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Jonas Aničas

Petras Vileišis
ir Jonas Basanavičius

J

ie buvo vienmečiai, atėję į pasaulį tais pačiais 1851
metais: Petras – sausio 25 d., Jonas – lapkričio 23 d. Jie
buvo vienodos socialinės kilmės – iš valstiečių luomo.
Jie buvo ryškiausios antrosios XIX a. pusės – XX a. pradžios lietuvių tautinio sąjūdžio figūros. Juos siejo nuosekli kova už lietuvybę – prieš rusinimo politiką ir polonizaciją. Pamatinė abiejų vertybė buvo tauta ir jos kultūra.
Abu buvo aukštos intelektualinės brandos asmenybės.
Jie beveik kartu baigė gyvenimo kelionę: Petras – 1926 m.
rugpjūčio 12 d., Jonas – 1927 m. vasario 16 d.; amžinojo
atilsio abu atgulė tame pačiame „smėlio kalnely“ Rasų
kapinėse. Deja, gyvenimo mokytoja istorija juos išskyrė:
vienam teko aukščiausias tautos patriarcho titulas, kitam – tolydžio besikaupiančios laiko apnašos.

Didieji mužiksūniai1

Mykolas Biržiška mužiksūniais pavadino iš sodžiaus
kilusią lietuvių šviesuomenę, kuriai likimas lėmė istorinę Lietuvos kėlėjų misiją. Pirmoji šios šviesuomenės
karta buvo, pasak M. Biržiškos, „...didieji mužiksūniai –
Daukanto ir Valančiaus darbo prailgintojai, parėmėjai
ir kėlėjai – Petras Kriaučiūnas, Jonas Basanavičius, Pet
ras Vileišis, Vincas Pietaris“2. M. Biržiškai antrindamas
Vincas Mykolaitis-Putinas, dar pridėjęs Joną Šliūpą, pabrėžė, jog ši karta „...nutiesė naujai lietuvių visuomenei
pagrindus“3.
Kas mužiksūnius padarė susipratusiais lietuviais?
Kokios buvo objektyviosios tautinės jų savimonės ištakos?
Juos išugdė XIX a. vidurio Lietuvos sodžius, kur
šiaudais dengtose gryčiose ir sunkiais tautinės priespaudos laikais skambėjo lietuvių kalba, buvo gyva lietuviška dvasia. „Jei nori atrasti lietuvį šiandieną, / Ieškok,
kur aprūkę šiaudiniai stogai“, – sakė Maironis. Niekas
specialiai nepratino sodiečių būti lietuviais; jų tautiškumas reiškėsi kaip įgimtas prisirišimas prie tėvų žemės,
papročių, tradicijų. Gimtasis Petro Vileišio Medinių sodžius buvo lietuviškas kaip aukso grynuolis. Tad buvo
visiškai natūralu, kad paauglys Petras Panevėžio gimnazijoje atsisakė sulenkinti savo pavardę (Wileiszko arba
Wilejszewicz), o Šiaulių gimnazijoje vietoj „graždanka“
spausdintos maldaknygės pasirinko prancūzišką. Kaip
priesaika savo kraštui skamba devyniolikmečio Petro
Vileišio ištarti žodžiai išvažiuojant mokytis į Peterburgą: „Brangi tėvyne, kol būsiu gyvas, dirbsiu tavo labui.“
Toks pat lietuviškas buvo ir Jono Basanavičiaus gimtasis
Ožkabalių sodžius, nulėmęs jo likimą. Autobiografijoje

jis rašė: „Gimęs ir užaugęs tyrai lietuviškame kampe, aš
jau nuo pat mažų dienų, po tėvų įtekme, buvau pradėjęs
savyje lietuvišką gaivinti dvasią.“4

S a n k t P e t e r b u r g a s – M a s k va

Būsimųjų atgimimo grandų įsisąmonintas tautiškumas,
galima sakyti, aukščiausią brandą pasiekė einant aukštuosius mokslus. Intelektualinis brendimas padėjo giliau
suvokti tragiškas tautinės priespaudos pasekmes tautos
likimui. Todėl logiškas buvo apsisprendimas – eiti Lietuvos keliu.
Petras Vileišis Peterburgo universitete studijavo matematiką (1870–1875); galutinai apsisprendęs pasirinkti
inžinerinę profesiją, studijas tęsė Peterburgo kelių inžinierių institute (1876–1880). Profesijos paieškų rūpesčiai
neužgožė jaunuolio tautinių aspiracijų, jis atsiduoda
kovai už caro valdžios draudžiamos ir slopinamos lietuviškos spaudos laisvę. Pirmas žingsnis buvo ranka
rašyto laikraščio Kalvis melagis leidimas (1875 12 01 –
1876 03 01). Svarbus laimėjimas buvo Petro Vileišio parašytos ir 1876–1878 m. legaliai išleistos lietuviškos knygelės lotyniškomis raidėmis: Apsakinėjimas apie Žemę ir
atmainas oro, Dvi labai naudingos šnekos ir trumpas pasakojimas apie iškalas, I. Jurgis Stefensonas; II. Pas mus ir kitur,
Jons ir Aniutė, taip pat Petro Vileišio rūpesčiu – Lauryno
Ivinskio 1878 metų kalendorius. Reikėjo didelio atkaklumo ir užsispyrimo siekiant gauti cenzūros leidimus knygelėms spausdinti. Šie leidinėliai parodė, kad spaudos
draudimas nėra nenugalima kliūtis, stojusi skersai kelio
lietuvių tautiniam atgimimui. Pasak V. Mykolaičio-Putino, tai „...buvo lyg pirmieji didžios idėjos pranašai“5.
Jonas Basanavičius, 1873 m. baigęs Marijampolės
gimnaziją, tais pačiais metais įstojo į Maskvos universitetą. Du semestrus pastudijavęs Istorijos ir filologijos fakultete, pereina į Medicinos fakultetą. Lygiai kaip Petras
Vileišis Peterburge, taip Jonas Basanavičius Maskvoje,
nesitenkindamas pasirinktos profesijos dalykų studijomis, ima reikštis kaip susipratęs lietuvis, besidomintis
savo tautos praeitimi. Autobiografijoje vėliau parašys:
„...vaikštinėjau į universiteto ir Rumiancevo muziejaus
bibliotekas, kur, radęs daug įdomių veikalų apie Lietuvą, pradėjau jau tuomet gilyn ir gilyn į lietuvių praeitį
bristi... Susirinkau nemažai medžiagos didž. kunigaikščio Keistučio6 gyvenimui aprašyti.“7
Sumanymas parašyti ir išleisti veikalą apie Lietuvos
didįjį kunigaikštį Kęstutį, matyt, Jonui Basanavičiui tapo
pretekstu susipažinti su Petru Vileišiu. Šaltiniuose neras-
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ta duomenų, kaip ir kada J. Basanavičių pasiekė žinia
apie Peterburge P. Vileišio legaliai išleistas lietuviškas
knygeles lotynišku raidynu. Gavęs šią žinią, jis, be abejonės, galvojo tą pat daryti Maskvoje, pasinaudodamas
P. Vileišio patirtimi ir atitinkama parama. J. Basanavičiaus biografas Adolfas Nezabitauskis pastebi: „Petro
Vileišio tarpininkaujamas, dr. J. Basanavičius tuo metu
norėjo spausdinti savo studijėlę apie Kęstutį.“8 Minėtu
pretekstu prasidėjęs bendravimas tęsėsi visą likusį J. Basanavičiaus studijų Maskvos universitete laikotarpį, gerokai išsiplėtė bendravimo tematika įvairiais lietuvybės
klausimais, o abu jaunuoliai abipusiai vienas kitą brandino būsimiems darbams tautinio atgimimo dirvonuose.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštyne saugoma 14 studento Petro Vileišio
laiškų studentui Jonui Basanavičiui, rašytų 1876–1879
metais. J. Basanavičiaus laiškai P. Vileišiui dar nerasti
arba neišliko. Kaip matyti iš „pirmojo“ laiško, datuoto
1876 m. balandžio 20 d., susirašinėjimas buvo jau anksčiau prasidėjęs, tačiau nustatyti tikslios pradžios neįmanoma, nes dalis P. Vileišio laiškų taip pat dar nerasta arba
neišliko. Čia naudosimės minėtais Petro Vileišio laiškais,
išspausdintais Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
išleistuose P. Vileišio Rinktiniuose raštuose (2004).
Petras Vileišis laiškus rašė lenkiškai ir todėl jautė
pareigą dėl to pasiteisinti prieš Joną Basanavičių: „...nes
nelabai gerai moku lietuvių kalbą, neišmanau, kaip ji
sudaryta.“9 J. Basanavičius to meto lietuvių kalbos rašybą geriau išmanė, nes Marijampolės gimnazijoje buvo
lietuvių kalbos pamokos, o P. Vileišio lankytoje Šiaulių
gimnazijoje nebuvo. Petras Vileišis džiaugiasi J. Basanavičiaus lietuvių kalba rašomais laiškais ir prašo: „Rašyk
man visada lietuviškai – man didelis malonumas skaityti Tavo laiškus, parašytus sodria Algirdo kalba...“ Ir čia
pat suabejoja: „Bet... ar Algirdas ir Keistutis kalbėjo lie-
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tuviškai?“10 Beje, J. Basanavičius taip pat nevengė lenkų
kalbos – savo autobiografines pastabas studijų metais
užsirašinėjo lenkiškai.
Dominuojanti Petro Vileišio ir Jono Basanavičiaus
susirašinėjimo tema buvo lietuviškų knygelių lotynišku raidynu rengimas ir leidimas, turint aiškų tikslą –
pralaužti lietuviškos spaudos draudimo sieną ir plėtoti
„gaspadorių sodiečių“ švietimą. P. Vileišis rašė apie legaliai Peterburge išleistas knygeles ir pasiryžimą rengti
naujas, glaustai nušvietė jų turinį, reiškė pasitenkinimą,
kad J. Basanavičius jomis domisi ir mielai sutinka platinti tarp Maskvos lietuvių, aptariamos knygelių kainos
ir persiuntimo kaštai. Antai knygelės Dvi labai naudingos
šnekos ir trumpas pasakojimas apie iškalas J. Basanavičius
paprašo atsiųsti net 200 egzempliorių, kitų – po mažiau.
Matydamas didelį J. Basanavičiaus susidomėjimą
Lietuvos praeitimi, P. Vileišis ragino kolegą parašyti ką
nors iš Lietuvos istorijos ir konkrečiai – apie Kęstutį, o
jis pasirūpinsiąs cenzūros leidimu išspausdinti. Raginimą pakartoja keletą kartų: 1876 m. lapkričio 25 d. laiške:
„Mes, Peterburgo piliečiai (t. y. Peterburgo lietuviai studentai – J. A.), dedame į Tave nemažai vilčių. Ne vienas
laukiu Tavo brošiūros [apie Kęstutį]“11; 1877 m. balandžio 29 d. laiške: „Ką veiksi vasarą? Parašyk ką ir atsiųsk.
Kariauti su cenzūra pasižadu aš“12; 1877 m. birželio 14 d.
laiške: „Sukurk ką nors savarankiškai, ką būtų galima
išleisti atskirai, o dėl leidimo gali pasikliauti manimi.“13
Tokį atkaklų P. Vileišio siekimą, kad J. Basanavičius
„ką nors“ parašytų, lėmė tvirtas jo nusistatymas maksimaliai pasinaudoti iškovota galimybe legaliai plėtoti
šviečiamąjį darbą. Tam tikslui reikėjo rasti ir įtraukti
kuo daugiau žmonių, galinčių rašyti įvairiais mokslo
populiarinimo klausimais. Viename laiške P. Vileišis teiraujasi, gal J. Basanavičius pažįstąs ką nors Kazanėje ar
Charkove, kur taip pat studijavo lietuviai, kas galėtų ir
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norėtų rašyti knygas14. P. Vileišis paaiškina kolegai, kaip
jis siekiąs įveikti cenzūrą: „Knygeles renkuosi vadovaudamasis šiais dalykais: 1) kad Cenzūros valdyba neturėtų jokios galimybės priekaištauti, jog pavojingas turinys,
2) kad jai kuo sunkiau būtų uždrausti tokias knygeles
publikuoti – jų reikalingumas negali kelti jokių klausimų.“ P. Vileišis rašė tikįs, kad šiuo keliu einant būsianti
galutinai pralaužta spaudos draudimo siena: „Žiūrėk,
palaukime šitaip dar truputį, gal ir mums nušvis saulelė, juk galų gale turi kada nors nušvisti.“ (1879 m. kovo
10–22 d. laiškas)15 Deja, toji siena tuomet dar nebuvo
pralaužta, tačiau jos tvirtumu jau suabejota.
Kai bendravimas pasiekė tam tikrą tarpusavio supratimo lygį, Petras Vileišis atvirai išsakė savo širdies sopulį
dėl gimtojo krašto padėties. Jonas Basanavičius skaitė šias
kartėlio kupinas laiško, datuoto 1878 m. gruodžio 13 d.,
eilutes: „...kaip nenuleisti rankų, pažvelgus aplink save.
Štai turiu baigti institutą, ir su Dievo pagalba jį baigsiu,
galbūt po dvejų metų būsiu inžinierius, būsiu materialiai aprūpintas, bet kas iš to, koks iš to džiaugsmas mano
kraštui, jeigu aš kartais gersiu šampaną. Stebint mūsų
krašto gyvenimą ne kartą mane buvo apėmęs pasiutimas,
beveik beprotystė, nes matai, į kokią prarają viskas nusirito, o ištraukti – ha! Jauti, kad esi bejėgis šito padaryti.“
Toliau P. Vileišis samprotauja dėl pasirinkimo profesijos,
kuri, jo nuomone, lietuviui būtų tinkamiausia – leistų išsaugoti tautinę tapatybę ir darbuotis savo krašto labui.
Jis rašo: „Būdamas lietuvis nė vienam lietuviui nelinkiu
tarno karjeros, kur reikia išsižadėti paties savęs, užslopinti savo tautinę dvasią, išsižadėti savo gimtosios kalbos ir
niekada jos apie save negirdėti, visada dirbti kitų naudai,
nors ir už atlyginimą.“ P. Vileišio nuomone, tokią laisvę
tautiečiui gali suteikti verslininko profesija16.
Šaltiniuose nėra tiesioginio atsakymo į klausimą, ar
studentams Petrui Vileišiui ir Jonui Basanavičiui tada
pavyko susipažinti asmeniškai. Juk stiprus bendrų tautinių vertybių išpažinimas neabejotinai skatino susitikti.
Nesant duomenų, sunku ką nors pasakyti apie J. Basanavičiaus ketinimus. Kaip matyti iš P. Vileišio laiškų, jam
rūpėjo šis klausimas ir jis nuolat jį kėlė. Antai 1876 m.
balandžio 20 d. laišką baigia žodžiais: „O dabar iki pasimatymo, kai susipažinsime asmeniškai.“17 Vėliau dar
keletą kartų apie tai užsiminė, o 1878 m. gegužės 18 d.
datuotame laiške rašo: „Aš būsiu pas Jus Maskvoje pravažiuodamas – vykstu vasaros darbams prie kelių tarp
Oriolo ir Vitebsko. Ketinu išvažiuoti sekmadienį iš ryto,
o pas Jus būsiu pirmadienį apie 8-ą ar 9-ą. Iš stoties atvažiuosiu tiesiai pas Tave. Būk namuose.“18 J. Basanavičius savo autobiografiniuose užrašuose užsirašė: „10 ½
przyjazd z Peterburga P. Wilejszisa.“19 Laiško turinys
leidžia daryti prielaidą, kad tai buvo ne pirmas jųdviejų
susitikimas.
1878 m. gegužės 18 d. P. Vileišio laiškas yra paskutinis mūsų dienas pasiekęs šių dviejų studentų susirašinėjimo liudytojas. Taigi, kaip minėta, 14 laiškų. Nors
šaltinis ir vienpusiškas (vien Petro Vileišio laiškai), tačiau
leidžia padaryti kai kuriuos apibendrinimus. Būsimųjų
tautinio atgimimo milžinų susipažinimas ir bendravimas buvo reikšmingas ir jiems abiem, ir tam istoriniam
reikalui, į kurį likimas juodu įrikiavo. Nesunku suvokti,

4

jog Jonui Basanavičiui imponavo Petro Vileišio pradėta
kova už lietuviškosios spaudos laisvę, pirmieji jo šviečiamojo darbo žingsniai, gilus susirūpinimas okupacijos
gniaužtuose vargstančio gimtojo krašto likimu. Petrą Vileišį žavėjo Jono Basanavičiaus užmojai tyrinėti Lietuvos
senovę ir panaudoti tautinės sąmonės ugdymui. Bendravimas brandino būsimuosius didelius vyrus ir piliečius,
rengė tolesnei visuomeninei tautinei veiklai.

Au š r i n i n k a i : s k i rt i n g a s Au š r o s
p r o g r a m o s s u p r at i m a s

Medicinos studijas J. Basanavičius baigė 1879 m. Nors
buvo paliktas universitete rengtis profesūrai, tačiau, negavęs stipendijos, profesionaliam darbui nusprendė išvykti į Bulgariją. Ši šalis J. Basanavičių traukė tuo, kad po
1877–1878 metų Rusijos–Turkijos karo prasidėjo bulgarų
tautos atgimimas, iš kurio jis tikėjosi daug pasimokyti.
Be to, J. Basanavičius buvo susidraugavęs su bulgarais,
studijavusiais mediciną Maskvos universitete; savo šalyje užėmę atsakingas pareigas, jie kvietė J. Basanavičių
ir padėjo įsikurti.
Bulgarijos sostinę Sofiją Jonas Basanavičius pasiekė 1880 m. vasario 1 d. Vėliau autobiografijoje parašys: „...manyte nemaniau, jog senovės trakų žemėje
teks ilgiau apsigyventi.“20 Apsigyveno net 25-eriems
metams: 1880–1882 m. buvo Lompalankos miesto ligoninės direktorius ir apygardos gydytojas; 1882–1884 m.
gilino medicinos studijas Prahoje; 1884 m. vedė Čekijos
vokietaitę, prancūzų kalbos mokytoją, Gabrielę Eleonorą Mohl (1861–1889); 1884–1885 m. dirbo Elenos mieste;
1885–1892 m. – vėl Lompalankoje; 1892–1905 m. – Varnoje. 1891 m. gavo Bulgarijos pilietybę21.
Autobiografijoje J. Basanavičius išskiria gyvenimą
Prahoje, pabrėždamas: „Apsigyvenimas Prahoje mano
gyvenime turi dideliausią reikšmę, kuri ne vien man yra
svarbi, bet iš dalies visai Lietuvai. Čia, neperdėjus galima
būtų sakyti, stovėjo lietuvystės atgimimo vygė, iš kurios
sušvito Auszra“22.
J. Basanavičiaus biografas A. Nezabitauskis tvirtina:
„...jis yra neabejotinas ir vienintelis Aušros idealų kūrėjas.
Jo dvasia yra nudažytas visas Aušros laikraštis... Sukurdamas Aušrą, dr. J. Basanavičius ne tik davė mūsų tautai
pirmą lietuvišką laikraštį, bet ir gausiai pabėrė tų tautinių idėjų, kurios vėliau taip vaisingai ir gražiai sužydėjo
atgimstančios Lietuvos veikėjų širdyse.“23
Taip A. Nezabitauskis rašė 1938 metais. Tada Jono
Basanavičiaus asmenybė buvo gerokai mitologizuojama. Po 1926 m. gruodžio 17-osios valstybinio perversmo
susiklostė politinė konjunktūra, skatinusi hiperbolizuoti
šios asmenybės nuopelnus. Mat nepopuliariam autoritariniam režimui buvo reikalingi atitinkami autoritetai
kaip moralinė atrama – „tautos vado“ įvaizdį turėjo nušviesti ir įprasminti „tautos patriarcho“ spinduliai. Tada
sukerojo tokios klišinės frazės: „tautinio atgimimo patriarchas“, „lietuvių aušros tėvas“, „tautinio atgimimo
romantikos tėvas“ ir pan24. Tokioje atmosferoje autorius,
matyt, negalėjo išvengti „prirašinėjimų“ Jono Basanavičiaus biografijoje, juo labiau, kad ir pats J. Basanavičius
autobiografijoje, kaip matėme, nevengė savo vaidmens
sureikšminimo.
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Aušros idėją subrandino ne vienas asmuo; ją brandino būrys Rusijos universitetuose studijavusių lietuvių
studentų, tarp jų – ir Petras Vileišis bei Jonas Basanavičius. Jau minėtą P. Vileišio su bendraminčiais Peterburge
1875–1876 m. leistą laikraštėlį Kalvis melagis Juozas Tumas-Vaižgantas įvertino kaip pirmutinį grūdą į tautinę
lietuvių dirvą, sudaiginusį Aušrą. 1882 m. balandį P. Vileišis kartu su Maskvos universiteto studentais Jonu Šliūpu ir Jonu Spūduliu (ten jis, 1880 m. baigęs Peterburgo
kelių inžinierių institutą, pradėjo profesinį darbą) svarstė
legalaus lietuviško laikraščio leidimo klausimą. Jie įteikė
valdžiai prašymą spausdinti Vilniuje savaitraštį Mūsų
amžius25. Tačiau leidimas nebuvo gautas ir tada nutarta leisti nelegalų laikraštį. Buvo numatyti būsimojo laikraščio bendradarbiai: Petras Vileišis, Jonas Šliūpas, Stanislovas Didžiulis, Vincas Pietaris, Mikalojus Akelaitis,
Pranas Smilgius, Mečislovas Davainis-Silvestraitis ir kiti.
Kaip pastebi istorikas Jonas Dainauskas, Mažosios Lietuvos veikėjas ir spaustuvininkas Jurgis Mikšas, susisiekęs
su Jonu Šliūpu ir Petru Vileišiu, laišku kreipėsi į Joną
Basanavičių dėl nelegalaus lietuviško laikraščio leidimo
Ragainėje. Jo redaktoriumi būtų J. Basanavičius, o visus
spaudos reikalus vietoje tvarkytų J. Mikšas. Laikraščio
pavadinimą pasiūlė J. Šliūpas, kuris jau buvo bendradarbiavęs Maskvos lietuvių studentų 1880–1881 m. leistame
hektografuotame laikraštėlyje Aušra26.
Pirmasis Aušros numeris išėjo 1883 m. kovą. Jonas
Basanavičius, kaip redaktorius, parašė Priekalbą, kurioje
pabandė išdėstyti Aušros programą. Remdamasis žinomu senovės romėnų posakiu, kad Homines historiarum
ignari semper sunt pueri (Žmonės, nežinantys istorijos,
visada lieka vaikais), jis taip suformulavo svarbiausią
Aušros uždavinį: „...laikraštis mūsų bus tik svietiškas, ir
pagal išteklių, ir pajėgas mūsų atgabens žinias tik iš vi-
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satinio mokslo. Tas žinias suteikdami skaitytojams, mes
daugiausiai rūpinsimės išplatinti tarp brolių žinias apie
savo giminės (tautos) senovės veikalus [darbus], o taipogi apie reikalus mūsų, kaipo lietuvių, šiose gadynėse.“27
Iki 1886 m. išėjo 40 mėnraščio numerių. Atsakingaisiais
redaktoriais, be Jono Basanavičiaus, dar buvo Jonas Šliūpas, Jurgis Mikšas ir Martynas Jankus.
Į Petro Vileišio rankas pirmieji Aušros numeriai pateko jam būnant Belgijoje komandiruotės reikalais. P. Vileišis išsirūpino valdžios leidimą Aušrą gauti legaliai per
Peterburgo paštą. Matyt, gaudavo ne vieną egzempliorių, nes jų užtekdavo ir nelegaliai platinti, ir dovanoti
patikimiems asmenims.
Savo santykius su Aušra Petras Vileišis grindė ir kaip
bendradarbis, ir kaip mecenatas: rengė ir siuntinėjo publikacijas, rėmė pinigais. Aušra savo ruožtu dėmesingai
rėmė P. Vileišio šviečiamąją veiklą, spausdino jo straipsnius, skelbė knygelių recenzijas28.
Kita P. Vileišio santykių su Aušra linija – pastangos
sukonkretinti jos programą ir pakoreguoti taktiką. P. Vileišio netenkino J. Basanavičiaus suformuluotos romantinės lietuvių sąjūdžio gairės. Tautos kėlimą J. Basanavičius suprato kaip ekspresyvų lietuvių tautos praeities
vaizdavimą. Tam turėjo tarnauti jo „trakologija“ – hipotezė apie lietuvių kilmę iš senųjų Europos trakų ir frygų
kultūros. Autobiografijoje rašė: „...aš prirodau, jog toji
didi senovės tauta buvo ta pati, kaip ir lietuviai, ir jog
mes šiandien esame tik menka liekana, gyva, žalia atauga
nuo prosenoviško trakų kamieno.“29 Pasak kultūrologės
Aušros Jurgutienės, romantinės vaizduotės galia J. Basanavičius norėjo lietuvius apdovanoti aukštos kilmės
dokumentu ir taip sužadinti stipresniųjų kaimynų sunaikintą ir užslopusią tautinės savigarbos jauseną. Nors
J. Basanavičiaus „trakologija“ buvo nemoksliška ir ideologiškai angažuota, ji, mokslininkės nuomone, su kaupu
pasiekė tikslą: Aušros publikacijos sukrėtė lietuvius, įžiebė tautinį sąmoningumą, jų norą sukurti savo kultūrinį
ir valstybinį būvį30.
Petras Vileišis, kaip matėme, neignoravo tautos istorinės praeities ir kalbos meilės reikšmingumo tautinei
savimonei žadinti, tačiau jo racionaliam mąstymui vien
to neužteko. Tokia Aušros programa jam atrodė pernelyg siaura; jis siūlė eiti tautiečių būties ekonominės, socialinės ir kultūrinės pažangos skatinimo keliu. 1884 m.
P. Vileišis nusiuntė J. Šliūpui, tada redagavusiam Aušrą,
savo Credo, kur išdėstė tokią laikraščio programą: šviesti
tautiečius, skleisti mokslo žinias, teikiant pirmenybę žemės ūkio mokslui, „nes Lietuva kraštas ūkiškas“; gimtąja
kalba supažindinti gyventojus su įstatymais bei valdžios
potvarkiais, nes „žinia rėdos [valdžios] paliepimų svarbu
dėl kožno lietuvio“; kadangi „jokia ūkė negali apsieiti be
maino ir amato, turi būti šaukimas prie tų užsiėmimų...
tas duotų duonos žemės neturintiems“; kadangi „šviesūs
mūsų krašto žmonės išblaškyti svetur – šaukimas jų į
kraštą“; didžiai svarbu pažinti savo žemės turtus; vienytis bendram darbui, nes vienybėje – jėga31.
Ši P. Vileišio Aušrai pasiūlyta programa – tipiškas
pozityvistinių nuostatų sąrašas, kur visuomeninės tautinės veiklos pagrindą sudaro žmonių švietimas, amatų,
prekybos ir pramoninės gamybos plėtojimas, visų tautos
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jėgų jungimas į vienybę. Čia nėra politinių reikalavimų
visuomeninės santvarkos klausimais, nėra minties apie
priešinimąsi carinės Rusijos okupacijai. Tokia revoliucinė programa dar nebuvo pribrendusi, praėjo dar keliolika metų, kol tokią programą 1896 m. paskelbė Lietuvos socialdemokratai. Tačiau, nepaisant šio „ribotumo“,
P. Vileišio pozityvistinė programa atitiko realią pobaudžiavinę to laiko Lietuvos padėtį, ypač jos ūkio raidą.
Tiesa, tos jo nuostatos Aušroje kažkodėl nebuvo paskelbtos, tačiau laikraštyje jos pradėjo įsipilietinti. Keli Aušros
autoriai visai nepriklausomai nuo P. Vileišio Credo, kalba apie tą pat: ragina remti ir palaikyti Lietuvos ekonominės bei socialinės raidos tikrovėje atsirandantį naują
reiškinį – lietuvį prekybininką, verslininką, amatininką.
Taigi kitaip nei tie aušrininkai, kurie manė, kad tautinis
lietuvių atgimimas apsiribos vien tautine kultūra, Petras
Vileišis ir jo bendraminčiai dėjo pamatus socialekonominei programai, be kurios tautinio atgimimo sąjūdis
nebuvo įmanomas.

Lemtingas Petro Vileišio
kvietimas

Išskirtinis P. Vileišio nuopelnas tautiniam atgimimui
buvo jaunosios lietuvių inteligentijos telkimas Vilniuje,
jam 1898 m. pradėjus didžiąją lietuvybės gaivinimo akciją istorinėje Lietuvos sostinėje. P. Vileišis ir jo bendraminčiai visur ieškojo išsibarsčiusių lietuvių inteligentų,
susirašinėjo su jais, kvietė į Vilnių tautinio darbo dirbti.
Jo pastangų dėka 1900–1905 metais iš įvairių vietų į Vilnių atvyko daug jaunų lietuvių, pasiryžusių darbuotis
žadinant lietuvybę, tarp jų – Povilas Višinskis, Gabrielė
Petkevičaitė-Bitė, Julija Žymantienė-Žemaitė, Gabrielius
Landsbergis-Žemkalnis, Marija Pečkauskaitė, Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Smetona, Mykolas Biržiška,
Konstantinas Šakenis, Jurgis Šaulys, Antanas Staugaitis,
Pranas Mašiotas, Liudas Gira, Kazys Puida, Ona Pleirytė-Puidienė ir kiti.
Ši P. Vileišio misija, galima sakyti, lemtingai paveikė ir Jono Basanavičiaus gyvenimą. P. Vileišis gerai
suvokė, kad šio žymaus aušrininko vieta turėtų būti
Lietuvoje, kur plėtojasi reikšmingi tautinio atgimimo
įvykiai. Todėl jis imasi žygių, kad J. Basanavičius iš Bulgarijos grįžtų į Tėvynę. Pirmasis žingsnis buvo Vilniaus
žinių redakcijos 1904 m. gruodžio 2 d. laiškas-pranešimas, adresuotas „Jo Sveikatai J. Basanavičiui“. Jame
pranešama, jog netrukus bus pradėtas leisti pirmasis
lietuviškas dienraštis Vilniaus žinios, reiškiama viltis,
kad „prakilniausieji mūsų žmonės tikrai padės atlikti tą
šventąjį darbą“, ir kviečiama bendradarbiauti. Jonas Basanavičius entuziastingai sutiko šią žinią ir atsakė Petrui
Vileišiui 1904 m. gruodžio 11 d. laišku: „Brangus brolau!
Tavo „pranešimą“ apie Vilniaus žinias, kaip ir kvietimą
ant darbo, mano „sveikatai“ (sic!) adresuotąjį, gavau,
ačiū! Aš buvau seniai girdėjęs apie daleidimą Tau... išleidinėti liet. laikraštį, ale iš priežasties sunkios ligos, kuri
pastarame laike mane kankina, atsiliept negalėjau ir ištart Tau mano geriausius linkėjimus šiame dalyke velijamus, idant Tau sektųsi kuo geriausiais varyt tą darbą
ant lietuviškųjų dirvonų, kurį mes užrubežėje pirm tiek
metų buvom pradėję. Šiandien laimingesnei Lietuvoje

virtus gadynei, ir laikraštiškasis darbas bus lengvesnis,
o dvasiškosioms pajėgoms Lietuvoje pasidauginus, bus
ir spartesnis. Ailion Tavo sandarbininkų stot laikau ir aš už
tautiškąją pareigą (kursyvas mano – J. A.), tik, broluži, turi
žinoti, jog mano sveikata – scil. nervai – labai sumenkusi,
ir man labai sunku yra intensyviškai smegenų darbu užsiiminėtie. Žinoma ir suprantama, ką galėsiu, prirengsiu,
o parašęs – prisiųsiu. Tik daug nog manęs tuom tarpu
nelauk. Dar kartą sakau – džiaugiuosi, kad Tu apsiėmei
šitą šventą dėl mūsų darbą valiotie! Faveant superi tuis
conatibus! [Tepadeda dievai tavo sumanymams!] Tave
mylintis B.“32
Petrą Vileišį nudžiugino Jono Basanavičiaus nuotaika ir nusistatymas. Kitame laiške J. Basanavičius jau konkrečiai pareiškė ketinimą grįžti Lietuvon ir prašė P. Vileišį sutikimo jo namų adresu išsiųsti savo biblioteką: „...ar
galėčiau ant Tavo adreso išsiųsti mano knygyną, nes ko
kito Vilniuje pažįstamo neturiu.“33
P. Vileišis atsakė laišku, datuotu 1905 m. balandžio
12 d.: „Labai aš džiaugiuosi iš Jūsų pasižadėjimo Vilniun
grįžti. Aš džiaugiuosi, o ir visi kiti lygiu būdu. Duok
Dievi, kad tas įvyktų.“ O dėl knygų išsiuntimo į Vilnių
rašė: „Žinomas dalykas, knygas ant mano vardo galiate
siunsti. Adresas: Вильно, Инжинеру Вилеишису.“34
Išgyvenęs Bulgarijoje ketvirtį amžiaus, Jonas Basanavičius iš Varnos į Lietuvą leidosi 1905 m. gegužės 30 d.
Pakeliui užsuko į pamėgtą Francensbadeno kurortą ir
apie penkias savaites stiprino sveikatą. Po to kelionę tęsė
pro Leipcigą, Hanoverį, Hamburgą. Čia buvo susvyra-
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vęs: kaip rašė autobiografijoje, „...ilgai svarsčiau klausimą, ar neplaukti garlaiviu Amerikon“35. Dvejonėms išsisklaidžius, kelionę tęsė pro Berlyną, Karaliaučių, liepos
29 d. atvyko į Tilžę, o liepos 31 d., lydimas pasitikti iš
Garliavos atvykusio seno pažįstamo vaistininko Kazimiero Aglinsko, garlaiviu išplaukė į Kauną. Iš autobio
grafijos: „Per Jurbarko rusų muitinę laimingai perėjęs,
leidausi Kauno link, kur tą dieną apie 12 val. naktį atvykau.“36 Kaune neužsibuvo, rugpjūčio 1 d. sėdo į traukinį ir 6 val. 15 min. vakaro atvyko į Vilnių. Vos atvykęs,
pirmiausia aplankė Gedimino pilį.
Savo pirmąsias dienas Vilniuje J. Basanavičius auto
biografijoje aprašė taip: „Ant rytojaus (t. y. rugpjūčio
2 d. – J. A.) tuojau apsilankiau Vilniaus žinių redakcijoj ir
susipažinau su G. Landsbergiu, J. Kriaučiūnu ir kt. 3 d.
apsilankiau Vilniaus viešoje bibliotekoje ir muziejuje ir
susipažinau su D. Daugėla ir Dobrianskiu, bibliotekos
direktoriais, o pietus valgiau su Petru Vileišiu, Puida ir
Kriaučiūnu bajorų vasaros klube; 4 d. persikėliau iš neramaus Belle vue hotelio į Niškovskio viešbutį, kuriame
man vėliau ilgai gyventi teko, tą pat dieną buvau su vizita pas P. Vileišį Antakalnyje ir Žvėryne – vaikštynių.“37

D u ta u t i n i o at g i m i m o m i l ž i n a i
revoliucijos verpetuose

Į Tėvynę po daugelio metų sugrįžęs Jonas Basanavičius
pateko tiesiai į revoliucinių įvykių verpetą. Nors buvo
nestiprios sveikatos, greit apsiprato ir tapo, galima sakyti, nepakeičiamu lietuvių visuomeninio tautinio judėjimo dalyviu.
Tiesa, šioje vietoje negalima nepaminėti kai kurių
klaidinančių J. Basanavičiaus biografo A. Nezabitauskio teiginių apie grįžusio J. Basanavičiaus vaidmenį
Vilniaus lietuvių visuomeniniame gyvenime. Minėtoje
knygoje Basanavičius jis tvirtino, jog į Vilnių atvykęs
daktaras „...stojo lietuvių judėjimo priešakyje ir pradėjo
vadovauti visam lietuvių darbui“, kad jis „...ėmė judinti
Vilniaus lietuvius“38. Taigi J. Basanavičius Vilniaus lietuvius neva radęs pakrikusius ir apsnūdusius.
Tai buvo akivaizdi netiesa, padiktuota Jono Basanavičiaus asmenybės mitologizavimo tendencijų autoritarinio valdymo sąlygomis. A. Nezabitauskis negalėjo nežinoti, kad nelegali Dvylikos Vilniaus apaštalų draugija
dar 1895–1896 m. pradėjo lietuvybės gaivinimo akciją
Vilniuje, ją gerokai sustiprino 1898 m. Vilniuje įsikūrę
Petras, Antanas ir Jonas Vileišiai, o vėliau ir kiti lietuvių
šviesuomenės žmonės, atsiliepę į Petro Vileišio kvietimą
atvykti į talką lietuvybės gaivinimo darbams „Lietuvos
sostapilėje“. Po atkaklios jų veiklos kai kuriose Vilniaus
bažnyčiose pradėtos laikyti lietuviškos pamaldos, o Šv.
Mikalojaus bažnyčia tapo naujai įkurtos lietuvių parapijos ir tautinio darbo centru. Itin reikšminga tautinio
judėjimo forma tapo slapti, o vėliau ir vieši lietuviškieji
vakarai. Dvylikos Vilniaus apaštalų draugija 1904 m. legalizavosi, įsteigdama Vilniaus lietuvių savišalpos draugiją, po kurios „skėčiu“ toliau plėtojosi lietuvių kultūrinė veikla. Be šio Vilniaus lietuvių įdirbio vienas Jonas
Basanavičius nebūtų galėjęs atlikti reikšmingų darbų39.
Grįžkime prie istorinių įvykių, kurie pasitiko į tėvynę grįžusį Joną Basanavičių. Tų įvykių visuma lietuvių
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istoriografijoje vadinama tautine revoliucija. XX a. pradžioje Rusijos imperijoje subrendo socialinė ir politinė
krizė, kurią pagilino pralaimėjimas rusų–japonų kare.
Krizės apogėjus buvo visą imperiją apėmusi 1905 metų
demokratinė revoliucija, kurios sudėtinė dalis buvo išsivaduojamoji gerokai sustiprėjusi carizmo pavergtų tautų kova.
Lietuvių tautinio išsivadavimo revoliucijos kulminacija buvo Didysis Vilniaus seimas, įvykęs 1905 m.
gruodžio 4–5 d. Idėją jį sušaukti Jonas Basanavičius
priskyrė sau40, bet iš tikrųjų kelią jam praskynė galinga
lietuvybės akcija, o parengė dienraštis Vilniaus žinios.
Beveik 2000 tautos atstovų, pirmininkaujant J. Basanavičiui, priėmė nutarimus, kuriais buvo išsakyti svarbiausi
tautiniai revoliuciniai reikalavimai: etnografinės Lietuvos autonomija su sostine Vilniumi, nemokėti valdžiai
jokių mokesčių, uždaryti degtinės monopolius, neleisti
vaikų į rusiškas mokyklas, neiti į rusų kariuomenę, nesikreipti į jokias buvusias valdžios įstaigas, mokyklose visus dalykus dėstyti lietuviškai, valsčiuose visus reikalus
atlikti taip pat lietuviškai. Seimo dalyvis Mikalojus Katkus labai prasmingais žodžiais išsakė nuotaikas ir viltis,
kuriomis tuomet gyveno kiekvienas susipratęs lietuvis:
„Važiavome namo pakelta dvasia, sutvirtėjusia tautiška
sąmone. Dabar mūsų kraštas ne tik Kauno, Vilniaus ir
Suvalkų gubernijos, bet ir Lietuva: mes tą pareiškėm
rusams savo sostinėje Vilniuje.“41
Nuo revoliucijos smūgių atsikvošėjusi caro valdžia
ėmėsi represijų, kurios neaplenkė ir Vilniaus lietuvių
inteligentų. Lukiškių kalėjime buvo įkalintas Antanas
Vileišis, jam grėsė ištrėmimas, tačiau priimti tokį sprendimą valdžiai, matyt, neužteko įkalčių ir jis po mėnesio
buvo paleistas. Petro ir Jono Vileišių butuose bei Vilniaus
žinių redakcijoje buvo atliktos kratos. Jonas Basanavičius
savo gyvenimo kronikoje 1905 m. gruodžio 30 d. įrašė:
„Man gi kol kas sausu likti pasisekė, nes policija ar negalėjo susekti, kas aš buvęs ir ką veikęs, ar rasit į mane
su bulgarų pasportu kaipo Bulgarijos pavaldinį kibti
nedrįso.“42
Kad ir nuslopinęs revoliuciją, carizmas nebepajėgė
nuslopinti imperijos tautų laisvės siekių. Išplėšusi iš valdžios laisvę spaudai, lietuvių tauta skubėjo pasinaudoti
revoliucijos suteiktomis šiokiomis tokiomis legaliomis
galimybėmis ginti savo kalbą. Reikšminga akcija prieš
lenkinimą per bažnyčią buvo 1906 m. parengtas lietuvių
memorandumas Popiežiui Pijui X De lingua polonica in
ecclesiis Lithuaniae (Apie lenkų kalbą Lietuvos bažnyčiose). Memorandumo sumanytojas ir autorius buvo Jonas
Basanavičius, jį savo visuomeniniu ir moraliniu svoriu
parėmė Petras Vileišis, kartu su kitais pasirašydamas
dokumentą. Memorandumas buvo nusiųstas ir Rusijos
ministrui pirmininkui grafui Sergejui Vitei43.
Tais pačiais 1906 m. Vilniuje įkurtas Lietuvių kalbos
mokymo komitetas, kurį sudarė Vilniaus žinių, Lietuvos ūkininko ir Šviesos laikraščių leidėjai ir redaktoriai Petras Vileišis, Jonas Vileišis ir kun. Juozas Ambraziejus, Vilniaus
lietuvių savišalpos draugijos pirmininkas Povilas Matulionis, Vilniaus kanklių draugijos pirmininkas Gabrielius
Landsbergis-Žemkalnis ir Šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas Juozapas Kukta. Komitetas turėjo rūpintis įves-
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ti lietuvių kalbos mokymą Vilniaus miesto ir Vilniaus
mokslo apygardos mokyklose44.
Didelis įvykis lietuvių judėjime buvo Lietuvių mokslo
draugijos įsteigimas. Tai buvo senos Jono Basanavičiaus
svajonės išsipildymas. Prisiekusiojo advokato Jono Vileišio parengtus draugijos įstatus Vilniaus gubernatorius
Dmitrijus Liubimovas patvirtino 1907 m. vasario 28 d., o
balandžio 7 d. įvyko steigiamasis susirinkimas. Valdybos
(komiteto) pirmininku išrinktas Jonas Basanavičius, vicepirmininku – Jonas Vileišis, iždininku – Antanas Vileišis,
nariais – Antanas Smetona, Juozas Bagdonavičius, Juozas Tumas-Vaižgantas, Povilas Matulionis, Stasys Matulaitis ir Petras Vileišis. Draugijoje susitelkė beveik visa
to meto lietuvių šviesuomenė. Jos veikloje dalyvavo žymūs lietuvių mokslininkai – kalbininkas, etnografas ir
archeologas Eduardas Volteris, kalbininkai Kazimieras
Jaunius, Jonas Jablonskis, Kazimieras Būga, kitų tautybių
mokslininkai Filipas Fortunatovas, Aleksejus Šachmatovas, Janas Baudouinas de Courtenay, Adalbertas Becenbergeris ir kiti45.

