ir krikščionių 
pasaulio vertę. Sakoma, kad meninė tiesa daugialypė, o 
kokia būtų evangelinė tiesa? Ar ji jau pati savaime kaip 
baigtas gludinti deimantas, ar dar reikia kokios nors in-
terpretacijos? juk pasaulyje viskas interpretuojama, net 
pats Dievas. Nes viską sprendžia savo likimą iš dangaus 
ir pragaro dichotomijos rinkdamasis žmogus.

filme susipina dvi siužetinės linijos, kurių viena do-
minuojanti, kitą galima įvertinti kaip šalutinę, nulemtą 
pirmosios. Tai tėvo ir sūnaus gyvenimo drama, paska-
tinusi narkomanės pagijimą. Tėvas, vienas auginantis 
sūnų (tarsi Dievas Tėvas ir jo viengimis Sūnus jėzus), 
dirba geležinkelininku, budi ties tiltu, reguliuoja bėgių 
perjungimą. geležinkelininkas prižiūri, kad traukiniai 
normaliai pervažiuotų tiltą, juo labiau, kad kartais ten-
ka pakelti tilto dalį, kad praplauktų laivai. Tilto simbolis 
paprastai išreiškia perėjimą į aną pasaulį. Tiltu judantis 
traukinys – tarsi žmonių egzistencija tarp šio ir ano pa-
saulių. Kol kas matome nekokį traukinio keleivių vaiz-
dą – nevykusi jaunuolių meilė, mergina narkomanė, bui-
tiniai žmonių barniai. Tačiau visa tai nyksta nuo sūnaus 
žvilgsnio – aiški užuomina apie į pasaulį atėjusio jėzaus 
meilės dvasią, kuri sutaiko žmones.

Tėvas pasiima sūnų į darbą ir prie pat tilto palieka jį 
žvejoti vieną (irgi užuominos į jėzų – pirmieji jo mokiniai 
buvo žvejai, jėzus juos perkvalifikavo į žmonių gaudy-
tojus). Tėvas iš šalia tilto stovinčios būdelės pakelia tilto 
dalį, kad praplauktų laivas, tačiau nepastebi artėjančio 
taukinio... Tai mato sūnus ir šaukia, kiek gali, bet veltui, 
tėvas negirdi ir nemato. Religijose, kaip ir mitologinia-
me folklore, tai gana populiari mintis apie iškeliavusį, 
užmigusį ar numirusį dievą, pusdievį, herojų. jo nėra, 
traukinys rieda į bedugnę. Sūnus puola prie rankinio 
valdymo, įrengto ant tilto (iki būdelės jis jau nespėtų), 
bet jam nepavyksta – jis įkrenta į tam tikrą angą tilte ir 
lieka jau visų tų mechanizmų viduje. Tėvas tai pamato 
ir supranta atsidūręs ties siaubinga alternatyva – vaiką 
išgelbėti galima tik palikus pakeltą tiltą, bet tada pra-
žūtų traukinys... Išgelbėti traukiniui būtina tiltą skubiai 
nuleisti, tačiau kartu sutraiškant sūnų. Krikščionių reli-

to m a s  R e k y s

traukiniu į dangų

gijoje taip išreikšta jėzaus atpirkimo misija. jeigu jėzus 
neina mirti už žmoniją – šioji pražūva... T. y. po mirties 
žmonės keliauja į pragarą.

bet Dievas paaukoja savo Sūnų. jis taip pamilo į pra-
garą žengiančią žmoniją, kad atidavė savo Sūnų mirčiai. 
filme tėvas be galo kankindamasis nuspaudžia tilto nu-
leidimo svertą...

pro traukinio langus narkomanė pamato tą gele-
žinkelininką – tragedijos palaužtą žmogų, nors tikrų jo 
kančios aplinkybių jį nežino (maža, ko jis ten kankinasi). 
Tačiau išorinė to žmogaus vidinės kančios raiška pakan-
kamai paveikia narkomanę pasikeisti. ji meta narkoti-
kus, vėliau pagimdo vaikutį. Tėvas, atsitiktinai pamatęs 
ją su mažyliu, įžvelgia šiame vaizde tarsi savo sūnaus 
egzistencinę tąsą, suvokia gilią sūnaus paaukojimo pras-
mę ir pašoka iš džiaugsmo, aukštyn iškeldamas rankas... 
filmas baigiasi, ekrane vaizdas nušvinta ir tik dabar pa-
sirodo filmo pavadinimas – Tiltas...

Emociniu atžvilgiu paveikiausia filmo vieta yra tė-
vui iškilusi alternatyva, verčianti kartu jaudintis ir žiūro-
vą – kaipgi čia pasielgti? Tai iš tiesų iki mirties beviltiška 
situacija. Tačiau esminiu filmo akcentu reikėtų laikyti 
narkomanės argumentą atsiversti. Kas gi ją konkrečiai 
paveikė? žinojimas, kad prieš ją – Dievas, ką tik paau-
kojęs Sūnų, ar tiesiog kenčiančio žmogaus paveikslas?

žuvus sūnui, vargšas geležinkelininkas eina bėgiais 
sau kalbėdamas, kad jis tikėjosi gyvenime kažko naujo, 
o va kaip įvyko. bet įvyksta ir nauja. po Atpirkimo atei-
na žmonijos pagijimas, jos dvasinis ir kūniškas atsinau-
jinimas. Sveikstančią žmoniją reprezentuoja atgailaujanti 
narkomanė. pravažiuoja traukinys – tas pats, tik žmonės 
jame jau nauji – Dievo kančios ir mirties kaina. Anks-
čiau narkomanė nepastebėdavo žmonių verksmo šioje 
ašarų pakalnėje. Arba žmonės gal neverkė (na, ko norėti 
iš stuobrių stabmeldžių, nekrikštų ir panašių), arba tie-
siog beprasmiškas tas pastebėjimas. juk ko verti žmonės, 
dundantys į pragarmes?

o dabar štai traukinys sveikas. Ir mergina jau sujau-
dinta svetimo žmogaus kančios. ji nenumano, kad dėl tos 
kančios liko gyva, kaip kad liko gyvi ir visi kiti keleiviai. 
Tęsiant religinę paralelę, panašią žmonijos egzistencijos 
prielaidą skelbia įvairios pagonių religijos ir mitologija – 
kad pasaulis sukurtas iš kažkokio žuvusio dievo kūno ir 
panašiai. jėzaus religija šiam pagoniškam žinojimui for-
maliai suteikia įsikūnijimą, o interpretuojant – prideda 
žmonėms dvasingumo. Kai mirštantį – kenčiantį ir ver-
kiantį – Dievą imame matyti kiekviename žmoguje. bet 
tai jau dvelkia erezija.

Kas mums tas stovintis ir verkiantis... jame Dievas? 
Nesąmonė. juk gal ten stovi koks nekrikštas pagonis. 
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maža, kad tenka jiems raudoti – jų pačių tai nuo pragaro 
vis vien negelbsti. štai sprogsta kažkur mečetėje bomba 
nusinešdama dešimtis ir šimtus paprastų žmonių gyvy-
bių, daugybę palikdama luošiais. štai skriaudžiama Indi-
joje našlė šudrė vien dėl to, kad ji vargšė, ir kas iš to tiems 
kenčiantiems, jeigu jie likę nekrikštyti, jeigu neturi šito 
Dievo malonės ženklo. Ar imsime čia liudyti bažnyčios 
veiklos beprasmiškumą? bažnyčią geriausiai ir įprasmi-
na tai, kad pragaras vienodai pasiglemžia ir budelius, ir 
jų aukas. Ne ašaros čia lemia, o teisingas kultinis įformi-
nimas. Dievas su pasmerktaisiais nerauda, nebent ma-
rija, kurios gražių paveikslų randame bažnyčiose. Ten 
graudinamės kartu su ja, kartu laukdami ir naujų ašarų 
iš stebuklingų paveikslų ir statulų.

Tačiau mato evangelijoje skaitome, kad išaukština-
mi gyvenime net neminėję Dievo vardo ir pasmerkiami 
pamaldieji... Nes vieni, nematydami kančios apimta-
me žmoguje Dievo nei iš viso apie Dievą galvodami, tą 
žmogų vis dėlto užjautė. Kiti, matydami Dievą kažkur 
abstrakčiai ir jį garbindami, nematė jo vargstančiame 
žmoguje. šie ir buvo pasmerkti. Tai paskutiniojo Teismo 
epizodas mato evangelijoje.

štai šito, atrodo, ir turėjo išmokyti žmones žydų 
mesijo, atėjusio į pasaulį, istorija. yra evangelijose ir 
daugiau panašių niuansų. pavyzdžiui, skelbiama Kalno 
paguoda vargstančiai žmonijai, kuri vis dėlto dar tais lai-
kais negalėjo žinoti nei jėzaus misijos esmės, nei tikrojo 
Dievo... jie tiesiog vargo ir kentėjo, jie puikiai skyrė tiesą 
nuo melo ir gerus darbus nuo blogų. Ir jie rinkosi tiesos 
kelią. jų traukinys dar rieda į bedugnę, bet tai netrukdo 
jiems pastebėti verkiančio žmogaus.

Tačiau jeigu drįsime Dievą įžvelgti kiekviename 
žmoguje (ir pagonyje), vadinasi, paneigsime savo, kaip 
išgelbėto traukinio keleivio, prioritetinį statusą ir tarsi kar-
tu su Dievu mirsime už netikusius žmones. bet tada lieka 
tik grynoji etika, išnyksta religija, kurios jėgą sudaro au-
toritarinis kultas. Krikščionių kultas paremtas ypatinga 
žmonių meile, bet kartu toks kultas formuoja ir gerumo 
monopolį. Teigiama, kad geri gali būti tik krikščionys, 
kad tik jie supranta žmogaus kančią ir atsiliepia į ją, turi 
sąžinę ir t. t. gražiai skamba, bet labiau panašu, kad tai 
tiesioginis kelias į „Sieg Heil!“ tipo ideologijų gimimą.

Totalitarinės ideologijos užuomazgų yra jau pačiose 
evangelijose. pirmiausia tai krikšto būtinumo akcentas. 
Tai atgailą išreiškiantis aktas, tačiau gerosios imperinių 
interesų naujienos skelbimo kontekste tai pirmiausia 
stebuklingai išganymą teikiantis aktas, prieš kurį nu-
blanksta visokie Kalno argumentai. Ir net minėtas evan-
gelinis Teismo epizodas iš tiesų yra paveiktas specifinės 
konotacijos. Tekste tas paprastas vargo žmogus, vertas 
užuojautos, subtiliai patikslintas. Tai ne šiaip koks ne-
pažįstamasis, bet vienas iš jėzaus sekėjų (mažutėlis, bet 
ne vaikas, o kunigas ar vienuolis). Kitaip sakant, žinok, 
žmogau, ką užjausti! Arba smagiu george’o orwello 
posakiu – visi žmonės lygūs, bet kai kurie lygesni... Na, 
tie, kurie arčiau Dievo, aišku. Evangelijose juk yra para-
ginimas gilintis į Dievo pažinimą. štai ir gilėjama. prio-
ritetinė meilė vaikams (mažiesiems) evangelijose virsta 
meile mažutėliams (kulto tarnams), dar vėliau, jau mūsų 
laikais, – tikroms mažumoms...

o ką pamilo Dievas? Negi tikrai į pragarą žengiančią 
žmoniją? Atrodo, kad vis dėlto pamilo būsimąją žmoniją 
bažnyčios pavidalu, kuri tokia tapo per Dievo Sūnaus 
auką... Na, iš tiesų, ką gi labiau Dievui pamilti, jei ne 
save... Ir čia tikrai teisėtai nublanksta visokie sentimentai 
pagonių atžvilgiu – kas ten tie verkiantys, jei nekrikštyti? 
Tai tik žmogaus sąžinė ir širdis liepia juos atjausti, o kul-
tiniu aspektu jie vis vien beprasmiški (arba tada bažny-
čios veikla buvo beprasmiška – kai ji „gelbėjo“ visokiais 
stebuklingais krikštais ir kitais sakramentais).