D r a u g ą pa ž i n s i b ė d o j e

Petro Vileišio į Vilnių atsivežtas kapitalas, tapęs materialiu tautinio darbo pamatu, maždaug per dešimt metų
tirpte ištirpo. Nė viena sritis, į kurią jis buvo įdėjęs savo
lėšas, nebuvo pelninga. Kaip vėliau rašė sūnėnas Juozas Vileišis, „Fabrikas, spaustuvė, knygynas ir redakcija
davė tik nuostolius. Jauni, neprityrę lietuviai inteligentai
buvo neapsukrūs jo sandarbininkai ir kartais net nelabai
sąžiningi. Ta pamoka, kurią jis teikė lietuviams inteligentams, P. Vileišiui davė didžiulius nuostolius. Bet iš jų
mūsų kultūra ir ypač spauda tik laimėjo.“46
Netekęs lėšų, 1908 m. pradžioje P. Vileišis vėl išvyko į Rusiją tiesti geležinkelių ir statyti tiltų. Naujų darbų pradžia buvo nelengva. Neturint nuolatinės gyvenamosios vietos, šeimą teko palikti Vilniuje. Penki vaikai
ėjo mokslus gimnazijose. Gyvenimui, šeimai išlaikyti ir
inžineriniams darbams pradėti reikėjo nemažai pinigų,
todėl teko skolintis. Susitarė su bičiuliu ir bendražygiu
Jonu Basanavičium, kuris, pardavęs nuosavybę Bulgarijoje, buvo turtingas. Autobiografijoje J. Basanavičius
1908 m. įrašė tokias eilutes: „Balandžio 26 d. važinėjau
į Vilnių (buvo laikinai išvykęs į Kauną – J. A.), kad pas
notarą sustačius aktą apie paskolinimą Petrui Vileišiui 19
tūkstančių rublių 7 proc.“47
Beje, Jonas Basanavičius pajuto pranašumą prieš
Petrą Vileišį ir kurį laiką elgėsi su juo gana nekorektiškai. Pastarajam nesuspėjus laiku įvykdyti finansinio įsipareigojimo, J. Basanavičius rašo jam arogancijos kupiną laišką, kuriame bičiulį netiesiogiai vadina egoistu, o
save – altruistu: „Man tylint, garbingasis p. Petras, rodos,
apie mano egzistenciją ant žemės visiškai užmiršęs, manydamas, kad man gyventi tyru oru užtenka. Egoizmas
gali būti geras daiktas, bet altruizmo užmiršti neužkenktų... Nežinodamas, kada teks pas Abraomą iškeliauti, aš
tuo tarpu rengiuosi dar užsienin gydytis, todėl ir šito
dalyko dėlei reikėtų mums mūsų žemiškus reikalus radikališkai reguliuoti. Mane galima rasti šiomis dienomis iki 12 ir po pietų 4–7 val. namie. Laukiu! Su pagarba
Basanavičius.“48
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Lėšų stoka ir įsiskolinimas privertė P. Vileišį parduoti geležies dirbinių gamyklą, spaustuvę ir knygyną. Autobiografijoje parašė: „Kad išbridus iš skolų, turėjau mano
geležies dirbtuvę pusveltui parduoti. Gerai dar, kad ta
dirbtuvė pateko į lietuvių b-vės Vilija rankas. Tuo pačiu
tikslu buvo išparduota spaustuvė, uždengtas knygynas ir
aš vėl turėjau 1908 m. iškeliauti Rusijon uždarbio ieškoti,
nes jo man Lietuvoje nebuvo.“49 Norėjo parduoti ir rūmus
Vilniuje, tačiau neatsirado kas perka. Pagrindinis Vilijos
bendrovės akcininkas buvo Jonas Basanavičius, tad jis
labiausiai buvo suinteresuotas pigiu pirkiniu iš Petro Vileišio. Kaip matyti iš gyvenimo kronikos, J. Basanavičius
labai rūpinosi bendrovės organizavimu ir veikla. Paminėjęs su tuo susijusius darbus ir rūpesčius, apibendrina:
„Žodžiu sakant, dėjau pamatus tai lietuvių organizacijai,
kuriai vėliau taip gerai dirbti sekėsi...“50
Prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas ir vokiečių okupacija Petrą Vileišį ilgam atskyrė nuo tėvynės. Geležinkelių tiesybos darbus dirbo 1908–1910 m. Volgos–Bogulmos Samaros gubernijoje, vėliau – Šiaurės Doneco
Ukrainoje, 1915–1919 m. – Juodosios jūros Vakarų Gruzijoje. Karo sąlygomis sutriko finansavimas ir atsiskaitymas: už darbus Volgos–Bogulmos ruože bendrovė P. Vileišiui liko skolinga 243 040 rublių, už darbus Juodosios
jūros geležinkelio tiesyboje – 685 000 rublių. Autobiografijoje šį gyvenimo laikotarpį Petras Vileišis apibūdino
labai lakoniškai: „Darbai Rusijoje ėjo normaliu būdu. Aš
sugebėjau iš skolų išbristi ir, jei ne bolševikai ir lenkai,
tai būčiau galėjęs vėl Vilniun grįžti ir suardytą darbą iš
naujo pradėti. Bolševikai buvo priežastim to, kad, ataskaitą su Juodmarių geležinkeliu darant, aš vietoj pinigų
apturėjau popierį, kad geležinkelis man kaltas tokią tai
sumą, lenkai gi patį Vilnių užgrobė.“51
Į Lietuvą P. Vileišis su šeima grįžo 1921 m. vasario
17 d., atlikęs didelę kelionę iš Tifliso (Tbilisio) per Konstantinopolį, Sofiją, Prahą ir Berlyną. Grįžo septyniasdešimties ir gerokai pairusia sveikata, be turtų. Niekas jo
nesutiko, niekas nepasiūlė bent menkos paramos, kurios
labai reikėjo. Kodėl? Rašytoja Ona Pleirytė-Puidienė:
„Petro Vileišio gadynių tikslas pasiektas ir padėtas archyvan.“52 Vis dėlto P. Vileišis nedelsdamas ieško galimybių tarnauti Lietuvai pagal savo kelių ir tiltų inžinieriaus profesiją. Deja, visi jo sumanymai, siūlymai bei
prašymai liko nerealizuoti, nes valstybė dar neturėjo kuo
finansuoti. Skausmingai išgyvendamas dėl Vilniaus netekties, savo lėšomis Paryžiuje išleido knygelę Le Conflit
Polono–Lithuanien (Lenkijos ir Lietuvos konfliktas), kurioje
davė atkirtį lenkų istoriografijai ir politikai dėl istorinės
tiesos apie Vilnių iškraipymų.
Tais pačiais 1921 metais abiem atgimimo milžinams
suėjo 70 metų. Petras Vileišis tą dieną (sausio 25 d.) buvo
pakeliui į tėvynę, o Lietuvoje oficialiai šios datos niekas
neprisiminė. Vilniuje gyvenusio Jono Basanavičiaus jubiliejinis gimtadienis (lapkričio 23 d.) buvo paminėtas
plačiai ir iškilmingai, surengus specialų Lietuvių mokslo draugijos susirinkimą. Jubiliatą pasveikino ir Petras
Vileišis, nusiuntęs kartu su Jonu Šliūpu bendrą telegramą. Buvę bendražygiai rašė: „Daktarui Jonui Basanavičiui Vilniuje lapkričio 22 dieną. Septynias dešimtis metų
keliavai į tą vieną Tėvynės Lietuvos idealą. Septynias
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dešimtis metų degei ta viena jos meile. Meilę tedėjai pamatan pasisekimo. Savo darbą matavai ne ištesėjimu, tik
troškimu. Mylėjai Lietuvą ir privertei ją Tave atmylėti.
Šiandieną vaikščioji jos dviejų kartų meilės aureolėje.
Tai mes Tau, Tavo kartos veteranai, pareiškiame, Nebepriklausomos Lietuvos veikėjų pritariami. Petras Vileišis,
Jonas Šliūpas.“53
Petro Vileišio profesinis ir pilietinis aktyvumas, kurį
jis ėmė rodyti vos grįžęs į Lietuvą, neliko be pėdsakų. Jam buvo pasiūlytas susisiekimo ministro postas
Ernesto Galvanausko kabinete, kurį einantis Respublikos prezidento pareigas Steigiamojo seimo pirmininkas
Aleksandras Stulginskis patvirtino 1922 m. vasario 2 d.
Per 40 darbo metų sukaupta profesinė patirtis galėjo
būti naudinga atsikuriančiai Lietuvai. P. Vileišis šio darbo ėmėsi su jam būdingu atsidėjimu. Deja, neilgai, vos
penkis mėnesius, susisiekimo ministrui P. Vileišiui teko
dirbti Lietuvos ūkio labui. Oficiali versija – dėl sveikatos būklės padavė atsistatydinimo prašymą. Tikroji priežastis – Petro Vileišio idealizmas, svetimas „naujiesiems
lietuviams“. Sūnėnas Juozas Vileišis vėliau parašys: „Jis
buvo per didelis, per stambus ir per svarus asmuo, kad
galėtų tilpti su žmonėmis karjeristais, kuriems asmens
reikalai bei ambicija buvo visų pastangų akstinas šioje
susmulkėjimo gadynėje.“54 Prelatas Adomas Jakštas apibendrino: „Jis yra auka troškios mūsų aukštose sferose
atmosferos.“55
Kitaip Petrą Vileišį tada įvertino intelektualioji Lietuvos visuomenės dalis. Lietuvos universitetas jį pagerbė net dviem garbės titulais. 1923 metais, minint Aušros
40 metų sukaktį, Humanitarinių mokslų fakulteto taryba pripažino jį lietuvių literatūros garbės daktaru. Juozas
Tumas-Vaižgantas ta proga rašė: „Tiek Lietuva Tėvynė
teatsilygino geriausiam, prakilniausiam ir dosniausiam
savo sūnui. Ale P. Vileišis mylėjo ir myli savo tėvynę ne
gešeftiškai.“56 1926 m., minint spaudos draudimo sąlygomis Petro Vileišio Peterburge išleistų pirmųjų knygelių
lotynišku raidynu 50-metį, Technikos mokslų fakulteto
taryba suteikė jam garbės daktaro inžinieriaus vardą.
Kai Jonas Basanavičius atgulė Vilniaus Rasų kapinėse,
Petro Vileišio palaikai buvo laikinai prisiglaudę Kauno
arkikatedros kriptoje, nes lenkų okupacinė valdžia neleido įvykdyti velionio valios – būti palaidotam šeimos kape
Rasų kapinėse šalia sūnaus Petriuko, mirusio 1904 m. Tiktai daug vėliau sūnui Vytautui Vileišiui pavyko gauti lenkų sutikimą, kad karstas su tėvo palaikais būtų pervežtas
į Vilnių ir palaidotas Rasose. Tai buvo padaryta 1935 m.
kovo 21–22 d. Taigi nuo to laiko Petro Vileišio ir Jono Basanavičiaus kapai likimo valia visiems laikams atsidūrė
beveik vienas šalia kito. Ši aplinkybė dar labiau išryškina nuo seno įsikerojusias nelygias šlovės dalybas: kai
aukščiausi valstybės pareigūnai pagal iš anksto parengtą
scenarijų atiduoda pagarbą tautos patriarchui Jonui Basanavičiui, Petras Vileišis, Juozo Tumo-Vaižganto tituluotas
geruoju lietuvių tautos genijum, dažniausiai lieka vienišas. Tad išlieka aktualus klausimas, kurį 1926 m., Petrui
Vileišiui mirus, kėlė aušrininkas Jonas Šliūpas: „Ar mes,
gyvieji Lietuvos žmonės, išmanome ir mokame vertinti,
kuo Petras Vileišis yra buvęs lietuvių tautai.“57
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Iškiliausias
XX amžiaus žmogus

Povilas Mataitis – režisierius, choro dirigentas, folkloro žinovas, pedagogas, Lietuvos
kultūros fondo prezidiumo, Lietuvos teatro sąjungos, Lietuvos muzikų sąjungos, Lietuvos
laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos krašto apsaugos bičiulių klubo valdybos, Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos Valstybinės kalbos reikalų visuomeninės komisijos narys, Joniškio garbės
pilietis (2006), Kembridžo (Didžioji Britanija) tarptautinio biografijų centro pripažintas
iškiliausiu XX a. žmogumi (1999) – yra apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino
ordino I laipsnio medaliu (1998), Šv. Kazimiero ordino garbės medaliu „Už nuopelnus
Lietuvai“ (2009), Lietuvos laisvės kovotojų ordinu „Už Tėvynės laisvę“ (2010), I laipsnio
apdovanojimo ženklu – medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (2010) ir Lietuvos
nacionaline kultūros ir meno premija (2010).
2011 metų vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 2010 m. nacionalinę kultūros
ir meno premiją teatro režisieriui Povilui Mataičiui ir teatro dailininkei Daliai Lidijai Mataitienei – už lietuvių folkloro gelmių atskleidimą Lietuvai ir pasauliui, už liaudies tradicijas ir
šiuolaikinės scenografijos darną – įteikė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė.
A l b i n a Š i up i n i e n ė , M i n dauga s Tam o ši ūn a s

Tikėjimas gali daryti stebuklus
P ov i l a s M ata i t i s kalbasi su A l f o n su M a l d o n i u

P o v i l a s M a t a i t i s . Nuo sumanymo atsiradimo iki

jo realizavimo ilgas ir sudėtingas kelias. Įveikta daug,
kaip tuomet atrodė, neįveikiamų kliūčių, išeikvota nemažai brangaus kūrybinio laiko. Tačiau tame vargo ir
sunkių išbandymų kely teko sutikti nuostabių žmonių,
sąžiningų, išmintingų lietuvių kultūros kūrėjų ir rėmėjų.
Tarp tų garbių žmonių svarbią vietą užimate ir jūs.
Kaip prisimenate, 1968–1973 metais, greta pradėtos
kūrybinės veiklos, dirbau Vagos leidykloje muzikinės literatūros redakcijos vedėju. Jūs tuomet kurį laiką buvote
vyriausiasis redaktorius ir vadovavote visam leidybos
darbui. Vėliau, nors ir perėjote į Rašytojų sąjungą, mūsų
ryšiai nebenutrūko.
1971 m. pabaigoj ar 1972 m. pradžioj kartą jūs manęs maloniai paklausėte, ar aš neprieštaraučiau, jeigu
apie sudėtingus ir iki galo neišspręstus Lietuvių folkloro teatro organizacinius reikalus, jūs pakalbėtumėte LKP
Centro Komitete. Išgirdęs tokį pasiūlymą, aš labai apsidžiaugiau ir, žinoma, tam pritariau.
Greitai man buvo paskirtas susitikimo laikas su
LKP CK Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoju Jonu
Bieliniu. Apsilankymą Centro Komitete ir pirmą susitikimą su juo prisimenu puikiai, nes, įėjęs pas jį, kabine-

tą radau gerokai prirūkytą, o ant stalo gulėjo cigarečių
pakelis. Rūkė jis tada madingas, bet ne pačias geriausias cigaretes Jūratė. Šio įpročio nepakeitė ir kultūros
ministru būdamas. Jis man patarė svarbiausius ir labiausiai rūpimus organizacinius reikalus raštu išdėstyti LKP CK pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui. Tai
padaryti ragino kuo greičiau, pridurdamas, kad „reikia
labai skubėti“. Matyt, uždaroj aplinkoj jau tada sklido
kalbos apie A. Sniečkaus negalavimus, nes 1974 m. sausio 22 d. jis staiga mirė.
Dabar norėčiau tiesiai paklausti: kaip jums kilo sumanymas imtis šitokio tarpininkavimo?
A l f o n s a s M a l d o n i s . Mano vaidmuo šiuo klau-

simu – žiūrovo ir gerbėjo. Savotiškas vaidmuo. Aš žinojau jūsų užmojus, tą jau padarytą darbą ir pačią idėją.
Šiuo reikalu tikrai buvau entuziastas.
P . M a t a i t i s . Kaip apie visa tai sužinojot?
A . M a l d o n i s . Na taigi ėjo garsas. Žmonės kalbėjo –

jūsų darbu didžiulis susidomėjimas buvo. Be to, mes su
jumis kalbėdavomės. Matyt, ir jūs pats kažkokią iniciatyvą Kultūros ministerijoj ar kituose vadinamuosiuose
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direktyviniuose organuose rodėt, kad jie jau domėjosi,
galvojo apie tai, ką tai reikštų turėti tokį kolektyvą.
Stilizavimas man atrodė svetimas folkloro dvasiai,
todėl su tokiu įdomumu ėmiausi šio reikalo. Liaudies
muziką tada savotiškai reprezentavo ansamblis Lietuva.
Turėjo jis savą stilistiką, savą nišą ir ta kryptis atrodė
pernelyg stilizuota. Per tas ideologines kampanijas jis
tapo sustingęs, „spygliuotas“, savotiškai ritualinis. Ir
tas jo stilizavimas folkloro dvasiai man atrodė visiškai
svetimas. Be to, jisai neužčiuopė naujos tikrovės, kitaip
tariant, istorijos sluoksnio, sakysim, kaimo kultūros. Ten
buvo daug buities apnašų, savotiškos „dvaro“, kitokių
kultūros įnašų, visokiausių įtėkmių.
Ir štai jūsų užsimojimas! Savo paruošta programa
jūs tada įrodėt, kad mūsų folklore užgriebėt tam tikrą
ir labai gilų podirvį – mitologizuotą, netgi mistifikuotą
ir drauge pateikėt kažkokį kitokį, gyvą, įtikinantį meno
reiškinį. Tai pastebimai atspindėjo kostiumai, muzika,
įvairūs apeiginiai dalykai. Žodžiu – naujos dainos, naujos giesmės, naujos aranžuotės, viskas visiškai nauja.
Atrodė, kad visa tai jūs lyg kitu pagrindu grįstumėt. Per
jūsų įžvalgas Folkloro teatre atsiskleidė plati erdvė, kuri
man atrodė labai nauja, reikalinga ir palaikytina.
O tarp tų vadinamųjų partinių biurokratų irgi buvo
entuziastų. Todėl aš pagalvojau, kad kažkam iš šalies
reikia juos paakint, paskatint ir bendram reikalui padėt
pasistūmėt į priekį.
P . M a t a i t i s . Tai sakydamas, kokius konkrečius as-

menis jūs turit galvoj?

A . M a l d o n i s . Visų pirma Joną Bielinį. Net ir Sigiz-

mundas Šimkus buvo entuziastingai nusiteikęs, nors elgėsi labai atsargiai, nes buvo Kultūros skyriaus vedėjas.
Lionginas Šepetys taip pat. Kartais paabejodamas, kartais svyruodamas, bet šiaip į visą tą reikalą žiūrėjo su
neslepiamu prielankumu.
Be to, mūsų kultūroje tai buvo nauja įvairovė, kurią
taip pat norėjosi palaikyti. Nes kai kultūra plėtėsi, ji apėmė naujus žmones, naujas idėjas, naujus raiškos būdus.
Visam tam kultūros raidos fone jūsų kuriamas Folkloro
teatras atrodė ir naujas, ir žavus, ir palaikytinas.
Aš savo įspūdžiais, samprotavimais dažniausiai dalindavausi su J. Bieliniu, L. Šepečiu. Centro Komitete dar
dirbo dailininkas Antanas Gedminas – žmogus labai rimtas. Jo mąstysena buvo laisva, nepripažįstanti trafaretų.
Su juo galėdavau spręsti daug įvairių dalykų.
Kalbėdavausi ir su kitais, visų čia nesuminėsiu. Taip
pamažu jūsų pateikta idėja brendo ir surasdavo vis daugiau naujų rėmėjų.
Žinoma, pagrindinį organizacinį darbą atlikote jūs
pats ir kiti kultūros žmonės. Buvo ir daugiau entuziastų,
ir Liaudies kūrybos namuose, ir Kultūros ministerijoje.
P . M a t a i t i s . Su Liaudies kūrybos namais buvo kiek

sudėtingiau, nes buvo pastebimos ne visada mums palankios įtakos. O apie Lionginą Šepetį galiu pasakyti tik
pačius geriausius žodžius. Žinoma, aš jį spaudžiau kaip
reikiant, visą laiką lipau ant kulnų – nepalikdavau ramybėj ir vis prašydavausi priėmimo. O sekretorė Stasė
Meškaitė man atsakydavo:

DALIA MATAITIENĖ . Povilo Mataičio portretas, popierius, anglis,

53x39 cm, 1959

– Ministras nepriims, nes neranda sprendimo.
Tada ryte ant laiptų aš jį pasitikdavau ateinantį į
darbą.
– Užeik, – sulaukdavau atsakymo.
Užeinu. Sėdi jis tokioj tada naujoviškoj kėdėj, šnekėdamas sukiojasi į šonus ir atvirai man sako:
– Matai, jeigu čia Lietuvoj mes įkursim antrą valstybinį ansamblį, tai Maskvoj sakys, kad mes nacionalistai.
Tiesiai taip ir pasakė. Tais laikais tai buvo drąsūs ir
paskatinantys žodžiai. Po tokių žodžių savaime pajunti
didžiulį naujų jėgų antplūdį. Vadinasi, manim pasitiki
ir svarbiausią kūrybinio darbo tikslą teisingai supranta.
Vėliau ministras L. Šepetys sprendimą vis dėlto
rado.
1969 metų pabaigoj, rodos, prieš pat Kalėdas ar Naujuosius metus, į namus paskambino ministerijos Meno
reikalų valdybos viršininko pavaduotojas Valerijonas Indrikonis ir pranešė, kad kostiumų ir instrumentų įsigijimui Kultūros ministerija skiria dešimt tūkstančių rublių.
Lėšos po Naujųjų metų būsiančios pervestos į Valstybinę filharmoniją ir per ją mes galėsime įsigyti ir gaminti
rekvizitą. Tuometinis filharmonijos direktorius Balys Federavičius ministerijos pavestos užduoties kratėsi kaip
įmanydamas, nekokia atmosfera tvyrojo ir Filharmonijos
buhalterijoj. Ten užėję sakom:
– Laba diena!
O į mūsų pasisveikinimą vyriausioji buhalterė Bela
Gordonienė atsako:
– Na ir kas iš to?

1970-ieji – nuolatinių gamybinių rūpesčių, įtemptų
repeticijų metai. Kostiumų eskizai jau seniai baigti, sutartinių programa gyva, atlaikiusi dvejų metų koncertinių salių išbandymą. XIX a. pabaigos – XX a. pradžios
Lietuvos etnografinių rajonų (Aukštaitijos, Žemaitijos,
Klaipėdos krašto) dainų, šokių, instrumentinės muzikos
programa surinkta ir vyksta jos mokymasis. Dailininkė
Dalia Mataitienė ištisai užsiėmusi su audėjomis, juostų pynėjomis, mezgėjomis, siuvėjais. Aš turiu surasti ir
įsigyti armonikas, bandonijas, cimbolus, pramokti jais
griežti ir artistus pamokyti. Išvykęs į atskirus Lietuvos
regionus privalau užrašyti dainas, instrumentinę muziką.
Šokiams užrašyti į talką pasikviesdavau aktorę Birutę Didžgalvytę, vėliau Reginą Putnaitę. Rengiant minėtą programą teko susirasti naujų dalyvių – balsingų vyrų, muzikantų – smuikininkų, klarnetininkų, bandonininkų...
Lygiagrečiai vyko medinių ragų gamyba. Teatro
draugijos gamybinių dirbtuvių muzikos instrumentų
skyriui tuomet vadovavo mano kraštietis, auksinių rankų meistras Pranas Kupčikas. Jis buvo kilęs iš Kriukų
miestelio, esančio ne per toliausiai nuo mano gimtųjų
Drąsutaičių. Iš pradžių į pateiktą užsakymą – medinių
ragų gamybą – jis žiūrėjo su pašaipa. Siūlė Lietuvos ansamblio pavyzdžiu juos pagaminti iš stiklaplasčio. Tačiau aš nesutikau. Nusivedžiau jį į Etnografijos muziejų,
parodžiau ten tuomet buvusį Mykolo Paliulio pagamintą
Lietuvos mokslo draugijai padovanotą ragų komplektą
ir paprašiau man padaryti jo kopiją. Jis ragus išmatavo,
ant popieriaus nusibraižė jų kontūrus ir pagamino. Taip
pokario metais pirmą kartą buvo atkurtas autentiškų senovinių ragų komplektas, tinkamas sutartinėms atlikti.
Šiuo metu jis saugomas Kauno Povilo Stulgos lietuvių
tautinės muzikos instrumentų muziejuje.
Nors ir neapsieita be smulkių nesusipratimų ar intrigėlių, bet tuometinė Vilniaus jaunimo teatro vadovybė nesutrukdė mums jų patalpose intensyviai dirbti
ir 1970 metų pabaigoj baigti ruošti minėto dviejų dalių
koncerto programą. Valstybinės filharmonijos didžiojoje salėje Vilniuje 1970 m. gruodžio 22 d. įvyko koncerto
perklausa, o 1971 m. sausio 11 d. premjera. Premjerinio
koncerto pasiklausyti atvyko pats Kultūros ministras
Lionginas Šepetys.
Lietuvos valstybinei filharmonijai tada jau vadovavo direktoriaus pareigas pradėjęs eiti pianistas Dainius
Trinkūnas.
Kaip vėliau sužinojome, finansinę dotaciją tada gavome Kultūros ministrui Lionginui Šepečiui ir Finansų
ministrui Romualdui Sikorskiui asmeniškai susitarus.
Argi ne nuostabu, kad mes, – tada savanoriškai susibūręs Etnografinis ansamblis, – dar neturėdami jokio juridinio pagrindo, sulaukėme tokio visuomenės ir šių dviejų
ministrų pasitikėjimo. Ko jie verti tesprendžia pats skaitytojas. Nesvarbu, kad už darbą tada nieko negavome,
bet užtat turėjome sąlygas įgyvendinti savo sumanymą.
Anais laikais menininkai mokėjo ir veltui dirbti.
Visa tai prisimindamas, pajunti pagarbą ir dėkingumą tiems atsakingas pareigas ėjusiems asmenims, kurie
reikiamu laiku patikėjo ne vien mūsų kūrybiniais ieškojimais, bet ir savosios tautos neįkainojamos tūkstantmetės
kultūros verte.
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DALIA MATAITIENĖ . Iš ciklo Saulės vidudienis, popierius, guašas, tušas, 47x31 cm, 1983
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1971-ieji – proveržio metai. 1968-aisiais pasirodėme
7 kartus, 1969-aisiais – 4, 1970-aisiais – 2, o 1971-aisiais 21
kartą. Koncertavome Vilniaus, Kauno filharmonijų salėse, Lietuvos televizijoje, Lietuvos kompozitorių sąjungoje Vilniuje, Panevėžio, Marijampolės (tuomet Kapsuko)
dramos teatrų scenose, Nidoje, Juodkrantėje, Palangoje,
Druskininkuose, Birštone, Klaipėdoje, Šiauliuose ir kitur.
Ypač reikšmingu tų metų įvykiu reikia laikyti dalyvavimą Tarptautiniame muzikos kongrese (IMC) ir sėkmingą
mūsų pasirodymą P. Čaikovskio koncertų salėje Maskvoje. Autoritetingų pasaulinio garso muzikų vertinimai,
paskelbti Lietuvos spaudoje, atvėrė kelius siekti platesnio pripažinimo ir, svarbiausia, valstybinio statuso. Atsiliepimus surinko ir Lietuvos spaudoje paskelbė tuomet
kongrese dalyvavęs, mūsų koncerto P. Čaikovsko salėje
klausęsis muzikologas Algirdas Ambrazas.
1971-ųjų koncertinės veiklos proveržis – praėjusių
trejų ketverių metų kūrybinio ir organizacinio darbo išdava. Aktyvesnė veikla pasidarė įmanoma dėl to, kad
koncertus tada jau organizavo pati Filharmonija ir dalyviams į juos nuvežti skirdavo savo transportą. Kultūros
ministerija trupės artistus tarifikavo ir už kiekvieną pasirodymą jiems buvo mokami kuklūs vienkartiniai atlygiai. Tačiau platesnę veiklą, naujų programų, spektaklių
rengimo galimybes ribojo pagrindinis darbas, kurį mes
visi dirbome. Nes trupę tada sudarė Vilniaus jaunimo
teatro aktoriai, vaikų muzikos mokyklų mokytojai, inžinieriai, dailininkai, spaudos darbuotojai, darbininkai.
Aš pats tuo metu tebedirbau Vagos leidyklos muzikinės
literatūros redakcijos vedėju.
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Nors 1971 metais Vagos leidykloje jau nebedirbote
ir savo kūrybinę bei visuomeninę veiklą tęsėte Lietuvos
rašytojų sąjungoje, tačiau mes ir toliau gražiai bendravome. Kaip tik tada ir susilaukėme savalaikės ir svarbios
organizacinės jūsų paramos.
O dabar gana egoistiškas klausimas. Kokius Lietuvių folkloro teatro spektaklius matėt ir kurių pavadinimus prisimenant?
A . M a l d o n i s . Aš jų mačiau nemažai, tik pavadinimų dabar staiga pasakyti negalėčiau. Tačiau jie visi
mane labai žavėjo: nauja faktūra, nauji sprendimai, nauji
scenovaizdžiai, rūbai ir svarbiausia visai kita traktuotė.
Tose traktuotėse jautei tam tikrą dvasią, kylančią iš kažkur labai giliai, sakyčiau, iš mistifikuoto, mitologizuoto
pasaulio. Visi jūsų rodomi spektakliai labai žavėjo. Įdomiai būdavo interpretuojami – naujas rakursas, naujos
asociacijos, visai kitos emocijos.
Juos žiūrėdamas, pasijusdavai tarytum būtum nukeliamas į stebuklinių pasakų pasaulį.
P . M a t a i t i s . Iš autentiškos medžiagos, iš pabirų

tautosakos kruopelių – dainų, muzikos, pasakojamosios
tautosakos spektaklį sudaryti būdavo labai nelengva.
A . M a l d o n i s . Svarbiausia rast idėją, sukurti dra-

maturgiją.
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P . M a t a i t i s . Dirbdamas Folkloro teatre labai nusi-

kamuodavau. Repeticijos, administracinis organizacinis
darbas. Medžiagą juk reikia pačiam susirinkti, išstudijuoti, rasti sprendimą, surašyti popieriuje, pateikti Kultūros ministerijai ir gauti leidimą statyti. Dirbdavau iki
vienuoliktos valandos vakaro.
Šalia savarankiškų ekspedicijų, medžiagos rinkti eidavau į Lietuvių tautosakos institutą. Jo vadovai Ambraziejus Jonynas, Jonas Lankutis mano darbą vertino
ir labai rėmė.
Asmeniniam gyvenimui laiko beveik nelikdavo. Tai
buvo sunkus ir alinantis darbas.
A . M a l d o n i s . Bet ir rezultatas buvo. Vizualinių įra-

šų ar neturit?

P . M a t a i t i s . Turim, bet juos reikia perrašyti, restauruoti, kai kurie baigia išblukti. Dauguma jų įrašyti mėgėjiškom kamerom. Dalis įrašų „kaspervizijos“ laikais
buvo išmagnetinti.
A . M a l d o n i s . Ar neįmanoma ką nors išgelbėt? Rei-

kėtų kokį nors rinkinį padaryti.

Pasikalbėjimą užrašė Alfonsas Maldonis ir Povilas Mataitis
Vilniuje, 2007, gegužės 1

Alv ydas Augustinas Jegelevičius

Mataitis, klojimas ir bitlai
Prisimenant savo mokytoją

Ž

mogus – sudėtinga institucija su savo tvarka, taisyklėm, net savo konstitucija. Juk viena – išorė, atvaizdas, apvalkalas-kūnas, o visai kas kita – vidus,
dvasia. Ir čia klausimas, kurį pasiryžau išspręsti galvodamas apie savo mokytoją Povilą Mataitį. Pažinau jį kaip
inteligentišką, intelektualų ir malonų pašnekovą, tikrą ir
nepaprastai reiklų, o kartais netgi aštroką pedagogą, kuriam meniniai uždaviniai yra daug aukščiau už kieno nors
nepasitenkinimą, ambicijas arba tiesiog lengvą ir malonų
pabendravimą. Būtent tai man padėjo susikaupti ties asmeniniais ir meniniais uždaviniais. Bet dabar savęs klausiu – ar tikrai jį pažįstu kaip žmogų, pilietį, menininką, muziką? Ar tikrai pajutau ir teisingai suvokiau pagrindinius
jo asmenybės bruožus – nuostatas, tikslus, uždavinius,
kita?.. Sudėtinga... Kol kas turiu tik vieną rimtą sąjungininką – laiką, kuris gali man padėti. Mat dar tais 1970-aisiais,
būdamas dvidešimties, pradėjau studijuoti chorinį dirigavimą J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje
ir tapau Povilo Mataičio mokiniu. Dabar man jau kur kas
daugiau metų nei tada buvusiam mano mokytojui. Su-

prantu, kad dabar tikrai negaliu kalbėti apie P. Mataitį,
nutylėdamas apie Folkloro (Klojimo) teatrą ir atvirkščiai.
Tada, 1970-aisiais, nė nežinojau, kad jau keletą metų
egzistuoja mano mokytojo sumanytas Folkloro teatras,
vyksta repeticijos, koncertai. Ir tik vėliau apie tai plačiau
sužinojau perskaitęs spaudoje straipsnį apie šį Povilo ir
Dalios Mataičių teatrą. Netrukus apsilankiau ir koncerte.
Įspūdis buvo tikrai stiprus, nepakartojamas, mįslingas ir
giliai veikiantis. Supratau, kad tai – tikras reiškinys lietuvių kultūros padangėj ir kad mano mokytojas čia pateikė
tautiečiams svarbių mįslių. Visi buvom pripratę prie formalių ir nuobodžių tarybinių koncertų, apžiūrų, kuriose
dažniausiai skambėdavo harmonizuotos ir aranžuotos
lietuvių liaudies dainos. Rečiau originalios, o jei ir pasitaikydavo viena kita, jos dažnai būdavo ne dainuojamos,
o greičiau dudenamos iš pareigos. O čia, Folkloro teatro
koncerte – kone akibrokštas. Pakeltos galvos, spalvingi
kostiumai, lietuviškos tarmės, atviras ir aktyvus dainavimas. Vietom gal per skardus, bet vėliau, vis galvodamas apie tai, pamaniau, kad ši atlikimo maniera būdinga
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valingam kalbėjimui, teigimui, pasakojimui, kuris tarsi
kviečia įsigilint į kažką labai svarbaus, kas gerokai giliau
nei paprasta liaudies melodija...
Mano karta tuomet klausė The Beatles dainų, kurios
taip pat kvietė įsiklausyt, įsigilint į turinį. Tuokart mes
visi buvom tikri bitlomanai, gėlių vaikai. Taigi – bitlai, gitaros, Johno Lennono dainų šūkiai – meilė, laisvė, taika,
gėlės, nepriklausomybė... Visa tai buvo labai svarbu, bet
ir labai pavojinga. Už tai labai stipriai ir skaudžiai baudė
tuometinės struktūros. Bet Folkloro teatro koncerte taip
pat skambėjo panašūs, žmogiški ir kiekvienai tautai suprantami šūkiai ir tai nebuvo jau taip labai pavojinga. Na
ir gudrus tas mano mokytojas, pagalvojau...
Mataičių Folkloro teatras pasirodė kaip šauklys,
subtiliai ir atsargiai kviečiantis ir vedantis tolyn, gilyn...
Tautos istorija, praeitis, tradicijos, papročiai. Tai mūsų
visų paveldas, svarbiausias turinys ir dvasia. Šie žodžiai
ir sąvokos – lyg kas būtų nupūtęs dulkes – atgimė, suskambėjo iš naujo tarsi senas varpas, o tas varpas...
Ar reikia dabar akcentuot, kad šis Teatras, vėliau
tapęs Rumšiškių Klojimo teatru, anais laikais suskambėjo kaip tikras laisvės ir nepriklausomybės pranašas,
Lietuvos vardą skelbiantis (o kai kam ir primenantis)
ne tik savo koncertuose Lietuvoj, bet ir visame pasaulyje?.. Juk tikrai taip. Tai buvo ir liko stiprus vienetas, tai
vientisas audinys, tai savalaikis, be galo svarus ir svarbus aštunto praėjusio amžiaus dešimtmečio reiškinys
lietuvių kultūroje. Praėjus dešimčiai metų po Folkloro
teatro pasirodymų, Lietuva tapo laisva ir nepriklausoma. Klojimo teatras lydėjo mus primindamas, kas visų
svarbiausia, apdainuodamas ir ubagėlius, ir bajoraičius.
Ar klausėm?.. Žinoma, mes visada tyliai ugnelę kurstėm
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ir niekada nepamiršom svarbiausių tėvynės reikalų, bet
reikėjo, tada labai reikėjo tokio stipraus vieneto – Klojimo
teatro, kuris iš senų mūsų tautos atodangų atsargiai ištraukęs dainas su pačiom svarbiausiom tėvynei mintim,
jas pažadintų ir pakeltų naujam gyvenimui, kartu, gerokai bakstelėjęs, mums ir mūsų vaikams primintų tuos
svarbiausius ir švenčiausius dalykus. Tad ačiū, ačiū jam.
Bet kurgi Mataičiai, kur mano mokytojas, kur visi
artistai, kiti svarbūs darbuotojai kūrę Klojimo teatrą? Kur
jų visų vardai? Kur jie visi ištirpo?..
Taigi, pirmiausia reikėjo ne tik tų dviejų svarbiausių – Povilo ir Dalios Mataičių, bet ir jų pakviestų ir
ne mažiau svarbių – artistų, muzikantų, kitų reikalingų darbuotojų, kurie visi kartu suėję, iš tikrųjų – ištirpo Klojimo teatre palikdami labai reikalingą ir svarbią
žymę lietuvių kultūroje. Labai gaila, kai menininkų gretose atsiranda nelabai garbingų, savotiškų sportininkų,
bandančių kitus aplenkti savo ne itin menišku uolumu.
Tada gaila ir tų žmonių, ir tos idėjos, ir liaudies dainos,
tačiau ji, pasirodo, gali įveikti daugelį kliūčių ir net per
laiką nuskambėti visiems primindama – Povilo ir Dalios
Mataičių Folkloro (Klojimo) teatras okupuotoje Lietuvoje
buvo ne tik aukšto meninio lygio kolektyvas, bet ir išmoningas lietuvybės židinys, subtiliai puoselėjantis tautiškumo idėjas. Teatro gastrolės užsienyje ne tik džiugino
mūsų tautiečius emigrantus, bet – svarbiausia – plačiai
skleidė garsą apie mūsų mažą, gražią šalį. Manau, šis
ilgas ir nelengvas, bet šventas Mataičių darbas turi būti
garbingai ir tinkamai įvertintas valdžios vyrų. Tepadeda
jiems Dievas, o aš savo buvusiam mokytojui ir kolegai
dėkoju už gautas ne tik muzikos pamokas ir linkiu kūno
bei dvasios stiprybės! Ilgų metų, Mokytojau!

Egidijus Mažintas

Maestro Povilo Mataičio gerbėjai Maskvoje

P

irmo XXI a. dešimtmečio pradžioje, studijuodamas
muzikinę režisūrą pas profesorių B. A. Pokrovskį Maskvos valstybiniame akademiniame muzikiniame kameriniame teatre, kur pripažintas ir garbus
(Rusijos operos caru vadinamas) menininkas, nepaisant
solidaus amžiaus, sėkmingai ir produktyviai dirbo meno
vadovu, nusipirkau Nikolskaja gatvės kioske žurnalą
Театральная афиша. Toks rudos spalvos nedidelio formato žurnalėlis eina kas mėnesį Maskvos teatrų repertuarais besidomintiems žmonėms. Dar neatsivertęs knygelės daviau sau žodį pamatyti visus Maskvos teatrus,
juo labiau, kad, būdamas doktorantas, vakarais galvojau
pakeliauti po 15 ar 20 garsiausių sovietmečio teatrų, tada
išsibarsčiusių didžiulio miesto centre. Kai daviau sau
žodį, – o esu užsispyręs žemaitis iš Raseinių, – sunku
jį keisti. Ypač susijaudinau, kai radau toje knygelėje 360
pavadinimų teatrų. Galvoju, nerealus uždavinys dabar

manęs laukia. Tačiau sau duotą žodį išpildžiau su kaupu. Susidariau grafiką, Rusijos kultūros ministerijoje pasiėmiau pažymėjimą, kad esu doktorantas, galvodamas,
kad toks dokumentas su parašais lengviau atvers duris
pro niūrius teatrų administratorius, ir leidausi po teatrinius stebuklus. Jų geografija mane nuvedė į atokiausius
Maskvos rajonus, kur alkani šunys staugia gatvėse, o
apiplyšę vaikai kaulija rublių. Tačiau, mano nuostabai,
geriausi teatrai buvo būtent Maskvos pakraščiuose. Ar
šiandien galėtumėte įsivaizduoti, kad Pilaitės jaunimo
operos teatras gastroliuoja Vilijampolės Etnografiniame
valstybiniame teatre?
Sunkiausia buvo patekti į Maskvos Čeriomuškų darbininkų kvartale esantį teatrą FEST (tai nėra žinomas anglų kalbos žodis) ir labiausiai nuo centro nutolusį Maskvos valstybinį istorinį etnografinį teatrą. Pasirodė, kad
šie nuostabūs teatrai įdomiai susiję su Lietuva. FEST – su
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DALIA MATAITIENĖ . Iš ciklo Saulės vidudienis,
popierius, guašas, tušas, 47x31 cm, 1983;
AUDRIAUS ZAVADS K IO fotoreprodukcijos

Panevėžio J. Miltinio dramos teatru, o MVIET  – su Povilu Mataičiu, kurio spektakliai man buvo žinomi tik iš
recenzijų ir nuotraukų sovietinėje spaudoje.
Teatras FEST yra kilęs iš Maskvos valstybinio miško
universiteto Elektronikos ir sistemotechnikos fakulteto
(Факультет электроники и системотехники – ФЭСТ)
dramos būrelio. Kai žiūrėjau muzikinį vaidinimą Po
Paryžiaus dangumi, nustebau, kad tokio pajėgumo trupė
sename kino teatre rodo spektaklius, daug geresnius ir
įdomesnius nei miesto centre esantis Operetės teatras
ir daugelis kitų. Po spektaklio vadovas ir aktoriai ypač
daug man pasakojo apie sovietmečiu lankytą J. Miltinio
teatrą Panevėžyje. Jie buvo sužavėti nuostabiomis teatro
tradicijomis ir legendiniu J. Miltiniu. Ir, matyt, daug ko
buvo pasimokę, ypač teatro stilistikos srityje.

Ar tu žinai mano broli
Kokia Tėvynė mūs graži?
Kokie miestai, upės, kalnai,
Kokie miškai žali tenai.
–––
Reik mylėti gimtą kalbą,
Kuri labai gražiai skamba,
Tėvynę savo mylėti,
Visas jėgas jai paskirti.

Po ilgos kelionės metro, tramvajumi ir autobusu radau MVIET. Mane nustebino autentiška rusų troba, kiti
pastatai teritorijoje, priminę senąją Rusiją. Sekmadieninis spektaklis buvo rodomas 13 val. Po spektaklio užėjau padėkoti aktoriams už įdomų ir savitą etnografinį
vaidinimą. Ir mane sutikęs vadovas (pavardės neprisimenu) tiesiog apipylė epitetais Povilą Mataitį, jo žmoną
dailininkę Dalią (P. Mataitį pažinojau gal tik iš spaudos,
ir gal gatvėje buvau matęs, bet nedrįsdavau užkalbinti).
Grįžęs iš karto susiradau P. Mataitį ir perdaviau visą pokalbį apie jį Maskvoje. Štai ką kalbėjo MVIET vadovas:
Povilo Mataičio teatras – tai žmogaus, visos trupės
dvasinės ir fizinės raidos kelias siekiant atskleisti ir tobulinti didžiąsias protėvių baltų paslaptis. Ritualiniai Povilo ir Dalios Mataičių spektakliai suvoktini kaip santykis
su gyvybe ir mirtimi, kaip tautos elgsenos ekstremaliomis sąlygomis (du šimtai metų caro priespaudos ir penki
dešimtmečiai sovietinės okupacijos) strategija ir taktika,
dvasios ir kūno tobulinimo būdas, todėl ir šiandien galima eiti senovės pagonių žynių, didžiųjų kunigaikščių,
karių keliais, gilintis į jų dvasingumo bei sveikatingumo
sistemas, kurios yra itin aktualios ir mūsų dienomis. Gyventi laikantis protėvių priesakų reiškia žengti koja kojon su epocha, juo labiau turint tokią paramą, kokią suteikia reto talento menininkų Dalios ir Povilo spektakliai.
Jų su niekuo nesupainiosi. Ir tai – sovietmečio reiškinys:
nepriklausomybę praradusi Lietuva sutelkė dvasią ir su
Folkloro teatru atsigręžė į protėvių ir didžiųjų kunigaikščių valstybę. Toks kūrybinis gyvenimas, toks nepaliaujamas dvasinio treningo procesas įmanomas tik būnant
tikram kūrėjui, tearo filosofui. Tai – ypatingų žmonių
menas, gebančių paversti teatrą savo gyvenimo būdu,
nesiorientuojančių į aplinkinių pripažinimą ar susižavėjimą. Maža to, sovietmečiu Mataičiai turėjo įvairiais būdais slėpti tikruosius savo motyvus ir idėjas. Ir jie padarė
šį žygdarbį vardan laisvės eiti protingų ir talentingų protėvių keliu. Jie veikė vien savo jėgomis, bet niekada nebuvo vieniši. Daugeliui šiuolaikinių žmonių, atpratusių
jausti bendrystę su savo šalimi, tauta, juo labiau su gyvūnais ar augalais, tokie dalykai visiškai nepasiekiami.

Mielas Pauliau,
Šie posmai turėtų būti įrašyti į tavo gyvenimo vėliavą, kurią garbingai
nešei ir neši nenuleisdamas rankų, nebodamas negandų ir piktų vėjų.
Stulbinanti yra meno galia, bet ne visiems yra lemta nuveikti tiek daug
savo Tėvynės labui. O talentas – tai Dievo dovana, džiaugsmas ir našta,
kurią nešti iš visos širdies tau linkiu stiprių pečių. Pavasaris tekloja
šviesų saulės kelią visiems tavo sumanymams.
				
Tavo Dalia
1996-06-26
Šešiasdešimt trečiojo gimtadienio proga savo sveikinimą Dalią pradeda Lietuvių
folkloro teatro spektaklio Mano kanklės paauksuotos dainos žodžiais
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Povilo Mataičio kalba gavus
Nacionalinę kultūros ir meno premiją
Jūsų Ekscelencija LR Prezidente,
Gerbiamoji LR Seimo Pirmininke,
Gerbiamasis LR Ministre Pirmininke,
Mieli ir brangūs šios šventės dalyviai!
Džiaugiamės savo gyvenimo kely sulaukę didžiausio stebuklo – Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo. Džiaugiamės ir didžiuojamės, jog ir mes, mūsų
teatras, savo tautai ir anais, ir šiais laikais buvome reikalingi. O garbiems jos atstovams – Lietuvos nacionalinių
kultūros ir meno premijų komisijai – širdingai dėkojame
už šį reikšmingą mūsų darbo įvertinimą. Apgailestaujame, kad atgautos nepriklausomybės laikais ištikimųjų
žiūrovų į Klojimo teatrą Rumšiškėse pakviesti, deja, nebegalėjome.
Mūsų teatro skrydžiui sparnus suteikė turtinga lietuvių kalba, tautosaka, etnografija, mitologija, valstybės
ir kultūros istorija. Tikėjimas sava tauta, sava kultūra
kūrėjui atveria plačius horizontus. Esame negausi tauta
su didžiuliu žodynu, su turtingu tautosakos paveldu.
Kalbame seniausia gyva, artimiausia indoeuropiečių
prokalbei kalba, kuri taip pat yra svarbus pasaulio kultūros turtas. Tačiau, besižavėdami vienadieniais svetimais blizgučiais, ar neprisižaisime tiek, kad vėl patirsime galbūt dar didesnį nuopuolį, palyginti su tuo, kurį
Lietuva išgyveno XVIII amžiuje ir kuris bene geriausiai
atsispindi Mykolo Olševskio knygoje Broma atwerta ing
wiecznasti.
Toliau nebesiplėsdamas geriau pasiremsiu visuotinai pripažinto tautos autoriteto, poeto Justino Marcinkevičiaus mintimis. Jo žodžių gilią prasmę dar labiau
paryškina tik ką mus pasiekusi žinia apie šios – Lietuvai
išskirtinės asmenybės – netektį. Atsakydamas į žurnalis-

tės klausimą, – būdama atvira viso pasaulio įtakoms, ar
lietuvybė – lietuvių kalba, tautosaka, tradicijos – atsilaikys, – jis jau 2008 metais pastebėjo:
„Tai, ką Jūs pavadinote įtakomis, aš pavadinčiau
imperializmu: jis puola, spaudžia mūsų kalbą, nacionalines tradicijas, mes nuolankiai paklūstame, mes jau lyg
ir gėdijamės savo istorijos, papročių ir tradicijų, lietuviškumo...
Kad tik greičiau atsikratytume tų nelemtų tautinių
savybių ir patirčių, kad tik greičiau taptume tais vakarais... mėgdžiojamais, bet – Vakarais.“
Šia iškilminga proga apie mūsų bendrą rūpestį drįstu kalbėti vien dėl to, kad žinau, jog sulauksime dar
ne vieno stebuklo, kai, turėdami kompetentingus ir visuotinį pripažinimą pelniusius valstybės vadovus, visų
mūsų ir jų bendromis pastangomis sugebėsime užkirsti
kelią įsisiūbuojantiems mūsų tautinės kultūros negalavimams. Neleiskime prarasti to, ką mūsų tėvai, protėviai
sukūrė, saugojo ir gynė. „Kalba – tai tautos sielos veid
rodis, kas teršia jos sielą, tas skaudžia jos dvasią“, – dar
1923 metais rašė Motiejus Gustaitis.
Baigdamas norėčiau dar pasakyti, kad mes abu –
kartu su dailininke Dalia – širdingai dėkojame brangiems žiūrovams, darbštiesiems ir ištikimiesiems artistams, su kuriais apvažinėta visa Lietuva, aplankyta daug
užsienio šalių, parengta premjerų, koncertuota, suvaidinta spektaklių. Dėkojame ir šiandien čia dalyvaujančiam buvusiam ilgamečiam Liaudies buities muziejaus
direktoriui Vytautui Stanikūnui.
Didelis džiaugsmas gauti šį apdovanojimą Vasario
16-ąją – prasmingą ir labai brangią visai Lietuvai dieną.
Su švente, mielieji!

Proginis Lietuvos pašto vokas.
Dailininkas ANTANAS ŠA K ALYS
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Vladas Vitkauskas –
alpinistas, susitapatinęs
su Lietuvos vėliava

Pirmojo užkopimo į Everestą ir Vlado Vitkausko gimimo 60-mečiams, Lietuvos vėliavos iškėlimo Everesto viršūnėje 20-mečiui paminėti.

E V ERESTAS

1993 metų gegužės 10-osios vidurdienis. Apledėjusi Himalajų keteros briauna, pakilusi 8000 m virš jūros lygio.
Vladas Vitkauskas artėja prie tikslo – dar keli žingsniai ir jau Viršūnė.
Peržengus fizinių žmogaus galimybių ribą, nerimstančioje sąmonėje atsiveria „Vaiskioji Erdvė“. Ypatinga
ir nenusakoma būsena užvaldo alpinistą, kai jo pasaulėjauta išgyvena esminį virsmą, kai Dvasia, aprėpdama
visą kalnų karaliją, plazdena, kai kūnas, tarsi plaštakės
kokono išnara, lieka šalia. Gyvastis priešinasi traukos
dėsniams: pranyksta svorio jėga, užvaldžiusi visas kūno
ląsteles. Mirguliuoja minčių fragmentai, išsiveržiantys
iš pasąmonės slaptaviečių; jie palieka žemiškos realybės pakrantę. Vlado dienoraštyje aptinkame: „Kiekviena
kūno dalis – labai sunki. Jos – tai ledynas, ant kurio stovi
palapinės, tai Himalajų gigantai, kuriuos dengia ledynas.
O aš visas – nepaprastai lengvas.“1 Sunkiausiomis žygio
minutėmis, kai visas kūnas šaukte šaukia sugrįžti atgal,
Vladas suvokia, kad nupasakoti kritinės situacijos bus
neįmanoma: „Lietuva to negalės suprasti, ir aš elgiuosi
taip, kad nereikėtų viso to aiškinti. Kaip niekada aiškiai jaučiu, kad esu dalis Lietuvos.“2 Alpinisto tapatybė
čia atsiskleidžia kaip kilnus įsipareigojimas tautai, vėl
pakilusiai į laisvės kelią. Svarbusis valstybės simbolis –
Trispalvė, dabar tapęs Vlado savastimi, liudija asmens
atsidavimą tautos lūkesčiams. Net ir rizikingiausiu momentu jis blaiviai įvertina savo įsipareigojimo reikšmę:
jis žino, kad protas privalo kontroliuoti žingsnius, derinti
juos su gyvybiniu organizmo aklimatizacijos poreikiu,
nes ankstyvi žingsniai pirmyn gali prišaukti tragišką
baigtį. Todėl – „...privalėjau jausti ribas.“3
Vladą Vitkauską, susitapatinusį su plazdančia Lietuvos vėliava, Everesto viršūnėje (8848 m) persmelkia
paslaptingas Kosminės erdvės gausmas: sakraliųjų psalmių aiduose pasigirsta bylojimas apie gimtąją žemę, artimuosius, šventas pareigas šeimai, apie žmogaus gyvasties ir kūrybinių jo galių raiškos trapumą neaprėpiamos
Visatos panoramoje. Grigališkieji choralai, tarsi įsisukę į
netramdomų vėtrų gausmą, ne tik užburia, bet ir vilioja
alpinistą žengti kitapus fizinės egzistencijos ribos. Vėlia-

vos šnaresyje nuaidi lyg teiginys, lyg priesakas: „Įsidėmėk, žmogau: Tikėjimas – tai nepakartojamos žmogaus
būties dovana.“ Sąmonėje įsižiebia klausimas, gimstantis
iš gilios nerimasties, – „Tad koks gi tas Tikėjimas?“
Alpinistas, kosminėje tyloje pavirtęs sakralių erdvių
piligrimu, intuityviai suvokia atsakymą, kurio nederėtų
garsiai ištarti: Beribis tikėjimas pasirinktu Idealu, pasitikėjimas savo fizinėmis ir intelektinėmis galiomis, tikėjimas nepakartojamo žmogaus gyvenimo misijos verte. Numanau, jis tyliai klausia: „O gal tai tik iliuzijos?“, ir tuoj pat atsako sau:
„Taip, tai iliuzijos, deginančios sąmonę nenumaldomos
tiesos liepsna.“ Jis jau žino tikrai: jei jas gesins – egzistencijos prasmė pranyks Nebūties naktyje tarsi materijos
srautai, prasmengantys astronomų aptiktos „juodosios
skylės“ pragare.
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Everesto idėjai atsidavusiam žmogui susitikimas su šiuo
sakraliu Himalajų kalnu yra ypatingas gyvenimo momentas – jame įsikūnija Tikėjimas ir visa, kas žmogui šventa, kas nusako jo gyvenimo tikslą, kilusį iš asmeninės ir
kultūrinės visuomenės patirties. Sąmonėje kristalizuojasi
hermeneutinis Metaforos turinys – viliojantis, žadinantis
veiklos impulsus ir motyvus pasirinkti esmines veiklos
vertybes. Tikėjimo galia paverčia iliuziją virtualia Tiesa; ji
veiksmingesnė nei istorinis ar empirinis tikrovės Faktas,
kuris dėl racionalaus logiškumo toks akivaizdžiai įžūlus.
Išsilavinusį, giliai mąstantį asmenį nuolat kankina
esminiai gyvenimo prasmės klausimai. Vladas Vitkauskas įsidėmėjo tai, ką apie kalnus buvo pasakęs ištikimasis jo bičiulis Aivaras Bojaras. Šis patyręs latvių alpinistas, žuvęs Elbruso šlaituose prieš pat jų abiejų sumanytą
Didįjį Žygį, „ieškojo atsakymų, kurių negalėjo rasti kasdienio gyvenimo šurmulyje“4. Būtent ši idėja, įsmigusi į
Vlado sąmonę, tapo priesaku, nuolat jį lydėjusiu.
Šias mintis, kilusias bendraujant su Vladu Vitkausku, patvirtino ir išplėtojo atidus jo knygos Everestas –
manoji lemtis skaitymas. Galiu tik apgailestauti: nors leidinys buvo gražiai sutiktas, o autoriui gausiai išsakyti
mandagūs komplimentai, tačiau knyga taip ir liko tinkamai neįvertinta. Tai apmaudu, nes tekstas kupinas savo
romantinei svajonei pasiaukojusio asmens išminties.
Sklandžiai, be įmantrių, paslaptingumą imituojančių žodžių išreikštos mintys atskleidžia esmines egzistencines
tiesas. Kai skaitai šią knygą, nublanksta visa beletristika,
kasdien su liaupsėmis pateikiama knygynuose ir tuoj pat
„pašlovinama“ Rašytojų klube. Liūdnai atrodo prėski,
iš piršto laužti romanų ar novelių autorių siužetai, kai
šalia jų pasirodo nuoširdūs pasakojimai apie įprasmintą
gyvenimo tikrovę, prisodrintą nepakartojamos patirties.
Prisimenu Czesławo Miłoszo teiginius, apibendrinančius jo pamąstymus apie XX a. pabaigos rašytojus: „Ne
taip sunku numatyti, kad vadinamoji grožinė literatūra
praras savo „pirmaujančią“ padėtį, kurioje ji ne taip seniai ir atsidūrė. Tai nereiškia, kad literatūriškoji literatūra
išnyks be pėdsakų, ne, bet ne joje bus ieškoma žmogaus
likimui svarbiausių duomenų.“5

REMINISCECI J OS

Man prieš akis iškyla praeities epizodai; regiu pirmąją
Lietuvos alpinistų ekspediciją į Pietvakarių Pamyro aukštumas, 1964 m. įamžinusią dar neliestose viršūnėse mums
šventus Čiurlionio, Donelaičio, Lietuvos vardus. Kai nuo
aukštumų, neregėtų gimtinėje, atsivėrė amžinu sniegu užklotos Hindukušo kalnyno keteros, mūsų netramdomos
vaizduotės miražuose išniro šventosios Himalajų viršūnės, apipintos legendomis, apie kurias buvome nugirdę
iš aprašymų. Jau žinojome, kad į pietus nuo Hindukušo
dangų remia Himalajų milžinai. Atrodė, kad tolumoje jau
įžiūrime Everesto, Čio Ojos, Anapurnos, Nanga Parbato ir
kitų įžymiųjų viršukalnių, apie kurias svajoja viso pasaulio alpinistai, siluetus. Tik, deja, mums – sovietmečio jaunimui, suvaržytam gulaginės imperijos režimo – buvo nerealu pasiekti Himalajų šlaitus. Dar nesupratome, kad jau
bręsta esminiai politiniai pokyčiai Europoje; tad Pamyro
viršukalnėse mums nekilo mintis, kad veik po dvidešimt
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penkerių metų Lietuvos alpinistas, palietęs Everesto karūną, iškels ten nepriklausomos Lietuvos vėliavą, kurios
trispalvį derinį, įaustą vidinėje marškinių kišenėje prisiūtoje skiautėje, slėpiau tuomet kopdamas į kalnus. Suprantama, ne visi taip elgėsi, bet keli iš ekspedicijos dalyvių,
žinau tikrai, taip pat prie širdies priglaudę nešėsi mūsų
vėliavos gabalėlius kaip šventos atminties relikvijas, kaip
savo žygio misijos simbolius.
Beje, tuo metu Vitkauskų Vladukas, iš prigimties
smalsus vienuolikmetis, jau godžiai skaitė knygas apie
tolimas keliones, kurių aprašymų rasdavo Žemaitijos
bibliotekų lentynose. Jo vaizduotėje ryškėjo būsimos –
dar nežinomos, bet nujaučiamos – iš prievartos išsilaisvinančio žmogaus saviraiškos kryptys. Man tie regėjimai yra labai artimi ir suprantami, nes paauglystėje su
didžiu įkarščiu skaičiau intriguojančius Antano Poškos,
Mato Šalčiaus, Konstantino Ario kelionių pasakojimus.
Ypač buvau įnikęs į pastarojo gamtos tyrinėtojo nuotykius Vidurinės Azijos kalnuose, taip ir nenutuokdamas,
kad veik po trijų dešimtmečių man pačiam teks kopti į
aukštumas ir leistis į tarpeklius Ario aprašytais takais.
Everesto epopėja ir vėlesni kopimai su Lietuvos vėliava į aukščiausias visų kontinentų viršukalnes (1993–
1996) – ryškiausias Vlado Vitkausko alpinistinės veiklos
periodas. Suprantama, šis Vėliavos žygio laikotarpis neaprėpia visos Vlado veiklos įvairovės. Tikiuosi, ją nagrinės
ir aprašys ateinanti ir sparnus jau mėginanti išskleisti
kalnų entuziastų karta, žinoma, jei, intelektualiai subrendusi, pajėgs kompetentingai vertinti kultūros reiškinius.
O man rūpi, nekreipiant dėmesio į buitinių reikalų foną,
kalbėti apie Vitkauską kaip apie žmogų, atsidavusį savajai Tiesai – piliečio ir patrioto Misijai. Šiandien būtų
naivu ištarti nuolat išjuokiamą žodį „patriotas“. Ir vis
dėlto mano kartos žmonių sąmonėje šis pagarbos vertas
žodis yra susijęs su XX a. tautinės Lietuvos valstybės
istorija. Todėl, aptardamas esminius garsaus mūsų alpinisto bruožus, nevengiu sąsajų su tautine savimone, su
patriotiniu pasiaukojimu tėvų žemei.

J U B I L IE J Ų D IENOS

Pirmą kartą šiais metais (2013) Vladą sutikau Vilniuje
vasario 15 d. ant Tauro kalno šalia prieš kelerius metus
atridento akmens, simbolizuojančio Jono Basanavičiaus
išpuoselėtą Tautos namų idėją. Mes, Tautos namų Santaros
nariai, stovėjome čia Vasario 16-osios išvakarėse susikaupę, tyliai pagerbdami prieš metus mus palikusį bendramintį Justiną Marcinkevičių. Vakare, kai vėl susitikome
Rotušėje oficialiai paminėti Valstybės šventės, pasiūliau
Vladui tinkamu mums abiem laiku susėsti nuošalioje
vietoje, kad galėtume nevaržomi leistis į mums įdomių
pokalbių užutėkius. Atvirai jam pasakiau, kad pradėjau
apie jį rašyti ir todėl norėčiau atgaivinti kalnų epopėjos
epizodų prisiminimus ir į juos pažvelgti nuo sukauptos
patirties piliakalnio.
Šiek tiek vėliau, po trijų mėnesių, pasitaikė proga
vėl susitikti su Vladu. Tai buvo renginys, išdidžiai pavadintas Mūsų Everestas; jo tikslas – ypatingas: gegužės
18 d. žygeiviams susirinkus netoli Medininkų aukščiausiame geografiniame Lietuvos taške – ant Aukštõjo kalno (294,842 m), pasveikinti Vlado Vitkausko jo gimimo
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Parodos Chandra Shamsher’s Palace
atidarymas

60-mečio proga ir išlydėti jį į kitą 60-metį. Mat Nepalo
sostinėje Katmandu netrukus turės prasidėti pasaulinė
Everesto šventė, skirta pirmojo užkopimo į garsiąją Himalajų viršūnę jubiliejui paminėti. Vladas Vitkauskas
buvo pakviestas į Nepalo karalystėje6 ruošiamas iškilmes
kaip jos valstybei nusipelnęs asmuo.
Prieš du dešimtmečius po sunkaus ir alinančio užkopimo į Didžiąją Viršūnę mūsų alpinistas nusileido nuo
ypač pavojingo Khumbu ledyno, išvagoto gilių plyšių
ir nuolat drebančio nuo lūžtančių luitų griūties. Ir čia
jis išgirdo, kad iškilo svarbus šalies visuomenei reikalas
pargabenti netoli Everesto viršūnės žuvusios pirmosios
Nepalo alpinistės Pasang Lhamu kūną. Nedvejodamas
Vitkauskas apsisprendžia grįžti atgal. Šalia esantys alpinistai ir gelbėjimo grupė jo nei ragino, nei įpareigojo
prisidėti prie jaunos moters palaikų nuleidimo į kalno
papėdę vien tam, kad būtų galima ją pagal budistų tradiciją sudeginti ir šitaip išreikšti didžią pagarbą Nepalo
nacionalinei didvyrei. Pareiga ir ištikimybė humanistinėms vertybėms – tai esminis alpinisto motyvas, kuris,
nepaisant fizinio išsekimo, peržengiančio visas leistinas
ribas, ir rizikos dėl pavojingai nušalusių pirštų, šaukte
šaukė skubėti į tragedijos vietą. Štai kaip šį epizodą ir
savo savijautą aprašė pats Vitkauskas: „Kūnas priešinosi, baisiai nesinorėjo niekur, ypač per ledokrytį. Be abejo,
mano būseną suprato ir kiti. Niekas nekvietė ir nebūtų
pasigedęs, jeigu nepasisiūlyčiau.“7 Didvyrišką Vitkausko poelgį tuoj pat įvertino Nepalo šviesuomenė, o kiek
vėliau ir tarptautinis Fair Play komitetas, įteikdamas jam
Garbės diplomą (1997).
Susitikimo ant Aukštõjo kalno renginyje tikėjausi
pasikalbėti su Vladu, bet reikalai pasisuko netinkama
kryptimi. Alpinistą įkyriai sekiojusios moterėlės akylai
saugojo savo herojų nuo nepageidaujamų konkurentų,
lepino jį užkandėlėmis, ašarodamos deklamavo prastai sueiliuotas, bet nuoširdžiai sukurptas sakmes apie
mūsų didžiavyrio nuopelnus. O jis pats stengėsi pabėgti
nuo egzaltuotų maldininkių ir šlietis prie jam reikalingų
žmonių, galinčių paremti alpinistines jo ambicijas. Trumpai tariant, liko vienintelė viltis – tikėtis pokalbiams palankios progos Vitkauskui sugrįžus iš Himalajų.

D A B ARTIES REA L I J OS

Mano viltys galop išsipildė: susitikome rugpjūčio 11 d.
ramioje Vitalijaus Stepulio sodelio pavėsinėje. Svarbiausia
pokalbio tema – Everesto jubiliejaus iškilmės Nepalo sostinėje. Pasakojimas, iliustruojamas vaizdais ir dokumentais, buvo intriguojantis. Man prieš akis atsivėrė spalvinga
šventė, persmelkta vietinės etninės kultūros turtų; deja, ir
čia jau egzotišką reginį darkė globalios civilizacijos antplūdžio ženklai. Po trumpos įvykio apžvalgos priartėjome
prie mums svarbaus renginio – Vlado Vitkausko parodos,
surengtos buvusių valdovų rūmuose8; penkiasdešimties
fotografijų rinkinyje išsiskleidė dramatiškas Himalajų kalnyno grožis. Stende įrašytas sakinys „20th years celebration Lithuanian foot step in Everest“9 žiūrovams priminė
ekspozicijos paskirtį. Įdomus sutapimas: tame pačiame
pastate akivaizdžiai derėjo ir lietuvio fotografijų, ir budistinių mandalų rinkinio turinys. Parodos atidarymo proga
renginio organizatoriai – Nepalo Respublikos vyriausybės bei kultūros reikalų institucijos (Nepal Pavilion Corporation) atstovai paminėjo originalias Vitkausko žymes,
paliktas Everesto epopėjoje, ir asmeninius jo nuopelnus
kultūrinių Europos Sąjungos ir Nepalo ryšių plėtrai; organizatoriai dar kažin ką mandagiai leptelėjo apie Nepalo
ir Lietuvos draugystę. Nuskambėjo mandagi frazė „Long
live Nepal Lithuania friends“10. Mūsų kalnų didžiavyris
savo kalboje nedrąsiai mėgino sureikšminti Lietuvos vaid
menį tarpvalstybinių reikalų panoramoje, bet tolimojo
Oriento šalyje, girdėjusioje tik Europos vardą, Lietuvos atstovo žodžiai ištirpo šventės gaudesio egzotikoje. Šventės
dienomis Vitkauskui įteiktame dokumente, konstatuojančiame 1993 m. įkopimo į Everestą faktą, įrašyti nepaliečių
padėką išreiškiantys žodžiai „We wish you all the success
in your life and mission“11.

NESI B AIGIANTI E V ERESTO
ISTORI J A

Fundamentiniame Walto Unsworto leidinyje Everestas.
Kopimų istorija12 įamžintas Vlado Vitkausko vardas. Tai
trečias papildytas pasaulio alpinistų didžiai įvertintos
knygos leidimas, skirtas žygiams į Everestą aptarti ir
vertinti. Šiame enciklopediniame leidinyje pateikiama iš-

VLADAS VITKAUSKAS

Lemties aukuras Everesto bazinėje stovykloje (5300 m)
Baltoji Antarktida
Per Khumbu ledokričio prarajas Aukščiausios viršūnės link
Ant Aliaskos kalnynų milžino Makinlio (Denali) keteros
Su Aivaru Bojaru Elbruso šlaite. Kitą dieną bičiulis žuvo...
Po dieviškąja Andų padange

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 3 , N R . 3 ( 5 8 4 )
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sami Himalajų apžvalga, ekspedicijų ir užkopimų statistika. Čia skelbiama (p. 651), kad 1993 m. įvyko ekspedicija, leidėjų pavadinta „Lithuanian South East Ridge“13.
Toliau nurodama: „Leader: Vladas Vitkauskas; Ascent:
Vladas Vitkauskas reached the summit on May.“14
Nepalo sostinėje Vitkauskas turėjo progą artimiau
susipažinti su garbiais Everesto istorijos kūrėjais, suvažiavusiais į jubiliejinę šventę; tarp jų akivaizdžiai išsiskyrė įžymiojo R. Messnerio figūra. Pacituosiu čia pastraipą
iš savo straipsnio15: „Kalbant apie alpinizmą būtina tarti
kelis žodžius apie fenomenalų mūsų dienų kalnų herojų
Reinholdą Mesnerį (Reinhold Messner, gim. 1944 m.). Tai
asmuo, kurį pasaulio alpinistų bendrija gerbia ne tik už
jo unikalius nuopelnus alpinizmui, bet ir už žmogišką
orumą, jo ištikimybę moralės principams. Jis yra pradininkas vadinamojo „alpinistinio solo“ – rizikingo būdo
kopti vienišam į viršūnes, t. y. be palydovų ir komandos,
be iš anksto gerai įrengtų tarpinių stovyklų ar nakvynviečių. 1980 m. jis įkopė į Everestą taip pat ir be deguonies aparato, ir be virvės, ir be kablių. Ir dar, Mesneris –
alpinistas, kuris aukštumoje niekada nepraranda saiko
jausmo. Jis daugelį kartų yra pasitraukęs nuo čia pat
esančios viršūnės, kai kilo realios rizikos klausimas. Jis
niekad nebijojo prisipažinti, kad jam ne svetimas baimės
jausmas. Šis unikalių savybių alpinistas yra sakęs, kad
jam pavyko įkopti į visas keturiolika pasaulio viršūnių,
esančių virš 8 kilometrų aukščio linijos ir sugrįžti gyvam
todėl, kad žinojo kada jau neišvengiamai reikia pasukti
atgal. Beje, jam teko net vienuolika kartų pasitraukti iš
Himalajų taip ir nepasiekus jų viršūnių. Remiantis Mesnerio pažiūromis, alpinizmo tikslas turėtų būti nusakomas taip: žygiai kalnuose – tai būdas, nuolat be gailesčio
tikrinant individualius gebėjimus, siekti tobulumo, plėsti
savo jausmų bei emocijų horizontus.“16

O KAS TO L IAU ?

Iki pastarųjų metų Vladą Vitkauską nuolat persekiojo
nuojauta, kad gyvenime dar per mažai yra nuveikęs; jį
kankino klausimas, ar pavyks suspėti atlikti tai, kas jam
privalu. Žinodamas Vlado nerimastį keliančių klausimų
pobūdį, klausiu kol kas tik savęs: „Kur ta siekių riba,
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koks jų turinys?“ Nerasdamas aiškaus atsakymo, suvokiu: siekių ribą kėsinasi nubrėžti klampi kasdienybė, į
kurios liūną pakliuvus, keisis ir sumanymų turinys, ir
sau keliamų tikslų vertė. Jau šiandien ryškėja gundančių
seklumų perspektyva: Vitkauskas yra nuolat kviečiamas
į įvairias valstybę valdančio elito (taip jie prisistato) ir
skandalingai pralobusių maklerių renginius – jubiliejus,
pobūvius ir kitas panašias atrakcijas. Taip iškilusis alpinistas tampa „išrinktųjų“ pramogų atributu, maskuojančiu tuštybės mugės skurdą. Klostosi paradoksali – man
asmeniškai graudi – situacija: įveikti gundančias banalybės smegduobes bus sunkiau nei pasiekti Everestą.
Ir štai pastebiu: kai kas keičiasi kankinančio klausimo turinyje. Matyt, čia pėdsakus paliko skausmingai
išgyventa tragiška sūnaus Vaidoto žūtis sniego lavinoje,
nugarmėjusioje Aukštųjų Tatrų šlaitu (Slovakija, 2010).
Netrukus alpinisto asmeninio gyvenimo padangė – ačiū
Lemties posūkiui – prašviesėjo: jaunesniosios dukters
Dalios vedybos padovanojo jam raminančių emocijų
puokštę, o šiek tiek vėliau pasaulį išvydęs anūkėlis Jonukas suteikė Everesto didžiavyriui gyvenimo pilnatvės
pajautą, kuri iš esmės jau keičia vertybių pasirinkimo
horizontą. Įvertinus tai, jau galima spėlioti apie tolesnio
kelio vingius, nulemtus gyvenimo patirties ir likusių fizinių galimybių. Jų šviesoje kyla, skleidžias raminantis teiginys – galbūt jau pakankamai atlikta, kas privalu gyvenant oriai pagal klasikinius humanizmo principus. Bet...
yra vienas akivaizdus faktas, sujaukiantis spėliojimus:
Vėliavos epopėja, sureikšminusi mūsų alpinisto asmenį,
užkėlė ant jo pečių sunkiai pakeliamą naštą – Vitkauskas
tapo tautinės savimonės žadintojo, realaus žygio herojaus metafora. Apibendrintai Įvaizdžio, simbolio išraiškai – Metaforai – negalima leisti nublankti. Sunykus jos
poveikio galiai, nematerialaus pasaulio vertybės praranda siekiamybės reikšmę.
Everesto ir Vėliavos epopėja išryškino Vitkausko
elgsenos ypatybę, palyginamą su Antikos stoikų. Ji būtina sėkmingai veiklai. Turiu galvoje mūsų alpinisto poelgių racionalumą. Mat senovės stoikai teigė, kad racionalus mąstymas yra unikali žmogui suteikta prigimties
dovana. Jie pripažino, kad, blaiviai įvertinus situaciją,
galima daryti išmintingus sprendimus, lemiančius pasitikėjimą savimi ir veiklos sėkmę. Mūsų kalnų didžiavyris
nuolat vadovaujasi protu. Atidžiai išnagrinėjęs herojišką
alpinisto Reinholdo Messnerio patirtį, Vitkauskas įsidėmėjo jos racionalumą – atidų ir kritišką numatyto veiksmo įvertinimą. Apie tai byloja rizikingų Lietuvos alpinisto kalnų žygių rezultatai. Racionali taktika padėjo jam ne
tik išvengti lemtingų klaidų, bet ir minimaliomis lėšomis
(su keliais tūkstančiais dolerių kišenėje) atlikti žygį į Everestą17. Tai unikalus Himalajų ekspedicijų istorijos atvejis, vertas ypatingos rekordų atžymos; mat dabar tokių
sumanymų, kuriuose dalyvauja keli šimtai talkininkų,
samdomi lėktuvai ir nešulių karavanai, konstruojami
specifiniai aukštumų prietaisai bei aparatūra, kaina gali
siekti milijoną dolerių. Kalbėdamas apie Vitkausko gyvenimą lygumose, privalėčiau pripažinti: jis asketiškai
atsisako gundančių kulinarinių išmonių; jam svarbu
sveikai gyventi, rūpintis savo fizine galia. Jam taip pat
rūpi ugdyti sveiką visuomenę, dalyvauti sveikuolių gy-
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vensenos plėtroje. Čia, kaip ir stoikai, jis atranda tai, kas
sudaro laimės, gėrio ir dorybės sąvokų turinį. Manau,
stichiškai išryškėjęs stoicizmas lemia asmeninių mūsų
alpinisto siekių turinį ir jų reikšmę kultūroje.

KOMERCI J OS GA L IA

Vladas Vitkauskas negali prisitaikyti prie agresyvios civilizacijos tikrovės, į kurią įsibrovė pelno be išlygų siekis. Jis, kaip ir visi gebantys giliau mąstyti piliečiai, yra
susirūpinęs mūsų planetos likimu. Neviltį kelia jau nepataisomai sužalota Everesto prieigų erdvė; akis bado
nuolat teršiama bazinės stovyklos18 teritorija. Begėdišką
gamtos naikinimo procesą sparčiai inicijavo veik prieš
porą dešimtmečių prasidėjęs komercinis turizmas, jėga
išstūmęs ekspedicijų skaičiaus apribojimus. Prieš tai leidimą kopti už tam tikrą mokestį gaudavo ribotas skaičius ekspedicijų, kurias atsakingai parengdavo įgudę
alpinistai. Dabar komercinis turizmas nesitenkina turtuolių išlaipinimu šalia Everesto papėdės, kur jiems atsiveria neregėta didingos gamtos panorama. Turistinio
verslo žmonės siekia vis didesnio pelno. Jie, pasitelkę
šerpus19, organizuoja snobų, ieškančių stiprių įspūdžių,
kopimus į Everestą. Faktiškai tai – ne savarankiški užkopimai, bet jų imitacijos: šerpai ir pasamdyti patyrę alpinistai už gerą mokestį užtempia sąmonės netenkantį ir
nuolat deguonimi, injekcijomis bei masažais gaivinamą
„narsuolį“ į viršūnę. Grįžęs snobas nenutildamas giriasi,
duoda interviu, rašo įspūdingus pasakojimus apie savo
nuopelnus. Taigi užkopusių į Everestą statistika iškreipta – ji nieko aiškaus negali pasakyti, kiek tikrų alpinistų,
atsidavusių savo didžiajai Idėjai, pasiekė tikslą. Kol kas
Lietuva turi tik du20 tikrus alpinistus, prisilietusius prie
sidabru švytinčios Himalajų Valdovo karūnos.
Į prarają besiritanti pasaulinė civilizacija jau demonstruoja siaubingą terorizmo formą: šiais metais ji,
tarsi klastinga, viską naikinanti griūtis, nuaidi Himalajų
kalnų papėdėje, nužudydama dešimties alpinistų būrį.
Tarp žuvusiųjų Nanga Parbato bazinėje stovykloje buvo
aptiktas ir lietuvio Ernesto Markšaičio kūnas. Drįstu
klausti: ar mokėjome atsisveikinti su kalnų didžiavyriu, klastingai nužudytu modžahedų, prasiskverbusių
iš Pakistano tarpeklių? Lietuvos vyriausybė eilinį kartą
parodė jai būdingą begėdišką abejingumą; tik alpinistų ir kalnų entuziastų bendruomenė, atsisveikindama
su žuvusiuoju ir palydėdama į amžinąjį poilsį Vilniuje, išreiškė jam gilią pagarbą. Šioje situacijoje signataras
Romualdas Ozolas negalėjo likti abejingu stebėtoju; jis,
vertindamas nepateisinamą valdžios laikyseną, ištarė:
„O tuokart ką sau galėtumėm pasakyti? Nebent: atleisk
mums, Viešpatie!“21

* * *

Pirmųjų dviejų Lietuvos alpinistų kartų, gimusių 1930–
1945 metais, mąstymo būdas, vertybinė orientacija bei
pasaulėjauta buvo artimos. Tai nulėmė svarbus kultūrinis
veiksnys – juos dar spėjo išugdyti pokariu iš mokyklų šalinti ir galop į pensiją išvaromi nepriklausomos Lietuvos
mokytojai. Jų pedagoginė mintis bei veiklos siekiai buvo
siejami su tautos lūkesčiais, o asmeniniai veiksmai buvo
išreiškiami kaip kolektyvinės idėjos manifestacija, kaip

Su straipsnio autoriumi Juozu A. Krikštopaičiu

bendrijos ir jos narių individualios raiškos visuma. Bet
žengiant į XXI amžių, griūvant milžiniškai Eurazijos imperijai, iš esmės keičiantis vertybių prioritetams ir atsivėrus naujoms galimybėms, įsigali sureikšminta individuali
raiška, nuolat trikdoma komercinių vilionių. Šiandien
jau būtų nemadinga, sakyčiau drąsiau – netgi gėdinga
ištarti jaudinančią Vlado Vitkausko frazę esu dalis Lietuvos. Daugumos dabartinių alpinistų veiksmai siejami su
egocentriniu nusistatymu, su asmeninėmis ambicijomis
priimti iššūkius, kurių didelė rizika atkreiptų visuomenės
dėmesį. Čia priklausomybė istorinei savo krašto kultūrai
ir pareigos gimtinei pajauta nustumiamos į pašalę, kad iš
jų kylantis priekaištas kuo greičiau išsitrintų iš atminties.
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V l a d a s Va i t k e v i č i u s

Greitai skrenda paukštelis drabnas,
sunkiai eina senelis sulinkęs.
Vingis, posūkis, posūkis, vingis,
ir visa ši kelionė – kaip sapnas.

***
Gediminui Griškevičiui

Vėl nubudęs prisimenu sapną pernykštį –
aš, vaikiūkštis, ištinusį sumuštą nykštį
vis pučiu ir į burną kišu.
Pasakyk man, ar tai panašu
į gyvenimą šį, kai krūtinė nespėja
atsikvėpti nuo burną užėmusio vėjo,
kai skubi, lyg pakvaišęs skubi,
o jaunystės palaukių skambi
neatliepia daina, kai išgirsti ją nori,
kai nenori skurdaus kasdienybės minoro,
tų garsų, kur būgnelį ausų
susprogdina, kai sieloj tamsu...

Vėl rytas, į akis pažvelgęs,
dažnam kuždėdavo į ausį:
„Ar išpustytas tavo dalgis?
Tik nemeluok, nes neapgausi.“
Vėl prie manęs priėjo rytas,
paprašė nuoširdžiau šypsotis,
kai eisiu aš neuždangstytas
per atšiauriausius žemės plotus.

***
Kai aš gulėjau mirties patale,
prie mano namelio, visai šalia,
maža boružė žolės stiebeliu
kopė, neklausė, kodėl aš guliu.
Galbūt nesuprato, kad kartais rytais
kitais gyvenu aš vaizdais, ne tais,
kurie jau nublanko, sunyko, kurie
išvis neparėjo namo vakare.
Maža boružė žolės stiebeliu
kopė, neklausė, kodėl aš guliu.

***

***

Vėl rytas iš nakties ištrūko
ir virsdamas diena kartojo,
kad jis nemėgsta dulsvo rūko
ir tingiai ariančio artojo.

Nesustoji tu – tarsi išsekęs
būčiau šulinys. Nesuvirpės
nė viena ląstelė, tuščios akys
veltui ieško nuplėštos garbės.

R o k a s G e l a ž i u s . Nemuno sala, 2013

***
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Nesustoji tu – tartum sudžiūvęs
būčiau stagaras neišvaizdus.
Lips prie sauso gomurio liežuvis,
kai žiūrėsiu į kitus krantus,
kur iš lėto vakaras užgęsta,
kur vėluoja šviesti mums žvaigždė,
kur nešiesi peilį išgaląstą
ir meldi savęs nenusidėt...

***
Skubėjai basas tu per lauką lygų,
o į tarpupirščius ražienos smigo,
lyg perspėdamos – visko per akis
rytoj turėsi, bet vis tiek negis,
vis atsinaujins nerimo žaizdelė,
varys iš proto, ragins idealią
svajonę saugoti ir ginti ją,
kai sujauktą tikrovę tamsoje
vien pirštais teužčiuopiame, o siela
jos šalinasi, purtosi, nemiela
kasdien ją jausti – veržia kaip viela
rankas, krūtinę, o galva – žila
ir išdidi – dar nuolankiai nesvyra,
kai dar matai save – garbingą vyrą.
Skubėjai basas tu per lauką lygų,
o į tarpupirščius ražienos smigo – – –

Nutolus
Mano mielas, ką manai
apie tai, kad kaminai –
jau bedūmiai ir šalti,
mūsų žvilgsnių apleisti.
Tolom tolom, ir nėra
tų dienų, tiktai aušra
neapleidžia dar akių.
Ja tikiu, tavim tikiu,
mano mielas, kai eini
tu tenai, kur akmeny,
patikėk, ne per anksti
meilės žodžiai iškalti
kaminams, kurių ilgiuos
be pradžios ir pabaigos...

25

***
Neramu be namų, žiburių tolimų,
be atodūsių moters prie lango.
Nejauku be pavasarių ir be žiemų,
neramu, kai bičiulis nelanko.
Ar barstyti man taką geltonu smėliu,
jeigu takas į niekur pasuko?
Ką sakyti ir ką nutylėti galiu
išsikapstęs iš siaustančio rūko?

***
Ieškosiu to, ką būtinai
man pamatyti reikia.
Pražydę puošia putinai
stačius šlaitus, o sraigė
ramiai sau kuičias tankmėje,
ir grožis jai nė motais.
Gal pasilikti man su ja –
gleivėta, nesparnuota?
Turbūt ir čia, žemai žemai,
yra ką širdžiai duoti,
kai jaukūs statomi namai
ir žemėj, ir vaizduotėj.

***
Mane mylimoji likdė,
bet aš išdidus išėjau,
kad Scilė, o gal Charibdė
mane sudorotų tuojau.
Kam kregždės lizdelį lipdė
namelio pačiam šelmeny,
jei mano kely – Charibdė,
o tu be manęs gyveni?
Išgėrei, ką prisipylei,
pajuodo žiedai suminti.
Išdrįsk pasakyti Scilei,
ką jai ir Charibdei jauti.
Mane mylimoji likdė,
bet aš išdidus išėjau – – –
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Vy t aut a s Gi rd zijau ska s

Palangos dienoraštis. 2004
Trečiad ie n is , s au s io 1 4
Kaltas, kaltas, kaltas. Trys lavonai, trys nužudyti leidiniai – Krantai, Septynios meno dienos, Nemunas. Gali daryti, ką nori, keiktis, teisintis, atsiprašinėti, o dėmės nenusiplausi – pirštas pridėtas, ranka pakelta. Nesvarbu,
kad prieš, svarbu, kad vadinamasis demokratijos aktas
įvyko, ir jau niekas nieko negali pakeisti. Nesugebėjai
apginti, nepateisinai pasitikėjimo – tavo argumentai pasirodė niekiniai. Tad imk popierių, rašyk raštą ir klok jį
ant savo viršininko stalo – užleisk vietą kitam, kompetentingesniam, išradingesniam. Gal to kito veikla bus
sėkmingesnė.
Fondo resursai šiemet ypač skurdūs, tad „paklodės
tampymas“, žmoniškai šnekant, pinigų dalyba kultūriniams leidiniams buvo ypač dramatiška. Nors už tuos
pasmerktuosius guldžiau galvą, žinau, kad jų nekaltumas taip pat problemiškas – tiražai menki, skaitytojų
gretos skystos, o vadovų derybos dėl jungimosi neprasidėjusios pasibaigė. Beveik aišku, kad projektas Litmenis plius Dienovidis taip pat pasmerktas – iš tų šiaudų
nebus grūdų, vadinas, ateityje numatomos dar vienerios
laidotuvės. Metai ir Šiaurės Atėnai per Tarybos posėdžius
taip pat buvo gerokai kedenami, tik Kultūros barai išlaikė flagmano vėliavą. Vadinas, tose valstybinės paramos
vežėčiose ne viskas gerai – klypsta, virsta ant šono. Didžiausias blogis, žinoma, skurdas, o buvo tikėtasi, kad
laisvė ir demokratija viską sureguliuos. Naivuoliai, kada
prasikrapštysite akis?
Vakar rytą (01.13) ėjau pro Parlamentą ir mačiau deginamą laužą – prie jo budėjo trys darbininkai, apsirengę
specialiais darbo drabužiais. Kažkaip graudu pasidarė:
prieš trylika metų čia ūžė minios: Lietuva, Lietuva, Lietuva, Landsbergis... Nė per žingsnį nesitraukė nei dieną,
nei naktį. Giesmės, dainos, maldos, anekdotai. Ir nė lašelio baimės.
Būta, stovėta, budėta...
Dabar praeina pro šalį laisvos šalies piliečiai nė
nepažvelgdami į skaisčiai liepsnojančią vienišą ugnelę.
Kai kurie žvilgsnius nukreipia net į kitą pusę, lyg nuo
jo dvelktų negeras kvapas. Beje, užvakar vakare (01.12)
buvo čia susispietęs skystokas pulkelis, į tribūną vienas
po kito kilo Figūros, bet aš suskubau įsmukti į greta esantį kiemą, nes nesinorėjo klausytis netikrų žodžių, vylingų
posakių, dirbtinių priesaikų. Ausyse skambėjo vienintelis garsas: nebetikiu, netikiu, netikiu. Nei Vytautu, nei
Algirdu Mykolu, nei Artūru, nei Rolandu, nei Aloyzu,
nei Valdu. Netikiu jų argumentais, jų faktais – melas taip
susipynė su tiesa, kad neįmanoma atplėšti vieno nuo
kito. Ne be jūsų, garbieji ponai, valios, ne be jūsų įstatymų ir potvarkių. Et, tiek to, verčiau pabendrausiu su

savo vaiku, pavartysiu kokią naują knygą. Radijo ir televizoriaus nejungsiu. Tegu patyli, visiems bus į sveikatą.
Ant stalo tebeguli atversta Eduardo Mieželaičio knyga Nereikalingas žmogus. Akcentai. Šio leidinio autorius
kadaise aukštintas ir gerbtas, premijomis malonintas,
ordinais apkabinėtas, šiandien nebereikalingas. „Knyga
reikalinga, – spiriasi Valentinas Sventickas, – net labai...“
Knyga – taip, o žmogus – ne. Poeto asmeniškai nepažinojau, rodos, akis į akį nė karto nebuvome susitikę. Per
dideli atstumai mus skyrė. Ir pločio, ir aukščio, apskritai,
apimties – tūrio ir turinio. Ir tebeskiria. Akcentus, žinoma,
perskaitysiu, jau įpusėjau. Talento magija iš jos tebedvelkia, nors galėjo būti daugiau atvirumo ir konkretumo.
Daug kas ką galėjo, bet netesėjo...

Pe nk ta d i e ni s , va s a r i o 1 3
Užvakar (02.11) šeši buvę politiniai kaliniai – Viktoras Petkus, Albertas Žilinskas, Aleksandras Bendinskas,
Antanas Mozeris, Stasys Stungurys ir šių eilučių rašytojas – gavę kvietimą, aplankė Respublikos prezidentą,
ekscelenciją Rolandą Paksą. Įvykis, dvelkiantis sensacija.
Žinoma, pavėlintas. Ir apsilankymas, ir pagarsinimas.
Kol Ekscelencija manė sėdintis ant balto žirgo, buvusių
rezistentų nuomonės nesiklausė. Susirūpino ir išsigando,
kai žirgelis ėmė klupti. Bėda, sakykit, ką daryti, kaip žirgelį suvaldyti? Tataigi, kaip? Matyt, raitelį vis dėlto teks
pakeisti, nes šis pavadžių nesutavalioja. Apmaudu, graudu, pikta, bet momentas praleistas, tinkama proga nepasinaudota. Gal prieš metus ar pusmetį dar būtume galėję
šį bei tą patarti ar paremti, o šiandien – šaukštai po pietų.
Žiniasklaida sukluso ir suglumo. Rodos, viskas buvo
surikiuota ir sustyguota, liko tik paskutinį žingsnį žengti,
paskutinį tašką padėti, ir staiga kliuvinys – būrelis buvusių veikėjų kiša pagalį į ratus, paksogeitui sako ne, reikalauja sustoti ir dar kartą viską pasverti, atidžiai susiskaičiuoti, išsimatuoti. Tų senoliškų sapaliojimų būtų galima
nepaisyti – vienu mostu tą skystą kuopelę nušluoti. Tik
viena kliūtis – jų priekyje Figūra: Viktoras Petkus, okupacijos metų gulagų vilkas, o šiuokart Žmogaus teisių
gynėjas. Jo vardas net užsieniuose žinomas ir vertinamas. Vadinas, į jo nuomonę turėtų būti įsiklausoma, su ja
skaitomasi. Tik ne dabar, ne čia, ne šiuo valstybei svarbiu
klausimu – įvykis ypatingas, procesas smagiai įsuktas,
tolokai pastūmėtas, jo sutrikdymas kai kam galėtų būti
net pražūtingas. Vadinas, būtina staigiai ką nors sugalvoti, rasti šiems išsišokėliams lygiavertę atsvarą. Laimė,
ilgai ieškoti netenka – yla pati lenda iš maišo: monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir populiarioji vienuolė Nijolė
Sadūnaitė atsiliepia. Silpnapročiai, pakvaišėliai, neiške-
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pėliai – pilte pilasi epitetai ir kiti paniekos ir pažeminimo žodžiai, žodeliai, žodelyčiai. Didžiausia nuodėmė –
Konstitucinio teismo verdikto nepaisymas, jo sprendimų
kvestionavimas; Viktoras Petkus per spaudos konferenciją išdrįso jį sulyginti su priklausomybės metais rengtais
teisminiais susidorojimais. Niekam neparūpo paklausti,
ką sakėme mes Prezidentui, ką jis mums pasakė, ko prašė. Nonsensas ir provokacija vien tai, kad apsilankėme
prezidentūroje, kad jos šeimininko nepasmerkėme. Priešingai – negražiai atsiliepėme apie tuos, kuriuos derėjo
girti ir sveikinti. Įsidėmėkit, jums atsirūgs, ponai.

Ketvirtadienis , vas ar io 1 9
Gėda, gėda, gėda. Ne jums – man. Ir vien dėl to, kad mėginau pasakyti ir padaryti tai, ką galvoju ir kas tautai reikalinga ir būtina. Tie pasmerkimo žodžiai viešai sakomi
žmogaus, kurį nešiojau ant rankų, supau lopšyje, auginau, teisingai mąstyti ir gyventi mokinau. Neišmokinau.
Jis atsidūrė kitoje barikadų pusėje, įsiliejo į valdančiųjų
gretas, kurie patikėjo, kad laisvoji rinka, laisvasis verslas
pajėgus viską išspręsti. Ne tik ekonomines ir visuomenines, bet ir asmenines problemas. Gal jiems ir išsprendė,
man – ne.
Arvydas Sabonis prabilo: Lietuvos rytas – sukčių gauja. Žmonės jau seniai įtarė, kad didieji Lietuvos laikraščiai pridengia juodąjį verslą ir iš to pelnosi, tik neturėjo
aiškių įrodymų. Daug kas numanė, kad ir premjeras tai
žino, ir Seimo pirmininkas, ir prezidentas, bet jie visi
tyli... Gal priversti tylėti, gal jiems tai patogu ir pelninga.
Dabar, kai toks žmogus prabilo, gal viskas pasisuks kita,
tautai naudingesne kryptim. Tiek to, nėra kada postringauti, važiuoju į Mugę. Ten dar esu reikalingas, galiu šį
bei tą nuveikti. Bent apsimesti, kad galiu. Vytautas Kubilius jau nebegali, nes guli paslikas. Ant jo užlėkė mūsų
amžiaus Beprotybė. Apmaudu, skandalinga, skaudu, bet
pakeisti jau nieko nebeįmanoma. Juk tas jaunuolis taip
pat mūsų amžiaus auka.

Ketvirtadienis , kov o 4
Zygmunto Baumano teiginys, kad valdžia sukuria minimumą tvarkos, reikalingos verslui plėtoti, Lietuvai
netinka. Čia minimumą tvarkos susikuria patys nusikaltėliai, valdžiai palikdami minimalią veiklos erdvę.
Ir tai akivaizdžiai patvirtina vadinamasis prezidentinis
skandalas. Nereikia šaudyti, nereikia žudyti – sumokėjai reikiamą sumą į atitinkamą kasą, ir mechanizmas
pajudėjo iš mirties taško: sukuriamos būtinos komisijos,
užsakomi teismų ir prokuratūros nutarimai, išviešinami slapti dokumentai ir pokalbiai. Aš nežinau, kur sėdi
didieji mafijos bosai. Gal Rusijoje, gal Italijoje, gal Pietų
ar Šiaurės Amerikoje, tik dedu galvą, kad ne Lietuvoje.
Mūsų kraštui iš to verslo nubyra tik trupiniai. Ir jam to
pakanka. Iš mūsų šalies išvežamos gražiausios moterys
ir merginos, pigiai nuperkami gabiausi protai, ir taip demoralizuojama ir nuginkluojama visuomenė. Ji pradeda
niekuo netikėti, nes nebelieka vertybių, kurių nebūtų
įmanoma parduoti, išmainyti ar kitaip iš jų pasipelnyti.
Degradavo religija ir ideologija, o apie moralę ir prabilti
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niekas nesiryžta. Išnyko ir teistai, ir ateistai, kurie mėgintų ginti žmogiškumą ir savo įsitikinimus. Visuomenė
susitaikė ir prisitaikė. Naujai besikuriančios partijos eis
senųjų pramintu taku, nes priekyje nematyti jokių gairių,
į kurias būtų galima orientuotis. Nei Lietuvoje, nei už
jos ribų. Sparčiai nyksta ir naikinamas menas. Skaitant
jaunųjų kūrėjų rankraščius, šaltukas bėgioja po nugarą – nelieka juose ne tik meno, nieko nelieka – tuštuma,
žodžių ekvilibristika. Retkarčiais blykstelėjusi minties
žiežirba tuoj pat gęsta. Svarbiausia naujovė – klasikinių
formų dekonstravimas. Kai kas jau mėgina pasitelkti
internetą, bet man ir daugeliui kitų vyresniųjų tai svetima. Gal tie naujieji kūrėjai be jo ir negalės išsiversti, nes
kompiuteris pradeda dominuoti ne tik kino, bet ir teatrų
ir kitų pasirodymų salėse. Ko gero, ir knygos mirtis jau
neišvengiama, jei Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Tomo Sauliaus Butkaus antiknygą paskelbia geriausiu metų leidiniu. Joje išmontuotas žodis ir sakinys,
iš jų liko tik druzgai. Nenorėčiau tarti, kad mūsų, tai yra
Vakarų, kultūra išgyvena agoniją, bet stebint tikrovę, tokias išvadas padaryti nesunku. Rytų civilizacija viltingų
programų taip pat nesiūlo, ekonominė krizė, regis, irgi
ne už kalnų. Žmoniškoji beprotybė ir Gamtos kataklizmai jos atėjimą spartina.

K e tv i r ta d i e ni s , b a l a nd ž i o 8
Prezidento nėra, tegyvuoja prezidentas. Neteisybė įvyko – kito rezultato ir nederėjo laukti. Juodasis scenarijus
suregztas tvirtai. Nieko nereiškia Žmogaus teisės, paminta ir pažeminta Konstitucija, viską galima pakinkyti
ir važnyčioti taip, kaip to reikalauja didieji pinigai. Mečys Laurinkus, atlikęs juodąją pareigą, išvažiavo į Ispaniją ambasadoriauti. Jo darbą tęs Pocius ir Petronis. Ir
šie gavo kišeninių, todėl iš vietos niekas nepajudės. O
tie, kuriems buvo parodyta trijų pirštų kombinacija, ir
toliau galės čiulpti savo leteną. Tauta ir visuomenė bus
pamaitinta pažadais apie Europos Sąjungos klestėjimą.
O kiek per tą laiką nusižudys ar kitaip prapuls, niekam
dėl to galvos neskaudės. Taip visur yra, taip reikia. Stip
rieji klesti, silpnieji vegetuoja, rezignuoja ir išnyksta.
Mūsų leidykla taip pat vegetuoja. Nėra už ką spausdinti naujų knygų. Ant stalo jau guli Jurgio Kunčino, Vytauto Bubnio romanų maketai, greitai galėsime vartyti
naujus Jolitos Skablauskaitės ir Jaroslavo Melniko kūrinius – kaip nors juos išleisime, tik ar jie tautai bus reikalingi... Metų metus sandėliuose ir knygynų lentynose
dūla anksčiau išleisti klasikų tomai. Kai kuriuos buvome
priversti net į makulatūrą atiduoti – prispausdinome per
daug. Tikėjomės, svajojome apie šimtatūkstantinius tiražus, klestinčią naujausią literatūrą. Dabar sukame galvas,
kaip įbrukti skaitytojui į rankas naują šedevrą. O jis sako:
ne, duokit man relakso. O mes nemokame duoti relakso,
nes patys nemokame relaksuoti. Mums didžiausia atvanga – darbas. Darbas, darbas, darbas. Po dešimties dienų
prasidės manieji 75-ieji. Nuovargio dar nejaučiu, ypač
tada, kai pamatau bręstantį pumpurą, besikalantį pro ledą
daigą. Nedrąsiai, lėtai, bet nesustabdomai, net akmenis
skaldantį. Iš kur tas nenumaldomas noras gimti ir gyventi,
augti ir tarpti? Žaliuoti, žydėti, nokinti vaisius, brandin-
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ti naujas sėklas ir vėl... sunykti. Kam to reikia? Niekam?
Jiems patiems, tiems, kurie dygsta, kalasi, reikalauja erdvės, saulės šilumos, globos. Bent minimalios. Bent to, kad
nekliudytų išvysti pasaulį. Tad būk pasveikintas, Pavasari.