čia reikėtų išryškinti krikščionių kulto objektą. Tai 
iš esmės du veiksniai – vadinamoji paskutinė vakarienė 
ir Krikštas. Nesigilinant per daug į scholastinį jų inter-
pretavimą, užtenka akcentuoti evangelinę pastabą, kad 
jėzus kalbėjo tik palyginimais – tam, kad klausydami 
nesuprastų ir nebūtų išganyti... Tiesioginis paviršinis rei-
kalo supratimas ir priėmimas išreiškia kažką panašaus į 
stabmeldystę. mano Kūnas ir mano Kraujas – tarsi mano 
mokymas ir Darbai, bet ne stebuklingi, savaime gerumą 
skleidžiantys stabai. Kraujas žydams galėjo būti nebent 
metafora, nes jo vartojimą maiste judaizmas griežčiausiai 
draudžia. Kitas reikalas – pagonių kanibalistinės orgijos, 
ir šioje vakarienės formulėje galima įžvelgti orientaciją 
į pagonis – kad beprasmiškas savo apeigas jie keistų vi-
dine jėzaus žodžio supratimo linkme. belieka atkreipti 
dėmesį, kad pirmasis, atsikandęs konkretaus regimo-
jo vakarienės kąsnio, buvo judas... Taigi ir išdavikas... 
Tiksliau – taip buvo pademonstruotas išdavystės kelias.

Tradiciškai manoma, kad visi jėzaus meto žydų dva-
sininkai buvo veidmainiai, įvardinami pabaltintais kars-
tais ir panašiais, net baisesniais epitetais. bet tada gana 
daug jėzaus pamokymų atrodo nebeaktualūs, palaidoti 
istorijos archyve. Nes vėliau žydai išsiblaškė, o jų vietą 
krikščionims užėmė naujieji Imperijos šventikai, kuriems 
tų nemalonių epitetų jau nebepritaikysi (pabandytum...). 
o vis dėlto jėzaus pramatyta ir toliau. Kad ir tokia evan-
gelinė eilutė: „jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad lai-
mėtumėte vieną naujatikį, o kai toks atsiranda, jūs pada-
rote iš jo pragaro vaiką, dvigubai blogesnį už jus pačius.“ 
(Mt 23, 15) vargu tai apie žydus, nes misionierystė jiems 
mažiausiai rūpėjo, tai uždara tautinė religinė bendruo-
menė. o pagonims ir krikščionims visada svarbiausia 
paviršinė kulto forma. Nors kultas skelbia gerumą, bet 
iš tiesų suponuojama neapykanta už kulto ribų likusiai 
žmonijai, kuri pasmerkta pragarui.

šia prasme kulto apologetams tinka ir įspėjimas apie 
šventąją Dvasią, kai, nusidėjus Dvasiai, atleidimo nėra. 
oficialiai laikoma, kad tai susiję su kulto atmetimu... bet 
gal tai vis dėlto nusižengimai tiesai, kai žmonės pasidaro 
sau stabus net iš gyvojo Dievo žodžio – nusilipdo sakra-
mentinę abrakadabrą.

Tačiau dar svarbiau, kad prieš taip šventą kultą vė-
liau nublanksta ir bet koks žmonių gerumas. pirminį įsi-
tikinimą, kad krikščionių bendruomenėse nebeįmanoma 
nusidėti fiziškai, išblaškė elementari gyvenimo realija. 
Atitinkamai buvo tarsi kapituliuota visiško kulto išaukš-
tinimo labui. buvo sukurtos dogmos, skelbiančios, kad 
žmogus iš viso negali būti toks geras, kad nusipelnytų 
dangų savais darbais. jeigu bandytų, liktų kaltas dėl 
puikybės nuodėmės prieš Dievą... Išganymui tinka tik 
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bažnytinė veikla – kultiniai apiforminimai. Tam būtina 
pirmiausia sutikti savo gyvenimo kely apaštalą. Tai ir yra 
lemiamas egzistencinės prasmės veiksnys, o ne kokios 
gerumo apraiškos, siekis būti doram, teisingam, pasiau-
kojančiam... viskas beprasmiška, jeigu be kulto pagaliau 
viskas ir nublanksta prieš tokį didį Dievo šventumą. Tas 
formalus kultinis apiforminimas įvardijamas kaip Dievo 
malonės paslaptis ir manoma, kad taip tęsiamas Dievo 
pradėtas išganymo darbas. puiki dangaus tarnų logika, 
kai iš gyvojo Dievo pasidaromas negyvas formalistinis 
stabas. Kai be tų apaštalų Kristus tėra nulis, o jie žmo-
nėms – viskas!

gerumo klausimu krikščionybėje pridedama tik 
tiek, kad neva po tų sakramentinių apiforminimų žmo-
gus stebuklingai tampa toks kažkoks kitoks – bent jau 
geresnis už visus kitus pagonis. filmo paralele – štai jau 
įstengiantis pastebėti kito žmogaus kančią... be abejo, 
krikščionybės įtaka humanizmui neginčytina, bet ir tas 
vidinis gerumas, ir pati religija čia iškraipomi politinės 
egzistencijos labui. likusio pasaulio akimis krikščionybė 
yra tapusi pasileidėlių religija. juk vadinamosios suga-
dintos prigimties ir jėzaus, kaip atpirkimo ožio, teologija 
faktiškai atleidžia žmogų nuo moralinės atsakomybės. 
Ir turime: viena vertus, pagarbą ne tik valdantiesiems, 
bet ir paprastiems žmonėms, netgi invalidams, taip pat 
lytiniams invalidams; kita vertus – kadangi ta pagarba 
nulemta ne vien meilės ir užuojautos žmogui, bet ir teo
loginio supratimo, kad visi yra lygūs prieš Dievą savo 
visuotiniu „nesveikumu“ – lygybės ženklą tarp sveikos 
visuomenės narių ir moralinių ligonių, kurie mūsų lai-
kais išdidžiai tituluojami „mažumomis“ ir sėkmingai 
infiltruoja savo elgesio normas į didžiumos gyvenimą.

pagal religinį traktavimą žmones sulygina stebuk
lingas krikštas, pagal pasaulietinį – teisė. Tik ji drįsta 
nulemti ne tik juridinius žmonių santykius, bet ir fizio-
loginio jų statuso autonomiškumą. Dvasios būseną dan-
gui ar pragarui nulemia krikšto veiksnys, o vyro arba 
moters fiziologinio statuso ontologiją – pasaulietinė teisė. 
pavyzdžiui, jAv 2012 metais Niujorko apeliacinis Teis-
mas panaikino santuokos apibrėžimą kaip vyro ir moters 
sąjungą – tai tiesiog dviejų asmenų sąjunga, gali būti vy-
ras su vyru. Ir tai iš esmės Dievo paveikslo naikinimas 
žmoguje. Taip yra todėl, kad krikščionybėje į Dievo sostą 
nuo pat pradžių atsisėdo, jėzaus žodžiais tariant, šio pa-
saulio galios. Atitinkamai būties iškreipimas apima visas 
sferas – nuo vienaip ar kitaip subjektyviai traktuojamų 
dvasinių iki jau konkrečių ir neginčijamų fiziologinių. 
Ateis eilė ir pačiam Dievui.

vis dėlto, kalbant apie teologijos raidą, tokia savotiš-
ka aukštyn kojomis apverstos evangelijos politika teikia 
ir pozityvių vaisių. mūsų laikais humanistiškai atsigrę-
žiama į nekrikštytą pasaulį ir imama teigti, kad į dangų 
gali žengti ir nekrikščionys, jeigu jie elgiasi gerai... Tokia 
pozicija nėra nulemta kokių nors sąžinės balso prošvais-
čių, o tiesiog yra neišvengiama būtinybė prisitaikyti prie 
pasaulio. paprastai numanoma, kad tai – kompromisas 
velniop bildančio pasaulio atžvilgiu. žmonės vis labiau 
emancipuoti ir vis labiau abejingi fundamentalistinėms 

dogmoms. Kita vertus, nėra kur ir akių dėti – kai du 
ūsuoti gyvena „santuokoje“, kaip ramia krikščioniška są-
žine čia pat pasmerkti tūlą dorai gyvenantį pagonį vien 
todėl, kad jis kultiškai neapiformintas. Ir bažnyčiai tenka 
išsižadėti savo šventų principų. Sunki jai tekusi kova...

Ir štai turime dar vieną interpretacinę alternatyvą: 
evangelijose sakoma, kad tamsa šviesos neapima, kad 
pragaro vartai šventovės nenugali... Tai vis tvirtai sto-
vinčios vatikano kalvos – pasakys tūlas katalikas, bet 
gal tai tiesiog kiekvieno (ir krikščionio, ir pagonio) šir-
dis, kurioje esančią dievišką kibirkštėlę turėjo liudyti tos 
kalvos... vis dėlto ramiau, jei ta kibirkštis bus perkelta 
ant altoriaus. Tada žmogui bent jau bus aišku, kur Die-
vo ieškoti...

Evangelijose yra epizodas, kur pagiriamas artimųjų 
išsižadėjimas vardan jėzaus. Išeitų, vardan tiesos, vardan 
aukštesnių idealų. pagarba tėvams, kartu ir senosioms 
tradicijoms, bet jeigu tai kertasi su atsiskleidžiančia gy-
venimo tiesa, žmogus turėtų rinktis tiesiog tiesą. Kurios, 
deja, neįmanoma apibrėžti. paprastai tai kažkas nauja – 
naujas ar patobulintas kultas, nauja konfesija, religinė 
grupuotė ar tiesiog naujas supratimas. Teko matyti vaiz-
dą, kai sektantė prakeikia savo tėvus todėl, kad jie nenori 
pripažinti jos naujos sektos. bet vėliau pati išprotėjo. Tad 
kur ta jėzaus tiesa? panašu, kad ji mieliau teikia klausi-
mus nei atsakymus. pavyzdžiui, kaip traktuoti bet kokį 
sektantizmą? Kaip nukrypimą nuo normos ar kaip spe-
cifinį esamos normos išryškinimą?.. pagaliau, galima juk 
viską vertinti ir taip, kad pats jėzus savo misiją suvokė 
sektantiškai. bet jeigu taip, tada, vadinasi, turime jėzų, 
savo mintimi pranokusį patį save...

filmą Most, nepaisant jo pastangų pataikyti į fun-
damentalizmo koją, vertinti galima tik šviesos aspektais. 
Nes jame pirmiausia remiamasi žmogiškosios širdies 
atjautimais, o ne kultiniais argumentais. filme nėra pri-
sikėlimo kaip žmonijos vilties sukonkretinimo veiksnio 
ir kartu formalios išganymo sąlygos atsiradimo. jame 
nėra akcentuojamas specifinis sakralinio akto žinojimas. 
Tas aktas – sūnaus paaukojimas, kuris meilės pagrindais 
transformuojamas į žmonių dvasią. Narkomanės pagi-
jimas ir tėvo triumfas filmo pabaigoje skelbia, kad mes 
patys nuolatos dvasia prisikeliame ir skelbiame gyveni-
mą. belieka tik jau už filmo rėmų besitęsianti implikacija: 
mums, kaip ir tam tėvui, tenka nuolatos aukoti tai, kas 
mums brangiausia, idant kartu su Dievu galėtume savo-
jo filmo pabaigoje iškelti aukštyn rankas iš džiaugsmo...