Trečiad ie n is , balan d žio 2 1
Teatrinė savaitė. Sekmadienį (04.18) Shakespeare’o Vasarvidžio nakties sapnas, antradienį (04.20) – Sofoklio Oidipas
karalius. Abiejų režisierius – Oskaras Koršunovas. Įspūdinga. Turėtų būti įspūdinga, jei netrukdytų triukai, kurie visai nereikalingi, kartais sunaikinantys svarbų tekstą. Suprantu, kad šiandien neįmanoma rodyti buitiškai
interpretuojamų klasikos kūrinių, kad būtinas naujoviškas mąstymas, išradingumas. Režisierius taip ir elgiasi –
liaudies teatro scenas derina su moderniosios technikos
elementais, pasitelkia fotografiją, kiną, cirką, bet ima ir
persistengia, nepaisydamas teatro specifikos, per daug
pasitiki savo fantazijos magija, kuri žiūrovą pritrenkia,
apsvaigina, prislopina dėmesį, paralyžiuoja mąstymą.
Bet tai trunka tik valandą kitą, o paskui tenka atsitokėti
ir sugrįžti į tikrovę, tad susivoki, jog tau buvo pakištas
meno erzacas, madingas šiuolaikiškas šou. Vaikui tai
padarė įspūdį, ypač dūmai, žaibai, griausmai, klyksmai.
Kostiumų, apskritai scenografijos istoriškumas, žinoma,
jam neaktualus, bet mane jie gerokai suerzino. Gal moderni Tebų karaliaus apranga privalėjo kūrinį priartinti
prie šių dienų, bet toks sprendimas per daug tiesmukiškas, nes Sofoklio tekstai savaime skamba šiuolaikiškai –
žmogiškoji kvailybė nedaug pažengė į priekį. Malonu
buvo matyti vaidinant senuosius teatro grandus – Regimantą Adomaitį, Jūratę Onaitytę, Rimgaudą Karvelį,
Remigijų Vilkaitį. Kitų jau nebepažįstu, ir apskritai tokio
teatro man nelabai reikia. Didesnė prasmė praleisti vakarą su gera knyga, stebėti vaiką, statantį savo teatrus iš
kaladėlių. Kartais tikrai įspūdingus rūmus surenčia, bet
jis labiau mėgsta šiuolaikinių atlikėjų muzikinius šou nei
dramos ar operos spektaklius.

Ketvirt ad ie n is , balan d žio 2 2
Per tą parą nieko ypatinga neatsitiko, tik numirė kurso
draugė Stasė Samalavičienė. Pastaruoju metu su ja mažai bendravau, nes jos vyras Stasys Samalavičius išėjo
Anapilin prieš gerą dešimtmetį. Taip pat kurso draugas,
taip pat anglistas, taip pat vienas iš artimiausių ir maloniausių bičiulių. Ta mūsų bičiulystė buvo keistoka – susitikdavome retai, nesilankydavome vieni kitų namuose,
nerengdavome bendrų iškylų, nepuldavome kartu į teatrus ar restoranus, bet susitikę pasijusdavome, lyg būtume matęsi vakar ar užvakar. Ir mūsų šnekos būdavo
striukos – vienas kitas sakinys, viena kita užuomina ir išsiskiriame, bet jausmas toks, lyg būtume kalbėjęsi valandų valandas ir išsprendę sudėtingiausius rebusus. Net jei
koks rimtesnis reikalas ištinka, pakanka tik skambtelti
ir įvardinti rūpestį. Nei prašymų, nei įtikinėjimų. Kai
mano duktė Aušrinė, gavusi anglų filologijos diplomą,
ėmė žvalgytis tarnybos, Staselė pagelbėjo jai įsidarbinti
užsienio kalbų kursų dėstytoja. Kaip įstaigos direktorė,
laviravo ir rėmė globotinę, kol pastaroji įgudo ir įsitvir-
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tino savo pareigybėje. Stasys taip pat niekada nepraeis
ir nepravažiuos pro šalį nestabtelėjęs, nepasiteiravęs, ar
negalėtų kuo padėti – pavėžėti, paremti finansiškai ar
moraliai. Mus suartino ne bendros paskaitos Universiteto auditorijose, susitikimai skaityklose, o kažkas kitas –
dvasinė giminystė, pažiūrų identiškumas. Tiesa, buvo
viena bendra vasara – neužmirštamos atostogos prie Metelio ežero, kai į mano zaporožietį susipakuodavome devyniese. Nesvarbu, kad tos komandos daugumą sudarė
mažamečiai vaikai. Dabar mokslų daktarai, profesoriai.
Ech, kada tai buvo – vos ne prieš pusę amžiaus.

Pe nk ta d i e ni s , b a l a nd ž i o 2 3
Mano karta pamažu tirpsta. Kaip sniegas per atlydį,
kaip rūkas ankstyvą vasaros rytą. Išeina trečio ir ketvirto dešimtmečio svečiai. Praėjusio šimtmečio, maždaug
nuo 1926 iki 1936. Pasitaiko ir šiek tiek vyresnių, ir visai jaunų, su kuriais ryšiai nebuvo labai glaudūs. Juozas Chlivickas buvo užsilikęs dar nuo antrojo – 1919,
Jokūbas Skliutauskas nuo trečiojo – 1925, o štai Danutė
Paulauskaitė iš penktojo – 1945. Pastarosios asmeniškai
nepažinojau, net jos eilėraščių nedaug skaičiau, bet sklindančio garso apie tragišką jos likimą neišgirsti negalėjau.
Skurdo, beveik badavo, o labdaros neprašė. Ne tik neprašė – nepriėmė. Norėjo verstis iš savo darbo, iš to, ką
sugalvoja ir parašo. Išdidumas, naivumas, pretenzingumas? Gal viskas kartu, bet tokios poetės savybės nebuvo
ir nėra kotiruojamos. Nei anais, nei šiais laikais. Jokiais
laikais tokie išsišokėliai nėra kotiruojami. Ir nebus. Iš
savo darbo minta siurbėlės. Jos prisisega, laikosi, kabo
ir maitinasi. Iš dar galingesnio gyvio, gal tautos, gal visuomenės, gal motinos žemės. Siurbia syvus. Kol kas niekas nesugalvojo sistemos, kad tas tobulasis gyvis galėtų
maitintis pats iš savęs. Keistas padaras tas homo sapiens,
vis dar nesuvokiantis, dėl ko yra blaškomas po Žydrąją
Planetą. Nežinia kada ir iš kur yra atėjęs, ko čia būnantis
ir kada kur išeisiantis. Greičiausiai niekur – išnyksiantis,
kaip antai tas padangių debesėlis. Geidžiantis valdyti
kitus ir kitką, o nesugebantis susidoroti pats su savimi.
Prieš akis R. Č. novelė Pasaulis yra bjaurus. Dar neskaičiau, bet jaučiu, bus pobjaurė istorija, ir dar su pretenzija. Apie vienišumą ir praradimus. Visos perskaitytos šios autorės novelės pretenduoja į didįjį meną. Tiesą
sakant, gal visi ir visada rašė apie tą patį – praradimus
ir vienatvę. Tik ne visos tragedijos ir komedijos erzino ar
pykino skaitytoją – klasikinis menas visada siekė padėti
žmogui iš jo nesityčiodamas.

P i r m a d i e ni s , b a l a nd ž i o 2 6
Teatrinė savaitė baigėsi. Du Shakespeare’ai, du koncertai,
cirko vaidinimas ir Sofoklis – seniai maudytasi tokioje
prabangoje. Pastarąjį dešimtmetį dramos teatrą buvau
beveik pamiršęs, tad nebepažįstu jaunosios kartos aktorių. Adomaitis su Tomkumi neužmirštami, na ir Grigolis,
vaidinęs Ričardą III, nesunkiai atpažįstamas. Nenuostabu, kad Shakespeare’o tekstai nesensta, lygiai taip pat
nesikeičia ir žmogaus menkystė. Liūdna, bet ašaromis ir
dejonėmis mažai ką nuveiksi. Apskritai žmogaus veikla
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nedaug ką lemia. Vieno žmogaus. Net vienos tautos. O
žmonijos, o pasaulio? Et, tiek to, nepradėkim...
Nuo rytojaus nereikia vaikščioti į Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo fondo Tarybos posėdžius. Nei džiaugiuosi, nei liūdžiu – nervai šiek tiek pailsės, o piniginė
šiek tiek suplonės, bet visa kita mažai pasikeis. Galėčiau
pasiguosti, kad daugiau laiko liks kūrybai – gal tas neparašytas romanas pajudės iš mirties taško. Bet ir vėl: jūsų
rašinių mums nereikia, jei labai norite, išsileiskite patys. Ir
skaitykite patys. Taip ir darome – ryt poryt parsinešiu Palangos dienoraščio tiražą. Galėsiu pasidžiaugti – parašiau ir
išsileidau. Turiu dar vieną knygą, tik kur ją dėti – nežinau.
Šiandien parašiau žiaurų laišką Rasai Čergelienei
į Mažeikius. Nuodėmė būtų piršt skaitytojams tokius
paistalus, nors kartais juose ir deimančiukai sublizga.
Būtų gerai, jei nereiktų vertinti ir rašyti tokių nuosprendžių, dirbti tokio darbo. Vadinas, reikėjo pasukti kitu keliu. Prieš pusę amžiaus. Bet ir tada būtų kirbėjęs viduje
kirminas, graužte graužęs, kad esi skolingas neparašytų
ir neišleistų knygų. Kam? Sau? Visuomenei? Dabar jau
parašytos ir išleistos net devynios, baigia komponuotis
dešimtoji, tai ko niurni ir maivaisi, senas perdyla?

Pen ktadien is, bir že lio 4

G i e d r ė P u t n i k a i t ė . Palangos jūra, 2013

Reikia baigti su tuo rašymu ir susirūpinti vaiko auklėjimu,
nes galiu tapti jo despotizmo auka. Pirkti, pirkti, pirkti. Duoti, duoti, duoti. O tai, ką turi, nieko neverta. Juo
daugiau gauna, tuo atkakliau reikalauja: dar, dar, dar. Tą
įgimtą egoizmą būtina tramdyti, o čia be prievartos nebeapsieisi. Paprasčiausias būdas – fizinės jėgos panaudojimas, nes žodis nebeveikia, jis bejėgis. O jei tai prieštarauja
Europos teisės normoms ir paties įsitikinimams, skųskis
Dangui. Bet jis nebylus. Ką daryti su tuo vaikėzu, kurio
pasaulio supratimas paprastas – duonos ir žaidimų. Ne
juodos, o pačios balčiausios, ledų, ledų, ledų – pačių saldžiausių, kurie teiktų didžiausią malonumą. Iš tikrųjų tai
nėra labai smerktina, nes visa žmoniškosios būties prasmė grįsta žaidimu. Suaugusieji tik vaidina dirbantys labai
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reikšmingus darbus, o iš tikrųjų žaidžia ir siekia malonumų. Taiką žaidžia, karą žaidžia. Gaminasi automobilius,
traukinius, lėktuvus, kad galėtų greičiau vienas su kitu
susisiekti, nors ko nors labai svarbaus pasakyti negali.
Pirkti, pirkti, pirkti, nes yra prigaminta labai daug daiktų,
kuriuos būtina sunaikinti, tai yra suvartoti.

Pe nk ta d i e ni s , b i r ž e l i o 1 1
Šiandien, apie ketvirtą popiet, Palangos paplūdimį sudrebino saugumiečio Kęsto Zaborsko skambutis, kviečiantis
atvykti į Liustracijos komisijos posėdį, įvyksiantį ateinantį
trečiadienį. Kai pasakiau, kad esu pajūryje ir visai neketinu vykti į miestą iki rugsėjo, jis, valandėlę pamąstęs, gal
su kažkuo pasitaręs, pasakė, kad reikalas nėra labai skubus – Komisija mane susirasianti, kai aš būsiu Vilniuje.
Meluočiau sakydamas, kad tas skambutis mane labai nustebino, nuliūdino ar išgąsdino, veikiau priešingai – pralinksmino. Nebuvo tai man ir labai didelė
naujiena – Liustracijos įstatymas buvo priimtas prieš
ketvertą metų, dutūkstantaisiais. Žmogaus teisų asociacija (buvau jos pirmininkas) siuntė tada raštus į Seimą,
Vyriausybę ir net Prezidentūrą, reikalaudama tą įstatymą atšaukti, nes jo nuostatos prieštarauja ne tik Lietuvos
Respublikos Konstitucijai, Tarptautinei žmogaus teisių
deklaracijai, bet ir apskritai žmoniškumui. Be to, nėra
netekęs galios ir anksčiau Seimo priimtas dokumentas,
kviečiantis prie nepriklausomybės kūrėjų prisidėti visus
buvusius imperijos pareigūnus ir net slaptuosius KGB
agentus. Jeigu jie nutrauks visus ryšius su praeitimi
ir dirbs naujosios valstybės labui, persekiojami nebus.
Tada, žinoma, jokio atsakymo negavome, nes buvo praėję tie laikai, kai valdžiai žmonių (visuomeninių organizacijų) nuomonė buvo svarbi. Vis dėlto per tuos metus nelemtasis įstatymas žmonėms ramybės nedrumstė,
dirbti netrukdė. Liustracijos komisija gal ką ir veikė, gal
kokią bylą nagrinėjo ir nuosprendį skelbė, bet visuomenės reakcijos nesulaukė – kurčia tyla. Ir štai dabar kažkas
kažką prisiminė, kažkas kažkur kažką rado...
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Ką gi, jei kvies, nueisiu, jei ko paklaus, atsakysiu, pasikalbėsime, išsiaiškinsime, juk toje Komisijoje turėtų sėdėti
ne priešai ar kokie užkietėję biurokratai, o šviesūs kultūringi ir atsakingi valstybės pareigūnai. Net neabejoju, kad
kartu su jais stovėjome Baltijos kelyje, vienas paskui kitą
lakstėme į mitingus, sakėme kalbas. Paskui daugiau nei
dešimtmetį dirbome tautai ir valstybei, nors kai kas būtų
galėjęs ir nedirbti, pasinaudoti pensininko laisve.
Skambučių šiomis dienomis daugiau nei bet kada –
atakuoja mano būstą kaip pašėlę. Vienas kviečia į Kauną, kitas – į Vilnių, trečias primena, kad Vadžgiryje per
Jonines bus švenčiamas šimtasis, o Jurbarke septyni šimtai keturiasdešimt penktasis jubiliejus, o dar po mėnesio
Eržvilke rinksis 1949-ųjų abiturientai, švęsiantys penkiasdešimt penktąjį gimnazijos baigimo jubiliejų. Viena
svarbesniųjų progų jau praleista – vakar privalėjau būti
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, kur buvo atidaryta Alberto Zvicevičiaus ir Vytauto Skuodžio dovanotų
leidinių paroda. Šių dviejų disidentų veiklai apibūdinti
derėtų skirti ne dienoraščio įrašą, ne straipsnį, o studiją.
Ne metai, o gyvenimai skirti Laisvei. Medžiagos pakaktų ir šventojo gyvenimui aprašyti. Vien faktams suregistruoti tektų užpildyti puslapių puslapius. Vadinas, lieku
skolingas, viliuosi ne amžiams...
Įvykių nestinga ir kurorte – koncertai, pramogos,
linksmybės visuos kampuos. Svarbiausioji – rekonstruotos Basanavičiaus gatvės atidarymas ir žymių artistų pasirodymai. Mielai praleisčiau ir šį, ir kitus, padrybsočiau
ant smėlio, pasimaudyčiau, bet negaliu, esu priverstas
keltis ir eiti – žiūrėti, klausytis, komentuoti. Jis reikalauja, jis nori, jam įdomu. Net lietus nesustabdo ir neišgąsdina – eiti, eiti, eiti, žiūrėti, žiūrėti, žiūrėti. Sodintis ant
pečių, kilnoti, rodyti. Kol pajėgiu, einu, rodau, kalbu...

Sekmadie n is , lie p os 1 8
Vakar buvau Eržvilke, jau minėtame jubiliejuje. Atminties
gaivinimas, senatvės pagerbimas. Su lazdomis, su stimuliatoriais ir respiratoriais, su vėžiais, reumatais, hipertonijomis suvažiavo 1949-ųjų abiturientai. Vienas eksdaktaras, vienas eksdiplomatas, vienas eksklebonas, vienas
eksmokslininkas, vienas eksrašytojas, o dauguma, žinoma, eksmokytojų. Apsikabinimai, rankų paspaudimai ir
kalbos, kalbos, kalbos. Ašaros ir maldos. Dabar be jų jau
niekaip negalima išsiversti. Jei ne dainos ir vienas kitas
taiklaus žodžio dūris, būtų visai graudu. Laimė, šmaikštuolių liežuviai dar ne visai sudilę, gerklės ir plaučiai ne
visų prakiurę – choras skamba galingai. „Laukas, kelias,
pieva, kryžius...“ – buvusių aštuntokų himnas. Kaip ir buvusių to krašto partizanų – trys mokytojai ir gimnazijos
direktorius buvo patikima miškinių atrama miestelyje. Nė
vieno jų šiandien jau nebėra. Ankstesniuose jubiliejuose
yra dalyvavęs Antanas Jankauskas – lotynistas, Kleopas
Greičius – istorikas, Antanas Petraitis – lituanistas. Direktorius Vincas Ulevičius (tikroji pavardė Stasys Jarmala),
žinoma, atvykti negalėjo, nes žuvo netoli miestelio tą patį
rudenį. Gero tuzino buvusių abiturientų taip pat nebėra.
Nulenkėme jiems galvas, padeginome žvakeles. O ką daugiau galėjome nuveikti? Beje, dar gėlių nunešėme į kapines, tik ne visi iki jų pajėgė nueiti...
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S e k m a d i e ni s , l i e p o s 3 0
Su Henriku Antanu parą išbuvau areštinėje. Palata ligoninėje iš tikrųjų panaši į kalėjimo vienutę. Joje tik lova,
spintelė, kriauklė ir kėdė. Henrikas operuotas su narkoze. Laikėsi neblogai, nesipriešino, nepanikavo. Iš pradžių
atrodė, kad tas rankos kaulo lūžis vieni niekai, o paskui
ištisa įvykių griūtis. Ką gi, teks atlaikyti. Tėvui gal net
sunkiau nei vaikui, nes nuo daug augesnių nei jis riksmų ir klyksmų dreba ligoninės sienos. Knietėte knieti ką
nors apkaltinti, pareikalauti satisfakcijos, suversti atsakomybę ant kito pečių – rytojaus laukti būtų lengviau.
Henrikas Antanas vakarop taip pat subiuro: noriu į Palangą, noriu į Palangą. Ten kur kas įdomiau. Elzė kepa
spragėsius ir pagardina šokoladu – tikra atrakcija juos
ragauti, o čia tik seselių ir gydytojų prisakymai. Nepaisydami draudimų, prieš saulėlydį patylomis išsprunkame į
miestą, nueiname iki upės, apžiūrime buvusį Meridianą.
Vaikui rūpi, ar tas laivas galėtų išplaukti į jūrą, ar jame
būtų įmanoma pasisvečiuoti.
Šiandien iš pat ryto nešame kudašių iš to kalėjimo,
lyg būtume ten išbuvę ištisus metus. Kartais valanda
gali prilygti savaitei ar mėnesiui. Nesu tikras, ar šį kartą
jau pavyko laimingai išsisukti, ar nereiks čia dar sugrįžti. Dar kartą pajutau, kaip lengva palaužti ir paklupdyti
žmogų. Net didelio įvykio nereikia – pakanka pataikyti į
silpniausią vietą. Be panikos – Henriką Antaną privalau
užauginti sveiką ir tvirtą.

P i r m a d i e ni s , r ug p j ūč i o 2 3
Šiandien Baltijos kelio penkiolikmetis. Radijas kalba (televizoriaus neturiu) apie renginius, atminimo puokštės
perdavimą. Šie ir anie metai – diena ir naktis. Tada tikėjome ir laukėme. Su virpuliu, su daina lūpose. Dabar
nuleistos galvos ir įstrigęs keiksmas gerklėje – pasaulis
ne toks, kokio norėjome, kokį mėginome kurti. Ne tik
svajojome, bet ir veikti mėginome. Gavome per nagus.
Ir ne tik. Lyg koks pasityčiojimas skamba kalbos apie
tautos vienybę ir šviesią ateitį – niekada niekas nesuvienys apsivogusių turčių su apvogtais vargšais. Vieni
visada reikalaus bent minimalaus padorumo, kiti grobs
ir niokos, kai tik susidarys bent kiek palankios sąlygos.
Betgi ir tas sąlygas jie patys sau parengs. Ne kur kitur –
Parlamente ir Vyriausybėje. Apie tai visi žino ir garsiai
kalba, tik padaryti niekas nieko negali. O rasi nenori...
Sukrėtė Noreikų šeimos tragedija – trys gyvybės.
Situacija, matyt, kaito seniai. Nežinau, kuris iš jų kaltesnis. Gal visi, gal nė vienas. Per sunki dabarties našta –
žmogiškosios galios palūžta, kai nelieka pagrindo po
kojom – tikėjimo gyvenimu. Kiek tokių jau buvo, kiek
dar bus – šiurpu.

S e k m a d i e ni s , r ug p j ūč i o 2 9
Baigėsi ketvirtoji vasara Palangoje, baigėsi olimpinės žaidynės, kurių nemačiau. Mane pasiekė tik nuotrupos. Apmaudu dėl krepšininkų, nors iš tikrųjų nieko bloga neatsitiko: ketvirta vieta – puikus rezultatas. Žinoma, norisi
medalių, kad ir ne sau. Tebesame vaikai, kurie džiaugiasi
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žaisliukais, todėl mus taip lengva mulkinti. Net ir suvokęs, kad esi likęs kvailio vietoje, nieko negali padaryti.
Imi galvoti, kad gal pačiam kas nors negerai. Laimė, kad
bent su artimaisiais gali būti atviras, tai suteikia jėgų.
Baigiau tvarkyti dar vienos knygos rankraštį – dešimtosios. Valinčius būtų galėjęs gyvuoti ir savarankiškai – su šiuo tekstu buvo smagu bendrauti; bet žinau,
kad plonas romanas didelės sėkmės nesulauks. Būtinas
reklaminis įdirbis, o tuščia kišenė to daikto neišjudins.
Tad lai būna solidus tomas, lyg kokia rinktinė artėjančiam jubiliejui. Suprantu, kad bus nemaža rūpesčių, kol
knyga atsiras ant stalo, bet be nieko nebūna nieko. Tikiuosi, kad ir valstybė parems.
Henrikas Antanas „atgavo“ ranką – ketvirtadienį
daktarai pašalino nuo jos gipsą, nors dar patarė laikyti parištą. Smagu žiūrėti, kaip jis nardo ir šokinėja per
bangas. Nors saulė neriasi iš po debesų nelabai noriai,
eisime prie jūros, nes vasaros lieka tik keliolika valandų –
po dviejų dienų jam teks pradėti naują gyvenimo etapą.
Mokykla ir mokymasis bus didysis jo tikslas. Norėčiau
jam padėti, tik ar nepritrūks kantrybės ir kompetencijos.
Žinau, kad bus nelengva – jis siekia savarankiškumo, tik
nelabai nutuokia, kaip jį sunaudoti.

An tradien is, g r u od žio 1 4
Einu į Saugumą. Šį kartą esu kviečiamas savojo, lietuviško. Baimės nejaučiu, bet mielai pasukčiau šonan, apeičiau jį ratu iš tolo. Apmąstydamas savo praeitį, rašydamas Komisijai paaiškinimą apie ją, drąsinausi: klausykit,
skaitykit, vertinkit, sverkit – nesu didvyris, bet ir vergas
nebuvau, kalnų nenuverčiau, bet savo vagą tiesinau ir
lyginau ne prasčiau už kitus, sąžiningai ir dorai. Deja,
kopiant į tą patį kalną kaip ir kadais, mano narsa ima
sparčiai tirpti: patikės – nepatikės, supras – nesupras... Išteisins – pasmerks. Anie, tie priekalniškiai, net nesistengė
aiškintis ir tyrinėti, jie vykdė anksčiau parengtą programą, sprendė savo rebusus savais metodais. Bet jie buvo
svetimi – priešai, okupantai. O šie, antkalniškiai, yra
savi, bent taip atrodo, nors ir jiems tenka narplioti neką
menkesnius raizginius. Kaip šie pasielgs, kokį verdiktą
paskelbs? Andai, prieš ketvirtį amžiaus, užsiropštęs ant
Taurakalnio džiūgavau, manydamas, jog su jais atsisveikinu visiems laikams. Klydau. Apvertimai, pervertimai
ir kitokios revoliucijos Saugumui nė motais – jis amžinas. Bet ką aš čia pinu ir burnoju, nueisiu, paaiškinsiu ir
viskas tuo baigsis. Privalėčiau net didžiuotis – nepalūžau, atlaikiau, nors buvau tampomas ir maigomas nuo
pat jaunumės. Gniuždomas. Atsitiesiau, susiorientavau,
neištižau. Drąsiau pirmyn.
Pirmą kartą su juo susidūriau dar būdamas gimnazijos abiturientas – iš Eržvilko į Jurbarką nuvykau ieškoti nepilnamečio brolio. Buvo jis pašauktas į karinį komisariatą ir negrįžo. Kai ten įsiveržiau, brolio, žinoma,
neradau, o pats buvau ištardytas. Tada ir supratau, kad
ten joks komisariatas, o tikrų tikriausias Saugumas. Brolis sugrįžo ne iš to, iš kito Saugumo po penkerių metų,
Stalinui mirus. Dar po metų Saugumas pats mane susirado Valstybinėje filharmonijoje, ten tada dirbau. Parsivedė į namus, išnaršė visus popierius ir išsinešė mano
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ranka prirašytų eilėraščių sąsiuvinį (nuo tos dienos praėjo noras posmuoti). Saugume leido tuokart išbūti tik
dvi paras – išvarė ir liepė eiti dirbti, nes diplomuotus
katorgininkus išlaikyti valstybei esą per brangu. Dar po
trejeto metų apsigalvojo ir pasiuntė visą būrį inteligentų
dešimtmečio statyboms į Rytų Sibirą. Beje, ne visus į tą
pačią vietą, buvo ir Šiaurė, ir Totorija. Iš ten sugrįžus, per
daug mums suartėti taip pat nepavyko, nes vis nesutapdavo ir nuomonės, ir tikslai – auklėtojo ir informatoriaus
pašaukimo neturėjau ir tos profesijos nenumačiau įgyti.
Dėl tų dalykų vis tekdavo padiskutuoti, pasižodžiuoti,
pasiųsti kitas kitą šiek tiek tolėliau, bet galų gale išsiskyrėme gražiuoju aštunto praėjusio amžiaus dešimtmečio
pabaigoje, palinkėję vieni kitiems geros kloties.
Abipusės meilės pertrauka šiek tiek užsitęsė, bet
ne per ilgai – atsinaujinęs ir persivadinęs nacionaliniu,
Saugumas nieko neužmiršo: išsaugojo visus popierius
popierėlius, nepakeitė ir darbo metodų, priešingai – juos
patobulino ir priderino prie ES standartų.
Maniau, kad būsiu priimtas kokiame nors prabangiame kabinete ar salėje, bet žiūriu, veda į rūsį. Net
akis pasitrinu, mėgindamas įsitikinti, ar visa tai vyksta
realybėje, gal būsiu prisnūdęs. Ne, viskas realu, tikra –
belangė. Stalas masyvus, nusklembtais kampais, sienos
grynos, baltos. Slapčiomis apsidairau, ar nesirengia manęs „pakuoti“? Ne, antrankių neužsega, bet ir prisėsti
nekviečia. Sovietmečiu politiniai nebūdavo surakinami –
nei Lukiškėse, nei Butyrkuose, nei persiuntimo punktuose pakeliui į Sibirą. Dabar, jei tik kas, guldo veidu į
grindis, užlaužia ir surakina rankas. Pagniaužau tyliai
kumščius, kol laisvi.
Tardytojų penketas: moteris ir keturi vyrai. Nė vieno jų akyse iki tol nesu regėjęs. Negerai – su pažįstamais
būtų kita šneka. O juk negali jie būti kokie eiliniai, neturintys nuopelnų. Pėstininkų ir puskarininkių į tokias
vietas niekas neskiria, prie tokio stalo nesodina. Mažų
mažiausiai bus kapitonai ir majorai civiliais rūbais. Ypač
įspūdingai atrodo moteris – iš jos akių spinduliuote spinduliuoja tiesa ir teisingumas, iš judesių – kovos dvasia,
atsidavimas Tėvynei. Viską vainikuoja šukuosena – galvą gaubia tautinių spalvų aura. Ją būtų galima palyginti nebent... Ne, geriau nelyginsiu, nes galiu prisidaryti
dar daugiau bėdos. Vyrų kompanija kur kas blankesnė.
Vyriausią amžiumi būtų galima palaikyti eksdocentu ar
eksrezistentu, o kitas trejetas – pilkuma, nors amžiumi
pačioje brandoje. Bet gal aš apsirinku ir ką nors painioju, nesugebu adekvačiai vertinti situacijos, nes ir į klausimus atsakinėju nelabai rišliai, vis klupdamas. Negaliu
tikėtis, kad kalba prasidėtų ne nuo rezistencijos, ne nuo
pasipriešinimo okupacijai ir okupantams. Plėtojant temą,
atsiranda patriotų suiminėjimai, tardymai, kankinimai,
didvyriška kalinamųjų laikysena. Minimos Antano Terlecko, Alfonso Svarinsko, Nijolės Sadūnaitės pavardės. O
man nėra kuo pasigirti – kovotojas nebuvau. Nei laisvėje,
nei atsidūręs už grotų – nebuvo deginami padai, lupinėjami nagai, išmušinėjami dantys. Priešingai – su manimi
visą laiką buvo elgiamasi gana kultūringai: leido įgyti
aukštojo mokslo diplomą, įsidarbinti technikume, o ir
tardytojui Klopovui didelių priekaištų negalėjau pateikti. Per tą pusmetį Saugume vos nesusibičiuliavome – jis
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nuoširdžiai vaidino užjaučiantį, vos ne geradarį, mėginantį padėti į sunkią padėtį pakliuvusiam areštantui.
O pastarajam norėjosi kuo greičiau iš ten ištrūkti – už
vartų liko ne tik jauna moteris ir vienerių metų vaikelis, bet ir įdomus pedagoginis darbas bei patrauklios
ateities perspektyvos – disertacijos rašymas, moksliniai
Vilniaus krašto publicistikos tyrinėjimai. Jokios kovos ir
jokios priešpriešos, areštas – paprastas nesusipratimas,
kurį būtina nedelsiant likviduoti. Todėl tie išaiškinimai,
paaiškinimai, pasižadėjimai ir įtikinėjimai... Stop, čia
kažkas ne taip – perspėti niekas neperspėjo, įtikinti niekas neįtikino, kad visa, ką pasakai ir parašai Saugume ar
Saugumui (nesvarbu kokiam), kada nors bus panaudota
prieš tave. Popieriai nedega ir saugumiečiai puikiai tai
žino, bet jie naudojasi nepatyrusio idealisto naivumu ir
viliote vilioja tolyn ir gilyn, kol galų gale paaiškėja, kad
buvai apgaudinėjamas ir vedžiojamas už nosies: darbas
visuomenei ir šeimai, vaikų auginimas, disertacijos rašymas – tik masalai, pamažu virstantys iliuzija, miražu.
Paėmė, apdorojo, išsunkė, ką galėjo ir ko jiems reikėjo,
tada išmetė į taigą. Sibiro ar gyvenimo – nesvarbu.
Eidamas į savąjį Saugumą, dar turėjau šiokių tokių
vilčių, kad bent dabar turėsiu galimybę paaiškinti ir išaiškinti, kaip iš tikrųjų buvo, įrodyti, kas yra šio, o ir daugelio kitų nesusipratimų kaltininkas. Dar buvau toks naivus, jog maniau, kad kartu su laisve ir nepriklausomybe
atgimsta ir Protas, galintis suvokti epochos kataklizmų
reikšmę ir prasmę, okupantų ir okupuotųjų santykių
proporcijas, atsakomybės mastus. Blaivus, sąžiningas
ir logiškas mąstymas siūlė paprastą išeitį – už visa, kas
nutiko negera tada, atsako valdovas arba siuzerenas. Iš
jo (ar iš jų) pirmiausia reikia pareikalauti atsakomybės.
Jis, o ne kas kitas, prievartavo, manipuliavo, manevravo ir klastojo. Didieji šeimininkavo, o mažieji šiaip ne
taip vykdė, pakluso, taikėsi. Vadinas, tik ištyrus vienų
veiksmus, galima būtų imtis kitų, bet daroma kažkodėl
atvirkščiai – iš pastarųjų reikalaujama didvyriškumo, kovingumo, mojant ranka į pirmuosius, lyg jų ir būte nebuvo. Vyliausi, rezgiau sakinius, frazes, maniau, patikės,

suvoks, išsirutulios abipusiškai naudinga diskusija, bet,
atsidūręs prieš rūsčius teisėjus, pasijuntu menkas ir niekingas prasikaltėlis, kuriam leidžiama teisintis, žemintis
ir prisipažinti, jog buvo bailys ir prisitaikėlis. Kažką ne
taip reikėjo daryti – ir tada, ir dabar. Ne taip ir ne ten
eiti, ne tai ir ne tada kalbėti ir rašyti. Mėginu kažką sakyti
apie afekto būseną, lyginti tuos tris mėnesius su trisdešimčia ir daugiau rezistencijos metų, bet nieko gera neišeina – susipainioju. Tada įsiterpia vienas iš tų jaunesniųjų
pareigūnų, lyg ko paklausia, lyg ką pataria, mėgindamas
nukreipti kalbą man palankesne linkme. Bet ir tada neišnaudoju šanso – mano sąmonė nesuskumba pagauti
tardytojo intencijos ir adekvačiai ją įvertinti. Vadinas,
šakės. Visas išganymas – ant stalo prieš Komisijos akis
paklotas raštas, kuriame nuosekliai mėginta apibūdinti
padėtį, paaiškinti ne tik tų trijų mėnesių, bet ir vėlesnių
trijų su viršum dešimtmečių įvykius, veiksmus, laikysenas. Deja, to rašto kol kas niekas neskaito. Gal iš tikrųjų
viskas yra seniai nuspręsta ir užbaigta, tik čia dar vaidinamas toks spektakliukas.
– Pasitarsime ir posėdžio rezultatus jums pranešime
telefonu arba raštu, – pagaliau ištaria vienas tų jaunesniųjų, žvilgsniu apibėgęs kolegų veidus. – Ir vienaip, ir
kitaip reikalas gali pakrypti... – jo žvilgsnis ilgėliau sustoja prie moters šukuosenos. – Žodžiu, laukite.
– O rašyti ar nebus uždrausta? – vepteliu, lyg nujausdamas, jog nieko gera iš to jų pasitarimo negali būti.
– Ne, ne, tikrai nebus. Galėsite ir rašyti, ir paišyti,
kiek tik širdis geidžia, – krinta atsakymas. – Čia narpliojami ne meno, o politikos kazusai, kaip rašytojas galite
būti ramus.
Dar paprašo patikslinti namų adresą ir telefono numerį. Tada jau bemat atsiduriu gatvėje.

P i r m a d i e ni s , g r uo d ž i o 2 0
Tą dieną jie iš tikrųjų nieko nenutarė. Nenutarė ir kitą –
visą savaitę nieko nenutarė, nes neatėjo joks raštas, nesuskambo telefonas. Nežinau, džiaugtis ar liūdėti – už-
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simezgusi intriga lyg ir stringa. Nuotaiką skaidrina tai,
kad ne visi Komisijos nariai buvo rūstūs ir negailestingi.
Kai kurie, rodos, net burnos per posėdį nepravėrė, žodžio neištarė. Nei smerkiančio, nei teisinančio. Nė nežinau, kuris iš jų pirmininkas, kuris pavaduotojas, kuris
eilinis. Moteris tikrai negalėtų būti eilinė, bet paskutiniuosius sakinius ištarė ne ji – kitas. Gal jis ir bus tas, kuris nulems sprendimo turinį. Man jis neatrodė nei griežtas, nei tendencingas, nei rūstus. Nepasidomėjau, kuris
ten iš Saugumo, kuris iš Prokuratūros ar Prezidentūros,
o juk privalėjau. Gal reikėjo pasikonsultuoti su draugais, paieškoti solidžių užtarėjų – Viktoras būtų galėjęs
stipriai paremti, bet maniau, kad viskas bus kiek kitaip,
kad aš pats nesunkiai apsiginsiu, o gal net užpulsiu...
Taigi – maniau, maniau, o dabar teks manyti iš naujo. Ir
ne tik manyti, o ko nors imtis, nes taip laukiant be nieko,
velniai žino, kas gali nutikti. Darbe dar nieko – šiokių
tokių reikalų visada atsiranda, o namuose, nors kauk,
nors sienomis lipk. Nežinia baisiau už patį rūsčiausią pasmerkimą. Nežinia, nežinia, bet kartu ir žinia – situacija
unikali, ne kiekvieną dieną nutinkanti. Kitas visą amžių
praleidžia tokių kolizijų nepatyręs, vadinas... Imu ieškoti pieštuko, paskui pasidedu ant stalo tuščią popieriaus
lapą. Nei pas Viktorą, nei pas Albertą neinu, mėginsiu
ieškoti išeities kitur.

P irmadien is, g r u od žio 2 7
Sėdžiu Leidykloje prie savo darbo stalo ir rašau. Ne jai
dirbu – sau. Ateinu aštuntą, atsirakinu kabinetą, sėduosi į savo vietą, įsijungiu elektroniką ir pradedu piktnaudžiauti. Gerai žinau, kad iki gerų priešpiečių niekas man
netrukdys. Jei ir ateis kolega Saulius, jis tyliai atsisės prie
kito stalo ir įsikniaubs į savo popierius. Jis įtemptai visą
dieną dirbs valdžiai, visuomenei, tautai, o aš – sau, nes
kitos išeities neturiu. Esu verčiamas taip elgtis. Jos didenybė Tikrovė parašė tokį verdiktą: meniškai pavaizduoti
tai, kas vyksta dabar ir čia. Sumodeliuoti. Tiesą sakant,
situacija nėra man visai nauja ir nepažįstama. Panašiai
teko elgtis 1958–1960 m. Taišeto barake. Ir ana tikrovė nebuvo supratingesnė, ir ji prievartavo, nurodinėjo,
įsakinėjo, patarinėjo – gelbėkis, griebkis plunksnos, juk
esi raštingas, net posmuoti buvai pradėjęs, tad ko dabar
panikuoji, suimk save į nagą. Teko paklusti. Iš ten parsivežiau pluoštą rankraščių, kurie po gero dešimtmečio
sugulė į knygą Trys moterys ir vienas vyras. Ir ji nebuvo
labai supeikta. Vadinas, ir šiuokart teks sukonstruoti tik
rovę, kuri būtų tikresnė už ją pačią. Pergudrauti ne tik
ją, bet ir save. Pikta, ar ne?
Ir iš tikrųjų pykstu: buvau apmetęs mintyse visai
kitą planą – baigiu savo dešimtąją, dar šiek tiek paskaitinėju, paglostinėju ir atiduodu Valentinui Sventickui,
tegu žinosi. Paskutinis apsakymas Zuikis. Taškas, viskas. Daugiau dėmesio skiriu vaikui, skaitymui, gal net
kelionėms, juk tiek metų nebuvau niekur iškišęs nosies,
išskyrus pajūrį. Taip buvo apsispręsta prieš gerą mėnesį ar net pusmetį, o štai dabar... „Kaip jie iš manęs darė
KGB agentą“, – dingteli ir jau griebiuosi rašiklio. Ir anie,
ir šitie. Ne, per daug tiesmukiška, publicistika. Kas nors
panašaus galės atsirasti vėliau – gal apysaka, gal roma-
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nas, gal kokia esė. Dabar reikia kitokio daikto – trumpesnio, efektingesnio. Keleto apsakymų su epilogu. Ir ne
kada nors vėliau, o dabar, šiandien. Jie turi atsirasti šioje
knygoje. Duobė ar Dėmė? Gal Slėptuvė.
Ruduo.
Adventas.
Šlapdriba...
Pradžiai visai tiktų. Vadinas, pirmyn – kol jie ten
tarsis, balsuos ir alsuos, aš privalau padaryti darbą. Profesorius Degėsis... Ne, Profesorius Pelus Pelėsis. Puiku: pavadinimas yra, dabar reikia tik teksto. Tiesą sakant, ir
tekstas yra, tik kol kas neužrašytas. Dar arčiau palinkstu
prie popierių, krūtine užgulu stalą, net telefono ragelio
nekeliu – tegu sau skamba. Neapsikentęs tai padaro Saulius. Ir neapsirinka. Rodos, ir interesantai suvokia, kad
manęs trukdyti tuo tarpu nedera – vykdau svarbesnį užsakymą. Kita vertus, metų pabaiga, todėl visai natūralus
toks atokvėpis – didieji planiniai darbai senokai užbaigti,
o mažesnieji dar šiek tiek luktels, vadinas, galiu netrukdomas žaisti su tuo virtualiuoju Profesoriumi...