2003 metų trumpametražį 33 minučių trukmės čekų filmą Most 
(Tiltas; angliškai The Bridge) su angliškais subtitrais galima rasti 
interneto Youtube tinklalapyje. filmas padalintas į keturias dalis, 
atitinkamai keturi adresai:
http://www.youtube.com/watch?v=Q6kvv2qgWIg
http://www.youtube.com/watch?v=TU5vKRU1gcs
http://www.youtube.com/watch?v=q33vX27Knu0
http://www.youtube.com/watch?v=j9h7fNuZy18
filmą viena dalimi, taip pat su angliškais subtitrais, tačiau silp
nesnės skiriamosios raiškos galima rasti šiuo adresu:
http://www.youtube.com/watch?v=lKR7oublZcy
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Trečiasis Raimondo Kašausko ciklo romanas Paslaptis pra-
sideda jau seno, anais laikais gana plačiai žinomo, o dabar 
pamiršto, niekam nebereikalingo rašytojo vytauto Norvai-
šo rytmetinio prabudimo šalia miegančios žmonos Rūtos, 
kėlimosi, ruošimosi į miestą, turint kažkokį paslaptingą 
dienos planą, vaizdu. manau, būtina pateikti jau pačio-
je romano pradžioje esantį jo minčių bei pajautų pasažą, 
kad galėtume pasakyti, ar yra kas bendra tarp šio, jau žilo 
plauko sulaukusio, ir, manykime, ilgą bei sudėtingą kūry-
binį kelią (jeigu jau kartą buvo garsus ir žinomas) nuėjusio 
rašytojo ir devyniolikmečio svajotojo, nedrąsiai pradėjusio 
literatūrinį kelią provincijoje. pirmieji sakiniai apie giedrą 
rudens rytmetį, apie pro langą regimą „geltono metalo 
spalvos rudens drabužiu“ vilkintį kuplų klevą, apie šiame 
bute prabėgusius „beveidžius“ metus abstraktoki. bet per-
sonažo tokioje statiškoje būsenoje autorius, kaip būdinga 
jo meninei manierai, niekada nepalieka. pateikęs tezinę 
ekspoziciją, rašytojas priartėja prie savo protagonisto ir 
pradeda vaizdą regėti jo akimis bei mąstyti jo mintimis. 
Taip ir šį kartą... „Tačiau dangaus lazuritas, kaip ir visa, kas 
mėlyna, jam sukelia šviesias, net džiaugsmingas pajautas, 
neaiškius, tarsi šaltais ledo pirštais žnaibančius širdį troš-
kimus, kursto pagundas skrieti mintimis toliau, – ten, kur 
nebematomas skliautas nusileidžia iki pat akiračio ir, at-
sirėmęs į juodą girios sieną, pašviesėja. Ir ima svajoti apie 
šviesos užlietas, tačiau niekada nepasiektas tolumas, apie 
erdvės ir laiko begalybę, apie šio, regimojo, ir apie kito, 
esamo už jo, pasaulio slėpiningumą, kurio neįmanoma su-
vokti nei pajautomis, nei juo labiau protu. Tačiau jis, kad 
ir nesuvokiamas, nepažinus, pripildo sielą keisto, nepa-
prasto, kone šventiško būties džiaugsmo, ir kyla graudus 
noras padėkoti kažin kam, – ar pačiam gyvenimui, ar visų 
Aukščiausiajai jėgai, kurios buvimu, nors jis, kaip sako-
ma, nepraktikuojantis tikintysis, bet vis dėlto tiki, ar savo 
paties, kaip jam kartais atrodo, laimingai susiklosčiusiam 
likimui. Na, ar ne stebuklas, kad jis, vytautas Norvaišas, 
šią nuostabią, galbūt vienintelę tokią, akimirką yra štai 
čia, kad gali matyti, jausti, visa esybe patirti šį iš išorės 
paprastą, bet iš tiesų tokį nekasdienišką vyksmą? Netgi 
sulaukti naujo, dar vieno šimtmečio, ir – tūkstantmečio, 
kurie kadaise dingojosi tokie tolimi, nerealūs tarsi pasaka. 
Kai tiek daug jo pažįstamų žmonių nesulaukė, ir jų jau se-
niai nebėra.“ (p. 7–8)

jeigu palygintume dešimtmečio paauglio vyčio Lauki-
me ir devyniolikmečio jaunuolio vytauto Badmetyje atspin-
dėtą vidinį pasaulį, pamatytume, jog R. Kašauskas beveik 
nedaro jokių ryškesnių korekcijų ir jau šlovės pasiekusio ir 
dabar užmaršties nirvanoje skendinčio rašytojo dvasinėje 
evoliucijoje. visais protagonisto vytauto Norvaišo gyve-
nimo etapais jo pasaulėjauta tokia pat pakili, romantiška, 
netgi sentimentaloka, o ir kompleksų pradmenys irgi to-
kie pat, tik, kaip vėliau matysime, labiau išryškėję... Ir de-
šimtmečiam berniukui, ir devyniolikmečiam jaunuoliui, ir 
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žmogaus siela – paslaptis

aštuoniasdešimtmečiam vytautui pasaulis veriasi kaip ste-
buklas, kaip palaiminga paslaptis. Ir vaikas, ir jaunuolis, ir 
žilagalvis vyras patiria tokį pat būties džiaugsmą, dėkin-
gumą kažkokiai aukštesnei, slėpiningai jėgai. Tad galima 
sakyti, kad autorius, kuriam 2014 metais sukaks aštuo-
niasdešimt, laikosi nekintamos, optimistinių ir idealistinių 
vertybių konstantos. gal dėl to profesorė Elena bukelienė, 
atidžiai sekusi R. Kašausko kūrybinius žingsnius, atkreipė 
dėmesį į žemaičių rašytojų internetiniame puslapyje rastus 
šio prozininko žodžius „mane vis dar tebestebina žmo-
gaus sielos paslaptingumas“ ir palydėjo juos tokia išvada: 
„Tai geriausia, kas galėjo ištikti rašytoją.“ (E. bukelienė. 
Tarp rašytojo ir skaitytojo. – lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla, vilnius, 2006, p. 275) Tvirtai palaikau ir rašytojo, ir 
mokslininkės vertybinę nuostatą, juo labiau šiandieninėje 
vertybių devalvacijos ir didėjančio menininkų skepticiz-
mo, žmogaus bei būties vulgarizavimo akivaizdoje.

žmogus, jo siela R. Kašauskui jau seniai – paslaptis. 
Ir jau seniai šis prozininkas savo kūryboje eina gilios psi-
chologinės savistabos, išpažintinės atverties, lyrinėsro-
mantinės saviraiškos kryptimi. Nedidelė nuodėmė būtų 
kritikui pasikartoti, primenant introspekcinės savianalizės 
kupinus R. Kašausko kūrinius – apysakas Motociklininkai, 
Motinos akys, Suaugusiųjų žaidimai, romaną Mažos mūsų 
nuodėmės. gana anksti rašytojas surado pagrindinį savi-
raiškos būdą arba savitą manierą, todėl palyginti nedaug 
eksperimentavo. Netikėčiausiu kūriniu, kuriame R. Ka-
šauskas išbandė save detektyvo žanre, laikyčiau apysaką 
Milijoną! arba Stokholmo sindromas (2006). bet ji tik mažas 
zigzagas rašytojo kelyje. Naujajame romanų cikle (kol kas 
jų trys) R. Kašauskas apsistojo ir, manau, galutinai prie 
pagrindinės savo talento versmės – savo gimtojo krašto, 
žemės, būtovės, kurioje gyveno jo protėviai, tėvai su savita 
kalba (žemaičių dounininkų), dvasia, papročiais, charak-
teriais bei likimais; kurioje vieną dieną atsirado ir jis pats.

Raimondas Kašauskas. 
Paslaptis. – Versus aureus, 
vilnius, 2012
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Taip, R. Kašauskui ir visa neaprėpiama būtis, ir jo 
gimtąjį kraštą gaubianti padangė, ir žmogus, ir jo siela, ir, 
pagaliau, jisai pats – paslaptis ir stebuklas. Tik suvokę šitą 
pasaulėjautos ir pasaulėžiūros principą, pajėgsime suvokti 
bei įvertinti R. Kašausko kuriamos epopėjos mastą, temą 
ir poetiką. o kaipgi įminti universalius ir efemeriškus fe-
nomenus – paslaptį ir stebuklą? be universaliųjų „įran-
kių“ būsi bejėgis. Todėl R. Kašauskas, kurdamas rašytojo 
vytauto Norvaišo paveikslą, visų pirmiausia naudojasi 
universalaus laiko ir erdvės bei universalaus požiūrio sub 
specie aeternitatis teikiamomis meninėmis galimybėmis. Ir 
mažasis vytis, ir devyniolikmetis jaunuolis, ir senatvės su-
laukęs rašytojas yra paties autoriaus pakylėtas į romanti-
nes svajonių, vizijų aukštumas, į gimtąjį kraštą (žemaitiją) 
gaubiančias dangaus platumas, nugramzdintas į po gimtą-
ją žemę plevenančią susakralintą etninę dvasią.

Dabar pažvelkime į naująjį romaną, o reikalui esant, ir 
į ankstesniuosius, nebe autoriaus pasaulėjautos, o jo pro-
tagonisto autentiškumo ir meniškumo aspektais. šį sam-
protavimų skyrelį galima būtų sąlygiškai pavadinti Du 
rašytojai ir dar vienas – Kitas.

pagrindinis romanų ciklo veikėjas vytautas Norvai-
šas – išgalvotas personažas, bet negalintis neturėti pana-
šumo į savo „gimdytoją“ – to paties meno cecho atstovą. 
R. Kašauskas romano Badmetis pristatyme prieštaravo ma-
nantiems, kad jo romanai – autobiografiniai. Išeitų, kad 
reikia atsargiai vertinti dvasinės autoriaus ir jo sukurto 
herojausrašytojo giminystės ryšius. bet yra žinoma, kad 
rašytojas, vaizduodamas net tolimą savo profesijai žmogų 
arba priešingą savo moralinėms nuostatoms tipą (saky-
kim, niekšą ar nusikaltėlį), visada jam prideda savo sielos, 
charakterio bei pasaulėjautos savybių. Tai neišvengiama 
intensyviame kūrybos akte. Ir juo autorius talentingesnis, 
tuo jo sukurti personažai (taigi ir niekšai, nusikaltėliai) yra 
įtikinamesni, net, sakytume, simpatiškesni – ir jie nelaiko-
mi autoriaus kopijomis, jo „alteregais“.

vytautas Norvaišas yra tos pačios profesijos kaip ir 
autorius atstovas, vadinasi, nori nenori R. Kašauskas jam 
suteikia kai kurių profesinių savybių ir paslapčių, taigi 
Norvaišas negali būti neautentiškas. juo labiau, kad jis yra 
iš tų pačių žemaitijos vietų kaip ir pats R. Kašauskas ir gi-
męs maždaug tais pat metais, pokariu išvažiavęs į vilnių 
iš gimtųjų Telšių (trilogijoje įvardytų Džiugais), dirbęs re-
dakcijose... Taigi kratytis vytauto Norvaišo autentiškumo 
autorius neturi jokio pagrindo. Reikalui esant, manau, R. 
Kašauskas galėtų pasakyti taip, kaip vincas mykolaitis
putinas apie liudą vasarį: „Aš nesiginu, kad tarp vasario 
ir manęs yra nemaža dvasinio panašumo – panašių min-
čių, išgyvenimų, svyravimų...“ viktorija Daujotytė paste-
bi: „Kūrybos psichologijos požiūriu svarbus dvasinio pa-
našumo, artimumo konstatavimas... Konkrečios detalės, 
siužeto linijos, kurių interpretavimas sukėlė autoriui daug 
jaudinimosi ir nepatogumų, palengva nebetenka biografi-
nio reikšmingumo.“