K e tv i r ta d i e ni s , g r uo d ž i o 3 0
Rašau ne tik darbe, rašau namuose vakarais. Vaikščiodamas po kambarį (virtuvę), žvelgdamas pro langą į
apačioje srovenančius upės vandenis, į tiltą virš jų, į
automobilius, autobusus ir troleibusus, pirmyn atgal
šmėžuojančius prieš akis. Negaliu nepastebėti ir šviesų
mirguliavimo, raibuliavimo, skrodžiančio naktinį rūką.
Dienos dabar beveik ir nebūna – prasiveria šiek tiek jos
blakstienos, prasiveržia palšvos šviesos pluošteliai ir vėl
merkiasi, bet man rašyti tai netrukdo, priešingai – padeda. Už sienos žaidžia vaikas, stato savo rūmus ir su
kažkuo kalbasi. Gal pats su savimi? Ne, dėlioja žodžius,
slebizuoja sakinius, mokosi gyventi ir dirbti. Pradeda.
Žinau, kad teks dar ilgai jį remti, dovanomis skatinti,
ypač per šventes. Nors... būtų gerai, kad jų – Velykų, Kalėdų, Naujųjų metų – apskritai nebūtų, tada nuo ryto iki
vakaro sėdėčiau darbe ir rašyčiau, rašyčiau. Gaminčiau
ir dailinčiau tekstą. Bet jos yra, ir jis yra, todėl privalau
rašyti nerašydamas. Stovėdamas, vaikščiodamas, sėdėdamas, su vaiku žaisdamas, miegodamas. Jau matau beveik visą mažojo romano išklotinę, kurią būtina sparčiai
perkelti į popierius, kad suskubtų tilpti į naująją knygą.
Apmaudu, kad namuose jokios kitos rašymo priemonės,
išskyrus tušinuką, neturiu, todėl ilgiuosi savo kabineto
Leidykloje, savo darbo stalo ir elektronikos, esančios ant
jo. Kai tik susidarys kokia galimybė, lėksiu ten ir rikiuosiu, kombinuosiu, modeliuosiu. Beje, yra dar vienas dalykas, apie kurį dar nelabai noriu mąstyti, bet jau žinau,
kad išvengti ir nustumti į šalį nepavyks – šioje įstaigoje
slenka paskutinės mano dienos. Na, gal ne dienos ir savaitės, bet mėnesiai tikrai – kitų Naujųjų metų su šiuo kolektyvu nešvęsiu. Pavasarį stuktels 75-eri, vadinas, ilgiau
užsisėdėti Leidykloje būtų net nemoralu. Tad kol tebesu,
laiko gaišti neturiu teisės – sėdu ir rašau, rašau, rašau...
Tik kartą kitą nusileidžiu žemyn į vestibiulį, pasitikrinu,
ar neatėjo iš Komisijos kokia žinia. Laiškų dėželė tuščia.
Nėra naujienų – geros naujienos. Kitokios naujametinės
dovanos ir nenoriu, ir nelaukiu.
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Jano Karłowicziaus
susirašinėjimas su lietuvių
kultūros ir mokslo veikėjais

N

uotraukos pasaulis – akimirkos inkliuzas. Jame
lieka žmonės, vietos, laikas, įspūdžiai... O jeigu
nuotraukoje knygos, užrašai, nebaigti laiškai ant
stalo – visada lieka paslaptis ir... noras prie jos priartėti.
Vieni įdomiausių skaitinių neretai būna mokslininkų
laiškai – juose galima rasti gražių pasakojimų ir reikšmingų faktų, knygų ir žurnalų duomenų, tyrimų medžiagos.
Džiugu, jei galima nuosekliai skaityti abiejų susirašinėjusiųjų laiškus – nebylų jų dialogą. Tačiau tai lemta ne
visuomet, neretai būna išlikusi tik dalis laiškų. Laiškų
vienam adresatui skaitymas kiek primena detektyvo darbą, kai iš detalių, minimų darbų (be pavadinimų) tenka
suprasti, apie ką kalbama, o ir laiško tekstas būna arba
per trumpas, arba pernelyg fragmentiškas. Be abejonės,
adresatas ir adresantas visada laikosi tam tikro susitarimo, susirašinėjimas turi tikslą ir objektą. Tai būdinga
ir daugumai Janui Karłowicziui rašytų laiškų. Jis buvo
spaudoje išplatinęs atsišaukimą, kuriame ragino lietuvių
kalbą mokančius raštingus žmones užrašinėti ir siųsti jam
lietuvių tautosaką. Surinktą medžiagą Karłowicziui yra
siuntę daugelis asmenų iš įvairių Lietuvos vietų.
Laikotarpis, kai J. Karłowiczius gyveno Višniave, vėliau – Varšuvoje (1873–1882), buvo metas intensyvaus susirašinėjimo su lietuvių kultūros ir meno veikėjais – Stanislovu Raila, Jonu Kuokščiu (Jono Šliūpo slapyvardis),
Jonu Juška, Mečislovu Davainiu-Silvestraičiu, Silvestru
Gimžausku, taip pat Nikolajumi Sumcovu, Edmundu
Veckenstedtu ir kitais.
Tuo laikotarpiu buvo rengiamas antras Die Mythen,
Sagen und Legenden der Zamaiten tomas (1883), tad Karłowiczius bandė surinkti šiam leidiniui kuo daugiau pagalbinės informacijos. Leidinys buvo sumanytas dėl antroje XIX amžiaus pusėje paplitusių romantizmo epochos
idėjų, susidomėjimo kalba, etnografija. Daug dėmesio
šiam reikalui skyrė kalbininkai nelietuviai. Čia išryškėjo
dviejų kraštų svarba – Lietuvos, kaip šaltinio, ir Lenkijos,
kaip ieškotojo, tyrėjo.
Sklaidant Stanislovo Railos laiškus, siųstus iš Feodosijos ir Kauno, negalima jais atsigėrėti. Raila buvo
juristas iš pašaukimo, puikiai valdė plunksną, jo laiškai
ir straipsniai įdomūs, publicistiški, vaizdingi. Raila pasisiūlė Karłowicziui į pagalbą, kai išgirdo, jog renkama
medžiaga jau minėtai knygai Mitologija (taip laiškuose
vadinamas leidinys Die Mythen, Sagen und Legenden der

Zamaiten). Tačiau jos ieškodami laiškuose, randame kitko: tai tuometiniai tarmių pavadinimai: minimos Anykščių, Endriejaviškių, Telšių, tai pat Aleksandrovsko ir
Švenčionių kalbos. Raila žada važiuoti į ekspedicijas į
Raseinių, Panevėžio, Telšių, Šiaulių pavietus žiūrėti, kaip
vyksta darbai (tikriausiai susiję su lietuvybės skaida).
Jonas Šliūpas, kaip „storikas ir priegimtininkas“,
ištaiko progą brūkštelti Karłowicziui kelis liuberiškos
kalbos pavyzdžius (kas tai yra, nežino, yra girdėjęs iš
piemenų perėjūnų, elgetų): gultlus paklizijo matarą, vasiliszkas patloka į szorbą (žydas pasidėjo peilį, knygą, taboką
į krepšį), lipkus supinanojo į szimką (elgeta nuėjo į gryčią),
manuji nedziaknijo sterpuko pakaskė (man nedavė mėsos
šeimininkė). Su Šliūpu Karłowicziui teko gana gražiai
pabendrauti ir vėliau, ne vien kalbiniais klausimais.
Atidžiau paskaitinėjus Railos laiškus, galima rasti ir
dažniau vartojamų sąvokų liaudies etimologijų. Vis dėlto
nepakankamas paleografijos (t. y. rašybos) išmanymas
raštininkų pateiktus dievų ir dievaičių vardus padarė
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Jono Šliūpo atvirlaiškis Janui Karłowicziui

nepatikimus: liúlys aiškinamas taip: „kas lindi pasuolėje, kai vaikai verkia, nienkos juo gąsdina vaikus“ (sieja su
Lelium); czemeriai: taip sako moterys, supykusios, kad
trukdo šeimininkauti, tai slaviškas žodis; amalas krinta:
žaibuojant, kai griaustinis ką uždega.
Iš laiškų galima sužinoti, kokie moksliniai darbai
buvo prieinami Karłowicziui. Tai Augusto Schleicherio
pirmoji mokslinė lietuvių kalbos gramatika Litauische
Grammatik (1856), Frydricho Kuršaičio Grammatik der littauischen Sprache von Dr. Friedrich Kurschat (1876), padėjusios mokytis, kaip reikia semtis rimtų gramatikos žinių,
tačiau jų ortografijos lietuviai priimti negalintys – raštas
netinka nei Lietuvos, nei Lenkijos lietuviams. Nepamirštamas ir Antano Baranausko ir Hugo Weberio darbas
Ostlitauische Texte (1882). Minimas lenkiškas leidinys W
sprawie pisowni polskiej ir 34-as dienraščio Kraj numeris,
kuriuos Railai parūpino pats Karłowiczius. Kalbama ir
apie istorinius darbus, pavyzdžiui, Simono Daukanto
Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių (1845). Raila
cituoja Baranausko Anykščių šilelį, džiaugiasi rimtais jo
darbais, „mat lietuvių dūšios senais miškais penėtos,
widui miško tręšnios“. Minimas H. Weberio užsakymas
išleisti lietuvišką gramatiką – „nes bajorai ir kiti inteligentai vyrai nori mokytis, bet nemoka vokiškai“.
Laiškuose aktualūs ir spaudos reikalai. Raila nori
Kaune įkurti spaustuvę, jis pažeria kritikos tuometiniam
Aušros redaktoriui Jurgiui Mikšui, kuris neišmano, kaip
stovi Maskolijos Lietuvoj vienas ponas prieš kitą.
Susirašinėjant svarstomi aktualūs lietuvybės, bendradarbiavimo su lenkais klausimai. Daug nusivylimo
skamba Railos laiškuose dėl to, kad negalima spausdinti
lotyniška abėcėle. Ieškant, į kurį miestą orientuotis dėl
lietuviškumo, pasirenkamas Kaunas. Šis miestas Railai
dar atrodo palankus bendrauti su lenkais, nors lietuvių
ir lenkų mąstymas ir požiūriai skiriasi, jis siekia įtvirtinti
darnų dviejų tautų bendravimą.
Renkantis kalbą (greičiausiai bendrinės kalbos pagrindui), Raila padaro išvadą, kad Daukanto ir Valančiaus kalba yra sunki, o Schleicherio – lengvesnė „ant
išmokimo“ nei Baranausko rytų aukštaičių tarmė. Tačiau
iš Schleicherio dar reikėtų išmesti germanizmus ir školearizmus (lenk. szkalować – apkalbinėti, šmeižti).
Kliūva ir Kazimierui Jauniui – Raila girdėjęs, kad šis
yra labai piktas filologas, kad apie reikalus tautos klausyti nenori. Be to, jie abu su Antanu Baranausku, atrodo,
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nepadarė Railai tinkamo įspūdžio, mat jis „ieškojo tarp
pažįstamų filologų ir pedagogų, su kuriais galėtų pasitarti, tačiau rado Antaną Baranauską ir Kazimierą Jaunių“. Jie „mųsu nemyl, o ar pradės kada norint mylėti,
nežinau, nes szirdis tu ponu prie Lietuwos neguli“. Be
šių dviejų asmenų, Raila dar tikisi gauti pagalbos iš to
meto žemaičių vyskupo Mečislovo Leonardo Paliulionio.
Peržiūrėjus šiuos laiškus, iš lentynos, netyčia užkliudžius, pabyra kitų žmonių, rašiusių Janui Karłowicziui,
laiškai laiškeliai – kupini dėkingumo, pažadų, adresų,
nuorodų į ką kreiptis, pasakojimų apie lietuvių etnografiją, apie Tilžę, net apie studentų himną Gaudeamus.
Kai skaitai visa tai, kas kadaise buvo adresuota kitam žmogui, džiaugiesi, ieškai atsakymų ir faktų sąsajų.
O kaip tai galėjo vertinti pats Janas Karłowiczius, koks
jis buvo skaitytojas?
XIX amžiuje Subartonyse, Dzūkijoje, buvo įsikūręs Jano Karłowicziaus giminės dvaras, kuriame 1936
m. lietuvių bajorų šeimoje gimė būsimasis mokslininkas. Šiandien buvusio dvaro ženklų, deja, jau nebelikę.
Janą Karłowiczių giminystės ryšiai siejo ne tik su garsia
Lietuvos bajorų Bilevičių, bet ir su kunigaikščių Kęstučių–Gediminų iš Alovės gimine1. 1619 metų senuose dokumentuose, kuriuos pats Janas Karłowiczius priskiria
savo giminei, jo giminaičio pavardė buvo užrašyta taip:
Johannes Karloviczius Vilnensis Lithuanus (iš Heidelbergo universiteto imatrikuliacinių knygų).
Nuo mažens būsimasis mokslininkas buvo labai
smalsus. Paaugęs Janas baigė gimnaziją Vilniuje, mokslas jam sekėsi tikrai gerai, tai parodo ir baigus 4-ą klasę įteiktas pagyrimo raštas. Baigęs gimnaziją, jaunuolis
pasirinko studijas Maskvos universiteto Istorijos ir filologijos fakultete, Paryžiuje – istoriją, Heidelberge lankė
istorijos, filologijos ir kalbotyros paskaitas, Briuselyje
studijavo muziką. Gimęs, užaugęs ir didžiąją gyvenimo
dalį praleidęs etnografinės Lietuvos žemėse, domėjosi
įvairiomis vietinių gyventojų tarmėmis, tautosaka, papročiais ir dainomis, taip kaupdamas medžiagą būsimiems darbams.
Literatūroje labai akcentuojama Jano Karłowicziaus
tarminė veikla, tačiau jis buvo universalus skaitytojas ir
tyrinėtojas. 1875 m. parašė palankiai specialistų įvertin-

Jano Karłowicziaus darbo kambarys
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Gimnazijos 4 klasės baigimo proga Janui Karłowicziui įteiktas pagyrimo raštas

tą studiją Apie lietuvių kalbą. Joje aptarė ankstesnius lietuvių kalbos tyrimus, išnagrinėjo lietuvių kalbos ryšius
su kitomis indoeuropiečių kalbomis ir aprašė gramatinę
lietuvių kalbos sandarą. Kiek vėliau vienas ir su bendraautoriais parengęs Lenkų tarmių žodyną (1900–1911, 6 tomai) ir Lenkų kalbos žodyną (1900–1927, 8 tomai). Šiuose
žodynuose užfiksuota daug lituanizmų ir tik Lietuvos
lenkų kalbai būdingų žodžių. Karłowiczius ragino rinkti lietuvių tautosaką ir pats paskelbė buvusiose Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės žemėse surinktų pasakų ir
sakmių rinkinį. Be to, jis aprašė liaudies muzikos instrumentus ir senąją kaimo architektūrą, parašė ir daugiau
lietuvių ir lenkų kalboms reikšmingų veikalų. Darbuodamasis kaip mokslininkas, jis neatsiribojo ir nuo visuomeninės veiklos – buvo Lenkų Mokslų akademijos (1877),
įvairių draugijų, tarp jų ir Lietuvių literatūros draugijos

36

(Litauische litterarische Gesellschaft; Mažosios Lietuvos ir
lietuvių kalbos bičiulių draugija, 1879–1923 m. veikusi
Tilžėje) narys.
Neliko nepastebėta, jog, kaip skaitytojas, Janas
Karłowiczius neabejotinai buvo atidus smulkmenoms ir
faktams, ypač susijusiems su folkloru.
Gailestingas laikas mums paliko nemažą pluoštą
Jano Karłowicziaus korespondencijos. Ji saugoma Lietuvos istorijos archyve (F1185/10). Labai didelis susidomėjimas jo veikla buvo 2011 metais. Jubiliejaus proga įvyko nemažai renginių, paskelbta naujų straipsnių
ir archyvinės medžiagos. Gegužės 24 d. įvyko Jano
Karłowicziaus 175-ųjų ir jo sūnaus, žymaus lenkų kompozitoriaus Mieczysławo Karłowicziaus 135-ųjų gimimo
metinių minėjimas, kurį organizavo Lietuvių kalbos institutas ir Lenkijos institutas Vilniuje. Spalio 21 d. Subartonių kaime Varėnos rajone vyko Jano Karłowicziaus paminklo atidengimo šventė, kurią organizavo Subartonių
kaimo bendruomenė, Varėnos rajono Merkinės seniūnija, Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, Adomo
Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondas, Lenkijos institutas2.
Naujojoje Romuvoje (2011, Nr. 3) pasirodė įdomus
ir aktualus Krystynos Rutkowskos straipsnis apie Jano
Karłowicziaus nuopelnus lietuvių kalbai ir tautosakai (ir
Anatolijaus Lapinsko apie mokslininko sūnų kompozitorių Mieczysławą Karłowiczių); žurnale Acta linguistica
lithuanica (LXVII (67) 2012) – Halinos Karaś straipsnis
Jano Karłowicziaus indėlis į dialektologijos tyrinėjimus. „Lenkų tarmių žodynas“ kaip lūžio žodynas.
1

2

Žr.: http://www.aidas.lt/lt/istorija/article/4272-05-30-sukarpyta-irnaujai-suklijuota-praeitis-jonas-karlovicius-ir-alove
Daugiau informacijos apie jubiliejinius renginius: http://www.pogon.
lt/straipsniai-lietuviu-kalba/413-jano-ir-mieczyslawo-karlowicziugimimo-metiniu-minejimas-vilniuje.html; http://www.voruta.lt/lenkijos-instituto-naujienlaiskis-newsletter-instytutu-polskiego/; http://
www.pogon.lt/straipsniai-lietuviu-kalba/516-jano-karloviciaus-atminimo-svente-subartonyse.html; http://vareniskis.balsas.lt/naujienos/
zmones/subartonyse-pagerbtas-zymus-krastietis-janas-karlovicius/.

Lietuvių literatūros
draugijos skelbimas
Byrutės draugijos
skelbimas
Nuotraukos ir
dokumentai iš
Lietuvos istorijos
archyvo (F1185/10)
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Monika Baltrušait y tė

Iškirpimas
*

„Bandysi išeiti?“ – į ausį tyliai sušnabždėjo pažįstamas,
jau ne pirmą kartą girdimas, žemas moteriškas balsas. Jis
stovėjo prietemoje, tuščiame, bet nuosavame koridoriuje
ir lėtai avėsi sunkius žieminius batus. Prie batų dėžės,
kurią dengė tirštas dulkių sluoksnis, stovėjo du sustingę
pusmetrio aukščio kinai. Ir vieno, it kito, nuo kurio jau
buvo pradėję luptis dažai, kaktoje žiojėjo maža skylutė,
skirta raktui įkišti. Juos prisukus, vienas iškart imdavo
šveisti batus, o kitas – nurinkinėti pūkus nuo vilnonio
palto. Reikia tik įkišti raktelį į mažą skylutę ir du kartus
pasukti – rezultatas bus greitas ir akivaizdus.
Šįsyk jis pasinaudojo antro kino paslaugomis – prisuktas žemaūgis išsitraukė šepetį ir atraitotomis rankovėmis, pasisukęs veidu į sieną, per pusę minutės nurinko
visus pūkelius nuo tamsaus palto. Apsirengęs ir užsivyniojęs šaliką, jis pravėrė duris ir išėjo laukan.
Išvydo ne tai, ką buvo įpratęs matyti: nebuvo namų,
kaimynų gyvatvorių, suoliukų, gatvių ir medžių. Nebuvo nieko, tik prietema, o priešais driekėsi milžiniškas
baltas nepramintu pusnų patalu apklotas laukas, kurio
gale it siena stūksojo tankus miškas. Lauke nebuvo nė
gyvos dvasios, o jo ausų nedirgino net menkiausias garselis. Rodės, buvo sustojęs laikas. Žvelgdamas į tolimas
miško egles, jis neskubėdamas ėmė bristi jų link. Kai
koridoriuje avėsi batus, žinojo, kur eis, bet dabar staiga
pamiršo – jo atmintį prarijo šita plati, belaikė erdvė, kurios gale buvo didelė siena.
Brido, brido, brido tiek, kiek užtenka nubristi mirtinai pervargti norinčiam žmogui, kol galiausiai suklupo
ir krito į pusnį. Kažkas privertė atsigręžti atgal – jo namas stovėjo už pusmetrio. Jis nė kiek nuo jo nenutolo.
„Bandysi išeiti?“ – vėl sušnabždėjo. Jam apsunko galva
ir ėmė peršėti akis – atrodė, kad iš tamsaus rūsio būtų
išlindęs į dienos šviesą. Bet šviesu nebuvo – purvinų debesų kilimas nepraleido nė vieno saulės spindulio. Sukaustytas baimės ir skausmo, jis ėmė gailėtis, kad paliko
namus ir išėjo.
Sunkiai pakėlęs galvą ir prisidengęs akis, kurias nežmoniškai peršėjo, jis žvilgtelėjo į tolumoje tamsuojantį
mišką, iki kurio beviltiškai bandė nubristi. Pamiškėje,
prie pat tamsios medžių sienos, stovėjo lapė ir ramiai
žvelgė jam į akis. Rusvas jos kailis nuo kitų lapių skyrėsi
tuo, kad ji turėjo baltą pakaklę ir baltas kojas. Jos buvo
susiliejusios su sniegu, ištirpusios jame, todėl atrodė, kad
lapė kybo ore.
Ji žvelgė į akis, o skausmas darėsi nebepakeliamas.
Rodės, kad jas aptraukė kietas gaubtas, kaip kiaušinio
lukštas bet kurią akimirką galintis sudužti iššaudamas
lauk akių obuolius, kurie kaipmat paskęstų pusnyse.
Jautė jį sekantį žvilgsnį ir suprato, kas yra šio skausmo
ir baimės šaltinis. Sukaupęs visas jėgas, ramstydamasis

į pusnis, atsistojo ir dar kartą atsisuko atgal. Namų, kuriuose ką tik avėsi batus, jau nebuvo – juos prarijo tamsi,
belaikė erdvė ir liko tik aptrupėję pamatai. Už jų driekėsi
baltas laukas, neturintis pabaigos, susiliejantis su purvina horizonto linija. Lapė, kuri visą laiką jį stebėjo, dabar
stovėjo priešais.

**

Dar studijų laikais vienas dėstytojas, kurio vardo jau neprisimenu, yra pasakęs, kad tomis akimirkomis, kai pasaulis
apsiverčia aukštyn kojomis ir kai nebesupranti, ką čia veiki
ir kodėl, geriausia išeitis – sudėlioti savo veiksmus chronologine seka. Pastaruoju metu aš taip ir jaučiuosi – lyg viskas
slystų iš rankų. Kiek laiko tai tęsiasi – negaliu pasakyti, nes,
kad ir kaip kraupiai skambėtų, jaučiuosi taip, tarsi laikas
būtų ištirpęs. Todėl nusprendžiau griebtis rašiklio ir visas
savo būsenas, jausmus, matytas vietas ir žmones perkelti
čia, ant popieriaus.
Visų tų keistenybių pradžią galėčiau aiškiai ir tiksliai
įvardinti. Tai buvo saulėta liepos diena, kai kartu su žmona
vykome prie jūros. Vairavau aš. Pamenu, jog labai skubėjome,
nes norėjome spėti į keltą. Lenkiau lėtai besivelkantį automobilį ir nuo tos akimirkos nelabai ką prisimenu. Atrodo, pavyko aplenkti, bet nuo tada mano gyvenime viskas susipainiojo,
tapo netikra ir trapu. Nepamenu, kaip tąsyk baigėsi kelionė
prie jūros. Negaliu atsiminti, ar nuvažiavau vienas, ar su
žmona. Nepamenu, ar išvis ten nuvažiavau. Nuo tos dienos
viską sunku prisiminti.
Dabar sapnuoju labai keistus sapnus. Beveik visuose regiu
žiemą ir savo namus, kurie atrodo pasikeitę ir svetimi. Bandau iš jų išeiti, tačiau, kaip įprasta sapne, kojos apsunksta ir
žingsniai sulėtėja. Tada pasirodo lapė, žvelgianti į mane tokiu
žvilgsniu, tarsi aš vienas kažko nesuprasčiau, kas visiems yra
aišku. Šiuos sapnus regiu taip dažnai, kad, rodos, jie susimaišė su realybe ir darosi vis sunkiau atskirti, kas tikra, o kas ne.
Šiandien ryte, vaikščiodamas šimtą kartų išmindžiotomis
senamiesčio gatvėmis, užsukau į kavinę, kurioje anksčiau nesilankydavau. Prisėdau lauke ir užsirūkiau laukdamas padavėjos. Akimirkai užsimerkiau, pakėliau galvą į dangų ir mėgavausi šiltu vasaros vėjeliu, kuris bėgiojo mano veidu. Staiga
kūną nukrėtė šiurpas ir, pramerkęs akis, priešais išvydau tris
kirpėjus, prisėdusius prie mano staliuko. Buvau tvirtai įsitikinęs, kad jie kirpėjai: kaip diktuoja profesija, visi trys atrodė
labai ekstravagantiškai. Vienas, stambiausias, vilkėjo rožinius
marškinėlius ir aptemptas, ryškiai raudonas kelnes. Ant jo
rankos buvo ištatuiruotos žirklės, o juodos, ataugusios šaknys
rėžė akį šviesioje plaukų skiauterėje. Kitas buvo tamsiaplaukis
ir vilkėjo militaristinio stiliaus švarką. Trečiasis buvo pasipuošęs žydrais marškinėliais ir susilaižęs rudus plaukus. Visi trys
tylėjo ir keistai šypsodamiesi žiūrėjo į mane. Skiauterėtasis atsisuko į tamsiaplaukį ir plonu balseliu sucypė:
– O, mes turime vienodus diržus!
Rūkiau ir stengiausi nekreipti į juos dėmesio. Šiandien
tikrai nebuvau nusiteikęs bendrauti. Tamsiaplaukis šyptelėjo ir iš militaristinio švarko kišenės išsitraukė keistą, ploną
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įrenginį, primenantį plokščią kaladę, įvilktą į blizgius rėmus.
Skiauterėtasis vėl sucypė:
– O, koks gražus tavo dėkliukas! Duok pačiupint! – stvėręs plonąją kaladę, jis perbraukė per ją nykščiu.
Nesusivaldžiau ir paklausiau, kas čia per daiktas, nes,
dievaži, tokio akyse dar nebuvau regėjęs.
– Taigi išmanusis telefonas! – iš nuostabos prisidengęs
burną, sušuko skiauterėtasis. – Feisbukai, blūtūfai, tviteriai –
viskas čia yra, žmogau.
Jis nesiliovė vardijęs keistų burtažodžių, kuriuos girdėjau
pirmą kartą. Tas įrenginys išdidžiai puikavosi ant stalo. Turbūt pastebėjęs sunerimusią mano išraišką, žydrus marškinius
vilkintis kirpėjas, kuris iki šiol dar nebuvo prataręs nė žodžio,
tyliai prabilo:
– Jam šiek tiek išsikirpo.
– Tai jau tikrai, – pritarė tamsiaplaukis ir ranka perbraukė
ant kaktos užkritusią sruogą. Tada atsisuko į mane ir keistai
prislopintu balsu paklausė:
– Tau ne laikas namo?
Pasijutau nejaukiai. Tiesą pasakius, taip jaučiausi jau nuo
tos akimirkos, kai jie prisėdo prie mano staliuko. Trys kirpėjai
žvelgė į mane su pašaipa ir šypsojosi. Žiojausi kažką sakyti,
bet įsiterpė skiauterėtasis:
– Kaip jis grįš namo, jei nežino, kas yra blūtūfas?
Bandydamas išvengti tų keistų žvilgsnių ir pašaipių šypsenų, ėmiau dairytis į šalis. Priešais mane, ant namo sienos,
rėkte rėkė milžiniškas plakatas, kurio apačioje buvo nupieštas
kvadratas, užpildytas juodomis ir baltomis keverzonėmis. Atrodė, kad šis magiškas kvadratas neturi jokios prasmės. Pastebėjęs mano susidomėjimą, tamsiaplaukis išdavė, kaip tas
kvadratas vadinamas. „Čia QR kodas“, – mėgaudamasis mano
sutrikusiu žvilgsniu, sumurmėjo jis. Tas pavadinimas nieko
nesakė, o mano veido išraiška liudijo, kad likau nieko nepešęs
ir dar labiau sutrikęs. Skiauterėtasis mergaitiškai sukikeno ir
ėmėsi aiškinti:

– Čia toks dalykas, žmogau, kurį perskaito tik speciali programa išmaniajame telefone. Tada automatiškai esi nukeliamas
į tam tikrą puslapį internete.
Mano galva apsunko. Mintys maišėsi kaip nesukietėjęs
cementas purviname kibire ir, bandydamas jas atskirti, ėmiau
suprasti, kad kraustausi iš proto. Atsistojau ir neatsigręždamas
pradėjau bėgti. Pavymui girdėjau nutolstantį balsą:
– Juk sakiau, kad jam kažkas išsikirpo.
Kas įvyko po to – neatsimenu. Atrodė, jog kelios valandos
kaip tabletė ištirpo dienos stiklinėje. Tęsdamas chronologinių
įvykių ciklą, turėčiau paminėti, kad kažkaip sugebėjau atsidurti prie didelio ežero. Sudribęs ant žolės, žvelgiau į medžius kitoje pusėje ir mąsčiau apie blūtūfus, QR kodus ir kitus keistus
dalykus, apie kuriuos šiandien sužinojau. Vakaro prietemoje
vanduo atrodė toks skaidrus, jog vaizdas kitapus ežero atsispindėjo kaip veidrodyje. Medžių ir jų atspindžio junginys
sudarė keistą, palei krantą besidriekiančią formą, primenančią
didelį, nasrus išžiojusį krokodilą. Tada žvilgsnis užkliuvo už
namo raudonu stogu. Geriau būčiau jo nepamatęs…
Su siaubu žvelgiau į namą ir jo atspindį vandenyje, kuris
atrodė taip, kaip mano akys nebuvo pratusios matyti. Namas ant
kranto stovėjo apvirtęs. Taip, kaip turėtų atrodyti jo atspindys,
tačiau šis atrodė taip, kaip… turi atrodyti namas ant kranto.
Pašiurpęs ėmiau apžiūrinėti kitapus esančius medžius. Jie taip
pat augo atvirkščiai, o jų atspindžiai atrodė taip, tarsi medžiai
augtų ant vandens, o ne ant kranto. Drebančiomis rankomis iš
džinsų kišenės išsitraukiau suplotą cigarečių pakelį. Užsirūkiau.
Bandžiau žiūrėti vėl, tačiau vaizdas nesikeitė. Tada priėjau prie
vandens ir ėmiau įdėmiai tyrinėti save, pučiantį tirštus dūmus.
Galiu prisiekti, kad mano lūpos buvo sučiauptos, tačiau atspindys vandenyje keistai šyptelėjo. Mačiau, kaip jo, o ne mano,
lūpos sukrutėjo, tarsi be žodžių sakytų: „Tu jau pasiruošęs.“

***

Ligoninės palatoje senyvo amžiaus seselė su nuostaba
žvelgė į prie gyvybę palaikančio aparato prijungtą vyrą,
kuris lėtai mirkčiojo. Vos galėdama sulaikyti kvapą, ji
paspaudė raudoną mygtuką ant sienos. Išbėgusi į koridorių, moteris pratrūko:
– Daktarą, greičiau kvieskit daktarą! Jis rodo kažkokius ženklus!
Po gero pusvalandžio toje palatoje jau buvo susirinkę pusė ligoninės personalo. Ligoniu rūpinęsis gydytojas, kuris atrodė neką mažiau apstulbęs nei toji seselė,
tyliai sušnabždėjo:
– Jau pranešiau jo artimiesiems. Žmona turėtų netrukus pasirodyti.
Lovoje gulintis vyras dabar ne tik mirkčiojo, bet ir
bandė pajudinti dešinės rankos pirštus. Staiga jo akys
plačiai atsimerkė, su siaubu stebėdamos virš jo palinkusias galvas.
– Iškirpimas, – nerišliai, vos suprantamai sumurmėjo ligonis.
Vyras bandė pajudėti, tačiau jam sekėsi sunkiai, nes
kairioji kūno dalis vis dar buvo paralyžiuota. Tokias pastangas pastebėjęs daktaras sudrausmino:
– Ramiau, vyruti. Kurį laiką dar negalėsi pajudėti.
Reikės laiko.
Atsilošęs ant pagalvės, ligonis įsistebeilijo į baltas
lubas, žvelgė į jas su nuostaba ir palengvėjimu. Tylioje
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palatoje pasigirdo iš koridoriaus ataidintis skubus kulniukų kaukšėjimas. Pro palatos duris įsiveržė pusamžė
moteris tvarkingai apkirptais plaukais. Jos kaklą puošė
rusvos lapės kailis – tai turbūt garbingų damų mada. Baltos lapės letenos derėjo prie kreminės spalvos švarkelio,
pabrėžiančio brandžius moteriškus apvalumus. Šveitusi
rankinę ant kėdės, ji palinko prie ligonio lovos ir ašarodama murmėjo:
– Dievuliau brangus. Dešimt metų. Jau maniau, nebesulauksiu.
Glostydama paciento ranką, ji nuolatos kūkčiojo.
Vyras žvelgė į ją keistu žvilgsniu, jo žydrose akyse atsispindėjo nuostaba, į savo žmoną jis žiūrėjo kaip į svetimą. Tada palatos tarpduryje pasirodė jauna, maždaug
dvidešimtmetė mergina.
– Čia Mildutė, brangusis, – sušnabždėjo moteris. –
Dabar ji jau rūko.
Vyro akys plėtėsi sulyg kiekviena sekunde ir tai pamatęs daktaras griežtai prabilo:
– Jam per daug informacijos, ponia. Naujų žmonių
kurį laiką čia geriau nesiveskite. Reabilitacijos procesas
bus ilgas ir reikalaus daug kantrybės.
Įdubusios moters akiduobės kaip kempinė sugėrė
ašaras, kurios byrėjo viena po kitos. Jos galvoje kirbėjo
daugybė įvairiausių klausimų, kuriuos ji norėjo užduoti.
Ką tu matei? Kur buvai? Kaip jauteisi? Visko paklaus vėliau. Žinojo, kad į dar daugiau klausimų turės atsakyti
pati, bet dabar reikėjo klausyti daktaro. Jokios naujos
informacijos. Staiga ligonio žvilgnis tapo šiltas ir nuolankus – rodos, atpažino. Pakėlęs lūpų kampučius taip,
tarsi bandytų šypsotis, jis paklausė:
– Ar nupirksi man išmanųjį telefoną?

Mažas nuotykis
*

Jaukiai įsitaisęs, užmetęs koją ant kojos, jis sėdėjo ant
burgundiško vyno spalvos odinio fotelio ir žvelgė į mane
akimis, kurios rėkte rėkė: „Pažįstu tave milijoną metų,
žmogau!“ Vienoje jo rankoje smilko jau porą minučių netrauktas cigaras, kurio pelenai bet kurią akimirką galėjo
nuplasnoti ant persiško kilimo, kita ranka buvo parėmęs
smakrą. Jis mūvėjo languotas kelnes ir ilgus odinius batus, madingus, bet per daug ekstravagantiškus šiam laikui. Tai buvo seras Soldis Erškėtis – žmogus, su kuriuo
susipažinau prieš mėnesį. Kodėl jo vardas skamba taip
iškilmingai, paaiškinti negaliu – šitaip kreiptis manęs
buvo paprašyta. Iškart pasakysiu, jog memuarų niekada nerašiau ir pirmą kartą griebiausi šio užsiėmimo dėl
to, kad papasakočiau, kaip mano gyvenime atsirado du
svarbūs žmonės. Vienas jų – seras Soldis Erškėtis.
Manau, kad pažintis su juo buvo vienas iš atsitiktinumų, kurie aplankydavo kiekvieną savaitgalį. Pastarosios kelios savaitės buvo labai audringos – radęs naują
darbą advokatų kontoroje ir persikraustęs gyventi į did
miestį, iš pradžių negalvojau, jog mano gyvenimas apvirs aukštyn kojom: palikęs šiltus tėvų namus ir pradėjęs
savarankišką gyvenimą, nutrūkau nuo grandinės. Kiek
vieną savaitgalį aplaistydavau šampanu, vynu, viskiu
ir degtine, mano draugijoje atsirado daug jaunų, perspektyvių ir linksmybių nevengiančių žmonių, aplinkui
būriavosi žavios, pinigų ir dėmesio ištroškusios damos.
Tiesa, kol kas dar neuždirbu tiek, kad galėčiau visas pavaišinti šampanu. Seras Soldis gali.
Jis yra jaunas, į trečią dešimtį įkopęs vyriškis, prie
kurio prabangaus namo terasos atsidūriau vieną liepos
rytą. Buvau susivėlęs, girtas, prasegtais marškiniais ir
laikiau pustuštį vyno butelį. Negaliu paaiškinti, kodėl
mano kojos parvedė ne namo, o prie sero Soldžio Erškėčio terasos, apaugusios vijokliais ir apšviestos deglais.
Pamenu, tąsyk sukniubau ant laiptų ir, nerangiai bandydamas iš kišenės išsitraukti cigaretę, spoksojau į priešais
besidriekiantį ežerą. „Šitas ežeras kaip jūra“, – pagalvojau. Dievaži, ir dabar galiu pasakyti, kad tokio didelio
ežero dar akyse nebuvau regėjęs.
Rymodamas ant laiptų, netyčia užkliudžiau marmurinį vazoną, kuriame augo rožės. Šis griausmingai parvirto ant žemės, sukeldamas daug triukšmo. Pirmame namo
aukšte užsidegė šviesos ir išgirdau žingsnius. Milžiniškos
terasos durys atsivėrė ir tada apdrungusios mano akys
pirmą kartą išvydo serą Soldį Erškėtį. Nedidelio ūgio tamsiaplaukis iš pirmo žvilgsnio atrodė taip, kaip ir kiti pinigingi vyrukai, bet kai kurios eksterjero detalės smarkiai
skyrėsi: tvarkingai pakirpti ūsai, jau seniai išėję iš mados,
ilgas languotas chalatas, minkštos pūkinės šlepetės. Jo
žvitrios akys pažvelgė į sudužusį vazoną, paskui į mane.
– Ar pasiklydai, vyruti? – mandagiai paklausė. – Užeik vidun, sutaisysiu kokio gėrimo.
Pamenu, tokiam pasiūlymui labai neprieštaravau:
kažką mandagiai numykęs, atsistojau ir svirduliuodamas įžengiau į sero valdas. Taip jau susiklostė, kad tuose
namuose esu iki šiol.
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Seras Soldis tapo geriausiu mano draugu, artimiausiu žmogumi ir šeimos nariu. Nors su juo praleidžiame
labai daug laiko, sėdėdami terasoje ir iki paryčių gurkšnodami viskį, organizuodami keisčiausius teminius vakarėlius, pietaudami restoranuose ir lakstydami jo kab
rioletu priemiesčio gatvėmis, negaliu pasakyti, kad šį
žmogų pažįstu. Regis, seras visą laiką nuo manęs kažką
slėpė. Jis tvirtai tikėjo, kad miegoti reikia tada, kai miršti:
„Kai užsilenksim, žmogau, tada ir nusnūsim“, – dažnai
kartodavo. Sero gyvenimo būdas ir manieros buvo pernelyg senamadiškos nūdienai, o draugystė su juo perkėlė į kitą epochą: rodės, jog bendrauju su tarpukario
džentelmenu. Reikia pripažinti, kad tai turbūt labiausiai
ir žavėjo. O po to atsirado Ji.

**

Jau beveik mėnesį mąstau apie tai, ką Tau parašyti, nuo ko pradėti ir kaip pasakyti, jog atėjo metas viską nutraukti. Atleisk,
kad visą mėnesį verčiau Tave nerimauti ir jaudintis. Nepyk
dėl tos tylos, nes šis laikas padėjo apsispręsti ir viską sudėlioti
į savo vietas. Žinau, kaip Tau skaudu, patikėk – aš taip pat
jaučiuosi prastai, tačiau tvirtai žinau, kad mudviem jau nieko
nebeišeis sukurti. Nebesu toks, koks išvažiavau. Lažinuosi, jog
dabar manęs tikrai neįsivaizduotum šalia.
Su Ja susipažinau viename vakarėlyje pas serą Soldį Erškėtį. Tąsyk namas buvo sausakimšas, o terasoje koncertavo orkestras. Iškart atkreipiau dėmesį į merginą, sėdinčią ant laiptų
ir ramiai žvelgiančią į ežerą. Ji vilkėjo baltą suknelę, išsiuvinėtą
plunksnomis. Pamaniau, kad sero Soldžio terasoje nutūpė baltas paukštis. Galiu prisiekti, kad Jai būnant šalia, aplink viskas ima švytėti. Tada atrodė, kad į juodą nakties katilą kažkas
įpylė lašelį pieno. Stovėjau sustingęs ir spoksojau į tą baltą
paukštį, bijodamas prieiti arčiau, kad nenuskristų. Pastebėjęs
mano transo būseną, seras Soldis Erškėtis nusprendė griebtis
iniciatyvos – priėjęs prie merginos, Ją užkalbino. Žinau, kad
Tau nemalonu apie tai skaityti, bet esu atviras ir trokštu, jog
žinotum mano pasirinkimo priežastis. Nenoriu, kad išsikeltum
daugybę klausimų – į visus atsakysiu dabar.
Neminėsiu Jos vardo, gali vadinti Ją Plunksna, dėl kurios
visiškai pamečiau galvą. Patikėk, mėnesio man užteko apsispręsti, o per šį laiką įvyko, kas ir turėjo įvykti. Dabar Ji yra
šalia manęs, nes seras, matydamas mano pamišimą, pakvietė
Plunksną ilgesnį laiką apsistoti jo namuose. Pokalbiai iki ryto,
vakarėliai, naktinės maudynės ežere – viskas trise. Tiesa, dienomis Plunksnos niekada nematau – į sero Soldžio namus Ji
atplasnoja kiekvieną vakarą, o paryčiais, dar saulei nepatekėjus, iškeliauja. Mano gyvenimo ritmas visiškai persimainė –
ir seniau su seru prarymodavome terasoje iki ankstyvo ryto,
tačiau dabar gyvenu tik naktimis. Neišsigąsk, veltėdžiu dar
netapau – išėjau atostogų, o prie rimtesnių darbų prisėdu sutemus, kai aplink ramu ir tylu.
Kadangi esi man svarbi, turiu pasakyti, kad dabartinė
mūsų trijulė neišardoma ir vieninga atrodo tik man vienam.
Pasidalinsiu vienu pastebėjimu: manau, kad serui Soldžiui
Erškėčiui nepatinka mano naujoji draugė, su kuria esu pasirengęs dalintis visu gyvenimu. „Tavo akys užpiltos, vyruti, – dažnai sako jis. – Tai moteriai kažkas ne taip.“ Draugo
nuomonės ignoruoti negaliu, tačiau širdžiai neįsakysi – jau
įklimpau iki kaklo.
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Vieną naktį, kai trise vakarojome sero svetainėje ir gurkšnojome viskį, pajutau tarp jųdviejų tvyrančią įtampą. Seras
Soldis sėdėjo paniuręs, o viskio butelis ant stalo jau buvo pustuštis. Plunksnos akys palaimingai žibėjo, o man, stebėtojui iš
šalies, pasirodė, kad Ji mėgaujasi sero liūdesiu. Terasos durys
buvo plačiai pravertos ir Jos plunksninė suknelė lengvai plazdėjo. Nuo pat pirmos akimirkos, kai Ją išvydau, supratau, kad
kalba tik Jos akys – Plunksna niekada nesišypsojo. Jos lūpos
buvo tarsi puodelio rankena, be kurios jis teoriškai negalėtų
egzistuoti, tačiau tai – ne kliūtis mėgautis pasakiško skonio
kava. Žvilgtelėjęs į besišypsančias Jos akis, seras tvirtai kumštyje sugniaužė viskio stiklinę ir trenksmingai tėškė ją ant stalo.
Tada turbūt pirmą kartą išvydau jį įsiutusį.
– Tau smagu?! – suriko jis. – Žinai, kas mūsų laukia, ir
smaginiesi?
Nesupratau, ką jis turėjo omenyje. To turbūt nesuprato ir
Plunksna: plastiškai pakilusi nuo odinės sofos, Ji išėjo laukan.
Mudu su seru likome vieni. „Nebūk kvailas, nes labai skaudžiai nusvilsi“, – tepasakė.
Nežinau, kodėl tas vakaras taip giliai įsirėžė mano galvoje,
tačiau galiu prisiekti, jog nuo to karto sero elgesys pakito. Jis
tapo neramus, atrodė, kad laukia kažko negero, ir žino tai, ko
nežino kiti. Seras Soldis Erškėtis gėrė daugiau nei įprastai, o
kartą, kai mėginau pradėti šneką apie sveikatos tausojimą, jis
man atrėžė: „Mano dėka tapai nauju žmogumi ir iš tamsios
olos išlindai į šviesą. Dabar su pasimėgavimu reikia gerti kiek
vienos dienos taurę, nes jų ne tiek daug beliko.“ Likau iki galo
nesuvokęs šių žodžių prasmės, bet buvo aišku, kad seras laukia.
Laukia to, kas pakeis ne tik jo, bet ir visų mūsų gyvenimus.
Mieloji, nenoriu, kad kankintumeis, smerktum mane ir
ieškotum kaltų. Mūsų draugystė buvo tvirta ir ilga, tačiau
didžiausias jos trūkumas tai, jog viskas vedė į gražią ateitį ir
turėjo šviesią perspektyvą. Šią vasarą, būdamas šiuose namuose, supratau, kad man niekada nereikėjo perspektyvų ir ateities.
Negąsdinsiu Tavęs, bet puse lūpų prasitarsiu: dabar jau žinau,
ko laukia seras Soldis Erškėtis. Dienos lėkte lekia viena po kitos,
įpindamos į gyvenimo vainiką įvairiausių žiedų, tačiau aplink
sklinda visokios liūdnos šnekos. Tikiu, kad tai, kas man nutiko, ir tai, kas dar žada įvykti, yra mažas nuotykis, o galbūt ir
didelis įvykis, padėsiantis tašką mūsų istorijoje.
Laikykis,
Tavo K.

***

Jis sėdėjo sero Soldžio Erškėčio terasoje ant sūpynių,
gurkšnojo vyną ir rūkė. Naktis buvo neįtikėtinai giedra,
danguje žibėjo tūkstančiai žvaigždžių. Šį vakarą šiuose
namuose neskambėjo muzika ir nebuvo prisirinkę svečių – buvo tylu kaip niekad. Jo ranką tvirtai suspaudusi laikė žavi moteris, vilkinti plunksnomis išsiuvinėtą
suknelę. Seras Soldis sėdėjo kiek atokiau, ant laiptų. Jie
laukė.
– Jau vidurnaktis, – sumurmėjo seras. – Metas į dangų paleisti žibintą ir sugalvoti norą.
– Geriausia, kai pučia šoninis vėjas, – tyliai sušnabždėjo plunksninė moteris. – Tada nematai, kaip jis užgęsta
ir nukrenta.
Seras Soldis patylėjęs pritarė:
– Taip, nesinori matyti, kaip tavo noras pajuodęs
nukrenta į kažkieno daržą.
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M a r i u s L i u g a i l a . Jos kambaryje, 1996

Visi trys vienu metu atsistojo ir laiptais nusileido
prie ežero, kur laukė žibintas. Nebyliu susitarimu buvo
nutarta, kad žibintą laikys seras ir plunksninė moteris.
Jam reikėjo tik jį uždegti ir paleisti į tamsų nakties dangų.
Pažvelgęs į pilkšvas jos akis, jis suprato, koks bus noras.
Po kelių akimirkų liepsnojantis žibintas, įvilktas į baltą
popierių, kaip drugys nuplazdeno tolyn. Trise jie stebėjo
plastišką žibinto šokį tamsiame dangaus skliaute: jis kilo
vis aukščiau ir aukščiau, kol galiausiai tapo jonvabalio
dydžio. Šiąnakt nepūtė šoninis vėjas. Trijulės akivaizdoje į svaiginančias aukštybes pakilęs žibintas užgeso ir
nukrito į ežerą.
– Tebūnie tai maža treniruotė prieš tai, kas mūsų
laukia, – bičiulius paguodė seras Soldis Erškėtis.
– Būsime kartu tol, kol patekės ir užges, – sušnibždėjo plunksninė moteris.
Ta naktis turbūt buvo gražiausia jo gyvenime: iki pat
paryčių jie prasėdėjo terasoje, šnekučiavosi, juokėsi, kvėpavo gaiviu nakties oru, gūžėsi nuo dvelkiančios ežero
šalnos, planavo tai, kas jau nesuplanuojama, ir prisiekinėjo, kad visada išliks draugais. Plunksninė moteris kvepėjo ramybe ir susitaikymu, seras Soldis buvo atsipalaidavęs ir linksmas, o jo nerimą pakeitė malonus jaudulys.
Ketvirtą valandą ryto jie persikėlė į didelį balkoną
antrame namo aukšte ir užsidegė žvakes. Vis dar buvo
tamsu.
– Jau artėja, – šiek tiek sunerimęs tarė seras. – Eisiu
atnešti vyno.
Jis liko vienas su plunksnine moterimi. Paėmusi jo
ranką, ji pažvelgė tokiomis akimis, kad, rodės, gali paskęsti jų liūdesio jūroje.
– Atleisk man, – tyliai pasakė.
Jis nesuprato:
– Dėl ko?
– Pamatysi.
Kai grįžo seras, įvyko keistas dalykas. Nei jam, nei
serui Soldžiui Erškėčiui niekada neteko regėti nieko pa-
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našaus: plunksninė moteris, žvelgdama į juos liūdesiu
alsuojančiu žvilgsniu, ėmė artintis prie marmurinių balkono turėklų, ir šoktelėjusi į viršų taip, kad jos suknelės
plunksnos grakščiai plazdėdamos pašoko kartu su ja, apsivertė ore ir išsliuogė į tamsią naktį. Juodu nespėjo nei
susigaudyti, nei mirktelėti, nei ištarti bent pusės žodžio.
Išsižioję stebėjo keistą reginį: plunksninė moteris tolo
nuo jų neapsakomu greičiu, į plačias ežero gelmes pažerdama tūkstančius šviesos spindulėlių, kurie sudužę ant
vandens tiesė baltą taką į horizontą. Kelios plunksnos,
nukritusios nuo jos suknelės, dar šoko paskutinį šokį
ant balkono grindų, o jų šeimininkės jau nebuvo matyti:
tolumoje jie įžvelgė mažą baltą tašką, kuris, atsirėmęs į
horizonto liniją, lėtai kilo į dangų, nudažė jį švelniai rožine spalva, tokia, kokie buvo jos skruostai, ir... išaušo
rytas. Tas baltas taškas spigino taip, kad net peršėjo akis.
Jie stovėjo netekę amo. Vyno butelis, kurį lig šios
akimirkos seras Soldis Erškėtis tvirtai suspaudęs laikė
rankoje, tėškėsi į grindis, nuklodamas jas raudoniu ir
šukėmis.
– Juk sakiau, kad jai kažkas ne taip, – tarė seras.
Jis nežinojo, ką pasakyti Erškėčiui. Dabar buvo ramu:
klausimai, į kuriuos beviltiškai bandydavo atsakyti, išsitrynė kaip purvas nuo šaligatvio po trenksmingo lietaus.
Jie vis dar stebėjo baltą tašką, kuris dangaus scenoje švytėjo taip ryškiai, kaip ir dera paskutiniam pasirodymui.
Po kelių akimirkų šviesa ėmė blėsti, baltas taškas akyse
vis tamsėjo ir tamsėjo.
– Jau prasideda, – pasakė Erškėtis.
Daugiau seras Soldis Erškėtis nebekalbėjo: apkabinęs bičiulį, jis išpūtė paskutinės cigaretės dūmus ir laukė. Ilgai laukti nereikėjo: prigesęs taškas danguje ėmė
blykčioti taip, tarsi sakytų: „Sudie“, ir po kelių akimirkų
užgeso. Aplink pasidarė tamsu ir šalta, maždaug už kilometro pokštelėjo šampano, kurio kažkas turbūt nebespėjo išgerti, kamštis. Tai buvo mažas nuotykis, o galbūt
ir didelis įvykis, padėjęs tašką mūsų istorijoje.
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S a u l i u s Va s i l i a u s k a s

Kur prasideda ir kur baigiasi
Baltų lankų erdvė

V

asarą Lietuvoje vyksta aibė apie literatūrą, istoriją, filosofiją, politiką diskutuoti kviečiančių
renginių (stovyklų, suvažiavimų, konferencijų ir
pan.). Vienas tokių – kasmetinė akademinė Baltų lankų
savaitė, sutraukianti A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre (VU) dirbančius ir studijuojančius
bei iš kitų institucijų, aukštųjų mokyklų atvykstančius
dėstytojus, studentus ir kitus besidominčius1. Jau 23-ąjį
kartą organizuotas renginys šįmet vėl kvietė į poilsio ir
sveikatos miestą – Druskininkus, tad, natūralu, be intriguojančio mokslinio diskurso, liko šiek tiek laiko pailsėti, atsigaivinti vandenyje, gal net pakeisti gyvenimo
būdą arba, kaip nutikdavo dažniau, pratęsti diskusijas
neformalesnėse erdvėse su ūpą ir klausimų aštrumą keliančiais gėrimais.
Žinoma, nupasakoti visa tai, kas vyko liepos 4–7 dienomis, būtų sunku ir netikslinga (dauguma pranešimų
veikiausiai virs arba jau yra virtę straipsniais ir kitokia
skaitytojui prieinama forma), todėl bandyčiau sudaryti
apytikrį 23-ųjų lankų vaizdą, pasvarstyti, kuo jos išskirtinės kitų panašių vasarinių renginių fone, nustatyti, kur
prasideda ir kur baigiasi Baltų lankų erdvė. Būtent erdvė
(vieta) formaliai ir buvo teminis 2013 m. akademinės savaitės orientyras, prie kurio vienaip ar kitaip turėjo prisitaikyti prelegentai.
Pirmasis „prisitaikyti“ bandė vyriausiasis Lietuvos semiotinių avių ganytojas Kęstutis Nastopka, atvėręs susirinkusiesiems A. J. Greimo politinės filosofijos idėjas, jų
vietą kitų visuomenės veikėjų minčių, pozicijų kontekste.
Pranešėjas prisiminė, kaip jį suerzino naivi nuomonė2,
esą sovietmečio veikėjus galima skirstyti tik į kolaborantus ir rezistentus (tik juoda ir balta) – juk viskas buvo kur
kas sudėtingiau: „Norint galvoti apie lietuvišką mąstymą, lietuvišką kalbėjimą, lietuvių tautą, neišvengiamai
reikėjo daryti tam tikrų kompromisų“. Pasak prelegento,
nors Greimas suprato derybų su Sovietų Sąjunga būtinybę, jį gąsdino siūlymas rinkti atkuriamąjį seimą – Greimas manė, kad nieko nereikia steigti, nevalia atkūrinėti
paminklų – tai darant tautos lauktų skurdas. Į diskusiją
įsitraukęs Saulius Žukas citavo Greimo žodžius: „Tautinis bolševizmas išgelbės Lietuvą“, – pasak jo, nors toks
teiginys iš pradžių erzino, vėliau taip ir įvyko. Diskutuojant prisimintas Greimo siūlymas kurti, plėtoti, atgaivinti dinamiškus, į praeitį atsuktus mitus (pavyzdžiui,
Vilniaus įkūrimo mitą), galinčius vienyti tautą. Galiausiai diskusijas įrėmino Arūno Sverdiolo frazė „Mes tik

tariamai suprantame Greimą“ ir šmaikštus argumentas
akcentuojant, kad Greimas turėjo labai daug sveiko proto: „Kai kolūkio pirmininkai klausė, ką mums daryti,
Greimas atsakė – darykit vaikus“3.
Antrasis, turbūt tikslingiau sakyti ne semiotikų, o
filosofų, fenomenologų ar tiesiog savo gerbėjų idėjinis
vadas Algis Mickūnas, vakare papasakojęs apie savo
patirtį kariuomenėje (būdamas septyniolikos, vadovavo
10-ies žmonių pulkui Korėjos kare), dieną atliko formalią
pareigą ir išdėstė pamatinius dalykus, reikalingus kalbant apie erdvės fenomenologiją. Nors pastaruoju metu
šmaikštusis dėdė Algis neoficialiai susilaukia vieno kito
negatyvaus komentaro dėl nepasirengimo ar kartojimosi, ne pačių reikalingiausių klausimų ar pan., vis dėlto
niekas negalėtų nuneigti retorinių prelegento sugebėjimų, ypač iliustratyvių ir sudėtingą filosofinę medžiagą
lengviau suprasti padedančių pavyzdžių. Štai klausdamas, ar kas nors yra tarp čia ir ten (juk sakome „nuo čia
iki Vilniaus“, bet ar sakydami fiksuojame, kas yra tarp
jų), erdvę prelegentas pateikė kaip kultūros pasakojimą:
kiekviena kultūra turi šventų vietų, kurios yra nuostatos, kaip tos kultūros atstovas turi gyventi, pavyzdžiui,
religijoje4 šventykla tampa erdvės mitu, o kitos erdvės,
einant į šventyklą, tampa nereikšmingos – taip nuotolis
tarp čia ir ten priklauso nuo vietų, kurios yra svarbios.
Kaip iliustratyvus pavyzdys nuskambėjo krepšinio aistruolių erdvės supratimas – kai komanda laimi užsienyje, gerbėjai Vilniaus bare sako „mes laimėjom“, nors, suprantama, kad jie nebuvo nei aikštelėje, nei šalyje, kurioje
vyko rungtynės – taip „aš patampa kažkuo kitu (kitur ir
ten pat)“. Filosofas išskyrė nuotaikos ir veiklos erdves:
nuotaikos erdvėje mes gyvename, bet joje nėra vietos,
joje viskas yra muzikalu, viskas šoka5: „Visas kosmosas
šoka; mūsų planeta šoka apie saulę... kūnas neturi stabilumo, neturi pozicijos – mano kūnas, kaip šokantis, ir
yra šokis.“ Veiklos erdvėje viskas yra įrankiška – „Daiktai pasirodo tik taip, kaip jie mums reikalingi“, (praktiška
erdvė = reikmenų zona). Kalbėdamas apie mūsų erdvės
sampratą, prelegentas priminė šešias kūniškumo dimensijas, kuriomis pažįstame erdvę: pirmyn–atgal, aukštyn–
žemyn, kairėn–dešinėn. Tiesa, tai yra žmogui būdingos
kūniškumo dimensijos, kurių jokiu būdu negalima taikyti kitiems padarams: „Jeigu jūs būsit mokslininkai ir tyrinėsit žiurkes ar vabaliukus, nesakykit, kad vabaliukas
lipa aukštyn ar žemyn – netaikykit savo antropologiško
kūniškumo...“ Taigi, nuo čia iki ten esti šešios dimensijos,
o čia nurodo į ego – „Jeigu kas nors nori būti mano čia,
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aš turiu pasitraukti, dėl to mano ego yra individualus“.
Lakoniškas apibendrinimas: fenomenologiniu požiūriu,
mes einame į erdvę niekada į ją neįlipdami (erdvė atsiveria per judėjimą; nėra erdvės be judesio); o pro nereikšmingus (mums, mūsų kultūrai) daiktus praeiname
kaip pro foną.
Ir pirmosios dienos, ir visų Baltų lankų savaitės akcentu tapo (turėjo tapti?) Jovitos Bružienės Kartografinio
diskurso semiotika – pirmoji Lietuvoje semiotinė kartografinio vaizdo analizė. Pripažintas magistro darbas,
išleistas knygele (sugulęs Semiotikos sąsiuvinyje), padėjo
rasti kelius į 1613 m. LDK žemėlapio (trys jo variantai)
skaitymą. Nors šis žemėlapis ilgą laiką buvo vertinamas
kaip vienas tiksliausių kartografinių darbų, paaiškėjo,
kad tikslumo jam stinga. Pranešėja išskyrė du galimus
subjekto tipus – sinoptinis ir keliaujantis subjektai. Sinoptinis pasižymi jautrumu paviršiams, spalvoms, tekstūroms ir pan. (semiot. juslinė pagava); o keliaujantis
subjektas esti keliaujant kontūrais, linijomis, atvaizdą
skaitant semantiškai (semiot. figuratyvinis perskaitymas).
Sinoptinis subjektas keliauja siužetiniu žemėlapio tekstu6, jam reikalinga pradžia (už ko „užkliūna“ skaitančiojo akys). Neišsiplėsdamas paminėsiu keletą pagrindinių
kliuvinių: neaiški teritorija (punktyrinė siena, ją kertanti
lentelė), pavėjui plaukiantys laivai ir prieš vėją (ar tik
rai?) skuodžiantys raiteliai; Baltijos ir Juodosios jūrų
vaizdavimo skirtumai; žemėlapyje pažymėtos „Vytauto
maudyklos“ ir t. t. Pranešimo pradžioje keltas klausimas,
ką galėtume laikyti žemėlapiu (ar tinka LKŽ pateikta
reikšmė) plėtojamas pasitelkus alaus reklamą – reklamos
erdvės vaizdas tampa reikšmių erdvės vieta. Subjekto
kelionės po žemėlapio tekstą pabaigoje jis „apdovanojamas kartografiniu vaizdu“ – pasak prelegentės, bet koks
nesiužetinis tekstas gali virsti siužetiniu (toks skaitymas
tai patvirtina). Taip pat paaiškėja, kad žemėlapio autoriai stengėsi parodyti didžiąsias, istorines LDK ribas. Vis
dėlto A. Mickūno pamatinės pažiūros nenorėtų sutikti
su tokia žemėlapio analize: „Čia yra grynas konstruktas,
kuris nieko neduoda apie pasaulį.“ Vėliau klausimai,
provokacijos tęsėsi, bet gal pakaktų paminėti S. Žuko
siūlymo „daugiau padirbėti su Vytautu“, o susidomėjusiems pasiūlyti įsigyti atsinaujinusį Semiotikos sąsiuvinį.
Vakarą užbaigė italų režisieriaus Lucos Guadagnino
filmo Io sono l’amore (Aš esu meilė, 2009) peržiūra, į programą įtraukta ne šiaip sau – kitą rytą (naktį atiduokime
laisvoms skaitytojų interpretacijoms) intertekstualumo
teoretikė, specialistė ir praktikė Irina Melnikova, pradėjusi nuo to meto stereotipų apie Milaną (operos, mados,
ekonominio stebuklo sostinės), atvėrė nemažai įdomių
durų ir durelių7, pavyzdžiui: pagrindinės filmo veikėjos
Emos šukuosena, rodoma iš arti8, matyt, turi sąsajų su
cerkvės kupolų forma; jos vardas9 (gimtinėje ją vadino
Kitež) yra nuoroda į legendinį miestą Kitežą; užčiuopiamas Emos ir rusų poetės Anos Achmatovos ryšys (tarkim,
šukuosenos pakeitimas yra ir vieno poetės eilėraščio eilutėje, ir filme); ieškoma Milano ir Peterburgo panašumų
(abu – ekscentriški miestai); fiksuojamos opozicijos tarp
to, kas natūralu ir kas dirbtina, ir t. t. Tiesa, diskutuojant
kilo klausimų apie analizės kilnumą – ar visi sluoksniai,
klodai paliesti? Prelegentės nuomone, galutinai „susido-
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roti su filmu“ neįmanoma. Ypač šiuo, pristačiusiu kitokio
Milano įvaizdį (lyg Milanas, lyg Peterburgas). Visus (ir
diskutuojančius, ir klausančius, ir snaudžiančius) pribaigė
ir pertrauką paskelbė klausimas iš auditorijos: „O ar jūs
buvote Milane, ar tai jūsų Milanas?“
Neretai panašūs renginiai kritikuojami dėl perdėto
jo pagrindinių sergėtojų, išlaikytojų (stabų) vaidmens.
Viena vertus, jaunas semiotikas Paulius Jevsejevas (kartu
su jau minėta Jovita Bružiene) turėjo pridėti jaunatviškumo, energijos, gaivumo, naujų požiūrių, atradimų ir
kitų klausytojams naudingų dalykų. Kita vertus, Paulių auditorija pasitiko tarsi pradedantįjį, kurį reikia pamokyti scenos manierų: „pasikelk mikrofoną!“, „negirdim!“, „kalbėk per telefoną“ ir t. t. Apie erdvės sampratą
kalbantį jaunąjį semiotiką galbūt tokia duona ir druska
išblaškė, mat didžiąją pranešimo dalį jis skaitė ir tik retesnėmis akimirkomis įterpdavo vieną kitą komentarą
(jie labiausiai ir įsiminė). Negana to, skaitoma buvo ne
mėgėjams (ir ne miegojusiems kelias valandas?) skirta
teorinė semiotikos dalis, susisiejusi su pranešėjo teiginiu
„Semiotika apskritai yra toks įtarus dalykas“. Na, nors
praktikos čia taip pat pasitaikė, pavyzdžiui, paaiškinta,
kad semiotika neteigia, jog „nueiti į darbą“ ir „aš esu
darbe“ yra tas pats dalykas (o gaila – semiotika būtų išgelbėjusi sunkiai dirbančiuosius...); o netikėtai įsijungus
mikrofonui, staiga pasikeitė erdvė. Žinoma, pranešimas
buvo labai PILNAS ir įdomus10, vis dėlto norėtųsi klausti, ar tokio pateikimo (turinio) kalba tinkama pristatyti
auditorijai – ar ne geriau nesistengti pasakyti visko kuo
daugiau, o susitelkti ties keleto dalykų ir pavyzdžių aiškinimo (keistai nuskambėjo vieno paskutiniųjų sakinių
konstravimas „...aš ką norėjau parodyti, kad nėra nei
taip, nei taip...“)? Klausimas, žinoma, santūrus ir atviras.
Pietums pavalgę blynburgerių11, pasisotinę fiziškai
ir išalkę filosofiškai, susėdome klausytis Naglio Kardelio pranešimo Platoniškoji chorologija: erdvės samprata
Timajuje ir šiuolaikinė filosofija. Pranešėjas atsispyrė – ne,
tiksliau įsispyrė, nelyginant į batus, į Platono filosofiją, o
konkrečiau, jo vartotą terminą khora (galimos reikšmės:
šalis, kraštas, erdvinis talpumas, erdvumas ir pan.). Formaliai, pasak filosofo, neblogas lietuviškas šio termino
atitikmuo būtų erdvė (ir tuštumas, tarpas). Įstabu tai, kad

44

Platono erdvės samprata buvo tokia produktyvi, jog išliko iki nūdien „iš esmės grynu pavidalu“. Sąvoką, pasak
pranešėjo, Platonas įvedė kaip trečią dalyką tarp idėjų ir
(kintančių pasaulio) daiktų. Aišku, ji galėjo būti inspiruota Aristotelio pirminės materijos sampratos („nebuvimo niekuo, bet galimybės idėjoms įsisprausti“), mat
khora – „grynoji potencialybė, kurioje įsispraudžia idėjos“ (substratas su informacija), o pagrindinė jos savybė
yra neturėti išankstinių savybių; kita savybė – ambivalentiškumas – khora ir atskiria12 daiktus, ir yra jų bendra
motina13 (gal, paprasčiau tariant, suskirsto daiktus?);
erdvė ir atskiria, ir sujungia – ji tarsi „galimybių okeanas“. Pabaigoje diskusija išsirutuliojo iki to (nuovargio?)
taško, kai suabejojama pamatiniais klausimais – kas ką
gimdo: mama vaiką, ar vaikas motiną (palyginimui: kas
atsirado pirmiau: višta ar kiaušinis). Ir tikrai pranešimas
puikus, įtarimų sukelti galėjo nebent kai kurios sakinių
formuluotės, pavyzdžiui: „Aristotelis būtų norėjęs, kad
Platonas būtų...“; „Platonas taip sakytų“; „Platonas sako ir
aš skaičiau“ ir pan.14
Vakaro vinimi (ir plaktuku) tapo dar vieno nuolatinio Baltų lankų amatininko Sauliaus Žuko pranešimas
Kaip vaizduojamas juodas gyvenimas, kurio objektas – žymaus fotografo Rimaldo Vikšraičio nuotraukos iš ciklo
Pavargusio kaimo grimasos. Pernai sulaukęs kritikos iš Baltas lankas straipsnyje aptarusios autorės, šįmet pranešėjas
nusprendė išplėtoti temą. Vis dėlto, nors pačiam neteko
būti praėjusį sykį, susidarė įspūdis, kad apsiribota įvadiniais pastebėjimais (tiesa, jie tikrai įdomūs), užuot trumpai aptarus kelias ir susitelkus į kruopščią vienos konkrečios nuotraukos analizę (ar tai nebūtų prasmingiau?).
Kaip teigė prelegentas, Vikšraičio nuotraukose personažas žiūri į fotografą (kurį galime laikyti pasakotoju), ir
fotografas stebi personažą, fiksuoja vaizdą iš šalies (taip
gali atsirasti pasakotojo arba personažo ironija kaip vertinimas). Bene labiausiai išplėtota (nors norisi sakyti –
buvo galima dar labiau) pasirodė nuotraukos, kurioje
vaizduojamos „dvi negalios“ (žmogus su ramentais ir
apverstas dviratis be rato), analizė15. Prieinama išvada,
kad Vikšraičio fotografijose juodas gyvenimas vaizduojamas jį dar labiau pajuodinant (palyginimui: gražus
gyvenimas – pagražinant). Tačiau kai pradėta ieškoti
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fotografijų (ypač tų, kuriose vaizdas specialiai, dirbtinai
sukomponuotas) tikslo, kiek bauginamai pasirodė, jog
juo galėtume įvardyti besaikį smaginimąsi – smaginama
publika, smaginasi fotografas (o dar ir parodos užsienyje
smagiai šiuos darbus priima). Beje, pranešėjas gan drąsiai
(ar apdairiai?) teigė, kad Vikšraičio darbai lietuvių fotografijos kontekste disonuoja su tradicija ir kitų autorių
darbais – į semiotiką studijuojančio Maksimo Ivanovo
klausimą apie kontekstą (Brolius Černiauskus, kino režisierių A. Stonį ir kt.) pranešėjas išsamiau neatsakė (taigi
klausimas, ar R. Vikšraičio nuotraukos iš tiesų yra išskirtinės, ar reikėtų joms rasti bendresnę „dėžutę“ su keliais
kitais autoriais, liko atviras).
Akademinę šeštadienio dienotvarkę pradėjo ką tik
konferencijos Nihilizmas ir vaizduotė džiaugsmus ir vargus pabaigęs filosofas Kristupas Sabolius. Nesąmoningai
priminęs ir praplėtęs susirinkusiesiems dalį N. Kardelio
išdėstytų minčių16 (apie Platono khorą17), pranešime Erdvės choreografija: Platonas, Buñuelis, Abramovič filosofas
rėmėsi režisieriaus Luiso Buñuelio filmo El ángel exterminador (Angelas naikintojas, 1962) ir menininkės Marinos Abramovič performanso The Artist Is Present (2010)
ištraukomis18. Svarbiausias klausimas čia – erdvės ir
laiko santykis (jo komplikuotumas). Pasak prelegento,
„Erdvė visada yra iliuzija, tik skiriasi jos iliuziškumo intensyvumas pagal laikiškumo indeksą.“ Nors, sakytume,
pranešėjo veide švietė nuovargis (nuo visų organizacinių
darbų virtinės?), vis dėlto abejoti jo naudingumu, informatyvumu, retoriniais įgūdžiais ir pan. nebuvo tvirtesnio pagrindo.
Kaip pristatė S. Žukas, šį kartą „pagrindiniu [Baltų
lankų] patiekalu“ tapo Arūnas Sverdiolas bei jo pranešimas Du demiurgai, padalintas į dvi dalis19. Pranešėjas
priminė pagrindinius Platono filosofijos teiginius20 (šia
tema), pristatė dirbėjų, amatininkų veiklą; išskyrė trejopus daiktus – dieviškus (lova gamtoje), žemiškuosius
(lova kaip baldas) ir dailininko sukurtus (nutapyta lova)21;
trejopus pasaulyje tarpstančius buvinius – gamtos darinius, amatininko dirbinius (kaip pirmųjų atvaizdus),
atvaizdo atvaizdus. Šiandien natūralu, kad kopijos gali
atsirasti anksčiau už originalą, pavyzdžiui, batai pastebimi gamybos procese ir jau nukopijuojami bei parduo-

dami Kinijoje, kol Italijoje dar tik siuvami... Prisiminęs
N. Kardelio pranešime skambėjusį teiginį, jog miglotiems dalykams įvardyti reikalingi migloti apibūdinimai,
prelegentas pabrėžė, kad Platonas nesitenkino miglotais
įvardijimais (koks filosofas gali sau leisti kalbėti pabrėžtinai miglotai?), bet vietoj netobulų įvardijimų vartojo
palyginimus („panašiai kaip“, „galima palyginti“ ir kt.).
Per daug nesiplečiant maga pacituoti išmintingus (be
ironijos) žodžius: „Šuo yra tik vienas, nors šunis atpažįstame keisčiausiuose šuneliuose.“ Čia, matyt, šuo kartais
už žmogų išmintingesnis (sakykim, arčiau dieviškojo
demiurgo) – šeimininkas yra tik vienas, ir tik jame jis
atpažįsta šeimininką.
Šeštadienio programą tęsė Jūratė Levina (University
of St Andrews), pasidalindama pastebėjimais apie Kalbinius erdvės pavidalus modernistiniame naratyve, visų pirma Hope Mirrlees poemoje Paris (1919)22. Poemoje labai
svarbus grafinis išdėstymas, joje aptinkame reklaminių
iškabų eilučių, memorialinių lentų (išlaikyta jų grafinė
forma), natų (skirtų kalbos intonavimui pabrėžti), metatekstinių nuorodų ir t. t. – visame kūrinyje vyrauja pastangos laužyti bendrą tvarką. Nors pranešimas, deja,
dažnai pereidavo į pranešimo skaitymą23 (ne dėstymą),
įstrigo prelegentės minėta poeto T. S. Elioto recenzijoje
(1923), skirtoje J. Joyse’o Ulisui aptarti, vienintelė alternatyva naratyviniam metodui – mitinis metodas; naratyvinis metodas negali perteikti šiuolaikinio pasaulio realijų.
Karštoje diskusijoje ginklai kelti dėl anglosaksiško modernizmo pradžios ir pabaigos, tačiau abi puses (pranešėjos ir auditorijos) sutaikė Kęstutis Nastopka: „Ateina
moterys ir modernizmas baigiasi.“
Nors sekmadienio rytą temdė techniniai nesklandumai24, Tomas Sodeika perskaitė pranešimą Vaizdas
iki meno ir po jo, prikeldamas vieną pamatinių diskusijų
apie meno sąvoką, jos reikšmę (problema – išplėstinė jos
vartosena). Atsiprašęs dėl „šiek tiek klaidinančio pavadinimo, suformuluoto greitomis“, prelegentas akcentavo
daugiau kalbėsiąs apie tai, kas yra „iki meno“. Į pagalbą
pranešėjas pasitelkė filosofo Walterio Benjamino, religijos filosofo, teologo Rudolfo Otto ir iškilaus menotyrininko Hanso Beltingo darbus. Nieko keista, kad norint
kalbėti apie meno sąvoką iš esmės reiktų apžvelgti visą
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Verta pastebėti, kad kartais užsuka ir vienas kitas moksleivis, dar
tik ieškantis studijų krypties, pamatų.
2
Veikiausiai turėtas galvoje Kultūros baruose publikuotas Eglės
Wittig-Marcinkevičiūtės straipsnis Nacionalinės etikos griuvėsiai,
arba kaip nužudyti valstybę jos intelektualų rankomis bei reakcija į jį,
plačiau: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-01-27-atvirasintelektualu-k-nastopkos-a-sverdiolo-ir-s-zuko-laiskas-kulturosbaru-redakcijai/76116/comments
3
Kaip teigė A. Sverdiolas, kalbant apie Greimą svarbu pabrėžti jo
ironijos, autoironijos svarbą – beprasmybės, absurdo situacijoje, ironija
tampa labai pajėgi.
4
Ne kartą pranešėjas akivaizdžiai ironizavo dėl krikščioniškosios
pasaulėžiūros, pavyzdžiui: „Jūs turit Šilutę ar ką ten, Šiluvą? Kas
ten apsireiškė – ai, krūmas?“
5
Kad pasaulis muzikalus, įrodė nesunkiai pastebimas dainuojantis
ir šokantis Druskininkų fontanas.
6
Išskirti du teksto tipai: siužetinis (pasakojamasis) ir nesiužetinis
tekstas.
7
Nors filmo istorija iš pirmo žvilgsnio banali, pasak pranešėjos,
svarbiausia, kaip ji pristatoma.
8
Šie vaizdai tarsi imituoja naudojamus Alfredo Hitchcocko filme
Vertigo.
9
Filme veikėja prisipažįsta: Emma is not my real name.
10
	Auditorijos nuomone, skirtas nepradedantiesiems, o pažengusiems
semiotikams. S. Žukas teigė: „Pauliau, parodei visiems, kur vėžiai
žiemoja, kad nepamirštų, kur susirinko.“ (Tiesiogiai skaitant sakinį
gali atrodyti, kad visi susirinko pažiūrėti, kaip žiemoja vėžiai.)
11
	Sigitos Sipavičiūtės naujadaras, reiškiantis į vieną kalniuką sudėtus
blynus su mėsa tarp jų.
12
Kosmologinėj triadoj (1 ir 2 = 3) khora (2) reiškia skirtingumą (1 –
idėjas, 3 – Genesis, Cosmos).
13
	Žodis materija etimologiškai turi sąsajų su žodžiu mama (lot.
Mater).
14
	Tiesa, pats prelegentas save netiesiogiai pateisino, primindamas, kad
šiais laikais Oksforde sėkmingai apsiginamos disertacijos, kuriose
teiginiai formuluojami maždaug taip: „Yra didesnė tikimybė, kad
Aristotelis manė...“
15
	Įdomu, kaip nuotraukoje fiksuojamas vaizdas žaidžia su mūsų
lūkesčiais; kaip aplinka padeda sutirštinti neigiamas figūras ir t. t.
16
Perskaitė identišką citatą iš Platono Timajo.
17
	N. Kardelis Platono khora lygino su Aristotelio pirmine materija,
o K. Sabolius ją siejo ir su Kanto transcendentaliniu schemiškumu
(khora kaip plyšys tarp to, kas kinta, ir to, kas stabilu).
18
Beje, rodydamas ištraukas, pranešėjas, nelyginant egzamino,
susilaukė keisto, mažų mažiausiai nekasdienio siūlymo „skaityti
garsiai angliškus titrus“...
19
Kaip du pranešimai; straipsnyje juos aptariu kaip vieną, toje pačioje
pastraipoje.
20
Kaip ir N. Kardelis bei K. Sabolius kalbėjo ir apie Platono khora.
21
Pirmieji yra tarsi Eidosas žmogui (jis gali į juos pažiūrėti kaip į
provaizdį); antrieji padirbdinami kaip paskiras daiktas (ne vienintelis), panašus, ne visiškai tikras, bet kaip pasaulio buvinys nėra
iliuzija; tretieji – dailininkų sukurti anų, antrųjų, sukurtų daiktų
pamėgdžiojimai (trečioj vietoj nuo tiesos – tik pamėklių kūrimas).
22
Keltas klausimas, kaip reiktų skaityti modernistinį tekstą (nenaratyviškai, plastiškai?).
23
	Gal dėl to salėje vienu metu vidutiniškai snausdavo 5–7 žmonės,
kuriuos kiek vėliau prižadino mobiliojo telefono melodijos.
24
	Situacija tapo bemaž absurdiška, kai vienas po kito dalyviai (įskaitant ir straipsnio autorių) ėjo prie kompiuterio ir bandė įjungti
projektorių – niekaip nepavykdavo, tad erdvė kaip reikiant „ištįso
laike“.
25
	Tuo tarpu M. Ambramovič performansai T. Sodeikos nuomone
tėra išsidirbinėjimas.
26
	Dėl atvirumo reikėtų palikti šią nuorodą – kartais labai akivaizdžiai
jaučiamas (ypač jaunesnių) semiotiką studijuojančiųjų požiūris į
kitų universitetų studentus (žiūrima nuo aukšto semiotinio kalno).
1

B i r u t ės G r a šy t ė s nuotrauka

meno istoriją (nuo piešinių uolose). Prelegentas pasiūlė
apsibrėžti meno ribas – nuo Renesanso iki XIX a. (moderniojo meno pradžios). Kalbant apie meno kūrinių vertę,
pranešime išskirtos dvi jos rūšys – kultinė (tai, kas vertinga savaime) ir eksponuojamoji; pabrėžta, kad kultinė
vertė gali būti ir eksponuojamoji, t. y. meno kūrinys gali
būti ir kulto objektu, ir meno kūriniu – priklausomai
nuo aplinkybių. Kalbėta apie profaniškumo ir sakralumo
perkėlimą į kopiją ir originalą (pastarasis esti sakralus,
kopija – profaniška). Pranešėjo manymu, meno kūriniai
gali kur kas geriau išreikšti, perteikti šventenybę, tačiau
baigiant pristatytuose pavyzdžiuose – Lorenzo Bernini
skulptūroje Šv. Teresės ekstazė (1647−1652, Santa Maria
della Vittoria bažnyčioje Romoje) ir Paulio Gauguino paveiksle Vizija po pamokslo. Jokūbo imtynės su angelu – vyrauja eksponuojamoji vertė, o kultinė vertė, pasak T. Sodeikos, šiuose darbuose tėra blefas25... Nepaisant to, kad
tarpdisciplininiai pletkai byloja, jog pranešėjo kalbėjimo
maniera ne visiems priimtina, keltas klausimas ir pasirinkti pavyzdžiai tikrai verti dėmesio, tad visi, kas pasirinko neiti į šį pranešimą, galėtų (turėtų) bent truputėlį
gailėtis.
Pasibaigus pranešimui (su tais, kurie dar neišvyko)
aptartos Baltų lankų perspektyvos. Dauguma išsakytų teiginių susiję su laiku (ar pratęsti renginį iki penkių dienų;
ar rinktis bendrą temą „laikas“) ir erdve (kadangi viskas
brangu, ar ne geriau susirinkti miške?). Man rodos, kad
didesnių (esminių) pokyčių šiam bruzdesiui nereikia,
kitaip jis jau nebebus Baltos lankos, kurios kitų panašių
bruzdėjimų kontekste išsiskiria ilgamete tradicine erdve
(Druskininkais, Liškiava), aiškiai ir palyginti anksti suformuluota bei paviešinta programa (kuri, derėtų pabrėžti,
nėra tokia įtempta – ir atsikvėpti spėjama), nesemiotišku
atvirumu nesemiotikams26 (pavyzdžiui, dalyvavo matematikos profesorius Ričardas Kudžma) ir kt. Tačiau
kartais apima jausmas, jog viskas laikosi ant stovyklos
demiurgų – pagrindinių amatininkų, kuriems nudirbus
visus dirbinius, Baltos lankos pasibaigtų. Natūraliai kyla
klausimas, ar greitai atsiras ir iniciatyvą vykdyti padės
naujieji dirbėjai (galbūt tokiais galime vadinti Jovitą Bružienę, Paulių Jevsejevą?), kursiantys novatoriškus bei auditorijos dėmesį sutrauksiančius daiktus.
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Aš paliesiu delnais Himalajus
*

*

Labai pavargau
Nuo kalbų ir tylos.
Kas liko tikro – kelias

Kažkas pririšo debesį prie saulės.
Kažkas – tai Dao,
O šiandien – aš

*

*

Gražuolės Himalajų viršūnės –
Kaip baltos paukštės –
Neplasnokit į žalius, karštus slėnius

Kiek prakaito lašų nukrito
Nuo žemaičio kaktos Himalajų takuose –
Paklauskite kampuotų akmenų

*

*

Sulipo plokšti akmenys
Į ilgą maldų sieną,
Vedančią į Budos namus

Sunki diena artėjo į vakarą –
Pasistūmėjau keliolika mylių
Link Himalajų širdies

*

*

Slėny ilsėjosi debesis.
Pasidėjau jį po galva,
Panirau į šimtametį sapną

Šiandieną palieku rūsčias
Kalnų gražuoles snieguotomis
Lūpomis, neišbučiuotas

*

*

Kalno dvasios pila
Šaltą vandenį
Per krioklių barzdas

Benamis vėjas nurimo,
Debesys miega slėniuose.
Girdžiu erelio sparnų šlamėjimą

*

*

Į slėnį įskrenda
Alkanas drakonas –
Ištiesiu jam delną

Atsitrenkė Mėnulio veidas
Į juodą Tėvo Everesto galvą.
Nudardėjo sniego lavina

*

*

Už šitos perėjos – kita.
Sveikos, mano
Senos meilužės

Nežinau, kelias kiek truks,
Bet žinau, kur pasukti
Amžinybės ratu

*

*

Mano kaimynui kalnui
Sniego lavina nutraukė petį.
Sužeistas ir aš

Kai ateis metas palikti šią žemę,
Aš paliesiu delnais Himalajus,
Iškeliausiu samsaros ratu
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Raminta Gamziukaitė

Lohengrinas kitame laike
ir kitoje vietoje

J

ubiliejiniai Richardo Wagnerio metai dosniai pažėrė
premjerų pasaulio, o ypač Vokietijos, operų scenose.
Iš mane pasiekusių atgarsių matyti, kad ne visos pradžiugino Wagnerio gerbėjus – Miunchene teko uždrausti Tannhäuserį, nes kai kuriems šokiruotiems premjeros
žiūrovams prireikė medicininės pagalbos (detalių nežinau). Kontroversiškai pasisakoma ir apie itin originalų
Metropolitan operos sumanymą. Pabrėžtinai tvarkingas,
juodą kostiumą ir baltus marškinius vilkintis, pasirišęs
kaklaraištį XVI a. batsiuvys-poetas Hansas Sachsas neseniai rodytuose Bairoito Niurnbergo Meisterzingeriuose
dar labiau prigesino jau ir taip išblėsusį norą bent kartą
išgyventi Wagnerį jo domene. Pavėluota, juolab draudimo nuo patirto operoje šoko berods dar nėra, o praktika
štai rodo, kad juo toliau, tuo pavojingesni darosi įsisiautėjusių novatorių spektakliai.
Naujas spektaklis praturtino ir LNOBT vagnerianą, Lohengrinas nuo šiol pakeis benueinančius ir visai
neprastus Skrajojantį olandą bei Valkiriją. Rygoje matyta
Andrejaus Žagaro Pikų dama, pastatyta, jo paties apibūdinimu, „šėliojimo“ laikotarpiu, paliko gluminantį ir
tokį slogų įspūdį, kad su dideliu nerimu laukiau šio režisieriaus premjeros mūsų scenoje. Pasirodo, A. Žagaras
„jau užtektinai prisišėlo“, ir dabar jam buvo svarbiausia
„sukurti gyvybingą gerų teatrinių standartų spektaklį“.
Ką gi, ačiū ir už tai – už požiūrį, kad „spektaklis turi
būti gero skonio, stilistiškai tikslus“. Nors tai greičiau
nelabai ambicinga programa minimum, kurią režisieriui
pavyko realizuoti.
Bet ar režisūrinė koncepcija, ar operos interpretacija sutampa su muzika? Šis statytojo deklaruotas siekis,
mano manymu, taip ir liko tik siekis (arba tik deklaracija). A priori intencija pasmerkta, nes pasirinktas šiandien
epidemijos pobūdį įgijęs operų modernizavimas. Gal ir
yra paviršutiniškų arba abstrakčiai bendražmogiškų lib
retų, kurie leidžia veiksmą sušiuolaikinti, – Wagnerio
operos tam atkakliai priešinasi. Viskas labai paprasta:
Wagneriui svarbus verbalinis segmentas, tekstus savo
muzikinėms dramoms jis kūrė pats, ir būtent paties kompozitoriaus pasirinkti žodžiai bei prasmės atitinka specialiai jiems sukurtą muziką. Jeigu tai, kas dainuojama,
ir tai, kas vyksta scenoje, neadekvatu, apie jokį interpretacijos ir muzikos atitikimą negali būti kalbos. Dar daugiau, tokia režisūra trukdo klausytis muzikos. Beje, yra
manančių kitaip, ir tai visai natūralu. Sigitas Mickis jau
pačiu trumputės recenzijos Inscenizacija muzikos neužgožia pavadinimu tvirtina priešingai, nors tekste pats sau

prieštarauja: „Minėtas vaizdo projekcijų rodymas per
orkestrines įžangas truputį kirtosi su muzikos tėkme.“
(Literatūra ir menas, 2013, Nr. 19). Dar ir kaip kirtosi!
Skaitant iš tėvynės ištremto kompozitoriaus laiškus,
matyti jo nepaprastas reiklumas bei atidumas būtent
Lohengrino pastatymams, nes ši opera buvo tuo metu –
iki Tristano ir Nibelungo žiedo – mylimiausias kūdikis.
Skaudžiausia Wagneriui, kad pats negalėjo vadovauti
procesui Vokietijoje, o kitais dažniausiai nepasitikėjo,
net bičiulis F. Lisztas atrodė nepakankamai kvalifikuotas, kad jam patikėtų diriguoti Lohengriną. Wagneris be
galo jautrus kiekvienam netikslumui ar pakeitimui, jam
svarbi kiekviena scenovaizdžio detalė ir, žinoma, atlikėjai. Jis tikrai nebūtų patikėjęs, jei jam kas nors pasakytų,
kad XXI amžiaus pradžioje Lohengrine nebeliks Gulbės
riterio. Kaipgi tai įmanoma, juk opera apie jį, Šventojo
Gralio atsiųstą į žemę. Tiesą sakant, ir Šventasis Gralis
išlieka tik finalinėje arijoje, o iš paties vyksmo išnyksta
drauge su Gulbės riteriu.
Gal Wagneris galėtų pasidžiaugti bent tuo, kad XXI
amžius nepamiršo jo operų. Bet jeigu nepamiršo, tai
turėtų pagarbiau su jomis elgtis. Manau, kad LNOBT
Skrajojantis olandas ir Valkirija kaip tik ir buvo sėkmingi
pagarbaus, bet ne muziejinio, o gana novatoriško režisūrinio matymo pavyzdžiai. Kiek kitaip yra su Lohengrinu.
Tai, kas sudaro siužeto esmę, statytojui tik „neįtikėtina
senovės sakmė su misticizmo elementais“, jis nenori „pasakoti apie didingas dievybes ar antžmogius“, kažkodėl
įsivaizduodamas, kad toks pateikimas neleis žiūrovui
mėgautis „muzikos magija“. Bet juk atsitinka priešingai:
daug pastangų pareikalavęs režisieriaus darbas, siekiant
„ištraukti“ Lohengriną iš viduramžių, sukuria vyksmą,
kaip tik ir trukdantį mėgautis užburiančia muzika. Nesuprantu režisieriaus, kalbančio apie patikėjimą ar nepatikėjimą. Teatre mes išgyvename meno kūrinį, o ne
tikėjimo slėpinį. Legenda ir joje vykstančiais stebuklais
tikėti nereikia, tam ji ir legenda. Į kokį žiūrovą orientuojasi A. Žagaras ir kodėl jis taip nevykusiai pataikauja vilniečiams, kartu nužemindamas juos iki primityvių
aborigenų, kurie su pamaldžia pagarba žvelgs į jų mieste
nusileidusį desantininką?
Gal kada nors rasiu atsakymą į klausimą, kam visą
į sceną perkeliamą klasiką – nuo pat Antikos – apvilkti šiandienos rūbais ir tiesiogine, ir perkeltine prasme.
Kol kas man tai – mįslė. Kur čia meninis atradimas, kai
visų epochų herojai vilki unifikuotus šiuolaikiškus kostiumus, o herojės – belaikes, nesukonkretinto stiliaus,
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savitumo stokojančias sukneles? Žinoma, šiokia tokia
gradacija yra: jau geriau, kai Lohengrinas, pasipuošęs
sidabriniu – nors klasikinio kirpimo – kostiumu ir pasirišęs sidabrinį kaklaraištį, prieš nudurdamas Telramundą,
sėdi prie pianino, negu kad nežinia iš kur atsiradęs vyrukas imasi mūryti plytas statybvietėje. Iš kur tie kliedesiai,
paklaus skaitytojas, gal trisdešimties laipsnių karštis už
lango sukėlė rašančiajai haliucinacijas? Visai ne, patys
pamatysit įsijungę Mezzo kanalą.
Atrodo, jau tiek visko matyta, kad niekas neturėtų
stebinti, bet kartais vis dėlto nustebina. Ir vėl tas pats
Miuncheno teatras, pasiūlęs kvapą gniaužiančią versiją,
transliuotą Mezzo. Nesusilaikysiu, trumpai papasakosiu.
Brabanto hercogaitė Elza, apvilkta statybininko kombinezonu ir uniformuotos sargybos prižiūrima, dirba priverstinius darbus: uoliai nešioja plytas, pirmyn–atgal,
pirmyn–atgal, ir vis grįžta su plyta. Tuo metu dainuoja
choras, aiškinamasi dėl Brabanto reikalų, o herojė pradeda mūryti, mentele semdama kažkokį mišinį, atidžiai
tepa jį, prieš klodama plytas. Per tą laiką atsiranda džinsuotas vaikinukas sportiniais marškinėliais ir, prieš susikaudamas su Telramundu, dar spėja – iš solidarumo
ir meilės – padirbėti su mentele statybvietėje, aprūpintoje visais tokiai vietai būdingais atributais – karučiais,
betono (ar cemento, bijau suklysti) maišykle ir pan. Čia
jums jau ne naivi pasaka su misticizmo elementais, čia
jau toks nesveikos fantazijos pliūpsnis, kad pagalvoji: gal
iš tikrųjų geriau nebestatytų to Wagnerio, jeigu jis virto
tik režisierių varžybų objektu – kuris pasiūlys labiausiai
šokiruojantį variantą...
Prieš visą šią bakchanaliją A. Žagaro spektaklis nublanksta gerąja prasme, bet ir jis turi savų keistenybių.
Lohengrino pagal Wagnerį veiksmas vyksta ankstyvaisiais viduramžiais, X a., Brabante. Pagal A. Žagarą – kas
negirdėjo ir nematė, pasiruoškit! – penktojo XX a. dešimtmečio... Vilniuje. Klasicistinės Arkikatedros kolonos
taip sužavėjo režisierių, kad šis pavertė jas scenovaizdžio
pagrindu, nors net ne gotikinė, o romaniška architektūra asocijuotųsi su X amžiumi. Bet jei veiksmas pavėlintas vienuolika šimtmečių, architektūrinis jo įrėminimas
nebetenka prasmės, t. y. gali būti bet koks. Iš tiesų tos
aukštos ir kampuotos „kolonos“ scenoje visai nepanašios į klasicistines, bet A. Žagarui dar reikia, kad dekoracija kuo nors primintų vyriausybinius rūmus, nes čia
jums – ne viduramžių kovos, čia susidurs rusai ir vokiečiai, rutuliosis „didžioji politika“. Galų gale turime
kažką panašaus į ritualinių paslaugų pastatą, erdvė itin
sterili, tiesa, funkcionali. Bet kaip dėl veiksmo, perkelto
į Vilniaus Katedros aikštę?
Leisiu sau pacituoti režisieriaus paaiškinimą dėl
veiksmo laiko ir vietos pasirinkimo: „Lohengrinui ieškojome istorijos laikotarpio, kuris būtų panašus į Wagnerio
vaizduojamus neramius laikus. Taip atsirado 1940-ieji.
Antrojo pasaulinio karo pradžia, kai rusai ir vokiečiai iš
pradžių buvo sąjungininkai, bendradarbiavo, o netrukus
tapo priešais. Ir tame istoriniame fone – permaininga Vilniaus padėtis, dramatiškos jo grąžinimo Lietuvai aplinkybės. Mus įkvėpė Vilniaus praeitis, kruopščiai ją nagrinėjome. Taigi, tai – Europos pasidalijimo išvakarės, karo
metas XX amžiaus viduryje, bet konkretybių nenurodo-
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AUGUST v o n H EC K EL . Lohengrinas atplaukia į Brabantą (fragmentas), 1886

ma.“ Atsiribojant nuo istorinės tiesos ar jos iškraipymo
temos (Vilnius režisieriui – „buvęs Lenkijos miestas“),
labiau politizuoti legendinio viduramžių siužeto turbūt
jau niekam nepavyks. Sunku suvokti, kaip Vilniaus praeities studijavimas padėjo suprasti Wagnerio operą apie
Brabanto hercogo dukrą ir Šventojo Gralio riterį. Verčiau
jau režisierius būtų atidžiau pastudijavęs vokiečių riterių
romaną ir legendą apie Lohengriną, kaip tai padarė Laūra Karnavičiūtė, parašiusi išsamų straipsnelį spektaklio
programai: „Kavalierius su gulbe: Richardo Wagnerio
operos Lohengrinas paslaptys, burtai ir nuostabos.“
Bet kad neįdomus režisieriui tas viduramžių riteris
su gulbe, visai neįdomus, kaip ir patys praeities miglose
skendintys viduramžiai. Kaip ir tai, ką norėjo pasakyti
Wagneris šiuo pasakojimu. Tikrai ne karinis konfliktas,
kad ir kas ten su kuo konfliktuotų, buvo įvykių ašis, nes
mūšiai – tai viduramžių kasdienybė. Greičiau jau atskleidžiamos šekspyriškos tamsiųjų herojų aistros, valdžios
geismas, tai pripažįsta ir A. Žagaras, bet čia pat nepagrįstai teigia, kad „poetiškas, kitąkart naivus, net absurdiškas“ tekstas „nesutampa su muzikos plėtojama gaida“.
Kaip jau sakyta, tai Wagnerio kompetencija – kaip mokėjo, taip suderino tekstą ir muziką.
Statytojas tikriausiai savo misija laiko mėginimą
„pataisyti“ Wagnerį, bet kad tekstas išlieka tas pats
ir skamba ta pati muzika, tik veiksmas neatitinka nei
vieno, nei kito. Tai, ką dabar pasakysiu apie veiksmą,
įmanoma sužinoti tik iš režisieriaus interviu, ir niekaip
kitaip. Taigi, Brabanto hercogaitė Elza, jos skriaudėjai
Ortruda bei Telramundas, Brabanto karalius, taip pat
Brabanto miestelėnai ir kariai sutelkiami Vilniaus Katedros aikštėje. Į „karštąjį tašką“ gesinti įsiplieskusio
konflikto lėktuvu atskrenda ir – visiems matant! – parašiutu nusileidžia asmuo, „galimai šnipas“, vykdantis
misiją. Konspiracijos sumetimais jis neturi vardo arba
negali jo atskleisti, bet vos išsinėręs iš parašiutininko
skafandro (ar kaip ten jį pavadinti), susiruošia vesti Elzą,
tapti Brabanto hercogu bei vadovauti kariams nesukon-
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kretintomis uniformomis. Tie kovoti pasiruošę rusai ar
vokiečiai (pagal Žagarą) scenoje yra tiesiog Brabanto kariai. Bet nesijaudinkite, jūs to nesužinosite, jeigu ne pirmą kartą eisite klausytis Lohengrino ir tiesiog nepirksite
programos, nes nuolat girdėsite įvardinant Brabantą.
Nesužinosite ir įsigiję programą, kol neperskaitysite režisieriaus ištarmių, nes turinio santrauka atėjusi turbūt
iš Wagnerio laikų, ir Riteris ten vis dar plaukia gulbės
traukiama eldija, o pabaigoje „Lohengrinas priklaupia
melstis, o baigęs nuima gulbei nuo kaklo grandinę ir ši
atvirsta į Gotfrydą“.
Tik, prašau, nebūkite pernelyg smalsūs ir neklauskite, kas atvirsta į berniuką Žagaro versijoje, jei iš jos eliminuota gulbė. Tik piktoji vilnietė-brabantietė Ortruda
galėtų žinoti, kuo ji pavertė Elzos brolį – lėktuvu ar parašiutu. O ar tokie triukai būdingi penkto praėjusio amžiaus dešimtmečio Vilniui, gali žinoti režisierius, įdėmiai
tyrinėjęs miesto praeitį. Šiaip viskas savo vietoje: pabaigoje lig tol anoniminis šnipas atskleidžia savo tapatybę,
pranešdamas apie Šventojo Gralio buveinę Monsalvatą,
apie kasmet iš dangaus nusileidžiantį balandį bei apie
karūnuotą savo tėvą Parsifalį, iš kažko atburia berniuką
Gotfrydą ir, paskelbęs jį Brabanto hercogu, pasišalina iš
„karštojo taško“ (Vilniaus), taip ir neišsprendęs tautų
konflikto. Visai įmanoma, kad situacijos absurdiškumas
trukdo tenorui raiškiai ir jautriai sudainuoti garsiąją Lohengrino ariją. Bet gali būti ir taip, kad operos profesionalai jau priprato prie visokių režisūrinių nesąmonių ir
nekreipia į jas dėmesio. Kad ir kaip būtų, trečio premjerinio spektaklio finale vokiečių tenoro atliktas Lohengrino
pasakojimas buvo blankus.
Štai kuo pavirsta nenoras „byloti sakmes“, o kaip tik
sakmėse ir pasakose vykstantys „paranormalūs“ reiškiniai atrodo savaime suprantami. Ne smulkmeniškumas
diktuoja šiuos pastebėjimus, o tik noras parodyti, koks
beprasmiškas ir nereikalingas siekis „reformuoti“ operą,
užkrauti jai nebūdingus turinius ir siužeto neatitinkančias prasmes. Suprantu, kad galima daug tolerantiškiau
pažvelgti į režisieriaus išmones arba tiesiog į jas nekreipti
dėmesio, nes į operą einama klausytis muzikos ir dainavimo. Bet vėl įkyriai videoprojekcijose rodomi 1939 metų
Vilniaus vaizdai, stiprinantys „vilnietišką“ pastatymo
segmentą, verčia visų orkestrinių epizodų klausytis nuleidus galvą. Tai kam taip apsunkinti žiūrovui spektaklio išgyvenimą? Negi norima, kad, užuot ėjęs į teatrą,
žiūrovas virstų tik klausytoju, kaip rašo Laimutė Ligeikaitė: „...retokai sulaukiant neerzinančių pastatymų, gal
operos (ne tik Wagnerio) geriausiai klausytis iš kompaktinių plokštelių?“ (Literatūra ir menas, 2013, Nr. 19). Deja,
plokštelės gyvo atlikimo neatstoja, tad ištikimiems ir inovacijomis nesižavintiems operos gerbėjams teks priprasti
prie išmėginimų.
Dar apie virtualią gulbę. Neatmetu galimybės, kad
kuris nors režisierius susivilios gyva gulbe, bet lyginant
su lėktuvu, tai jau bus žingsnis atgal. Nesiūlau ir gulbės
muliažo, nors viename TV transliuotame spektaklyje
buvo ir tai. Apskritai nesiūlau paversti operos teatro mu-
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ziejumi, nors edukacinę funkciją spektakliai, atkuriantys
autentišką skirtingų amžių aplinką, galėtų atlikti. Nejau
šiuolaikiniam žiūrovui įdomiau, kai, pavyzdžiui, choristai tame pačiame (tik ne A. Žagaro, jo spektaklyje bent
jau subtili pilkų-smėlinių-rusvų spalvų gama) Lohengrine susirenka į sceną, vilkėdami visokio plauko striukes,
tarsi būtumėme į jas dar neprisižiūrėję gatvėse! Nebūtina
detaliai atkurti autentiškų viduramžių, nebūtinai Lohengrinas turi atrodyti kaip Kipras Petrauskas 1926 m. nuotraukoje, be abejo, galima apsieiti ir be gulbės traukiamos
eldijos, bet būtinai turi išlikti simbolinis gulbės įvaizdis,
o žiūrovas turi teisę žinoti, kad jam pasakojama legenda
apie Gulbės riterį. Dabar gi tūlas operos naujokas gali ir
nesuprasti, ko tas įtartinas skraiduolis nuolat kliedi apie
gulbę, žiūrovas tik ir girdi „Mein lieber Schwan! Mein lieber Schwan!“ („Mieloji mano gulbe!“). Gal nervai pašlijo
nuo didžiulės įtampos, vykdant svarbią misiją? Nes gulbę mato tik jis vienas, o ir ką tas paukštis galėtų veikti
minioje tarp Vilniaus katedros kolonų?
Kokią žinią šia opera siuntė Wagneris, rasite jau minėtoje Laūros Karnavičiūtės įžangoje, kur, grakščiai dėliodama „gulbės plunksneles“ (skyrelius), autorė supažindina su seniausiais legendos šaltiniais, operos kūrimo
procesu, galimomis prasmėmis. Pasiremdama Dieterio
Borchmeyerio studija, L. Karnavičiūte teikia „absoliučiojo menininko“ koncepciją, aptaria labai panašų Jeano Jacques’o Nattiez požiūrį: kūrėjas, kurio niekas nesupranta, siekia įsitvirtinti publikos sąmonėje be jokių
papildomų dėmenų, tačiau jam nepavyksta, nes publiką valdo jos pačios jausmai, o ne meno kūrėjo užgaidos. Programa parengta nepriekaištingai, tik apmaudu,
kad ji visai ne apie aptariamą spektaklį, neturintį jokios
koncepcijos. Šviesus, sterilus, pasak paties režisieriaus,
standartinis ir stilistiškai tikslus, siekiantis „papasakoti
žmogišką istoriją“ (A. Žagaras), šis pastatymas neslepia
jokių gilesnių prasmių.
Mito Wagnerio kūryboje tyrinėtojas Johannesas Bertramas taip pat kalba apie žmogišką istoriją, siekiančią
dar Antikos laikus. Jo teigimu, tą patį motyvą plėtoja legenda apie Dzeusą ir Semelę: tai grynai žmogiška situacija; dievas priartėja prie žmogiškos būtybės, tikėdamasis būti jos pamiltas ir suprastas; bet žmogaus prigimtis
nepajėgi nei visai, nei ilgam susilieti su grynuoju dieviškumu; netvari sąjunga pasmerkta iširti, ir dievybė turi
pasitraukti iš žmogiškos erdvės, kartais sunaikindama
tą, kurio meilės ir supratimo troško.
Kad ir kiek būtų galimų šnipinėjančio parašiutininko ir skubotų kažkokios Elzos vedybų bei tokio pat skuboto išsiskyrimo (dėl sutuoktinės moteriško smalsumo ir
nesugebėjimo tiesiog patikėti ir patylėti) interpretacijų,
ši istorija mažai ką turi bendra su Lohengrino legenda,
spektaklį gelbsti muzika... ir programėlė. Atsižvelgiant
į šiuolaikinių eksperimentų kontekstą, tektų pripažinti,
kad spektaklis galėjo būti ir prastesnis. Bet gal vis dėlto
reikėtų daugiau pasitikėti savais režisieriais? O kol kas,
prasidėjus rudens sezonui, vis tiek eikime klausytis Lohengrino!
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Luana Stebulė
Dar tiksi

Aktualijos

Uoliai tiksi širdies laikrodukas,
Pasišokinėdamas daužosi.
Iššokti panoro,
Prislegiu nakties viršsvoriu.
Belaukdama harmoningų vibracijų,
Horacijų įkaitu laikau.
Visų Šventųjų naktį
Prisišaukti nors vieną bandau.
Tarp širdies dūrio ir dūžio
Įsiterpia Pranciškus Asyžietis.
Pagaliau...
Kalbu jo maldelę:
„Dieve, duok man skaistybę,
Bet ne tuojau pat.“

Peizažas apleidžia spalvas,
Kinta su kiekvienu kvėptelėjimu.
Žvelgiu į gruodo rašmenis,
Tai – ašmenys.
Sužeidžia, nukraujuoju.
Esu jau nuvertėjusi, sudilusi,
Nekonvertuojama.
Jaunystėje auksinė moneta buvau.
Laikas įdėjo vis daugiau sidabro,
Sidabrą nuodėmės į varį mainė.