„palengva“, matyt, reiktų suprasti kaip laikui bėgant. 
Na, jeigu jau Altorių šešėly romano herojaus kunigystė, 
dėl kurios šis kūrinys buvo laikomas autobiografiniu, 
laikui bėgant nebetenka „biografinio reikšmingumo“, tai 
ką sakyti apie vytautą Norvaišą, kuriam, išskyrus rašyto-
jystę, mažai ką galima būtų „inkriminuoti“ iš Raimondo 
Kašausko biografijos. Nesame girdėję nei apie bandymus 
įkurti „gerųjų širdžių sąjungą“, nei apie kitokius vytauto 
Norvaišo donkichotiškus siekius, kuriais būtų kliedėjęs 

pats romanų autorius. priešingai, R. Kašauskas, bent ben-
draudamas su manimi, visada yra logiškos, racionalios 
mąstysenos ir elgsenos rašytojas, gerai nusimanantis ir 
apie tikrovę, ir apie literatūrinį gyvenimą. žodžiu, tikras 
realistas, blaivus mąstytojas. vytautas Norvaišas nieko 
neberašo, nebeturi kūrybinių pretenzijų, tik džiaugiasi gy-
venimo saulėlydžiu, skendi nirvanoje ir romane Paslaptis 
pavaizduotą rudens dieną (tiek tetrunka romano laikas), 
eidamas į mugę (vilniuje) sugalvoja netgi ne donkicho-
tišką, o tik vaikiško protelio vertą kerštą savo ir pasaulio 
skriaudėjams (su žaisliniu pistoletu ir Arlekino kauke), o 
jo „gimdytojas“ yra aktyvus, kupinas energijos, kūrybinių 
siekių ir rašo šiandien turbūt geriausius savo kūrinius. Ir 
štai tokių realistinių pažiūrų, racionalių nuostatų rašyto-
jas sukūrė idealistinės pasaulėžiūros, romantiškos natūros, 
nerealių ketinimų personažą vytautą Norvaišą – savotišką 
nūdienos Don Kichotą, o jeigu nusikeltume literatūros is-
torijoje maždaug pusantro šimtmečio atgal – f. Dostojevs-
kio kunigaikštį myškiną.

šiandien – nebe XvII a. pradžia ir ne XIX a. vidurys, 
kai buvo sukurti šie įžymūs literatūros kūriniai. Nei soci-
alinės, nei kultūrinės dirvos panašiems kūriniams rašyti 
nebeliko. R. Kašauskas tai gerai supranta, todėl kuria ori-
ginalią meninę koncepciją savo donkichotiško herojaus 
psichologijai, charakteriui pagrįsti. jis imasi seniai litera-
tūroje išmėginto būdo – personažo susidvejinimo. ši psi-
chologinė būsena m. cervanteso ir f. Dostojevskio laikais 
atsiranda dėl bendruomeninių, socialinių individo ryšių 
stygiaus, ir jis priverstas išorinio komunikabilumo trūku-
mą kompensuoti bendravimu su savimi, užsidarydamas 
„dramblio kaulo bokšte“ bei save paversdamas Kitu. Ir 
ne tik dėl to – išorinis komunikabilumas, kad ir intensy-
viausias, turbūt nieko nepakeistų, jeigu bendravimo turi-
nys būtų formalus, lėkštas, be nuoširdumo, dvasingumo, 
meilės, be šeimos židinio šilumos. šias dorybes pripažįsta 
ir ekscentriškiausias f. Dostojevskio antiherojus „para-
doksalistas“ iš apysakos Užrašai iš pogrindžio. Norėdamas 
išvaduoti iš prostitucijos nelaimingą merginą lizą ir atsa-
kydamas į jos pastabą, kad kai kurie tėvai džiaugiasi par-
davę savo vaikus į vergovę, jis ima postringauti: „Tai, liza, 
tose prakeiktose šeimose, kur nėra nei dievo, nei meilės. 
o kur nėra meilės, ten ir proto nėra. Tokios šeimos yra, 
teisybė, bet aš ne apie jas kalbu. Tu, matyt, savo šeimoje 
nematei gėrio, kad taip kalbi... jeigu aš pats būčiau turė-
jęs šeimą nuo vaikystės, ne toksai būčiau, kaip dabar... Aš 
irgi be šeimos užaugau; dėl to, tikrai, toks ir pasidariau... 
bejausmis.“

Nors vytautas Norvaišas augo normalioje šeimoje ir 
išoriškai, netgi vidujai, jam nieko netrūko, tačiau jo polin-
kis į vienišystę, uždarumą turi ne tik socialinių ir psicho-
loginių, bet ir egzistencinių priežasčių: nepritapimas prie 
bendraamžių, prie aplinkinių, nerangumas per fizinio 
lavinimo pamokas, nesėkmė bokso treniruotėse sufor-
muoja jo „negalėjimo“ kompleksą, kurį jis bando įveikti 
įspūdingai aprašytame drąsos išbandyme, atsiguldamas 
tarp traukinio bėgių žuolių ir laukdamas atvažiuojančio 
traukinio, kuris taip ir nepasirodo. vytautas Norvaišas 
intensyviai jaukinasi vienišystės būseną, dažnai prisipa-
žįsta, kad vienatvė, uždarumas jam yra natūrali būties 
išgyvenimo forma, tačiau jį ištikę baimės, nerimo, nevi-
savertiškumo, negalėjimo kompleksai kalba visai ką kita. 
Dažnai analizuodamas save jis svarsto šią savo negalią, 
ieško jos priežasčių; vieną jų jis įžvelgia savo prigimtyje 
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kaip paveldėtą su kažkurio protėvio genais. vadinasi, ir 
tą protėvį persekiojo panaši negalia, sukelta būtent pana-
šių socialinių, buitinių, psichologinių priežasčių. (juk ne 
visi mūsų senoliai gyveno harmoningoje aplinkoje, buvo 
sveiki ir laimingi...)

Didelis f. Dostojevskio žinovas m. bachtinas giliai psi-
chologiškai pagrindė asmenybės susikaldymo bei susveti-
mėjimo priežastis, kitaip tarus, Aš–Tu–Kitas santykius. 
Atskleisdamas f. Dostojevskio sielos dialektikos novato-
riškumą, jis tvirtino, kad rusų rašytojas ne teigė, kaip gali 
pasirodyti iš jo kūrinių, bet neigė vienatvės ir vienišumo 
galimumą, parodė, kad tai yra tik iliuzija, nes viena ar vie-
niša sąmonė negalėtų egzistuoti. Ir jeigu rašytojo kūrinių 
veikėjai vieniši, sulindę į sielos ar sąmonės pogrindį, kū-
riniuose meistriškai „įmontuotas“ autorinis patosas šauk-
te šaukia, kad toks žmogaus, individo likimas žiaurus, 
tragiškas. m. bachtinas argumentuotai įrodė filosofinio f. 
Dostojevskio mąstymo, meninio stiliaus savitumą, kuria-
me ir slypi pasaulinė šio didžio humanisto, prieštaravusio 
dekadentinei, individualistinei kultūrai, beviltiško vieni-
šumo propagavimui, reikšmė. mokslininkas rašė: „pati 
žmogaus būtis (ir išorinė, ir vidinė) yra giliausias bendra-
vimas. būti – reiškia bendrauti. Absoliuti mirtis (nebūtis) 
yra būti neišgirstam, nepripažintam, neatsimintam (tai f. 
Dostojevskio Ipolitas myškinas). būti – reiškia būti kitam 
ir per jį – sau. žmogus neturi suverenios teritorijos, jis vi-
suomet esti ant ribos; žvelgdamas į savo vidų, jis žvelgia į 
akis kitam arba kito akimis...“ o nagrinėdamas f. Dosto-
jevskio išpažintinius kūrinius, m. bachtinas įsijaučia į ra-
šytojo pasakotojo vaidmenį ir sako: „Aš negaliu apsieiti be 
kito, negaliu būti pats savimi be kito; aš turiu atrasti save 
kitame (atsispindėdamas, įsijausdamas)...“ mokslininkas 
tvirtino, kad ir pačios sąmonės prigimtis yra dialogiška, 
ir pats žmogaus gyvenimas – dialogiškas. „gyventi – 
reiškia dalyvauti dialoge: klausinėti, įsiklausyti, atsakinė-
ti, pritarti, ginčytis...“ (m. Бахтин. Эстетика словесного 
творчества. – Искусство, Москва, 1979, с. 312, 318)

vytautas Norvaišas jau jaunystėje (romanas Badme-
tis) pradėjo į tikrovę ir į save žvelgti savo antrininko, arba 
Kito, akimis. beje, net vaikystėje dešimtmetis vytautas 
(romanas Laukimas) autoriaus apdovanotas sugebėjimu 
įsivaizduoti save kito pavidalo, kitame universaliame, net 
nebūties, laike. R. Kašauskas gana plačiai eksploatuoja 
psichologijoje žinomus subtilius empatijos ir metemp-
sichozės metodus. Todėl kritikui bei skaitytojui belieka 
priimti autoriaus psichologinės analizės būdą ir pasver-
ti viso romano literatūrinę meistrystę bei meninę teksto 
kokybę. Paslaptis, kaip ir pirmieji du romanai, yra didelės 
apimties ir parašytas ta pačia stilistine maniera, sukons-
truotas panašia kompozicija. Didžiausią teksto dalį užima 
rašytojo vytauto Norvaišo prisiminimai, kontempliacijos, 
pajautos, „pasidingojimai“ (tai itin dažnas žodis romanuo-
se ir neretai pradedantis skaitytojui įgristi). Kitaip tarus, 
psichologinė savistaba yra pagrindinis vytauto Norvaišos 
saviraiškos būdas. pagal stilių, pagal pasakojimo pobūdį 
Paslaptis nėra grynas vidinio monologo, juo labiau sąmo-
nės srauto romanas, greičiau laikytinas tarpiniu tarp skir-
tingų pasakojimo struktūrų – jame esama ir pasakojimo 
pirmuoju asmeniu, ir personažo vidinės kalbos, ir auto-
ritetinio paties autoriaus įsikišimo... R. Kašauskas leidžia 
savo herojui išsisakyti, atsiverti, išsipažinti. Todėl romano 
pasakotojo ir herojaus balsai neretai susilieja kaip vidinio 
monologo ar sąmonės srauto prozoje. Toksai stilistikos 

būdas nepalankus epiniam užmojui, jame mažoka dina-
mikos, ekspresijos, todėl romano siužete nedaug veiksmo, 
dialogų. šis romano bruožas gali nepatikti skaitytojams, 
nors, pavyzdžiui, Kristinos Sabaliauskaitės dilogija Silva 
rerum, kedenati istorinę XvII a. medžiagą, visai be dialogų, 
bet tai nesutrukdė jos populiarumui. vadinasi, ne stilisti-
nė forma ir ne tematika lemia kūrinio aktualumą, o paties 
autoriaus sugebėjimas sudabartinti romano medžiagą ir 
pasirinktus personažus.

Kažkodėl profesionalioji kritika pro R. Kašausko tri-
logijos romanus praėjo nemačiom, negirdom. Tiesa, jūratė 
Sprindytė 2009 m. prozos derliaus apžvalgoje apie Badmetį 
pasakė, kad tai esanti „paribio literatūra“. Aš taip nepasa-
kyčiau – R. Kašauskas sugebėjo sukurti įdomų menininko 
tipą susidvejinusia sąmone, kamuojamą neurotinių kom-
pleksų, bandantį pamatyti save iš šalies, sėkmingai taikan-
tį autoterapiją ir pagyjantį. Kita vertus, gal teisūs tie kriti-
kai, kurie laukia iš prozos kūrinio rūstaus šiuolaikiškumo, 
kontrapunktinės stilistikos (kaip, sakysim, A. jakučiūno, 
H. Kunčiaus ar S. parulskio, R. šerelytės kūriniuose). Ta-
čiau R. Kašausko proza pasižymi visai kitokio tipo esteti-
ka, kuri nestebina, nešokiruoja skaitytojo, tačiau priartina 
prie jo šviesų romantišką pasaulį, pilna mįslingumo, pa-
slapties, grožio. vaizduodamas rašytoją vytautą Norvaišą 
ir prisidengdamas Kito autofikcija, R. Kašauskas suteikė 
sau, kaip žodžio menininkui, plačias galimybes atskleisti 
savo romantinę pasaulėjautą, etinius postulatus bei filoso-
finę išmintį. Naudodamasis Kitu, – rašytoju vytautu Nor-
vaišu, – R. Kašauskas surado originalų būdą stebėti save ir 
kitus cecho kolegas. Rašytoją, kaip apskritai menininkus, 
aplanko daug kas – ir nerealios svajonės, ir kliedesiai, ir 
visokios fobijos. Paslaptyje, kaip sakyta,  mažai dinamikos, 
veiksmo, dialogų, tikrai – išorinė fabula nieko verta, ir iš 
tiesų vytauto Norvaišo veiksmai, judesiai tą aprašytąją 
rudens dieną lieka tos dienos „paraštėje“. Ir pats protago-
nisto keršto planas, ir užuominomis dangstoma tos dienos 
paslaptis, kaip išaiškėja romano pabaigoje, irgi visai ne-
rimti dalykai. Sustiprėjęs pasakojimo pabaigoje autorinis 
balsas leidžia skaitytojui susidaryti galutinę nuomonę apie 
protagonistą – vytautas Norvaišas netgi su žaisliniu pisto-
letu negalėtų keršyti, o ką jau kalbėti apie tikrą ginklą. pa-
baigoje regime vytautą Norvaišą, apgaubtą iliuzinių laiko 
ir erdvės, nenustojusį dvejoti savo tikruoju Aš.

Užtat labai turtinga vidinė fabula, kurią sudaro vy-
tauto Norvaišo prisiminimai, pajautos, pasidingojimai, 
refleksijos. joje esama gilių įžvalgų apie kūrybos prasmę, 
menininko misiją (skyriuje Pažadėtoji žemė išsiskiria tėvo ir 
sūnaus ginčas, kuriame sūnus, dailininkas Andrius, nuvai-
nikuoja romantinius tėvo išvedžiojimus ir skelbia pesimis-
tines pažiūras apie tai, kas brangu tėvui), apie būtį ir ne-
būtį, gyvenimą ir mirtį, gėrį ir blogį, subtilių refleksijų apie 
meilę, moterį, vyro ir žmonos ištikimybę, apie laviravimą 
ant nepadarytos nuodėmės pagundos briaunos, apie gy-
venimo saulėlydžio grožį. Drįsčiau sakyti, kad Paslaptis – 
floberiškasis romanas apie jausmų ugdymą, jų kultūrą.

Tiktai ten, kur išorinė fabula išsiplečia, kaip antai 
epizoduose apie pretenzingą veikėją Auksutį, apie lie-
tuvoje Nepriklausomybės pradžioje siautėjusius bankų 
bankrotus, arba gausiuose samprotavimuose apie naujos 
valstybės teisingumą, apie prie valdžios lendančius prisi-
plakėlius, taigi, kai tų fabulos atšakų autorius nebesugeba 
atitinkamai subjektyvizuoti, atsiranda meniškai blankių 
puslapių. juntama, kad personažui padeda ar sufleruoja 
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pats autorius, vadinasi, nebelieka laisvos charakterio rai-
dos iliuzijos, kuri yra ne kas kita, kaip psichologinė cha-
rakterio tiesa. Tokio pasakojimo struktūros ir išpažintinio 
stiliaus romane kaip R. Kašausko Paslaptis viskas turėtų 
atsidurti protagonisto vytauto Norvaišo regos ir minčių 
akiratyje. Analizuodamas jono mikelinsko romaną o lai-
krodis eina, įdėmus literatūrologas Algimantas bučys pa-
darė nesenstančią teorinę įžvalgą, tinkamą, matyt, visiems 
autobiografinio pobūdžio kūriniams, siekiantiems laisvos 
charakterio raidos: „j. mikelinsko romane daugybė išo-
rinių įvykių virsta mažais epizodais, kurie asociatyviai 
iškyla ir nugrimzta šarūno (vieno iš dviejų romano pro-
tagonistų – A. G.) prisiminimuose. jie svarbūs ir įdomūs 
jau ne patys savaime, o tiek, kiek sužadina vienokias ar 
kitokias psichines pasakotojo reakcijas, vertinimus. Įvykiai 
tarsi atsiduria sąmonės viduje – jų nebeaprašinėja visažinantis 
autorius, juos prisimena pasakojantis veikėjas (išskirta mano – 
A. G.).“ (A. bučys. Romanas ir dabartis. – Vaga, vilnius, 1973, 
p. 181–182) Ne visi įvykiai telpa protagonisto Norvaišo 
sąmonėje. R. Kašauskas į panašų priekaištą galėtų atšauti, 
kad Norvaišas romane nėra šimtaprocentinis pasakotojas, 
kad jis, autorius, pasirinkęs mišrią pasakojimo techniką, 
norėdamas pasilikti tam tikrą laisvę sau pačiam. Kadaise 
buvo priekaištaujama A. bieliausko Kauno romano pasa-
kotojui Sigitui Sėliui ir m. Sluckio romano Laiptai į dangų 
protagonistui jauniui valiui už tai, kad, nebūdami meni-
ninkai, jiedu pernelyg poetiškai išgyvena ir metaforizuoja 
tikrovę. šiuo atžvilgiu bepigu R. Kašauskui, kuris pagrin-
diniu herojumi padaro savo profesijos atstovą – rašytoją. 
vadinasi, priekaištauti dėl pernelyg meniškos ar artistinės 
vytauto Norvaišo saviraiškos neturėtume, nes visada ga-
lėtume pasakyti, kad autorius... paskolino jam savo akis.

Aišku, autorius kūrybos procese elgiasi kaip tinka-
mas, bet kritikas jaučia, kad dėl tokios laisvės kai kur 
nukenčia romano kompozicija, atsiranda balastinių epi-
zodų – pavyzdžiui, labai nerangūs, sunkiasvoriai perėji-
mai prie naujų fabulos vingių, į skyrius Pažadėtoji žemė ir 
Apleistoji žemė. Ištęstumo, monotonijos esama ir kituose 
skyriuose. prisiminkime, kad išorinės ir vidinės fabulos 
gijos romane visiškai nesutampa – juk vytautas Norvaišas, 
sėdėdamas aikštėje arba grįždamas vakarop namo, galėtų 
dar daug ką prisiminti, reflektuoti bei fantazuoti, nes daž-
nas „stabtelėjimas“ jo atmintyje (pavyzdžiui, prie namo, 
kuriame jis dirbo žurnalo Žingsniai redakcijoje), užtrunka 
maždaug 50 puslapių romano teksto. Taigi tokio blankiai 
siužetinio, be ryškių dramaturginių scenų romano pabai-
gos galėtume ir nesulaukti. Tai suprasdamas, autorius 
knygos pabaigoje keičia pasakojimo pobūdį ir įveda ne 
vieną sąlyginio stiliaus sceną. Skyriaus Mugė gale autorius 
susimbolina Norvaišo pašnekovo, žymaus sąjūdininko, in-
telektualo jono žitkaus figūrą, pasiųsdamas jį ne į namus 
(nes rinkiminis mitingas, kurio dalyviais nejučia tapo Nor-
vaišas ir žitkus, baigėsi ir diena ritasi į antrąją pusę), bet 
tiesiai į Istoriją, į netoli Arkikatedros esantį istorijos muzie-
jų. Tas jono žitkaus nuėjimo vaizdas palydimas vytauto 
Norvaišo mintyse gimusios ir tik sau išsakytos panegirikos 
šiam herojui. panegirika kažkodėl išspausdinta kitu šrif-
tu. Kursyvu  išspausdintas ir sąlyginismenamasis tėvo 
vytauto Norvaišo pokalbis su žuvusiu sūnumi Andriumi.

o grįžtant nuo romano meniškumo prie romano pro-
blematikos, prie protagonisto tipo, reikia pasakyti, kad R. 
Kašauskas savo trilogija (ketina ja neapsiriboti) vaizduoja 
menininką ligi šiolei lietuvių literatūroje mažai tyrinėtu 

rakursu, ir šitai yra nauja. Rašytojo vytauto Norvaišo sie-
los dialektikoje esama tokių psichologinių klodų, kurie re-
tai vaizduojami lietuvių prozoje. R. Kašauskas originaliai 
narplioja gnoseologinį klausimą – kiek žmogus gali pažinti 
pats save, kaip giliai gali leistis į dvasios gelmę ir kaipgi 
vyksta savęs ir tikrovės pažinimo (atpažinimo) procesas. 
literatūrologė Rima pociūtė, rašanti apie literatūrą S. freu-
do, c. jungo ir kitų psichoanalitikų mokymų kontekste, 
persergi autorius: „leistis į psichologinio savęs atradimo 
kelionę visada pavojinga (atvėrus pasąmonę, gresia psi-
chozė)... lietuvių literatūra priskirtina „atsargiai“ kultūrai, 
psichozė iki šiol nebuvo įprasta kūrybinė tema“, – rašo ji, 
analizuodama Renatos šerelytės romaną Mėlynbarzdžio vai-
kai (Metai, 2009, Nr. 2). pasikartosiu: R. Kašauskas – „neat-
sargus“ rašytojas, nes leidžia savo protagonistui nusileisti 
į pasąmonės dugną, iki pat neurozės ir psichozės ištakų. 
Norvaišo svajingumas, susidvejinimas pamažu virsta psi-
chine liga, kurią jis priverstas gydyti ligoninėje. R. Kašaus-
ką sielos ir kūno dualizmo bei dichotomijos problema do-
mina seniai. 2001 metais jis išspausdino sąlyginės formos 
apysaką Kitas, kurioje ne tik protagonisto žodžius užra-
šinėja, bet ir mintis atspėja sąlyginis išminčius, gnomas, 
jo antrininkas Kitas. jis dėsto protagonistui savo teoriją: 
„visados tau sakydavau, jog aną, buvusią, akimirką buvai 
kitas žmogus, ne tas, kuris dabar. Ar, pavyzdžiui, galėtum 
tvirtinti, kad aš – tai tu, tik buvęs? Ar mudu vienas ar tas 
pats žmogus? <...> Išskaidyk save dalimis ir pasakyk, kas iš 
jų – tu?“ „žinoma, ne! – apsidžiaugia vyriškis. – To, kuris 
buvo andai, jau seniai nebėra. Kaip galiu atgailauti dėl to, 
ką iškrėtė jis? Taip, aš tai ir anksčiau nujaučiau, bet dabar 
man apšvietei protą. Ačiū tau!“