Ekstraktą bandau pagaminti
Iš visų pragyventų dienų, naktų,
Rytmečių ir vakarų.
Sutepsiu nuvargusį sielos mechanizmą,
Gal širdies laikrodukas
Vėlei ritmiškai, darniai tiksės.

Iš netyčių
Iš naujo
Dūks šaltyje sniegas taip priderėjo
Iš lėto
Jau rūgs atmintis neparėjusi
Iš nežinių
Vėlei blykš tavo veidas lėtai
Iš pradžių
Taip norėjau ilgiau įsiminsiu
Iš tiesų
Vysis siūlgaliai taip patikliai
Iš paskos
Susiraizgė mintys – kaltūnas
Iš dalies
Kam reikėjo bereikšmiai atstumai
Iš tikrųjų
Artumas – kvaili pramanai
Iš mažens
Drumsčia lango vitražas ramybę
Iš paskos
Šiugžda popierius jausmas tiktai
Iš tolo
Klūpsčias puolęs dar nenurimęs
Iš dalies
Geismas būti užvaldo kaltai

Esu tik menkavertis pinigėlis,
Bet tik per jį sužlugo
Romos imperija.
Prisiminiau.
Dabar svarbi esu.

Laikinas būvis
Tarp pareigų ir
Tarp skubos rutinos
Neatrandu aš jokio rimo
Esu be grimo
Veido grimasa
Išduoda
Neramina nugramzdina
Į priegaidę į progiesmį
Į pirmą raidę
Nesu gramatikoje
Bet geidžiu rašyti
Su klaidomis
Gyventi darant
Tik didžias klaidas
Stebėti
Būti akylai
Gerai žinai
Tau teks viską taisyti
Kitam gyvenime
Gal viskas pramanai

L u a n a S t e b u l ė . Dviese, 2002

L u a n a S t e b u l ė . Mano angelas, 2002

L u a n a S t e b u l ė . Kartų kaita, 2005

L u a n a S t e b u l ė . Portretas, 2002

L u a n a S t e b u l ė . Atoskambiai, 2005

L u a n a S t e b u l ė . Atminites smėlio laikrodis, 2005
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Alytaus teatro dovana
tarmių metams

A

lytaus teatre pasirodžiusi Šventmarė, scenoje atskleista kaip buitinė komedija, sukvietė gausų būrį
miestiečių. Taip pat atvyko smalsių svečių iš Vilniaus, Varėnos, Druskininkų. Visiems rūpėjo pamatyti knygnešių „gadynės“ fragmentą, sugrįžti į bažnytkaimį, kurį
linksmindavo parapijiečių intrigėlės. Pjesėje skambėjo tarmiška dounininkų atmaina. Tiesa, ji nebuvo pakankamai
aiškiai artikuliuota, tačiau tokia kryptinga statytojų ir atlikėjų kalbinės raiškos pastanga, susieta su paskelbtais
Tarmių metais, nepraslydo nepastebimai – ją klausytojai
įvertino ir kaip spalvingą potėpį, ryškėjantį etnografiniame scenovaizdyje, ir kaip Alytaus dovaną Tarmių metams.
Šventmarės inscenizavimo idėją subrandino ilgametė
Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Agnė Gregorauskaitė. Žinau tikrai, ne viena žiūrovų karta įsidėmėjo ją – spalvingo personažo iš „amžinai“ gyvo (nuo
1948 m.), pertvarkų nenumarinamo spektaklio Žaldokynė
atlikėją. Aktorė daug metų puoselėjo svajonę suvaidinti
spalvingą Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės apysakos personažą: jautė, kad šiame vaidmenyje ji galėtų
atskleisti visą savo aktorinį talentą bei patyrimą. Tad ir
pasiūlė dramaturgei Liucijai Armonaitei paruošti prozos
kūrinį scenai. Taip gimė savarankiškas autorinis kūrinys,
kaip žanras, esmingai atitolęs nuo apysakos. Nors pjesė
ir apysaka remiasi tuo pačiu siužetu, jos turi skirtingus
gyvenimo būdus visuomenėje. Pjesės realizacija teatro
tikrovės erdvėje kiek nuvilia: tekstas buvo trumpinamas; galutiniame režisieriaus scenarijuje išnyko svarbūs
personažai (jų buvo dvi dešimtys, liko perpus mažiau).
Susipažinęs su pjesės teksto originalu, drįstu teigti, kad
trumpinimai pastebimai sužalojo įdomią apysakos in
scenizaciją, vertą teatralų dėmesio. Supaprastinti tekstą
privertė įvairios Alytaus teatro kasdienybės realijos: lėšų
trūkumas, maža trupė – negausus etatinių artistų būrelis.
Režisierius koncentravo dėmesį į konkuruojančių siekių
konfliktą ir suktos Kulių miestelio gudruolės, gebančios
mulkinti patiklius parapijiečius, personažo išryškinimą.
Minimalistinis Anetos Kairytės scenovaizdis tiko statytojų sumanymo idėjai; bet apie spektaklio muzikinį
draikalą, manau, nėra reikalo kalbėti: iš pradžių trankiai
nuaidėję garsai, vėliau blankiai nuskambėjusios muzikinių frazių imitacijos, išsitrynė iš atminties be pėdsakų.
Įvadinis pjesės epizodas, režisieriaus sumanytas

Arvydas Kinderis ir Agnė Gregorauskaitė.
ZITOS STAN K EVIČIENĖS nuotrauka

Komedija Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės apysakos „Šventmarė“ motyvais. Liucijos Armonaitės pjesė (inscenizacijos tekstas), Arvydo Kinderio režisūra. Premjerinis spektaklis su Agne
Gregorauskaite įvyko 2013 m. rugsėjo 19 d. Alytaus miesto teatre.

kaip prologas, – ryški carinės Rusijos užvaldytų teritorijų gyvenimo iliustracija: pasienio stulpas ir svyruojančios girtų pasieniečių figūros. Veiksmo intrigos raida
prasideda pasirodžius jaunam, pakiliai nusiteikusiam
kunigėliui, kertančiam pasienio liniją, pažymėtą įprastai dryžuotu stulpu. Po komiškos jaunuolio „sakvojažo“
patikros, prasiveria uždanga, skelbianti siužeto pradžią.
Pjesę užbaigia į epilogą panašus prologo motyvo tęsinys,
pabrėžiantis imperinio režimo ir parapijinio gyvenimo
komizmą, prieš spektaklio žiūrovų akis neaiškiai nubangavusį įvairiomis prasmių kryptimis.
Žiūrovai dėmesingai sekė viešnios iš Vilniaus – intriguojančio Šventmarės vaidmens atlikėjos Agnės Gregorauskaitės – vaidybą. Patyrusi aktorė scenoje reiškėsi
santūriai, taupydama likusius fizinius išteklius. Sukaupta meistriškumo patirtis jos neapvylė – ji lengvai adaptavosi prie vietinės trupės pasiūlytos stilistikos ir žaidimo tempo, sąlygiškai nutrindama ribas tarp skirtingo
amžiaus aktorių galimybių adekvačiai naudotis kūno
plastika. Manau, ir žiūrovai, ir aktoriai tinkamai įvertino
scenos veteranės ir pjesės gudruolės žavesį.
Pagirtina, kad atlikėjai nesistengė imituoti manierų,
pasiskolintų iš profesionalų arsenalo, sukauptos klasikinės patirties. Vis dėlto nederėtų nutylėti vienos pastatymo ypatybės: veikėjų šmaikštumas čia dažnai virsta
tipažo karikatūra ar kreivoku grotesku, paverčiančiu
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Altarista Barilevičia – Vidas Vaškius, kunigėlis Petras Karštelė –
Rimvydas Ambrazevičius
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Šventmarė – Eglė Juškaitė, Marcijona – Erika Jasinskaitė

komediją stilistiškai neapibrėžtu veiksmu, o kartais tik linksmu žaidimėliu.
Pjesės veiksmo laikotarpis, sutapęs su rūsčioje knygnešystės tikrovėje pasklidusia Klojimo teatro ir Teatro ant ratų veikla, diktavo atlikimo būdą, artimą saviveiklai, semiančiai savo galias iš etninės prigimties, iš valstietiškos
mąstysenos, kurią, deja, jau buvo spėjusi sužaloti miestietiška buitis. Istorinė
„klajojančio“ teatro tiesa, nuskambėjusi Šventmarėje, man regis, pasiteisino su
kaupu: pjesė, atgaivinusi knygnešių epochą, verčia nuolat mąstyti apie unikalų mūsų etninį paveldą, apie jo vietą dabarties kultūros apyvartoje, apie
jo vertę lokalios ir globalios kultūrų panoramoje. Taigi čia iškilę klausimai ir
su jais susijusių temų kryptys, užsimezgusios regint pjesės veiksmą, liudija,
kad sceninė šio kūrinio realizacija atlieka kultūrą sureikšminantį vaidmenį,
svarbų mūsų intelektiniam gyvenimui. Tai išvada, kuri susiformavo subjektyvioje mano – spektaklio žiūrovo – sąmonėje.
Ši išvada, tikiuosi, bus suprasta kaip sėkmės palinkėjimas teatrui, kuris
tęsia 24-ąjį veiklos sezoną, savo kraityje sukaupęs daugiau nei septynias dešimtis premjerų. Įgyta patirtis, repertuaro turinys įpareigoja nuolat kelti pastatymų kokybės kartelę, rūpintis aktoriniu meistriškumu. Ryškių ambicijų
turinčiai asmenybei, erdvė, atoki nuo sostinės, nuo ryškių kultūros centrų,
nekliudo aukštiems polėkių skrydžiams. Drovi, provinciali mąstysena – tai
asmeninė bėda; net ir kultūros centro gyventojas, besitenkinantis siauru akiračiu, nepajėgus tapti visuotinės kultūros kūrėju. Tad šalinkime nevisavertiškumo bruožus, kaustančius intelektines galias.

Anupras – Tomas Kliukas, pana Elžbieta – Ona Gudaitytė,
Barbutė – Rasa Grigutytė

Anupras – Tomas Kliukas

Kulminacinė spektaklio scena (zakristijonas Žiogelis – Tomas Kunčinas)
Nuotraukos iš Alytaus miesto teatro archyvo
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Marija Macijauskienė

Mano Julius Būtėnas
1936–1941 metais gyvenome vienoje seniausių Lietuvos
vietovių – Linksmučiuose (pakeliui iš Pakruojo į Lygumus), akmeniniame buvusio seno dvaro rūme. Viename
gale buvo Pakruojo miškų urėdija (mano tėvas Petras
Žakavičius buvo paskirtas čia miškų urėdu), kitame gyveno mūsų šeima. Tėvai kas mėnesį vykdavo su reikalais į Šiaulius ir visuomet parveždavo knygų. Pamenu,
parvežė storoką (taip man, vaikui, atrodė) knygą Povilas
Višinskis. Tada nekreipiau dėmesio į knygos autoriaus
pavardę, pradėjau skaityti. Man buvo labai gaila Poviliuko... Įstrigo širdin Žemaitės paveikslas, jos atjauta,
veržimasis daugiau nuveikti.
Kai jau hitlerinės okupacijos metais mokiausi Linkuvos gimnazijos II–III klasėse, turėjau nuostabiausius
universitetinio lygio mokytojus – mat miestuose žmonės badavo, o čia mokiniai pristatydavo nustatytą maisto normą, ir taip galėjo išgyventi. Vienas jų buvo tikras
žemaitis Radžius (iš pradžių kartais nesuvokdavom jo
žemaičiuojant tariamų žodžių prasmės). Jis mus taip
prusino: šešios lietuvių kalbos pamokos per savaitę, viena jų – laisva kūryba. Iš šio pasišventėlio sužinojau, kaip
vertinti vieną ar kitą literatūros kūrinį ir kad monografijos Povilas Višinskis autorius yra Julius Būtėnas.
O pirmąsyk pamačiau jį, rašytoją ir pedagogą, jau
studijuodama pirmame Vilniaus universiteto kurse:
skubriais žingsneliais ėjo per Sarbievijaus kiemą į kitame kieme esančias auditorijas. Paskui matydavau jį
ir Universiteto renginiuose Kolonų salėje – visad tvarkingas kostiumas, nors ir ne naujas, visad vyriškai su
kaklaraiščiu...
Gal jau mokantis antrame kurse pasklido kalbos,
kad J. Būtėnas atleistas iš dėstytojo pareigų dėl kai kurių
neaiškumų jo biografijoje. Ir iš tiesų, jo asmens byloje yra
pareiškimas (o iš tiesų paaiškinimas) Rašytojų sąjungos
valdybos pirmininkui J. Šimkui, jog kaltinimas (skundas), kad jo tėvai – buožės, yra neteisingas; jis pasakoja
apie tėvą kaip žemdirbį, medinių indų ir kitų ūkinių rakandų meistrą, apie įgytą žemę, kurią paskui pasidalijo
broliai (nes jis, Julius, dar mokėsi) ir baigia, prašydamas
bylą peržiūrėti, nes skundas parašytas „remiantis netik
romis informacijomis ir duomenimis.“1
Vėl iš naujo vartau ir skaitau jo parašytas monografijas,
atsiminimų knygas. Jos, kaip ir pedagoginė ar visuomeninė veikla, atskleidžia J. Būtėną aistringai mylėjus gyvenimą, žmogų ir Tėvynę. Labai noriu, kad ateinančioms
kartoms išliktų kuo ryškesnis šio žmogaus, tyrinėtojo ir
rašytojo, paveikslas. Kažin ar kas pasirūpina jo kapaviete, ar atneša nors per Vėlines ar gimtadienį gėlytę, uždega žvakelę?.. Girdėjau, kad lentelė, liudijanti, kad čia

guli rašytojo, muziejininko, pedagogo Juliaus Būtėno palaikai, jau visai išblukusi. Iš artimųjų veik nieko nelikę...
Žiūriu pro langą į pasakiškai gražius debesų kalnynus, paliestus saulės rankos, – kalnai, kaip ir jūra, kaip
girios, – mano silpnybė. Nežinau, ar Dzūkijos žemė,
maži ir didesni kalneliai J. Būtėną, vaiką, taip paviliojo,
tačiau mačiau, kaip mums braidžiojant po Nidos pakrantės miškynus ir krūmynus, jis tarsi siela kalbėjosi su
kiekvienu medžiu, mažesniu, bet įspūdingu krūmokšliu
(visų vardus ir įnorius žinojo) ir pasakojo man prieškario
ir pokario gyvenimo kultūros istorijas, nuotykius... Pamenu sakė, kad su Justu Paleckiu jis nuo prieškario buvo
pažįstamas. J. Paleckį aukštos pareigos labai varginusios;
buvo pasiilgęs žurnalisto plunksnos. Užeidavo pavakariais po darbų, posėdžių dūšios atgaivinti. Žinoma, turėjo palydovą. Paleckis jam sakydavęs: „Ačiū, jūs – laisvas. Aš vienas pareisiu namo.“ Palydovui išėjus, sėsdavo
prie stalo šnekai. Pašmaikštaudami, pasidalindami, apie
ką atvirai nekalbama, jie praleisdavo ne vieną valandą.
J. Būtėnas tą bičiulystę labai vertino.
„Baigęs gimnaziją, – rašo J. Būtėnas, – galvojau įsigyti
pradinės mokyklos mokytojo cenzą. Įstojau į privatinius
pedagoginius kursus Kaune. Prisiglaudžiau Žiburėlio
bendrabutyje. Susiradau naujų draugų. Jie mane ragino
stoti į universitetą. Mečiau tuos kursus ir tapau Huma-
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nitarinių mokslų fakulteto studentu (studijoms pasirinko
lietuvių ir prancūzų literatūras – M. M.). Žiburėlyje tada
gyveno jauni rašytojai Petras Cvirka ir Jonas Šimkus.
Universitete susipažinau su aukštesnio kurso studentu
Antanu Venclova, kuris... įvedė mane į kavinių sferą,
supažindino su keturvėjininkais Juozu Tysliava, Teofiliu Tilvyčiu, Antanu Rimydžiu. Universitetą tada lankė
ir Liūnė Janušytė, įstojusi metais anksčiau.“2
Tėvai J. Būtėno paremti negalėjo, tad turėjo ieškotis
kokio nors jam priimtino gyvenimo šaltinio. Autobiografijoje (1947 m. lapkričio 15 d.) prisimena: „Rašinėti pradėjau gimnazijoj. Pirmieji prozos vaizdeliai buvo atspausdinti 1925 m. Aušrinėj ir Amerikos lietuvių komunistų
dienrašty Laisvėje. Rašinėjau taip pat Jaunime, Moksleivių
varpuose, Kultūroje.“3
Vis gaudavo trumpalaikių darbų: Lietuvos žinių
redakcijoje korektoriumi, 1931–1934 m. V. Atkočiūno
spaustuvės korektoriumi ir buhalteriu, keletą mėnesių
Lietuvių kalbos žodyno redakcijoje... Perrašinėjo mašinėle Lietuvos enciklopedijos redakcijoje sunkiai įskaitomus tekstus, 1939–1940 m. – Prekybos kursų mokytojas, 1940–1941 m. – Revoliucijos muziejaus direktorius.
Susipažinti su muziejaus darbo specifika buvo išsiųstas
komandiruotėn į Maskvą ir Leningradą. „1941 m. balandžio mėnesį Revoliucijos muziejus gavo etatus, tapau direktorium. Betgi netrukus hitlerinis įsiveržimas“, – rašo
savo autobiografiniame paliudijime Kas nebūta4.
„Iš Kauno pasišalinau liepos 1 d., šiame mieste išgyvenęs lygiai dvylika metų. Atsidūriau kaime, bet ir
ten nebuvo ramybės: buvau gestapo tampomas už bendradarbiavimą tarybinėje spaudoje ir muziejaus organizavimą.
Kaime išgyvenau vienerius metus. Paskiau mokytojavau Leipalingio vidurinėje mokykloje, bet vis nebuvo ramybės – per 1943 m. atostogas atsidūriau Lazdijų
kalėjime kartu su grupe valstiečių ir darbininkų, skirtų
išvežti į Vokietiją priverstiniams darbams.“5
Vėliau keletą mėnesių dirbo Merkinės vidurinės
mokyklos mokytoju ir paliko ją būdamas direktorium;
išsiskubino Vilniun, tikėdamasis susitikti su draugais,
rašytojais ir rasti jo kompetenciją atitinkantį darbą. Bendravimas su Antanu Venclova (laiškais), vėliau – su
Kostu Korsaku buvo lemtingas. Iškart paniro į sūkurį, į
įvykių verpetą. Kaip rašo J. Būtėnas savo knygoje Neramūs metai (Vaga, 1982), K. Korsakas, būdamas Rašytojų
sąjungos pirmininku ir Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėju, įnirtingai ieškojo kadrų, specialistų, galinčių ir sugebančių dėstyti universitete, nes
mažai kas iš profesūros buvo likę, svarbiausia – profesorius V. Mykolaitis-Putinas. K. Korsakas prisispyręs
ėmė įkalbinėti J. Būtėną pradėti dėstyti universitete, nes
„reikalingi žmonės visose srityse, na, o universitete ypatingai“6. Tada abu nuėjo pas fakulteto dekaną profesorių
J. Vabalą-Gudaitį. Ir dekanas ėmė drąsinti, teigdamas,
kad išleistos jo monografijos apie P. Višinskį, V. Kudirką,
Žemaitę jau rodo, kad esąs tinkamas dėstyti šioje aukštojoje mokykloje. „Paskirsim nuo gruodžio pirmosios, o
paskaitas skaityti pradėsi pavasario semestre, – aiškino
Korsakas. – Prieš akis pora laisvų mėnesių, turėsi laiko
pasirengti. Čia pat, dekanate, parašiau pareiškimą.“7
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Vaikštant po Universiteto rūmus, sukilo romantiški
prisiminimai; čia mokėsi S. Daukantas, S. Stanevičius,
A. Mickevičius... Laiko trūko, nes buvo sumanęs dėstomąsias disciplinas pasirašyti, bet universiteto bibliotekos
direktorius profesorius J. Baldžius, „tas „vaikščiojanti
enciklopedija“, patarė verčiau pasirašyti konspektus, pasirinkti medžiagos citatoms“8.
Be lietuvių literatūros istorijos, pradėjo dėstyti ir lietuvių teatro istoriją. Magėjo atversti dar vieną puslapį,
kad atėję studijuoti ne tik kuo daugiau sukauptų žinių,
bet ir patys pabandytų savo plunksną. Juo labiau, kad
J. Būtėno laikais universiteto programoje nebuvo dėstoma kritikos istorija. Pradėjo nuo programos sudarymo.
„Malonu prisiminti, – rašo J. Būtėnas, – jog teisingai lietuvių literatūros kritikos pradininku laikiau S. Vaišnorą,
kuris savo Žemčiūgos teologiškos pratarmėje rašė apie keturių rūšių sūdžias – teisėjus, taigi kritikus. Tatai parėmė
po daugelio metų išleista chrestomatija Lietuvių literatūros kritika (I d.), kuri taip pat prasideda nuo S. Vaišnoro.“9
Universitete viena po kitos buvo įsteigtos naujos specialybės: bibliotekininkystės, žurnalistikos, tad, trūkstant
dėstytojų, ir jiems J. Būtėnas padėjo parengti programas, bibliotekininkams skaitė lietuviškos knygos istoriją... Skaitė ir kitų specialybių studentams, bet jau sutrumpintą lietuvių literatūros istoriją ir specialų kursą apie
Julių Janonį, bet sakosi, kad jam čia nepavykę, nes trūkę
medžiagos. Taip J. Būtėnas paniro į Universiteto, Istorijos-filologijos fakulteto gyvenimą, atrodo, negalėdamas
net atsikvėpti. Tačiau jis turėjo puikią savybę – taupyti
kiekvieną minutę, sunaudoti ją apgalvotai ir tinkamai.
Knygoje, kuria remiuosi, J. Būtėno pasakojimas –
tarsi dokumentinis ano meto gyvenimo filmas, kupinas
vaizdingų detalių, palydimų komentarais ir požiūriu į
vieną ar kitą situaciją.
Esu sužavėta, kad ankstyvą pokarį Vilniaus universiteto profesūra ir dėstytojai lankė atokiausias gimnazijas, pabendraudami, pasitikrindami, skatindami surasti
savo gyvenimo tikslą. Aprašytas įdomus susitikimas
Prienų gimnazijoje. Mokytojai G. Andrašiūnienei pristačius, įvyko lemtinga gabaus septintos klasės mokinio
Justino Marcinkevičiaus pažintis su profesoriumi Vincu
Mykolaičiu-Putinu ir Antanu Venclova. Tikriausiai Viešpaties valia susitiko profesorius su būsimu savo studentu; ir vienas, ir kitas turi ypatingą reikšmę mūsų tautos,
mūsų kultūros istorijoje. Tuo laiku Prienuose nebuvo
jokio viešbučio, tad svečius apnakvindino šeimose. Taip
V. Mykolaitis-Putinas netikėtai atsidūrė buvusio mokslo
draugo šeimoje. Kalbų buvo vos ne iki ryto.
Prisimindamas darbą universitete, per įvykius, per
žmones, per kasdienybę, J. Būtėnas audė įvairiaspalvį
kilimą. Raštuose – ir mano kursas: triūsėm Vilniuje, valydami griuvėsius priešais Filharmonijos rūmus, lygindami bombų išraustas duobes, tvarkydami aplinką, sodindami naujus medžius Jaunimo sode be jokio atlygio su
didžiule meile ir atida Gedimino miestui, mūsų sostinei.
Greta darbo universitete J. Būtėnas dirbo ir žurnalo
Pergalė atsakinguoju sekretoriumi. Šias savo pareigas išnaudojo, kaip sakoma, iki nago juodymo. Mat universitete jis vadovavo studentų literatų būreliui, kuris buvo
labai populiarus: „...į jo susirinkimus ateidavo ne tiktai
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Vilniaus universitetas sovietmečiu; čia Julius Būtėnas dėstė 1944–1950 metais

mūsų, bet ir kitų fakultetų studentų. Pamenu, savo prozos kūrinius skaitydavo studentas A. Biliūnas, rašytojo
J. Biliūno gentainis. Lankydavosi ir Pedagoginio instituto
studentai.“10
Štai vieno šio būrelio nario Adolfo Sprindžio prisiminimų, kuriuos J. Būtėnas pateikia ištisai, nuotrupa.
„Yra ir kita J. Būtėno veiklos pusė – jis kelerius metus
buvo literatų būrelio vadovas. Tuo metu būrelyje telkėsi nemaža literatų (I. Cieška, P. Drevinis, S. Niūnevaitė,
E. Naginskaitė, K. Kubilinskas, R. Vadys, J. Iškauskas ir
kt.). Palaikėm gyvus ryšius su Pedagoginio instituto literatais (A. Duoniniu-Chlebinsku, D. Aukselyte ir kt.), dalyvaudavom literatūros vakaruose. Būrelio veikla buvo
gana gyva, susirinkimuose 7 (dabar 92) auditorijoje ar
literatūros kabinete kartais apsilankydavo ir K. Korsakas. J. Būtėnas tradicinius būrelio susirinkimus pakreipė į teorinę plotmę, skatino nesiriboti tik savo kūrybos
skaitymu. Ne be jo iniciatyvos buvo aptariama draminio
kūrinio struktūra (referavo I. Cieška), recenzija ir jos specifika (referavo P. Ivanovas). J. Būtėnas duodavo mums
recenzuoti knygas ir, kaip Pergalės žurnalo sekretorius,
padarydavo „protekciją“ – labiau pavykusias recenzijas
skelbė žurnale. Taip Pergalėje pradėjo rodytis mano, ir
kiek vėliau P. Ivanovo plunksnos bandymai.“11
Tie pasakojimai atspindi, kaip universiteto dėstytojai, rašytojai buvo artimi kiekvienam žmogui, koks nuoširdus buvo dėstytojo ir studento ryšys, nes kiekvienam
rūpėjo ne sava kėdė, ne „kiek už tai mokės“, o bendra
tautos kultūrinimo atmosfera, darbų tikslingumas, ateitis. Skaitytojas čia ras įdomių pastebėjimų apie tuomet
priverstines politines disciplinas, apie kitas būdingas ano
meto realijas, tačiau J. Būtėnas žiūri į gyvenimą šviesiai
ir pratina mus susimąstyti. Autorius naudojosi savo dienoraščiais, užrašais, pastabomis, pokalbiais, todėl laikyčiau knygą tikrąja nugyvento laiko įvykių enciklopedija.
Kurį laiką J. Būtėnas dėstė lietuvių literatūrą partinėje mokykloje, kad būsimi valdininkai nebūtų visai nepraustaburniai. Paskui keletą metų manėsi tik literatūriniu darbu, o nuo 1958-ųjų trylika metų atidavė Mažajai
lietuviškajai tarybinei enciklopedijai – buvo jos vyriausiasis
redaktorius. Manyčiau, darbas Vilniaus universitete, Pergalės redakcijoje, kaip ir Enciklopedijos redakcijoje praleisti metai, buvo jam brangiausi, arčiausiai širdies.
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Prieš atidarant visus Lietuvių literatūros muziejaus rūmus su salėmis ir ekspozicijomis (Maironio memorialiniu butu ir tarybinės literatūros ekspozicija), mūsų darbą patikrino, patikslino ir vertino net 13 kompetentingų
komisijų. Paskutinė buvo LKP CK komisija. Kai kurie
komisijos nariai puolė, kad aš neskyriau jokio akcento
antireliginei literatūrai, kad... Tačiau, visus išklausęs,
komisijos vadovas CK sekretorius Lionginas Šepetys
pasakė: „Ačiū, draugai, tačiau palikim spręsti direktorei
Macijauskienei, nes ji geriau žino...“ Širdį paguodė ir Lietuvos rašytojų sąjungos deleguota komisija, kuriai atstovavo trys vyrai – Justinas Marcinkevičius, Julius Būtėnas
ir Algirdas Pocius. Leisiu sau pacituoti mano knygutėje
likusius jų įrašus.
„Maryte, mieloji, iš anksto apkabinu Tave artėjančios
gimimo dienos proga. Gražus galiukas kelio jau nueitas. Džiaugiuosi, kad Tu nuėjai jį aukštai iškelta galva,
šviesios sąžinės ir gražios svajonės vedama. Telydi Tave
žmonių dėkingumas ir meilė. Tegu visi Tavo darbai ir
žygiai apsivainikuoja pergalėmis. Tegu mūsų atmintyje
neužgęsta bendros mūsų jaunystės šviesa. 1977. II. 28.
Justinas“
„Nežinau, ar yra dar toks žmogus, kuris dėl lietuvių
literatūros būtų apkeliavęs visas artimas ir tolimas šalis,
kaip Jūs, Marija. Galima tik pavydėti ir žavėtis Jūsų pasiaukojimu, entuziazmu ir ryžtu. Iš širdies linkiu gied
rios, šiltos saulės visuose Jūsų žygių keliuose! 1977. II. 28.
Alg. Pocius“
„Miela Maryte! Linkiu kuo geriausios sveikatos,
visokios sėkmės, dirbant didžiai naudingą, ne visų pakankamai suprantamą ir vertinamą muziejininko darbą.
Malonu pažymėti, kad Jūsų vadovaujamas muziejus jau
artėja prie lankytojų. 1977. II. 28. J. Būtėnas“
Kai buvo kaišiojami pagaliai į ratus, kai griovė iš
pasalų savi ir svetimi, man šių trijų rašytojų žodis ir muziejinio darbo vertės supratimas stiprino jėgas, nors atidariau visus Maironio namus 1977 m. balandžio 27 d. jau
labai sutinusiomis kojomis (širdies nepakankamumas) ir
priešinsultinio kraujospūdžio aukštumų lydima. Tačiau
muziejus jau buvo žinomas pasaulyje, kaip ir mūsų literatūra; ir jo veikla įgavo pagreitį.
Dirbant muziejuje, daug kartų man ir mano kolegoms muziejininkams tekdavo kreiptis į Julių Būtėną
patarimo ar aiškinantis vienoje ar kitoje prieškario nuotraukoje nepažįstamą asmenybę. Mudu ir telefonu bendravome, ir korespondencija nenutrūkdavo. Štai 1985 m.
sausio 3 d. laiške sakosi turįs ir Mokslininkų namuose, ir
spaudoje prisiminti Kazį Borutą jo jubiliejinio gimtadienio proga. „Tiek smagu, kad pati metų pradžia suteikia
progų „pasirodyti“, jog esi gyvas ir nesugriuvęs, nors
jau, anot prof. M. Račkausko, kybo 77 – du kirvukai, kad
juos velniai!.. Pradėjau rašyti straipsnį Mano pirmieji kritikai. Reikia dar vieno prisėdimo. Rašau apie recenzentus,
kurie recenzavo mano pirmąsias knygeles 1932 ir 1933
metais. Bus šiek tiek ir jumoro. Dar nežinau, kuriam laik
raščiui ar žurnalui reikės kišti. Taigi sveikinu dar kartą,
kad pateikei tokį įdomų straipsnį apie A. Klenickį, kuklų kompozitorių, ryšium su jo amžiaus 80-čiu. Valio!“
Kadaise buvau parašiusi jo knygos Literato duona
recenziją, kuri, mano buvusios mokytojos, o jo studijų
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draugės Zaleckienės žodžiais, jį labai sujaudinusi. Prabėgus daugeliui metelių, kai jau labai sunkiai sirgau, iš
pokalbio telefonu supratau, jog norįs, kad rašyčiau apie
jį monografiją. Tačiau dėl sudėtingų ligų negalėjau pasiekti Vilniaus ir pabendravus surinkti papildomos medžiagos.
Apie savo tikrojo kelio pradžią Julius Būtėnas autobiografijoje taip rašo:
„Mane patraukė istoriografija. Anais laikais J. Tumas-Vaižgantas buvo surinkęs ir paskelbęs daug medžiagos apie klerikalinius autorius, kuriuos grupavo
pagal laikraščius: Šviesos grupė, Apžvalgos grupė... Man
tuomet knietėjo duoti atsvarą – rinkti medžiagą ir rašyti
apie pažangiuosius, liberalinius autorius. Šitai dariau pasitraukęs iš spaustuvės (dirbo V. Atkočiūno spaustuvėje,
o vakarais lankė paskaitas universitete – M. M.).
Taip 1936–1938 m. atsirado mano monografijos Vincas Kudirka, Povilas Višinskis, Žemaitė, tuo būdu iš užmaršties iškėliau jauną pažangų anksti mirusį prozininką Juozą Gurauskį, iš archyvų ištraukiau Zigmą Gėlę.
Taip ir šiaip galima žiūrėti į atgarsius, bet tiek apie
Kudirką, tiek apie Višinskį parašytas knygas leidau patsai, kitaip sakant, savo rizika. Tiktai Žemaitę bei Lietuvių
teatrą Vilniuje išleido Spaudos fondas ir dar vieną monografiją parašyti užsakė.
Apie praeities lietuvių kultūros ir literatūros fronto
darbuotojus nemaža rašiau taip pat periodinėje spaudoje
įvairių sukaktuvių progomis. <...>
Svarsčiau, kieno kito gyvenimą tirti. 1938 m. mirė
pažangus profesorius Petras Leonas. Netrukus po jo
mirties susidarė komitetas, nutaręs išleisti P. Leono gyvenimo ir veiklos biografiją. Kas parašys? Ogi Julius Būtėnas... Sutikau, nes P. Leonas buvo V. Kudirkos bendražygis, artimas Varpo bendradarbis, taigi laikotarpis man
jau pažįstamas.
Susitinku kavinėje su buvusiu Kauno burmistru
Jonu Vileišiu. Kalbina rašyti monografiją apie savo brolį
inžinierių Petrą Vileišį. Po kurio laiko telefonu skambina
Antano Krikščiukaičio-Aišbės įpėdiniai – gal sutikčiau
apie jų tėvą parašyti knygą... Reikėtų atidaryti monografijų rašymo biurą.“12
Vėliau pasirodė ne viena J. Būtėno rašyta monografija. Kai kurios buvo perleistos dar kartą. Ir tuoj pat
išnykdavo iš knygynų lentynų. Pirmieji leidimai – jau
bibliografinės retenybės, todėl, vos pasirodę antikvariatuose, dingsta.
O pokario metais labai trūko lietuvių literatūros
vadovėlių. Mokytojai, pasakodami mokiniams faktus,
tiesiog kalte įkaldavo, o kur ta atmosfera, tos detalės,
tie pasiaiškinimai, kodėl ir dėl ko?.. Švietimo ministerija
drauge su kitais ir Julių Būtėną pasitelkė sudaryti lietuvių literatūros chrestomatijas vidurinėms mokykloms,
vėliau ir vadovėlius paruošti ir parašyti, nes Lietuvių
kalbos ir literatūros institutas, Universitetas ruošė tik
akademinius leidinius. Ir apie tai J. Būtėnas savo autobiografijoje pasakoja: „Tas darbas mane traukė. Vienas
dalykas yra išleisti apsakymų rinkinį, o kitas pateikti vadovėlį, kurį skaitys, kuriuo naudosis ne keli tūkstančiai,
o kelios dešimtys tūkstančių respublikos mokinių. Ir ne
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bet kaip skaitys, o iš jo mokysis, atskiras vietas pabraukinės, kartote kartos...
Tačiau honoraras neviliojantis, perpus mažesnis
kaip už grožinės literatūros kūrinius, bet užtat paguoda – pakartotiniai leidimai. Mano lietuvių literatūros
vadovėlis (dvi dalys) susilaukė septynių leidimų. <...>
Ilgainiui atsirado naujų autorių, parašė geresnių, tobulesnių vadovėlių, bet mano primatas, manau, išlieka.“13
J. Būtėno parašytų knygų rietuvė užimtų daug, labai
daug vietos. Mano širdžiai artimiausios jo rašytos monografijos, istoriografinės knygos, prisodrintos turtingos
informacijos. Jo plunksnos prašėsi, kaip jau minėjau, iškilūs žmonės. Manau, kad tai lėmė mokėjimas bendrauti su žmonėmis, nesvarbu, kas jie būtų, jo kruopštus
sąžiningumas ir stilius. Jo būdas tam darbui tiko. Dar
gyvenant gūdžiam Dainavos krašto kaime, nuo mažens
viskas domino. Iš pradžių gamta, papročiai ir jį supantis
gyvenimas: visa tai stebėdamas, dėjosi į galvą, ką pamatęs, išgirdęs, sužinojęs, o vėliau, įvykius prisiminęs, suprato, kad reikia fiksuoti dabar, nes trapus gyvenimas,
laikas sunaikins ir įvykius, ir žmones, ir jų paveikslų
tame kontekste neliks.
Ruošdamasis rašyti mažesnį ar didesnį darbą, pirma rinko medžiagą archyvuose, bibliotekose, ieškojo ir
rasdavo gyvų liudininkų. Buvo komunikabilus. Mokėjo
pakalbinti, rasti bendrų interesų ir taip nejučia atsiverdavo pašnekovo patirties skrynios. Mokėjo išklausyti,
susiurbdamas į atmintį vaizdus, posakius, poelgius, kalbėjimo manierą, išvaizdą. Visada siekė tikslumo. Jei sykiais nepatikrinus surinkta informacija ir suklaidindavo,
nebijodavo prisipažinti klydęs. Tai labai reta ir vertinga
istoriografo savybė. O abejodamas viena ar kita žinia,
faktu, taip pat informuoja skaitytoją. Visuomet pateikia
aprašomų įvykių veikėjų charakteristikas, primena, kas
ir kur jau anksčiau buvo rašęs apie monografijos objektą.
Kiekvienas tekstas įvilktas vis į kitą, jo charakteriui
tinkantį spalvingą rūbą, kiekvienas puslapis tirštas informacijos ir citatų iš spaudos leidinių, laiškų, dokumentų,
todėl skaitai neatsitraukdamas, kol užverti paskutinį
knygos lapą.
Man atrodo, kad J. Būtėnas pirmiausia stengiasi nuteikti, prisijaukinti skaitytoją. Tada atvirai prisipažįsta,
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kodėl ėmėsi šio darbo, ir gundo kiekvieną domėtis Lietuvai nusipelniusiomis asmenybėmis, gyventi istorinių
įvykių sūkuryje, didžiuodamasis ir gėrėdamasis aprašomais faktais.
Julius Būtėnas jautė pareigą fiksuoti, įsiminti, išsiaiškinti ir papasakoti skaitytojui, kokių dvasinių vertybių
turime, kokios asmenybės šalia gyvena, apie sudėtingo
laikotarpio problemas, tragiškų įvykių padarinius. Kai
kuriose knygose, – turint omeny, kada jos buvo rašomos
ir leidžiamos, – kaip ir anuometinėj mūsų lyrikoj, buvo
ką ir tarp eilučių įminti.
J. Būtėno monografijos yra dvejopo pobūdžio. Visų pirma – pažintinės ir išryškinančios vieną ar kitą galėjusią
nugrimzti užmarštin asmenybę. Tokie akcentai – Povilas
Višinskis, Žemaitė, Vincas Kudirka, jo bendražygiai... Tai
buvo pareigos ir pagarbos ženklai. O kitos tarsi skolos
atidavimas už jam suteiktą nesavanaudišką pagalbą, pavyzdžiui, Gyvenimas kitiems: apybraiža apie Feliciją Bortkevičienę (Aušra, 1993), Mykolas Sleževičius: advokatas ir politikas (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995).
Pirmoji – lyg padėka už jam, nepatyrusiam jaunam
dzūkui, suteiktą būstą Žiburėlio bendrabutyje ir jo rašto
sklaidos pastebėjimą. Knyga atverčia nežinomus XX a.
pradžios puslapius, išryškėja ne tik F. Bortkevičienės
(tada dar Povinckaitės) rūpestis dėl lietuvių kultūros,
bet ir nepaprastas tautiečių susiklausymas tautos išlikimo vardan. Čia kalba ne tik autoriaus patirtis – surinkta daugybė informacijos iš įvairių spaudos leidinių ir
tada dar gyvenusių liudininkų atsiminimų. Tai didelio
kruopštumo ir pasiaukojimo darbas.
Labai jaudina tragiškos paskutinės šios nepaprastai
doros moters dienos. Pati Felicija Bortkevičienė viską
aukojo kitiems, o jai mirus (1945 m. spalio 21 d.) reikėjo
rinkti aukas karstui ir laidotuvėms.
Mykolas Sleževičius P. Cvirkai ir knygos autoriui kadaise buvo suteikęs galimybę apsigyventi jo namų pusrūsio
patalpose. Apie monografijos rašymo aplinkybes J. Būtėnas užsimena Pratarmėje: „Apsiėmiau rašyti adv. Mykolo
Sleževičiaus monografiją, kurią taip nori išleisti velionio
našlė Doma Sleževičienė, į šį dalyką žiūrinti su savotišku pietizmu. Jau dabar esu mašinėle parašęs 21 psl.,
o įvairių laikraščių komplektų peržiūrėjau ligi 1916 m.
Įdomu man buvo pavartyti niekur nematytus Komunisto (1918 m. Voroneže leistus) egzempliorius, ir iš jų šį tą
pasižymėjau Sleževičiaus biografijai.
Apie Sleževičių šeimą man informacijos suteikė velionio brolis profesorius Kazys Sleževičius, apie Mintaujos gimnazijos laikus – klasės draugas profesorius Kazys
Vasiliauskas, apie studijų Odesos universitete metus –
Zigmas Žemaitis. Na ir našlė D. Sleževičienė – ką buvo
girdėjusi iš vyro pasakojimų.“14
Susidomėjimas tokio darbo išleidimu buvo didžiulis: talkino Kauno kunigų seminarijos rektorius P. Penkauskas, rašytojas V. Bičiūnas, B. Novickienė, Metropolio
restorano direktorius L. Daukša... J. Būtėnas sakosi buvo
susidaręs apklaustinų asmenų sąrašą ir nė vienas iš tų
įrašytųjų nebuvo apeitas. O XX amžius 1940 m. vasario
10 d. numerio kronikoje paskelbė, kad J. Būtėnas rašąs
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minėtą monografiją ir ji išeisianti dar 1940-aisiais. Tada
profesorius K. Sleževičius knygos autoriui prasitarė:
„Laiku brolis pasimirė, o būtų dabar tąsomas.“ Ir J. Būtėnas, matydamas, kad reikalas be išeities, nuėjęs pas našlę,
atidavė parašytus apie M. Sleževičių egzempliorius (originalą ir nuorašą). D. Sleževičienė su šeima emigravo ir
išsivežė visą medžiagą, o 1954 m. Čikagoje buvo išleista
knyga Mykolas Sleževičius. Joje – J. Būtėno tekstas, Domos
ir Mykolo Sleževičių žento Mečio Mackevičiaus rašinys
ir įvairių žmonių atsiminimai. Leidžiant šią knygą „daugumos autorių atsiminimai įjungti į bendrą pasakojimą,
prisilaikant chronologijos“15.
J. Būtėnas pasakojimą pradeda nuo pirmųjų M. Sleževičiaus, tikro žemaičio, žingsnių tėvų pastogėje: „Mykoliukas iš mažens buvo pasekęs motiną: jis ką turėdavo
gardesnio, mielai atiduodavo nelaimingesniems, elgetoms. Dar mažas būdamas jis ne tik nesibijodavo užklydusių žmonių, bet su jais greit užmegzdavo kalbą. Dėl to
motina, žiūrėdama į savo vyriausią sūnelį, dūsaudavo:
„Nejaugi, neduok Dieve, šitas mano vaikas bus elgeta.“16
O štai kita charakteristika, išryškinanti asmenybės
charakterį, vidinę kultūrą, susijusi su jo, teisininko, darbu teismuose: „Iš esmės sprendžiamoms byloms M. Sleževičius gerai pasirengdavo. Kartais iš vakaro skambindavo priešingos pusės advokatui ir teiraudavosi, ar
pagal jo nusistatymą byla bus iš esmės sprendžiama, ar
atidedama kokiems nors įrodymams papildyti. Jeigu paaiškėdavo, kad rūpimoji byla gali būti sprendžiama, tai
šiai bylai nuodugniai pasiruošdavo. Tai atlikdavo vėlai
vakare ir savo kabinete išsėdėdavo iki vėlyvų išnaktų.
Teismuose būdavo nepaprastai mandagus: ir teismo
pirmininkui, ir teisėjui, prokurorui, sekretoriui, bet nuoširdžiai lenkdavosi ir teismo sargui, pasiuntiniui. Jautėsi
pakilios nuotaikos ir prieš visa, kas deivės Temidės rūmuose dėjosi, pagarbiai lenkė savo galvą. Kiekvienam
atidus, kiekvienam surandąs progos porą malonių žodžių pasakyti. Posėdžių salėse oriai laikėsi.
Bylose kovingas, bet priešininkų asmeniškai neliesdavo ir neužgauliodavo. Pavyzdingas kalbėtojas. <...>
Teisėjai noriai klausydavosi. Gilus psichologas. Nujausdavo, kurion pusėn byla krypsta, ir atitinkamai elgdavosi. Bylos eigoje šiek tiek jaudindavosi; dažnai keisdavo
akinius, kurių net dvejus turėjo.“17
Labiausiai sujaudina M. Sleževičiaus laiškas saviesiems: „Aš juntu ir džiaugiuos, kad mūsų maža šeimynėlė – viena siela, ir kad mūsų tarpe dabar esamas vienas
darnus sugyvenimas būtų toks visuomet. <...> Aš suprantu, kad buvo ir yra, ir bus tarp žmonių ir nuomonių
skirtumo ir nevienodas gyvenimo įvykių įvertinimas, bet
viso to viršuje turi būti gražus darnus šeimyninis sugyvenimas, nes šeimoje po visokių audrų ir nepasisekimų
tik tegalima rasti ramybės ir paguodos.
Tad, mieli mano vaikučiai, aš džiaugiuosi, kad man
pasisekė apčiuopti tą nervą, kuris sudaro gražų šeimynos sugyvenimą. Mano noras ir troškimas būtų, kad tasai mūsų gyvenimas būtų ir toliau toks, koks dabar yra.
Visi bendru darbu ir sugyvenimu lipdykime ir gražinkime tą mūsų šeimos lizdelį: jame bus mums malonu ir
gera gyventi.“18
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Ne vieną savo monografiją J. Būtėnas paskyrė mūsų
rašytojams, tačiau man brangiausia yra pirmoji mano
perskaityta jo knyga Povilas Višinskis (išleido AB Varpas, 1936). Kaip visada, autorius pradeda kalbą su skaitytoju, paaiškindamas, kodėl ėmėsi šios temos. Toliau
vardija šaltinius ir gyvus liudininkus ir taip nejučiomis
mus įtraukia, tarsi kviesdamas keliauti drauge. Ši knyga prieškariu besimokančiam, ieškančiam gyvenimo
kelio ir tikslo jaunimui buvo lemtinga ir labai svarbi. Ji
turėjo įtakos ir man, ypač matant, kaip per vargus nesavanaudiškai Povilas Višinskis ėmėsi švietėjiško darbo,
fiksavo mūsų kultūrinės sanklodos reiškinius ir papročius, buvo nenuilstantis mūsų kultūrinio paveldo saugotojas. Turiu prisipažinti, kad Povilas Višinskis (ypač!)
ir Žemaitė yra tos asmenybės, kurios man buvo pavyzdys, kad ir kur aš vėliau dirbau – pedagoge, žurnaliste
ar muziejininke...
Net ir ano meto skaitytojui jau sunkiai buvo pasiekiami laikraščiai su Povilo Višinskio publikacijomis, todėl
autorius rašo: „...be bibliografijos, patiekiu ir rinktinių jo
raštų žiupsnelį“ ir apibendrina: „Trumpai jis gyveno, bet
dirbo daug. Visas jo gyvenimo kelias – buvo kovos kelias,
kovos su priešų pinklėmis, su likimo smūgiais.“19
Be P. Višinskio prozos dalykėlių, ypatingą įspūdį
paliko programiniai jo darbai Credo ir Žmogaus teisės, atspindintys tikrąjį Povilą Višinskį. Leisiu sau pacituoti –
jis kalba atvirai, mylinčia širdimi: „Mūsų idealas: laisva,
nepriklausoma Lietuva, nusikračiusi nuo svetimų ir savų
despotų, pamynusi po kojų tamsybes, išvien su kitomis
laisvomis tautomis rūpinasi pagerinimu savo ekonomiško būvio ir žengia pirmyn. Mes ne milžinai, mūsų jėgos
nedidelės, todėl turim jas kuo geriausiai sunaudot, nesiblaškyt į visas šalis, o eiti išvien prie paskirto sau siekio
tiesiausiu, arčiausiu keliu.“20
Kai išėjo ši J. Būtėno knyga, monografija Vincas Kudirka jau buvo rengiama spaudai, o Lietuvių teatras Vilniuje dar gulėjo kaip rankraštis. Reikėjo lėšų ir leidėjų, kurie
ryžtųsi leisti pelno nežadančias panašaus pobūdžio knygas. Reikėjo laukti...
Kadaise Vaižgantas savo nedidelės apimties knygelėmis
skatino rinktis memuaristo kelią; juk mūsų kultūros paveldo dirvonai buvo visiškai nearti. Tačiau rimčiausiai
J. Būtėną į šį darbą įtraukė buvęs jo universiteto profesorius Balys Sruoga. Apie tai rašo knygos Lietuvių teatras
Vilniuje 1900–1918 (Spaudos fondas, 1940) Prakalboje: „Mintis rinkti lietuvių teatro istorijai medžiagą iškelta prof.
B. Sruogos. 1931 m. vedamajame VD universiteto teatro
seminare buvo suorganizuotas kolektyvas ir paskirstytos
temos, iš kurių turėjo susidaryti medžiagos mūsų teatro
istorijai. Tuo būdu man tuomet atiteko lyg ir pagrindinė
tema – Lietuvių teatras Vilniuje.“21 Toliau jau dėsto, kaip
ruošėsi šiai knygai parašyti.
„Šitam darbui medžiagą rinkau pirmiausia iš prieškarinių mūsų periodinės spaudos komplektų. Svarbiausi
šaltiniai – Vilniaus žinios, Lietuvos žinios ir Viltis. Šiuose
dienraščiuose anuomet buvo nemažai rašoma iš kultūrinio lietuvių gyvenimo. Teatras – viena iš dažnai nagrinėjamų minėtųjų dienraščių temų.
Tačiau ne visa galima spaudoje atrasti; ne visa rasta suprasti. Pagaliau, ligi spaudą leisiant buvo ir slaptų
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lietuviškų vaidinimų. Todėl teko parankioti medžiagos
iš anų laikų visuomenės veikėjų ir teatro dalyvių, artistų
atsiminimų.“22 Ir toliau, dėkodamas pašnekovams, juos
ir vardija. Pasirodo, Vilniuje XX a. pradžioje lietuvių mėgėjų teatro veikloje aktyviai dalyvavo Antanas Smetona;
Mykolas Sleževičius, buvęs ne tik Rūtos draugijos organizatorius, bet ir pastatymų režisierius; Antanas Rucevičius
išsaugojo Vilniaus Kanklių draugijos archyvą, protokolų
knygą. Visa tai leido J. Būtėnui faktus patvirtinti dokumentais. Ir prisipažįsta: „Lietuvių teatras Vilniuje pirmasis mano šios rūšies darbas; jau rinkdamas medžiagą, aš
mokiausi, kaip reikia panašų darbą dirbti.“23 Knyga ne
tik labai informatyvi, bet ir parašyta gyvai, pateikiant rizikingų šios veiklos situacijų – mat vaidinimai iš pradžių
vykdavo erdvesniuose vieno ar kito veikėjo, pavyzdžiui,
dr. A. Vileišio, butuose, todėl buvo įleidžiami tik labai patikimi žmonės, nes tai buvo pavojinga, ir autorius nurodo
priežastis. Pamažu ryškėja, kaip plečiasi Vilniuje kultūrinė, švietėjiška veikla, kaip miestas atkunta ir lietuvėja.
Atrodytų, kam reikėjo imtis knygos Pseudonimai, arba
slapyvardžiai (Vaga, 1981), jei Silvestro Baltramaičio bib
liografijose, Vaclovo Biržiškos Aleksandryne, Vytauto Vanago Lietuvių rašytojų sąvade jau viskas išnarstyta, iššniukštinėta, išsiaiškinta. Tačiau Juliaus Būtėno kūrinys
visai kitokio pobūdžio. Skaitydamas puslapį po puslapio, jautiesi taip, lyg erdvioje salėje kartu su mylimu
žmogumi lėtai iškilmingai šoktum anglų valsą. Tokia
romantiška nuotaika. Epochų ir tradicijų fone pamatom,
kas vienu ar kitu atveju lėmė slapyvardžio pasirinkimą,
kada ir kur jis atsirado (pavyzdžiui, kalbant apie mitologinės kilmės slapyvardžius), kas priversdavo straipsnių
ar knygų autorius kaitalioti slapyvardžius ar kriptonimus, o kartais ir be parašo skelbti tekstą... Atidengė ir
skaudžias, ypač XIX amžiaus, dienas, kai įtakingi, o gal
ir turtingi kitataučiai skalambijo, kad lietuviai – bemoksliai, neturį savos literatūros, kaip iliustraciją pateikdami
pasišventėlio Simono Daukanto pavyzdį: kiekvieną savo
knygą ar knygelę skelbė vis kita pavarde, tarsi „lietuvių
tauta turinti daug mokytų žmonių – rašytojų“24. O štai
Balys Sruoga, norėdamas išjudinti mintį, išprovokuoti
kultūros veikėjus, pasirašinėjo net 60 slapyvardžių. Ir...
užvirdavo polemika.
Knygos Lietuvos žurnalistai. Atsiminimai ir paieškos (Žurnalistika, Vilnius, 1991) pratarmėje J. Būtėnas, tarsi pasiteisindamas, rašo: „Ne vieno laikraščio atsakingaisiais
redaktoriais pasirašinėdavo neturintys jokių rašymo gabumų, o redaguodavo kiti asmenys, kurių eiliniai skaitytojai nė nežinojo. Taigi nors mano pasakojimai apima
daugiau kaip 170 žurnalistų pavardžių, bet nepretenduoja į visumą. Tačiau manau, jog ir šiuo sąrašu bus
pagerbtas atminimas tų plunksnos darbuotojų, kurių
darbai aktualiai skambėjo tuo metu, kai buvo spausdinami.“25
Manyčiau, kad ši knyga – tiesiog iliustruotoji (įdomūs pastebėjimai, situacijos, nuotykiai, gyvi faktai) enciklopedija. Su tam tikrais savo herojais autorius labai artimai bendravo, su kitais – mažiau, o kai kuriuos pažinojo
tik „iš matymo“. Todėl vieniems knygoje skyrė keletą
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puslapių (pavyzdžiui, Juozui Keliuočiui), kitiems – tik
kelias eilutes, bet visuose tekstuose – savitas požiūris,
įvertinimas, ano meto Kauno atmosfera „visokeriopom
prasmėm“ ir, žinoma, faktai, faktai, faktai...
Kažin ar kas dabar prisimena Viktorą Jocaitį, tada
vadintą kritikų, recenzentų karaliumi... Iš jam skirto miniportreto sužinome viską, ką būtina žinoti. Jis, Girkalnio
kumečio vaikas, anksti žuvus tėvui (subadė jautis), kartu
su šeima labai skurdo. Iš aštuonių vaikų tik jis vienas,
pagrandukas, išaugo; kiti mirė nuo ligų ir pusbadžio gyvenimo. O jis vis veržėsi į mokslus. Dirbo ir Peterburge
pedagogu (mokė karo pabėgėlių vaikus), vėliau, lankydamas universitetą, – Lietuvos redakcijoje. Jau buvo įgijęs gyvenimo ir darbo patirties, labai knislus ir darbštus;
rašė literatūros ir teatro klausimais, recenzavo knygas.
Pokariu dirbo Respublikinėje bibliotekoje, kuri tuo metu
priglausdavo nepageidautinus. Kai periodika jo paslaugų nepriėmė, savo straipsnius siuntinėjo į JAV kairiosios
pakraipos spaudą. Pradėjo rašyti eilėraščius. Ar dabartinis mokinys, studentas, juo labiau politikas, prestižiniu
apsišaukęs aukštas pareigas užimantis tarnautojas, žino,
kad V. Jocaitis buvo ir užsispyręs vertėjas, norėjęs skaitytojus supažindinti su rusų klasikų kūriniais? 1928 m.
išvertė Levo Tolstojaus Kazokus, 1929 – Kreicerio sonatą,
1937 – Karą ir taiką, o 1936 – M. Lermontovo Mūsų laikų
didvyrį. Buvo ne tik labai darbštus, bet ir principingas,
niekam nepataikaujantis.
J. Būtėno Lietuvos žurnalistuose susitinkame su Valentinu Gustainiu, Vincu Mykolaičiu-Putinu, Aleksandru
Merkeliu, Broniumi ir Vladu Railomis, Adolfu Nezabitauskiu (Zabičiu), Antanu Steponaičiu, Augustinu Gri
ciumi, Juozu Žlabiu-Ženge; „katalikų spaudos darbuotojais“ (toks skyriaus pavadinimas) Juozu Keliuočiu, Pranu
ir Jonu Dovydaičiais, Juozu Ambrazevičiumi, Zenonu
Ivinskiu, Antanu Maceina, Juozu Eretu, Jonu Griniumi.
Knygą palydi Jono Bulotos straipsnis Lietuvos žurnalistai J. Būtėno akimis. Beje, knyga ir atsirado J. Bulotai nuolat raginant: „Jūs mirsite, ir gyva informacija apie anų laikų laikraščių darbuotojus dings; jau nėra kam, rašykite.“26