Iš tiesų labai ilga ir sudėtinga rašytojo vytauto Nor-
vaišo sielos biografija – joje nestinga šviesių spalvų, roman-
tiškų, pakilių jausmų, netgi prasiveržiančių egzaltuotais 
tonais. Tokie yra kai kurie epizodai iš skyriaus Pažadėtoji 
žemė, kurioje vaizduojama vytauto Norvaišo gryčios („fa-
zendos“) statyba Rytų Aukštaitijoje, su ja susiję ūkiniai 
rūpesčiai, žemės darbai. vytauto Norvaišo džiaugsmas 
padarius sau, giminėms (jis įsivaizduoja – net pasaulio la-
bui!) gerą darbą, pripildo jį, kaip mitinį Antėją, jėgų, svei-
katos, ramybės. vakarop išėjęs pasidžiaugti savo sodyba, 
Norvaišas jausmais kyla į dangų, mąsto apie visatą, laiką: 
„Ne kartą apimdavo jaudulys, stačiai – ekstazė, kuri taip 
aukštai pakeldavo dvasią, suteikdavo tokią regėjimo galią, 
jog ir pasaulis, ir jo paties gyvenimas dingodavosi toks ma-
žas, tartum susitraukęs, o pats susiliejęs su viskuo, – kas tai 
buvo?.. gal verčiau prabilti ne savo, bet maironio, dviejų 
jausmingų panelių, marijos su Sofija, svajojančių mėnesie-
noje prie Užvenčio dvaro tvenkinio, prie šventosios upės 
rymančio vienuolio žodžiais? Net ir kandžiais Heinės, 
besišaipančio iš stovinčio ant jūros kranto, neatsakomus 
klausimus užduodančio Svajotojo, posmais?“ (p. 264) Itin 
poetiška, sakyčiau, „augustiniška“, refleksija apie laiką, 
prasidedanti žodžiais, išskirtais kursyvu: „Viešpatie, jei tik 
Tu iš tiesų esi, – o jei ir Tavęs, tokio, kokį įsivaizduojame nušvitus 
virš Sinajaus, virš Taboro kalnų, nebūtų, vis tiek kas nors turėtų 
būti! – ar ten, tarp tų žvaigždžių, ar už jų, tenai, kur niekas, net 
žmogaus mintis, nenuskris niekados...“ (p. 262)

Tačiau vis dėlto vytauto Norvaišo sielos dialektikoje 
viršų ima tamsios spalvos, niūrios mintys, baimė, nerimas 
bei kiti įvairūs nerviniai kompleksai arba, kaip sako pats 
Norvaišas, jo asmenybės ir jo sielos šešėlinė pusė – Kitas, 
kurį jis įvardina Siamo dvyniu. R. Kašausko nuopelnu rei-
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kėtų laikyti gana didelę meninę drąsą atverti slapčiausias 
personažo sielos, aistrų kerteles, jo išpažinties atvirumą, 
intymumą, nuoširdumą. Kaip čia neprisiminus žymiojo 
sielos gelmių vaizduotojo f. Dostojevskio (jo menu ža-
vėjosi ir R. Kašauskas), kurio vienas iš „plėšriųjų“ herojų 
kunigaikštis valkovskis pasakotojui, rašytojui Ivanui pe-
trovičiui (beje, paties f. Dostojevskio alter ego) prisipažįs-
ta: „jūs mane kaltinate nuodėmėmis, ydomis, o aš galbūt 
tiktai tuo kaltas, kad esu nuoširdesnis už kitus ir niekuo 
daugiau; kad aš nenuslepiu to, ką kiti slepia netgi nuo pa-
čių savęs... įsidėmėkite sau dar ir tai: aš jūsų nekonfūziju, 
nekompromituoju, neklausinėju apie tai: ar jūs pats netu-
rite tokių pat ydų, paslapčių, kuriomis pateisintumėte ir 
savąsias nuodėmes...“ (Pažemintieji ir nuskriaustieji)

pabaigai pacituosiu ne optimistinę ir ne pesimistinę, 
bet neutralią vytauto Norvaišo refleksiją, irgi gana dažną 
jo ilgoje dvasios evoliucijoje: „bet jau gerokas laiko tarps-
nis kaip jis gyvena kitaip, – niekam nebeužkliūdamas, nie-
ko pats nekliudydamas, vien tik gėrėdamasis, džiaugda-
masis ir gamtos, ir saldaus snūdo kupinu savo gyvenimu, 
o visą džiaugsmą, jo drungnas pajautas, salsvą, geliantį, il-
gesingą maudulį tik dedasi į sielą, į senstantį, bet senatvės 
nejuntantį kūną tartum į sandarų indą. Ir saugo. padrikos, 
tartum į krūvą nesusitelkiančios, bet tolimais asociacijų 
ryšiais tarp savęs, su pačiom jo sielos gelmėm susietos 
mintys, pajautos, kurios atplaukia ir, nesukeldamos pra-
radimo gailesčio, nuplaukia. Tarsi nematomi tiltai iškiltų 
tarp dabarties ir praeities, tarp nutolusių, visai nesusiju-

sių daiktų, įvykių, kai koks nors iškilęs prisiminimuose 
fenomenas netikėtai prikelia kitą, šis – trečią ir taip toliau, 
kai viskas ima dvejintis, trejintis, daugintis iki begalybės, 
tokios neužmatomos, nepasiekiamos nė mintimis, kai tik 
norisi įsižiūrėti, vis nutolstančios, – ir nė pats negalėtų 
pasakyti, ar esąs dabartyje, ar tik prisiminimų, regėjimų 
atkurtoje, gal nebuvusioje, praeityje, nes dabartis nusida-
žo praeities, arba atvirkščiai, spalvomis, o vietos ir laiko 
suvokimas išnyksta suvisai. Ir dingteli, kad žmogaus gy-
venime nesama nei vaikystės, nei jaunystės, nei senatvės, – 
tik vienas ir tas pats begalinis, ratu besisukantis laikas, 
suvokiamas vis tokiais pat, tarsi nekintančiais pojūčiais, 
sukeliančiais tokius pat jausmus, taigi ir pats žmogus nuo 
pradžios iki pabaigos nukeliauja taip netoli, galbūt – nie-
kur, tačiau apsukęs ratą sugrįžta.“ (p. 70)

manau, čia matyti R. Kašausko stiliaus pobūdis, auto-
riaus ir protagonisto emocinis ir intelektualinis santykis...

Paslaptyje R. Kašauskas nekuria nei sudėtingos fabu-
los, nei aštrios intrigos, o labiau skverbiasi į protagonisto 
vytauto Norvaišo vidinį sielos gyvenimą, bando atskleis-
ti pasaulėjautos, charakterio, temperamento savybes, jo 
kompleksų priežastis, kurios kiekvieno individo vis ki-
tokios, bet iš esmės tokios pat kaip ir visų žmonių – ben-
dražmogiškos, universalios... platus romantinis polėkis, 
subtili emocijų kultūra, skvarbi intelektualinė savistaba, 
atsispindinti plastiškame ir poetiškame stiliuje, leidžia 
Raimondui Kašauskui sėkmingai vykdyti sudėtingą me-
ninį sumanymą.

vaikų rašytoja ir prozininkė Emilija liegutė jau nebe pir-
mą kartą išleidžia poezijos knygą. Naujausiame eilėraščių 
rinkinyje Akmuo pražydo autorė išlaiko jai būdingą polinkį 
į gamtos tematiką, mėgina atverti stingios, nekintančios 
visatos paslaptis. Tik šįkart poetinis kalbėjimas inspiruo-
tas į nugarą alsuojančios mirties pojūčio, ir tai eilėraščiams 
suteikia specifinį koloritą. Kaip ir autorės stilius – sąmo-
ningai demonstruojamas paprastumas.

Ankstesniame rinkinyje Dzūkiški žodžiai (2008) sub
jektas, nors ir jausdamas nugyvento laiko svorį ir artė-
jančią mirtį, dar spinduliavo gyvybinės energijos krūvį 
iš savo paties kūno: „lekiu lyg ant sparnų gatve, aš dar 
savo gyvenimo prieky“. Dabar tos gyvybinės energijos jis 
semiasi iš kito – iš žiedo, upės, Dievo, netikėtai laiko dis-
tancijoje išplaukusio prisiminimo, spontaniškai išnirusios 
vizijos. Dabar jo „lėkimas“ ramesnis, virstantis lengvu 
skridimu, lėtu bridimu.

Savotiškas rinkinio prasmių raktas – pirmasis eilėraš-
tis Aš – vieversys, kuriame archajiška tartimi ir tautosaki-
niais vaizdiniais nusileidžiama į tolimą praeitį, stebimasi 
užgimimo stebuklu: „Ar vieversiu užgimiau? / Tuom, kur 
gimdzydama / motulė danguj matė / kybancį ant virvu-
tės?“ vieversys – pavasarinis paukštis, naujų gyvybės 
formų skelbėjas ir senųjų išnykimo liudytojas, o lietuvių 
mitologijoje – ir žmogaus sielos simbolis. pasak gintaro 
beresnevičiaus, siela tautosakoje dažnai vaizduojama kaip 

j u r g a  d i r k s t y t ė

kokie akmenys žydi?

paukščio plazdėjimas, spurdėjimas, skridimas. Koks tiks-
las pasirinkti tokį daugiaprasmį, dažnai įvairiose tauto-
sakinių ir literatūrinių kontekstų sampynose figūruojantį 
įvaizdį ir jį tiesiog „įdėti“ į eilėraštį? Tai rodo autorės siekį 
visų žmonių sielų, kolektyvo, bendrumo apsuptyje, išvysti 
savo sielą, suvokti savo asmeniškumą. Eilėraštyje kyla du po-
etės sielą jaudinantys ir visame rinkinyje toliau ją lydintys 
jausmai: „Ir skausmas / ir džiaugsmas / krūvon susimai-

Emilija liegutė. 
Akmuo pražydo. – 
lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
vilnius, 2011
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šo.“ bet skausmas čia labai švelnus, minorinis, prigesintas, 
pasirodantis kaip trumpas ugnies blyksnis ramioje visato-
je, o džiaugsmas lėtas, takus, alsuojantis brandžia ramybe.

Rinkinys Akmuo pražydo – žmogaus atsiplėšimo nuo 
pasaulio „pratybos“, atsisveikinimo apeigos, atsiskyrimo 
meditacija. visa egzistencija, chronologiškai keliaujant rin-
kinio eilėraščiais, vis labiau, vis intensyviau išgyvenama 
kaip sąmonės judesys atgal – grįžimas į metaforiškus na-
mus, kuriems skiriami paskutiniai eilėraščiai (Takas namo, 
Aklas namas, Namo). jau pirmoje dalyje Rytas su driežu su-
bjektas ima stebėti lėtai, tartum žiedlapiai prieš naktį susi-
skliaudžiantį savo kūną: „viskas juda į vieną pusę – / pir-
myn / į pavasarį laisvę augimą / pirmyn ir pirmyn / o man 
tik atgal – / kiekviena laiko akimirka.“ (Laikas eina atgal, p. 
9), ir toks regėjimas yra tarsi giesmė gyvenimui. Subjektas 
stengiasi paskutinius kartus išvaikščioti, išbraidyti, išsem-
ti pasaulį – nuolat iriamasi į priekį, lyg ir pasąmoningai 
priešinantis „atgalinei traukai“. Tam pasitelkiamos įvairios 
veiksmažodžio „eiti“ modifikacijos: einama, sėlinama, juda-
ma pirmyn, keliaujama, praskiriama, įbrendama, vaikščio-
jama, plaukiama... Nuolat judant į priekį viliojančia pasau-
lio gyvybės horizontale siekiama sutraukti į save visą jos 
vitalizmą, visas jos apraiškas, taip pat intensyviai išgyventi 
kažkada patirtą ir įvairiais pavidalais sąmonėje likusią as-
meninę istoriją.

Daugiausia rinkinyje, kaip ir įprasta poetei, esama 
gamtos. ji – pasaulį persunkusios, perpildžiusios gyvybės 
liudijimas. ypač svarbi taktilinio kontakto patirtis, gam-
tos prisilietimo prie odos pojūtis. Eilėraštyje Kaip išmo-
kau plaukti pasaulį subjektas apgaubia iš lėto, kaip banga: 
„kaip tiltas ir aš jais / po mostą / po grybštą / po sieksnį 
rankomis / po spyrį kojomis / kabinuosi kaip už šiaudo“ 
(p. 17). per gamtą tiesiog vilnijama, liejamasi, o kai ku-
rie eilėraščiai ir grafiškai išdėlioti kaip įvairiausių formų 
bangos ir bangelės (Angelas sargas, Kaip išmokau plaukti, 
Tu perspėjai, Laiko sekundės, Kaimas miega). Susiliejimo, su-
sipynimo su pasauliu jausmą gali patirti tik individualus 
asmuo, žmogus su konkrečiu kūnu, unikalia būtimi, dar 
neištirpęs begalinėje visatoje, neišsiliejęs, nors ir gyvybės 
pertekliumi trykštančioje, bet beasmenėje gamtoje. Tad 
džiaugiamasi dėl paties gebėjimo patirti asmenišką kontaktą su 
visa kuo: dažnai kartojami veiksmažodžiai „sakau“, „ma-
tau“, „girdžiu“, „jaučiu“, „užuodžiu“. poetei svarbu ne 
tai, kad pasaulis yra, kad jis gražus savaime, bet tai, kad 
žmogus gali prie jo priartėti ir į jį įeiti visu savo kūnu. Kaip 
antai: „pakėliau galvą – apdriskusi aušra / jau veja tam-
są. / Regiu savo padžiautus marškinius – / juose tebemiega 
vėjas. / <...> / Einu vidun, ant salo ryto duona – / sukalbu 
Aušrinės maldą. / pro langą matau mažą debesėlį – Tau 
pagailo.“ (Rytas, p. 66)

Asmeniškumo pasaulyje ir atskirumo nuo kitų suvo-
kimas reiškia jausmą, kad gyveni ne tik kaip žmogus, bet 
ir kaip individualybė – unikali siela. šiuo požiūriu E. lie-
gutė yra Salomėjos Nėries pasaulėjautos traukoje. Troški-
mas visa myluoti, glėbesčiuoti parodo ir stiprų moterišku-
mo jausmą, kuris kalbančiąją pripildo eroso – kuriamosios 
galios: „Kapiliarus prarėžus, / savo leliją girdau / krauju.“ 
(Lelija, p. 28). Kartais subjektas tiesiog stovi, yra statiškas, 
o traukiasi, mąžta, tolsta pasaulis (Ant tilto, Neišeik, vasara, 
šviesos vaikas). labiausiai kalbančiajai kelia nerimą ne pa-
čios mirties baimė, bet jausmas, kad dar galėtum gyventi 
ir gyventi (Ne viena). Tai pojūtis, kad esi ne viską padaręs, 
neįprasminęs savęs gyvenime – ir čia atsiveria didžiosios 

emocinės E. liegutės eilėraščių įtampos: įprasminti savęs 
iki galo neįmanoma, nes amžinai lieka begalinis gyveni-
mo troškulys, nepasotinamas gyvybės geismas: „Iš visų 
pusių gėlės kelia / pražiotas burnas / ir šaukia: gerti ger-
ti... / <...> / išlieju visą laistytuvą vandens. / grįžtu prie 
šulinio, o mane vejasi: / gerti, gerti, gerti...“ (Gerti, gerti, 
p. 34). „Kas atgaivins lyg kempinė / išdžiūvusią, ištrošku-
sią, / prisispaudusią prie žemės / mano sielą?“ – klausia 
subjektas ir pamato save kaip blankų šešėlį (Noriu išvysti 
save, p. 10). čia galima įžvelgti ir moteriško troškimo gim-
dyti instinktą, išlikti savo kūnu girdomuose, myluojamuo-
se kūriniuose.

braidant po pasaulį, siekiama prisiliesti prie jo formų 
paprastumo, vaikiškumo, netgi elementarumo. vaikų ra-
šytoja ir mato vaikiškai – pasaulio supaprastinimo, „su-
traukimo“ iki savo namų, kambario prasme, kai viskas 
aplink atrodo taip įprasta, artima, natūralu. šiems pojū-
čiams atskleisti pasitelkiami padidinti vaizdai, konkretus 
poetinis potėpis, dažnai visą eilėraštį skiriant konkrečiam 
gamtos objektui ar reiškiniui, tautosakiškas „primityvu-
mas“, „naivi“ eiliavimo technika (verlibras taip pat ne-
atsitiktinis – rodos, poetė siekia parodyti pasaulio neda-
lomumą į posmus, nenori ardyti natūralios jo vienovės). 
pirmoje rinkinio dalyje Rytas su driežu daug dėmesio ski-
riama gėlėms arba kitiems žydintiems, biriems, daugia-
sėkliams augalams, pievoms. juo labiau priartėjama prie 
augalų, tuo jautriau išgyvenamas žmogiškosios savasties 
trapumas. Tačiau drauge tas egzistencinis trapumas lyg 
išnyksta, nes regintysis ego ištirpsta gamtiškume, tam-
pa kartu su žolynais augančia siela: „Stoviu ir žiūriu, / 
kaip dygsta žolė. / Ar aš taip ilgai stoviu, / ar žolė taip 
ilgai dygsta?“ (Žolė, p. 33) paprastai, bet su subtilia eu-
forija kalbama apie galimybę išlikti žolėje, kad ir menku 
pėdsaku: „Tos mūsų pievos! žydės ir / žydės. Toji žalia 
žolė bus ir bus. / Ir ant mano užmiršto kapo bus.“ (Žolė) 
gėlės, rugiai, pieva, žolė ir visos jų atmainos kalbančia-
jam sukelia svaigulį, ir pirmoji rinkinio dalis užbaigiama 
intensyviu jų išgyvenimu, kuriame ištirpsta pats subjek-
tas (Ant žalio žalia, p. 44). Subjektui svarbus tas ištirpimo 
gamtoje jausmas, bet dar svarbiau prieš tai patirti visą 
individualios egzistencijos stiprumo pojūtį, kad žmogus 
ne šiaip išnyktų visatoje, bet atsiduotų jai ir susilietų su 
ja tarsi savo noru.

Namų simbolika dviprasmiška. Subjektas, kaip tas 
vieversys, „kybancis ant virvutės“, balansuoja tarp dviejų 
namų. vieni yra „tikrieji“, metafiziniai namai: iš jų ateina-
ma į šį pasaulį ir į juos sugrįžtama – krikščioniška pasau-
lėjauta persmelktuose eilėraščiuose šie namai reiškia grį-
žimą pas Dievą, į pirmines būties įsčias. Tačiau šie namai 
yra abstraktūs, ir, svarbiausia, nuasmeninti, neturintys 
žmogiškumo požymių (eilėraštyje Sapnas pasirodęs mi-
rusio tėvulio pavidalas yra su „išplautomis akimis“). Kiti 
namai, savi, artimi, žmogų šaukia pasilikti čia, traukia į 
save nesibaigiančia gyvybės jėga, jiems sakoma: „gyvenu 
ir dar noriu gyventi“ (Ne viena), bet, nors ir labai žmogiški, 
jie nėra tikrieji žmogaus namai.

Kalbėtojos jausmai ambivalentiški. Skaudu palikti šį 
pasaulį, bet juntama stipri ano pasaulio trauka – „lig perš-
tėjimo paširdžiuos“ atsiveriantis Dievo ilgesys (Ilgesys). 
gamtiškas pasaulis E. liegutės eilėraščiuose nepapras-
tas gyvybės pertekliumi, bet jis, nors ir labai žmogiškas, 
skirtas ne žmogui. žmogus jame pernelyg skaudžiai išgy-
vena savo laikinumą, ir tai tikras ženklas, kad čia – ne jo 
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vieta: „Nenoriu būti vienadienis / augalo šešėlis. palieku 
viską, / net pačią save palieku, / ir einu ten, kur Tu / pa-
skyrei man būti.“ (Ten, kur tu, p. 77) žmogus – tai dviejų 
pasaulių liudijimas, patiriamas meditacinėje sutelktyje 
(Rudenėjant, p. 80).

žemiškoji būtis pasirodo kaip nuolatinis ėjimas: min-
tim – į priekį, jausmu – atgal, bet išėjimas iš jos yra staigus, 
vertikalus judesys aukštyn, patiriamas kaip sielos išskridi-
mas (Rytas su driežu, Kovai išskrido).

Apie su ugnimi ir įvairiomis jos transformomis daž-
nai tapatinamą mirties apsireiškimą arba jos priartėjimą 
prabylama, nors ir su baugia nuostaba, bet ramiai (Žaibas, 
Anapilis). Atsisveikinimo skausmas čia veikiau švelnus 
graudulys, nukritusi ašara (Vėjūkštis, Ruduo veja vasarą). 
Tai moterišku švelnumu, gailestingumu alsuojanti skaus-
mo poetika, kurioje nėra pykčio, dramatizmo, nevilties, 
destrukcijos. organiškas, abejonių ir klausimų nekelian-
tis tikėjimas šią poeziją daro takią, ramią, ji žavi požiūrio 
brandumu, žvilgsnio skaidrumu, dvasine pusiausvyra: 

„manyje užrakinti / du broliai dvyniai / <...> / ir taip vis 
gyvenimą / tos pačios akys juokiasi / tos pačios akys ver-
kia“ (Dvyniai, p. 14).

Ar panaudojant stipriąsias savo kaip poetės ypatybes 
E. liegutei pavyksta žydėjimui prikelti akmenį? Kaip turi 
atrodyti tikras, poetinis minimalizmas, skleidžiantis pa-
prastus, bet ne prastus poveikio spindulius? Klausimai lie-
ka atviri. ypač turint omenyje, kad E. liegutė, sąmoningai 
demonstruodama naivumą, primityvumą, neišvengia ben-
drybių, tiesmukų išgyvenimų pasakojimų, nenugludintų 
vaizdų jungčių, „nuogų“ iliustracijų. Tačiau šiuolaikinės 
įmantrios ir dirbtinai komplikuotos poezijos kontekste 
bei informacinio triukšmo pripildytame pasaulyje tokie 
eilėraščiai turi savotiško žavesio. Tylius, paprastus, kad ir 
perdėm paprastus, eilėraščius skaityti daug maloniau nei 
nardyti po kai kuriuos metaforų, asociacijų griūtimis „iš-
puoštus“ tekstus, kuriuose daug dirbtinių komplikacijų, 
intensyviai peršamo nihilizmo, įvairių „anti“, bet mažai 
nuoširdaus ir tikro buvimo.

Rašyti pradėjau tik tada, kai pati patikėjau, jog tiesa, apra-
šyta knygoje Nekalendoriniai šventieji, yra tikra ir neginči-
jama. Iki to laiko buvo daug ieškojimų ir įvairių netikėtų 
atradimų. pabandykime tad tų keistų šventųjų beatifika-
cijos bylos puslapių paieškoti kartu.

Kadaise, maždaug prieš dešimtmetį, sėdėjau leidyk
los kabinete ir varčiau iš bibliotekos atsineštus laikraščius, 
žvilgtelėjau į poezijai skirtą puslapį ir ten pasilikau, kol 
neperskaičiau visų eilėraščių po keletą kartų. o tuomet su 
leidyklos spauda pasielgiau nelabai dorai – išsiėmiau ne-
įsegtą dvilapį ir į biblioteką grąžinau jau be prichvatizuotų 
lapų. Ir to nedoro poelgio priežastis buvo man pirmą kar-
tą spaudoje sutiktas vardas – gvidas latakas. perskaičiau 
jo eilėraščius ir nudžiugau. „o, pagaliau“, – patvirtino 
mano vidinis balsas. Dar neapsvarsčiau, ką gi reiškia tas 
pagaliau, bet džiaugsminga nuostaba jau liko kažkur slap-
tame sielos lobyne.

Atėjo ir 2008ieji, tuo metu ruošiau straipsnį čikagoje 
leidžiamo Draugo šeštadieniniam kultūros priedui. patrau-
kė dėmesį naujas kultūros leidinys – žaliakalnio kultūros 
almanachas Fontanas. pagalvojau, kad ne vienas čikagoje 
gyvenantis lietuvis išvyko karo pabėgėlių keliu būtent iš 
Kauno. Tad jiems bus malonu sužinoti ne tik apie prieška-
rio inteligentijos žiedą, gyvenusį žaliakalnyje, bet ir apie 
dabar ten gyvenančius kūrėjus. Tarp žaliakalniečių poezijos, 
skelbtos almanache, suradau ir man įstrigusią pavardę – 
gvidas latakas. Sumaniau prie savo straipsnio parengti ir 
anonsą apie poetus bei parinkti spaudai jų eilėraščių. Tam 
reikėjo gauti autorių sutikimą. Ir tarsi kas išgirdo mano 
mintis – gavau žaliakalnio bendruomenės pirmininkės Re-
ginos markevičienės kvietimą į grušo namuose vyksiantį 
poezijos vakarą ir nuvykau ten susipažinti su gvidu. jis 

P e r p e t u a  d u m š i e n ė

iš rankraščio, rasto Nekalendorinių 
šventųjų beatifikacijos byloje

pristatinėjo savo knygą Kol išsiris varniukai, buvo surengęs 
ir unikalių savo papuošalų parodą. mielai sutiko, kad jo 
kūryba patektų į Draugo puslapius. pasikalbėjusi su kūrėju, 
peržiūrėjusi publikacijas, parašiau tokį trumpą pristatymą: 
„gvidas latakas – dailininkas ir poetas. Kilęs iš žemaiti-
jos, gimė Telšiuose, 1972 metais. šiuo metu gyvena ir dir-
ba Kaune, kaip jis pats sako, moko vaikus paišyti. Telšių 
aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje įgijo juvelyro 
specialybę, vėliau Dailės institute baigė tapybos studijas. 
Surengęs daug personalinių juvelyrikos ir tapybos parodų. 
jo eilėraščiai publikuoti daugelyje kultūros leidinių, o 2008 
metais pasirodė ir knyga – Kol išsiris varniukai. yra pelnęs 
prano lemberto ir Zigmo gėlės konkursų apdovanojimus. 

gvido eilėraščiuose jaučiama nesumeluota dvasinė 
gelmė, sakyčiau, retas atsakomybės už pasaulį jausmas 

gvidas latakas. Ne-
kalendoriniai šventie-
ji. – Naujoji Romuva, 
vilnius, 2012
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turi ir paaiškinamas priežastis – poeto motinos šeima 
(bartkai) buvo Sibiro tremtiniai, vienas dėdė atsidūrė to-
limoj nuo lietuvos Australijoj, tad jaunam žmogui teko 
daug ką apmąstyti. o eilėraščių forma grakšti, jie lyg išta-
pyti, lyg iškaldinti.“

Skaičiau daugelį kartų Varniukų eiles ir grožėjausi kny-
gos kūrėjo pasaulio pajauta – jaunystės džiaugsmas, grakš-
tus meniškas pašėliojimas čia keistai derėjo su labai subren-
dusios sielos išmintimi. šis kūrėjas jautė pasaulio visumą 
ir ieškojo, kaip tam pasauliui įteikti savo brangių dovanų.

Nutariau, kad šitoks kūrėjo nusiteikimas man labai 
dvasiškai artimas ir brangintinas, tad mielai lankiausi gvi-
do parodose, poezijos skaitymuose. ypač puikūs poezijos 
skaitymai obelims pražydus buvo rengiami Zikaro namuo-
se. čia atvykdavo ir rytietiškų poezijos formų gerbėjai ir 
kūrėjai, iš Klaipėdos nepatingėdavo atvažiuoti ir Danielius 
milašauskas, įskriedavo pirm savęs paleisdamas trieilį:

smegenys ne galvoj
jas atneša vėjas
nuo Baltijos jūros

jutau, kad šie į skaitymus ir parodas besirenkantys 
žmonės viduj nešiojasi tam tikrą kūrybinį savo kartos ma-
nifestą, nors garsiai gal jo dar neformuluoja ir neskelbia. 
galėjai justi, kaip kūrėjų draugijai suburti tinka ne vienas 
gvido eilėraštis: Dievas man maloningas, Žemaitijoj žolė ža-
lesnė, Priebėga ir stiprybė, Funikulieriuj, Piliarožė, Madrigalas, 
Kai išsiris. gal todėl gvidas ir tampa kūrėjų susibūrimus 
vienijančiu asmeniu.

Taip gyvendami sulaukėm ir naujos knygos – 2012ųjų 
pabaigoje Naujoji Romuva išleido gvido latako knygą Ne-
kalendoriniai šventieji. Norėjau rašyti apie šią knygą, bet vis 
neradau tikrojo rakto, kuriuo galėčiau atrakinti ir atverti 
giliąją tų keistų šventųjų šventenybės esmę. Ir kaip visada 
prašviesėjimą atnešė tik pavasaris... Tą dieną daugelis že-
maičių susirinko į renginį, skirtą tarmių metams ir gvido 
Nekalendorinių šventųjų pristatymui. Susibūrimo pavadini-
mas buvo labai jau mobilizuojantis – Žemaitijoj žolė žalesnė. 
Tiems, kurie skaitė gvido knygas, buvo aišku – tai vieno jo 
eilėraščio pavadinimas. Susirinko daug garbingų žemaiti-
jos dukterų ir sūnų, o tarp jų ir ne vienas menamas gvido 
Nekalendorinis šventasis. pasakojo jie savo gyvenimo ir 
kūrybos istorijas, bandė atskleisti, kokie yra tie ypatingi 
žemaitiškos dvasios kūrėjų bruožai. pagaliau kalbėti išė-
jo Dailės akademijos profesorius garsus tapytojas pranas 
griušys. štai kai jis prabilo apie žemaitiškos skulptūros 
ypatumus, supratau, kad jis ir įteikė raktą į kūrėjų pasaulį. 
o pasakė jis štai ką (pakartosiu savais žodžiais): žemaičių 
menas net labai skiriasi nuo, tarkim, aukštaičių. Atkreipkit 
dėmesį į žemaičių skulptūras – jos turi visas keturias pu-
ses, galima jas apeiti ir apžiūrėti iš visų pusių. o aukštaitiš-
ka skulptūra dažniausiai turi tik fasadinę pusę. Tokiu žen-
klu pažymėta ir gvido poezija: ir joje pasaulis bei žmogus 
apžvelgiamas iš visų pusių. Todėl aukštas lyrinis polėkis 
čia taip puikiai dera su liūdnoka išmintim, švelnia ironija, 
išdykėlišku jaunatvišku džiaugsmingumu. Tokia nuos-
tata leidžia kasdienį rupoką gyvenimą žaibiškai pakylėti 
iki dvasinių aukštumų, amato kasdienybę transformuoti į 
aukštąjį meną, o savo pašaukimui ištikimus žmones regėti 
kaip dar nebeatifikuotus šventuosius. galima sakyti, kad 
šitokioje veikloje gvidas jau turi alchemiko įgūdžių.

Knygos skyrius Amatų mokykla yra unikalus, lietuvių 
poezijoje neteko aptikti nieko panašaus. gal todėl, kad 

pats poetas yra ir amatą, ir menus studijavęs. jo darbai 
irgi įvairiausi – nuo piešinių, grafikos, knygų iliustravimo 
iki vienetinių papuošalų kūrybos. Tikrai kiekvienas eilė-
raštis apie amatą, amatininką – ar tai būtų fleitininkas, ar 
krosnių mūrytojas, ar lėlininkas, ar karstadirbys – pasiekia 
dvasinio skrydžio būsenas. o visas skyrius kartu gali būti 
vertinamas kaip puikus poetinis amato pašlovinimui skir-
tas kūrinių ciklas. Sunku net ką pacituoti, nes cituoti norisi 
viską iš eilės. bet tebūnie, pacituosiu po vieną posmą apie 
Žirklininką ir Sodininką.

Ką mes darom –
be perstojo karpom skiautes
iš margo gyvenimo rašto

Ir

man rūpi jėga kas pavasarį
verčianti rožę pražysti
kad ir kaip
tie žodžiai skambėtų

aš labiau sodininkas
negu kalbėtojas aš labiau
akys ir ausys rožei
rožei girdėti

Antrasis knygos skyrius Ne kalendoriniai (suprask – 
šventieji) – tai lyg postmodernių odžių vainikas. Ne visų 
kūrinių adresatai tiesiogiai įvardinti, kiti nuspėjami iš jų 
kūrybos citatų, parafrazių, gyvenimiškų aliuzijų. galima 
sakyti, kad gvidas sugeba poetiniu paskyrimu padėko-
ti tiems žmonėms, kurių gyvenimas ir darbai jį įkvėpė, 
formavo jo kartą, pasaulėvaizdį, pažiūras. galvoju, kad 
poetas jautė turintis garbę ir džiaugsmą, o gal ir likimiš-
ką pareigą juos pagerbti. Nesiekiu čia pernelyg nagrinėti, 
kurie paskyrimai geriau pavyko, kurie prasčiau. Skaitykit, 
spėliokit ir spręskit patys. o aš palinkėčiau, kad į Neka-
lendorinių šventųjų pulkelį būtų priimta viena žemaitijos 
dukra – Skuode gimusi ir ilgai ten gyvenusi poetė Danu-
tė paulauskaitė. Stojiška poetės laikysena, pagarba aukš-
tosioms pasaulio vertybėms tikrai daro ją vertą skaityti, 
studijuoti, gėrėtis. Kas, jei ne talentingų žemaičių kultūros 
draugija, sugebės savo dvasios sesers kūrybai paskirtą gy-
venimą pakylėti Aukščiausiojo sosto link.

gerą įspūdį palieka ir meninis Nekalendorinių šventųjų 
vientisumas. Knygai iliustruoti panaudoti gvido latako 
piešiniai. Ir kartais netgi sunku pasakyti – ar tai piešinys 
paryškina eilėraščio gyvastį, ar eilėraštis kartais yra žodinė 
piešinio variacija. Atsiverskit – patys pamatysit.

gvido poezijos skaitytojas jaučia gyvą pulsą, jam tie-
siog leidžiama pajusti, kaip išgyvenimas tampa eilėraščiu, 
kaip žodis tampa poezija. Tokia gyvo dalyvavimo patirtis 
šiuolaikiniam žmogui ypač brangi.

pamenu, vienam eilėrašty gvidas prisipažino, kad yra 
gimęs sekmadienį. pagal liaudiškus įsitikinimus, tai yra 
laimingas žmogus. o ar pamenat tas paslaptingos jėgos 
kupinas eilutes iš vienos brolių grimmų pasakos:

Miškų dvasia tenai tu gyveni
Kur girios medžiai tankūs ir seni.
Ateik ir pasirodyk tam, 
Kas gimęs yr sekmadieny šventam...

matyt, kad išgirdo toji Dvasia, ir pasirodė. Tegul veda 
ir toliau.