62

Iš tokios gausos darbų suprantame, kad J. Būtėnas mokėjo seikėti ir tvarkyti savo laiką, kad fenomenali atmintis
rašant tapo savotiška epochos fotografija. Jis neprimesdavo skaitytojui savo nuomonės (palikdavo ją „tarp eilučių“, pagalvoti), su faktais ir dokumentais elgėsi itin
jautriai ir sąžiningai. Ir todėl aristokratiškoji inteligentija
norėdavo, kad apie šią ar kitą asmenybę rašytų būtent
Julius Būtėnas.
Ryžausi priminti šį rašytoją, nes apie tai, kas jo nuveikta, – ir dėstant universitete, ir Pergalėje įvedus kritikos skyrių, ir 13 metų triūsiant enciklopedijos redakcijoje, – juo labiau apie jo rašto darbus privalo žinoti ir
neužmiršti ne tik dabartinė, bet ir ateinančios kartos, jei
norime išlikti kaip tauta ir valstybė.
Lietuvos literatūros ir meno archyvas – S. 730, Ap. 2, B. 35, L. 37–38.
Tarybinių lietuvių rašytojų autobiografijos. – Vaga, Vilnius, 1989,
p. 213.
3
Lietuvos literatūros ir meno archyvas – S. 730, Ap. 2, B. 35, L. 12.
4
Tarybinių lietuvių rašytojų autobiografijos. Op. cit., p. 213–214.
5
Ten pat, p. 216.
6
J. Būtėnas. Neramūs metai: memuarinės apybraižos. – Vaga, Vilnius,
p. 183.
7
Ten pat, p. 184.
8
Ten pat.
9
Ten pat, p. 186.
10
	Ten pat, p. 189.
11
	Ten pat, p. 188–189.
12
Tarybinių lietuvių rašytojų autobiografijos. Op. cit., p. 214–215.
13
	Ten pat, p. 217.
14
J. Būtėnas, M. Mackevičius. Mykolas Sleževičius: advokatas ir politikas. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 1995, p. 5.
15
	Ten pat, p. 8.
16
	Ten pat, p. 9.
17
	Ten pat, p. 218.
18
	Ten pat, p. 128.
19
J. Būtėnas. Povilas Višinskis: biografinė apybraiža. – Kaunas, 1936, p. 6.
20
	Ten pat, p. 138.
21
J. Būtėnas. Lietuvių teatras Vilniuje 1900–1918. – Kaunas, 1940.
22
	Ten pat.
23
	Ten pat.
24
J. Būtėnas. Pseudonimai, arba slapyvardžiai. – Vaga, Vilnius, 1981, p. 9.
25
J. Būtėnas. Lietuvos žurnalistai: atsiminimai ir paieškos. – Žurnalistika,
Vilnius, 1991, p. 4.
26
	Ten pat.
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Vilniaus universiteto
bibliotekos Smuglevičiaus salė.
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Vy t aut a s Gi rd zijau ska s

Pauliaus Čvyrino gambitas
Didysis novelių triptikas

II. Prie paminklo
Monumento atidengimo iškilmės nebuvo labai pompastiškos – juostelę perkirpo miesto meras, trumpas kalbas
pasakė kultūros ir krašto apsaugos ministrai, bet aikštę
žmonės užpildė beveik iki pakraščių. Tarp susirinkusiųjų į šventę buvo ir daugiau Vyriausybės, Seimo narių
bei viena kita tautos garsenybė. Mieste jau kuris laikas
sklido kalbos, kad inauguracijos dieną įvyks kažkas ypatinga, nematyta – padangę nušvies stebuklingo grožio
fejerverkai, paaiškės iki tol nutylimos paslaptys, bus paskelbti svarbūs valdžios nutarimai, pakeisiantys skurdų
visuomenės būvį.
Nukritus apdangalui, vaizdas žiūrovus šiek tiek nuvylė – laukto didingumo įspūdis pamažu ėmė sklaidytis,
bet minia iš vietos nepajudėjo. Vienam kitam net pasirodė, kad statinys net aukštesnis nei iš tikrųjų yra, jis lyg ir
pasistiebė, palypėjo ant kalvelės gūbrio. Jei būtų popiečio
saulės nutviekstas, turbūt primintų burlaivį, pasirengusį leistis į jūrą – štai štai ant stiebo suplevens žydras trikampis audeklas, ir karavelė paliks ramų uosto užutėkį.
Laukimo įtampa aikštėje neslūgo, nes aiškiai jautėsi, kad
kūriniui kažko dar stinga. Ir smalsuoliai nebuvo apvilti:
iš rudeninių niūrokų lapkričio ūkų virš statinio nušvito
baltas spindintis ekranas, iš kurio padvelkė kraupoka,
bet nestokojanti didybės paslaptis. Aikštę užpildžiusi
minia sustingo ir virtusi viena nedaloma būtybe įsmeigė
į ekraną žvilgsnius.
Monumento frontoną supa penketo brolių pusratis:
vyriausiasis centre, jo kairėje ir dešinėje po du jaunesniuosius. Stovi jie atokiai vienas nuo kito, bet ne taip toli,
kad ištiestomis rankomis negalėtų panorėję susisiekti.
Jiems už nugarų brolienės, tiesa, tik keturios, nes vyriausiasis tebėra vienišius. Pirmųjų eilių renginio dalyviai nesunkiai gali perskaityti postamento centre įrėžtas raides:
PAULIUI ČVYRINUI  – VYTURIUI .
Tolėliau esantys, panorę ryškiau pamatyti ir perskaityti įrašą, privalo atlikti šiokius tokius judesius – pakreipti galvą, pasistiebti, stumtelti kaimyną ar prisiirti
artėliau parterio. Jokių kitų epitetų ar kokios papildomos
informacijos ant postamento nėra – tik šie keliolika lietuviškos abėcėlės ženklų. Gal ir nereikia, nes tie, kurie čia
atėjo, žino kam ir dėl ko yra atidengtas monumentas –
apie partizaninį karą pastarosiomis savaitėmis daug rašė
ne tik miesto, bet ir visos šalies spauda, jo vaizdus rodė
Pabaiga. Pradžia Nr. 2, 2013

Mylėtam broliui atminti

televizija, apie jį vos ne kasdien kalbėjo radijas. Buvo
minimos didžiųjų mūšių datos ir vietos, vardijami žuvusieji, aptariama šio karo strategija ir taktika, ginkluotė,
laimėjimų ir pralaimėjimų priežastys. Buvo daug diskutuojama dėl jo reikšmės bei prasmingumo. Nepamiršta
nusakyti okupantų nusikaltimų tautai padarytos žalos.
Apie daržovių trintuvės vaidmenį pasipriešinimo judėjime taip pat atsirado daugiau informacijos, bet išsamesnio aptarimo ir vertinimo vis dėlto stigo.
„Visa tai yra absurdas, – mąsto vyriausiasis brolis,
apžvelgdamas apnuoginto kūrinio kontūrus. Ir lyg paneigiant jo mintis didžiajame ekrane vienas po kito ima
rodytis paveikslai. Iš pradžių iš tamsos išnyra gerai pažįstamų, garsiosios Vyturio knygos viršelį įprasminančių
istorinių asmenybių portretai. – Absurdų absurdas, – jis
žvelgia tiesiai į priekį, lyg mėgindamas pagauti ekrane
pasirodžiusių veikėjų žvilgsnius. – Tauta nesugebėjo perprasti pasaulinio istorinio proceso reikšmės ir prasmės.
Ji žiauriai klydo.“
Pirmuosius Stalino ir Hitlerio portretus, šiek tiek
ilgėliau užsibuvusius ekrane, keičia kitos pasaulio galingųjų figūros – Churchillio, Roosevelto, de Gaulle’o,
daugelio kitų garsenybių, dariusių įtaką praėjusio amžiaus Europos ir pasaulio pertvarkai. Vieni praslenka greitai, vos suspėdami žvilgsniu aprėpti minią, kiti
stabteli ilgėliau lyg nustebę klaustų, ko iš jų nori čia
susispietę miestelėnai. „Mes savąją misiją esame atlikę,
todėl galime ramiai dūlėti Istorijos foliantuose, o jūs ko
čia atėjote? Ieškote vakarykštės dienos, praleisto šanso?
Vis dar negalite suvokti, jog tas jūsų erzeliavimas nieko
nereiškia. Greičiau trukdo šių dienų didiesiems tvarkyti
svarbiausius Planetos reikalus.“ Ir kaip tik tuo metu pro
akis praslysta Teherano, Jaltos, Potsdamo konferencijų
vaizdai. Po jų pasirodo buvusios imperijos CK sekretorių pavidalai.
„Pauliaus sąmonė buvo įstrigusi tarp trečio ir ketvirto praėjusio amžiaus dešimtmečių ir ten mirtinai užsikonservavusi, – galvoja vyriausiasis. Jam magėtų dirstelti į
palapinę, esančią už minios nugarų – ten įrengta aparatūra, padedanti kurti šį įspūdingą reginį, bet jis iš vietos nepajuda, galvos į šoną nepakreipia. – Beprotybės užgrobtus jo smegenis reikėjo uždaryti į durnyną arba paslėpti
po velėna. – Pro stovinčiojo akis prašliaužia naujausi Atgimimo revoliucijos vaizdai. Jis net negalėtų tvirtinti, kad
visa tai mato ekrane, gal tik jo sąmonė atgamina neseną
praeitį. – Pasirinkau pastarąjį variantą, nes manau, kad jis
priimtinesnis ne tik man, bet ir visai giminei.“
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Dabar jis nežymiai sukteli galvą ir dirsteli į vieną
pusę, kur greta stovi du jauniausieji, paskui į kitą, kur
yra du už anuos vyresni broliai, lyg tikrintų, kokį įspūdį
jiems daro šis performansas, prie kurio atsiradimo pirštą
yra pridėjęs, bet lūpų nepraveria, jokio žodžio neištaria.
„Pasielgiau kultūringai, nepraliedamas nė lašo kraujo,
nors finalas būtų galėjęs būti ir kitoks. Buvo laikas, kai
jo beprotybei buvo įmanoma uždėti apynasrį, jeigu...“
Mintis nutrūksta ar nutraukiama, lyg būtų laukiama
kokios nors prieštaros ar atsako, bet nė vienas iš brolių
iš savo vietų nepajuda, jokio ženklo jam neduoda ir už
nugaros esanti minia. „...jeigu broliškas solidarumas nebūtų išlaikytas iki galo ir neleista jo išniekinti.“ Mintis
vėl stabteli, užstringa, bet greitai šokteli pirmyn. „Kitos
išeities aš neturėjau, nes buvau pasalūniškai užpultas,
tad ir griebiausi pirmo pasitaikiusio po ranka ginklo.“
Vėl tylos pertraukėlė.
„Jie iš tikrųjų nėra niekuo dėti, nes broliškumas ne
koks valdžios išduotas vekselis, kurį apmokėjus, skola
dingsta, jo nei išpirksi, nei kitaip anuliuosi, jis buvo ir
liks visiems laikams, negalėsi apsimesti, jog ne tu stovėjai po medžiu.“
„Netikiu, kad jis taip be nieko galėjo išnykti, – svarsto jauniausias brolis, stovintis kairėje paskutinis. – Taip
nebūna, nes tai antgamtiška. Rašytojai, žurnalistai, kiti
raštininkai gali prisigalvoti visokių niekų – fantazijų,
erezijų, parodijų, o natūra yra natūra, ji niekur nedingsta, nes veikia tvarumo dėsniai.“ Ekrane besikeičiantys
vaizdai jo kažkodėl nedomina. Jis paslapčiomis apsižvalgo, bet galvos nesukioja, nors žvilgsnis ir užkliudo akies
krašteliu ekraną, bet greitai nukrypsta ir apibėga vyresniųjų brolių figūras. „Greičiausiai jis pasislėpė kokiuose
nors užsieniuose – gal Izraelyje, gal Amerikoje, matyt,
vykdo kokį nors slaptą savo sumanymą, gal tikrina, ar
tas Dušanskis tikrai yra numiręs, palaidotas ir į mūsų
kraštus niekada nebeatsibels.“
„Dėl manęs jis galėjo gyventi ir gyventi, – svarsto trečiasis pagal amžių brolis, kuriam nei paminklas,
nei tas įsižiebęs ekranas didelio įspūdžio nedaro, gal
net šiek tiek erzina, – į tuos reikalus nesikišu: buvo ar
nebuvo jis koks Čvyrinas, Švyrinas ar Zupyrinas, man
vienodai rodo. Turiu dabar svarbesnių reikalų – ausyse
ūžesiai šurmuliuoja, kojų sąnariai braškėdami trupa, nežinia, kas iš tos visos mano velniavos išeis, kaip viskas
baigsis. Būčiau čia visai nėjęs, bet Elena panoro pamatyti, kaip kitos brolienės paseno.“ Jis žvilgsniu susiranda
atokiau stovinčias brolių moteris ir nusprendžia, kad
visos kitos yra prastesnės už saviškę, nes visada taip
buvo. „Vis dėlto tą dėžę būtų reikėję tradiciškai palaidoti žemėje. Tai kas, kad ten tik pelenai, dabar ateina į
madą kremavimas.“
„Jo nuopelnai nepaneigiami, – mąsto vienas iš jaunesniųjų, bet ne pats jauniausias, šiek tiek nusivylęs vaizdu ekrane, nes tikėjosi pamatyti kitokius vaizdus, – tik
gerai apsidairykite ir pamatysite, kokių naujų judėjimų
pastaruoju metu šalyje atsirado: ir „Darom“, ir „Sugrįžtam“, ir „Vienijamės“, ir dar, ir dar, nekalbant apie senuosius skautus, ateitininkus, Kristaus brolius, bet ir jų veik
la buvo apmirusi. – Jau buvo beketinąs kelti koją, žengti
pirmyn ir nutraukti tą erzacinę prezidentinę ekspozici-
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ją, bet laiku susitvardo. – Nesakau, kad viskas tuoj pat
kardinaliai pasikeis – emigrantai sugrįš, verslininkai šalį
apipils gėrybėmis, sukčiai taps šventaisiais. Po žingsnelį,
po lašelį – ir jau būsime arčiau idealo. Tai tokių asmenybių kaip Paulius ir jo komanda nuopelnas. Paminklas
jam, žinoma, galėjo būti kitoks, prasmingesnis.“
„Tas jo gyvsidabris – drekis, – mąsto vienas iš iškiliausiųjų, pagal amžių ketvirtasis brolis, mokslo vyras,
daktaras, – kenksmingos medžiagos galiojimo laikas
buvo pasibaigęs. Iš tiesų tai visiems mums tikra laimė
arba sėkmė, nes, jeigu būtų pribarstęs veikiančio nuodo,
pasekmės būtų neprognozuojamos – du trečdaliai tautos
per artimiausią dešimtmetį būtų išėję iš rikiuotės. Tai ne
sovietų deportacijos ar europinė migracija – dauguma ištremtųjų ar savo noru išsitrėmusiųjų buvo ir tebėra gyvi,
nors ir atitrūkę nuo gimtosios šalies. Vienas kitas tuzinas
dar ir sugrįš arba jau sugrįžo. – Vaizdas ekrane jo nei
stebina, nei žavi – kažko panašaus ir reikėjo laukti, nors
visuomenei vargu bau padarys lauktą įspūdį. – Absurdą
absurdu, nors ir dar absurdiškesniu įveikti beveik neįmanoma. Juolab kad visa tai gerokai pavėlinta... Niekas
iš tikrųjų nežino, kokia kryptimi privalo sukti pasaulinė
bendruomenė. Dėl ją ištinkančių nesėkmių kvaila būtų
kaltinti kokį asmenį ar tautą.“
Minia, susibūrusi aikštėje, darosi vis glaudesnė, nes
pasipildo naujais žiūrovais – tokio reginio iki šios dienos
čia nebūta. Tame ekrane net filmą ar kokį kitą spektaklį
įmanoma demonstruoti, kituose pasaulio miestų aikštėse tai seniai daroma. Žinoma, jei nieko įspūdingesnio
parodyta nebus, ilgai užsibūti toje darganoje neatsiras
prasmės – vienas kitas jau šalinasi šiek tiek apsivylęs, bet
dauguma dar lūkuriuoja, žvilgčioja tai į ekraną, tai į žemiau jo esantį statinį bei brolių, nejudančių iš savo vietų,
pusratį. Pastaruoju metu prigijo mada, kai per kokią sueigą – naujos prekės (knygos, albumo, indų ar patalynės
komplekto) prezentaciją – ar po jos patiekiamos šiokios
tokios vaišės. Bent jau vyno taurė pasiūloma. Čiagi ne
koks niekniekis – tautai svarbaus monumento atidengiamas, tikras įvykis, tad negalėtų jis pasibaigti vien paveiksliukų, kurių prasmę nedaugelis suvokia, rodymais.
Norėtųsi ko nors konkretesnio, apčiuopiamesnio. Gerai,
kad kuriasi originalios tradicijos – naujai sutvarkytoje
aikštėje galės vykti daug įdomių ir reikalingų renginių:
minėjimų, susitikimų, parodų, festivalių. Prieigose jau
statomi paviljonai, pavėsinės, želdinami gėlynai, krūmynai, atidaromos modernios kavinės, barai. Bet ten
apsilankius, teks atverti piniginę, o tai įmanoma atlikti
ir kitose vietose, tuo tarpu čia...
„Absurdo būtų buvę įmanoma išvengti ar bent jį
sušvelninti, jeigu... – centre stovinčio vyriausio brolio
galvoje mintys grįžta į pradinę poziciją, nuo kurios buvo
nukrypta, besidairant po aplinką, – ...jeigu įvykiai būtų
pakrypę kiton pusėn. Lengvai būčiau jam užleidęs tą
vyresniojo vietą, nes ji man nieko nereiškia, tik neturėjau galimybės tai padaryti – nei gimimo metų, nei genų
pasirinkti patys juk negalime... O ir kiti artimieji jokių
priemonių nesiėmė.“
„Net per tuos didžiuosius sąmyšius niekas niekur
nedingsta, žiūrėk, po kurio laiko ima ir atsiranda. Bent
jau kokia žinia ateina. Sulauksim ir mes, būtinai sulauk-

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 3 , N R . 3 ( 5 8 4 )

sim, kitaip negali būti – ims ir išgaruos žmogus be nieko“, – jaunylis jau buvo beketinąs susivienyti su tauta, tačiau išgirdo tylų, bet griežtą moteriško balso perspėjimą:
„Stovėk.“ Žinoma, gali ir pastovėti, bet ilgos ceremonijos
jį visada sunervina, mieliau pažaistų su vaikaičiais, besiburiančiais jam už nugaros apie motiną. Iš pradžių jie,
gana įdėmiai stebėję vaizdus ekrane, tylėjo, bet kai nieko
nauja jame neatsirado, ėmė nerimauti ir erzėti.
„Atvirai šnekant, nieko bloga tuose jo raštuose nerandu, – mąsto trečiasis pagal amžių, bet ne arčiausias
pagal pažiūras brolis. – Na, pamelavo šį bei tą tuose savo
dialoguose, padidino ar pamažino, o kuris čia iš rašančiųjų sako tikrą tiesą? Perverskit laikraščius, pasiklausykit seimūnų šnekų – pučia dūmus į akis susiriesdami.
Žinoma, vyresniojo brolio verčiau galėjo nejudinti – buvo
taip ar nebuvo, skundė jis ar neskundė, gal tik atsimušinėjo, išsisukinėjo – nelaisvė yra nelaisvė, negali reikalauti, kad alei vienas ir už grotų tupėdamas išliktų grynas
kaip krištolas. Čia gal labiau sąžinės, o ne kodekso reikalas.“ Jis pasimuisto, patyliukais apsižvalgo, ieškodamas
vietos, kur būtų galima prisėsti, nes kojos įsmilko. Jos ir
taip ne per galingiausios, o čia stovėk valandų valandas.
Jei dar ilgiau užsitęs, nueis ir pritūps ant tos Lituanicos
krašto, bet kol kas iš vietos nepasitraukia. „Aš būčiau
daręs kitaip, paprasčiau: sušaukęs visus tuos homikus į
būrį ir davęs pauostyti to gyvsidabrio... – jis net sukikena, vaizduotėje išvydęs čiaudinčią ir kosinčią minią, bet
tuoj pat gauna niuksą į pašonę ir apsiramina, o mintys
tuo tarpu plast, plast – išsisklaido. – Žodžiu, Paulius šiek
tiek pasiankstino ir pasikarščiavo. Reikėjo elgtis ramiau,
ir pasitarti galėjo, būčiau tikrai pataręs ir parėmęs, ir laidotuves pagal nuopelnus surengęs.“
„Nesinorėjo gaišti laiko, – plaikstosi daktaro mintys, – galima buvo rimtai užsiimti ir taikiai sutvarkyti tą
brolišką reikalą, bet nemaniau, kad viskas taip staigiai ir
taip dramatiškai ims plėtotis. Jiedu nuo seno kaip šuo su
kate vienas kitam dantis rodė, bet kad už gerklės griebtų kuris nesitikėjau, o išėjo nei šiaip, nei taip... Vis dėlto
mistikos čia šiek tiek per daug – realybės stygius teisybės ir teisingumo nepadidina ir neatkuria. Artimiausia
ateitis turėtų parodyti, kas iš tikrųjų buvo teisus. Paulius
ir taip nebūtų ilgai tempęs – per daug buvo įsivažiavęs:
saiko jausmas niekada niekam nekenkia. O dabar kaip
yra taip yra, nieko neveiksi – jei būtų kas pasiūlęs, ir prakalbėlę būčiau pasakęs. Nemažai bendradarbių ir visai
svetimų bei nepažįstamų esu padėjęs palaidoti, o čia vis
dėlto savas.“
Rudens vakaras pamažu merkiasi, rūkai tankėja, bet
monumentui tai tik į naudą – apsigaubia lyg aureole, lyg
šydu ir dar labiau supanašėja su burlaiviu, tad ir trauka
darosi intensyvesnė. Vis dėlto kai kurie skystėjančią minią palieka, užtat randasi naujų, ypač tokių, kurie apie
renginį nieko nebuvo girdėję. Jie braunasi artyn, pusbalsiu teiraujasi, aiškinasi, kuštasi. Jaunesnių kartų istorijos
žinios, ypač apie pokario įvykius Lietuvos kaime, tebėra
ne itin išsamios. Galėtume pasakyti, kad visai jų nėra,
nes domėjimasis jomis kažkodėl yra dingęs, tarytum
pusšimčio metų tarpsnis nebūtų buvęs visavertis – okupacija, ir tiek. Beveik tuštuma, arba niekas. Šiaip ar taip,
dabar ta properša užpildoma – pro šį monumentą praeiti
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nemačiomis net ir didiesiems indiferentams nebus labai
paprasta: atsirado kažkas nauja, netikėta, nelaukta. Ir
žiniasklaida turės darbo, žinoma, jei panorės skelbti patikrintą ir patikimą informaciją.
„Druskinės nėra, – staiga dingteli vyriausiajam, –
vien patarkavimas be žaizdos pabarstymo tinkamo efekto nesukelia. Nei emocinio, nei psichologinio: sėdmenys
privalo būti ir išakėti, ir sodriai apsėti, tik tada egzekucija darosi tikrai efektinga. Indą būtinai reikės atnešti ir
įkomponuoti. Tomui teks duoti velnių – neapsižiūrėjo,
o save istoriku laiko. Leonui gal ir galima būtų atleisti, tas mažai ką prisimena, nors ta frazė „Lusai siautėja,
zmonės, slėpkitės“, ištarta jo bene 1948-ųjų rudenį buvo
tapusi folklorine ne tik Vyturių namuose, bet ir visame
kaime. Reiks užsirišti mazgelį, kad nepamirščiau tos
priemonės.“
„Keista, šitiek metų praėjo, o jie negali apsiraminti ir iki galo visko išsiaiškinti, – mąsto jaunylis. – Karas, karas, karas. Galėjo, rodos, pakakti tų muštynių.
Labiau persūdydavo, žinoma, Paulius. Gal ir pavydas
savo vaidmenį suvaidino – beveik vienmečiai, o garsas
sklinda skirtingas. Tam reikalui ir tos knygos prireikė.
Triukšmo šiokio tokio kilo, bet kad daugiau ko būtų ji
pridėjusi, tai nelabai... Įveikti visos neįveikiau, bet kai kurie skyreliai visai nieko, ypač apie tas išdavystes. Brolio
nereikėjo liesti – kiekvienas savaip supranta savo kaltę
ir nekaltumą – ne mes teisėjai. Paulius, žinoma, visada
buvo teisingausias ir švariausias, nors iš tikrųjų...“ – jis
užsimerkia ir pamėgina užsimiršti. Ir į minią įsimaišius
įmanoma atsipalaiduoti ir pailsėti. Tokio amžiaus sulaukus, tai labai svarbu. „Skaičiau su malonumu, nors
patikėti kai kada ir nebuvo lengva – persūdyti nereiktų,
o kai ką pabraukius, įspūdis tik sustiprėtų. Gramatika ir
stilius man nelabai svarbu. Ir faktai būtų pravertę, ypač
apie tą rektorių, bet Pauliaus juk nepamokinsi, jis žinių
ir išminties aruodas, o pasirodo...“
„Neskaičiau ir neskaitysiu, nes ir taip žinau, kas ten
rašoma. Ir kaip rašoma, irgi nujaučiu. Gaila būtų laiko.
Kai pasirodė recenzija, net apsidžiaugiau – visos mano
nuojautos pasitvirtino. Ir apie Pauliaus sveikatą esu tos
pačios nuomonės – derėjo kur kas anksčiau susirūpinti,
gal net per prievartą gydyti, deja, nebuvo kam...“ – daktaras apsidairo ir pamato, jog prie monumento yra likęs
vos ne vienas. Tik vyriausiasis Augis, matyt, jo lūkuriuoja, o visi kiti, net ir moterys, dingę.
„Nėra jokios prasmės kalbėti apie brolišką tribunolą, – rikiuoja mintis vyriausiasis, – jei minutės kitos pastovėti ilgiau prie paminklo ir pamąstyti apie solidarumą, istoriją, aptarti dabartį ir ateitį jie neturi laiko. Net
dvejeto pritarimą būtų buvę gauti sunku. Ir ne dėl to,
kad broliai būtų mėginę kišti galvas į smėlį. Svarbiausią
vaidmenį šioje dramoje atlieka ne jie... Kaip ir visuose
mūsų giminės reikaluose.“
„Nesitepk rankų, – pasakė Kristutė, – ir šventas dalykas. Kas ten ką išdavė ar neišdavė – ne mūsų reikalas.
Ačiū Dievui, mes nieko neišdavėm, nieko nepardavėm,
nekariavom, net nosies neįkišom, kur nereikia, tai ir
šiuokart nekaišiokim pirštų tarp durų...“ – „Nežinau, ar
ji taip labai teisi, bet su moterimis juk nepasiginčysi“, –
dūmoja jaunesnysis, pamažu toldamas nuo postamento.
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„Žiūrėk savęs, – pasakė Elena, – tokiame amžiuje nepašokinėsi. Jei jau labai reikia kokios akcijos, lai pasirūpina jaunesnieji. Bendrame reikale jų ir indėlis mažesnis,
o tu juk niekam nesi skolingas...“ – „Nesu, žinoma, nesu,
bet jei gerai pagalvoji...“ – „O tu negalvok, pasistenk pamiršti.“ Šis brolis šiek tiek susinervina, nes yra arčiausiai tų vyriausiųjų, todėl ir anų reikalai jam turėtų būti
aktualiausi, bet ir savųjų pamiršti juk neįmanoma, o dėl
sveikatos, Elena tikrai teisi. Istorijos pakreipti neįstengė
net kur kas didesnės nei mūsų tauta.
„Prašmatnius šermenis ir laidotuves buvo galima iškelti – su varpais, su kunigais, net arkivyskupas nebūtų
atsisakęs palydėti, jis vertina rezistentus, – mintija Irutė, – bet dabar išėjo, kaip išėjo... Nei prie vieno, nei prie
kito dėtis tuo tarpu neleisiu, nors ir žinau, kurion pusėn
tavo širdis linksta. Vieną paremsi, kitas supyks, su kitu
susidėsi, pirmasis bus nepatenkintas. Būk neutralus, o jie
ten kaip nors išsiaiškins. Jei paklaustų mano nuomonės,
pasakyčiau, kad abu yra neteisūs. Politika – šūdinas reikalas, verčiau nekišti nosies...“
„Mano šeimoj bobos didelio vaidmens nevaidina –
finansai mano rankose, politika taip pat, – mąsto daktaras, – neblogai nutuokiu, kas teisus, o kas ne, bet prasidėti su tais tribunolais neturėjau ir neturiu noro. Ir laiko
taip pat. Profesūra dar nepatvirtinta, dekanate rūpesčių
iki kaklo, o čia užsiimk niekniekiais. Numanau, kad ir
rezultatas būtų niekinis...“
– Vis dėlto apmaudu, kad Pauliaus nėra, – ištaria jis

R i č a r d o Ši l e i k o s nuotrauka

66

lyg sau, lyg kažkam kitam. – Jei būtume susirinkę visi,
būčiau pakvietęs kavos, o dabar išsilakstė kas sau lyg
žydo bitės, tikra nesąmonė...
– Užtat monumentas yra, – atsiliepia vyriausiasis, –
fantazijos ir realybės simbiozė, ateities gerovės garantas.
– Nors mūsų Paulius buvo tik kuopos seržantas.
– Nežemink kovotojo, mažų mažiausiai jam derėtų
suteikti vyresniojo leitenanto laipsnį, nors vargu bau ir
tai jam įtiktų. Pulkaunykas būtų kaip tik.
– Jei jau apie laipsnius pradėjom, galėtume paimti
bent po vieną bendrai ir po porą atskirai...
– Kodėl po vieną, kodėl atskirai, juk mudu čia
dviese.
– Kažkada sudarėm visą grandį, tėvą į priekį pastatę.
– Aname tūkstantmetyje, kai teko grumtis su okupacija.
– Su laisve, pasirodo, grumtis netgi sunkiau.
– Gal Pauliui ten ir ramiau – nereikia grumtis, o mudviem, matyt, dar teks su ja pasigalynėti.
– Dar nežinia, kaip ten iš tikrųjų yra: ramiau ar neramiau... Bet, prieš išspręsdami ginčą, pagerbdami išėjusius, išgerkime kavos.
– Nepamiršdami savęs. Prisisegsime prie krūtinės
po didvyrio žvaigždę ir pakelsime laipsnius. Dėl tokio
įžūlumo gal niekas nesupyks. Juk vis dėlto šventė – ne
kasdien atidengiami paminklai giminei, nors ir draskomai prieštaravimų. Beje, būdingų visai tautai.
Ir jiedu sutartinai pasuka į kavinę.
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III. Dare il gambetto
Laisvės aikštė ir kvartalas apie ją susibūrė tada, kai apylinkių kaimai ir miesteliai ėmė jungtis prie sostinės. Čia
buvo pastatyta kelios dešimtys daugiabučių namų, ištiesintos ir išgrįstos gatvės, bet pramoninių kompleksų,
laimė, neatsirado. Kvartalas, esantis atokiau nuo centro,
liko toks pusiau kurortinis, pusiau miegamasis, ramus ir
jaukus megapolio priedėlis. Iki tol gana apleistos ir miestui nelabai reikalingos aikštės svarba išryškėjo Sąjūdžio
priešaušryje, kai čia pradėjo burtis kitaminčiai. Iš pradžių gal ne aikštėje ir ne viešai, o aplinkiniuose daugiabučiuose ir privačiuose kotedžuose, kur nuo seno kūrėsi
menininkai, mokslininkai ir kiti šviesuoliai – jie tais laikais centre buvo nepageidaujami. Grupelės ir būreliai, o
dar anksčiau tik po vieną kitą susieidavo tai viename, tai
kitame kvartalo kampe užsiglaudusiame name ar bute.
Ano amžiaus devinto dešimtmečio pabaigoje, politinei
atmosferai kaistant, tų besirenkančiųjų ir besiburiančiųjų daugėjant, butuose ir nameliuose šurmuliuoti darėsi
ankšta, todėl būreliai vienas paskui kitą pradėjo eiti į
aikštę, sėdinėti ant suolelių, gulinėti ant vejos, stoviniuoti
prie senosios fontanvietės. Pertvarkos bangai dar labiau
įsisiūbavus, tų ateinančių ir atvažiuojančių vis daugėjo,
kalbos vis garsėjo, kol galų gale pradėjo formuotis kolonos, iškėlusios virš galvų tautines vėliavas ir šūkius,
reikalaujančius laisvės.
Iš šios aikštės į centrą pajudėjo pirmoji Sąjūdžio
banga.
– Pinigai nėra labai dideli, todėl būčiau įstengęs
apsimokėti, bet vekseliai buvo netikri, Pauliau, todėl są
skaitą atmečiau.
– O į specialųjį archyvą ar buvai užsukęs, ten būtum
aptikęs savo parašą, jis nėra suklastotas, todėl privalėjai
atsiskaityti.
– Tie popieriai neturi vertės, nes pagaminti prieš
mano laisvą valią, jų nepripažįstu.
– Jie tavo ranka rašyti ir pasirašyti, viskas tikra, kaip
tu sakai, autentiška.
– Prievarta taip pat buvo tikra: areštas tikras, kalėjimo kamera, grotos tikros, noras gyventi tikras, o visa
kita pramanyta. Tu juk viską puikiai žinai – iš ten tau net
aiškiau turėtų matytis.
– Tu visada buvai silpnas, Augi, skystakelnis, nepasirengęs kovoti.
– Aš buvau pasirengęs gyventi. Mylėti ir dirbti: auginti vaikus, statyti namus, projektuoti fabrikus.
– Jiems projektuoti, jiems statyti, okupantams...
– Mes gyvenome, Pauliau, pats žinai, nepaisydami
visų okupacijų...
Vyriausias iš brolių, Augustinas, dabar beveik kiek
vieną dieną užklysta į aikštę. Ne visada sąmoningai ar
planuotai, dažniausiai atsitiktinai išėjęs pasivaikščioti ar
į krautuvę apsipirkti. Netgi išvažiavęs į užmiestį dviračiu, grįždamas stabteli minutei kitai prie paminklo. Ir
visada su broliu ilgiau ar trumpiau pasikalba, padiskutuoja, kartais gana karštai. Jei gyvi būdami būtų taip susėdę ir išsišnekėję, gal viskas būtų susiklostę kitaip. Bet
tarp jų kažkas visada stovėjo. Nuo pat mažumės. Koks
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slenkstis ne slenkstis, kokia pertvara ne pertvara, o gal
net gilus gilus griovys, kurio nė vienas neįstengė peržengti. Gal net nesistengė, tikėdamiesi, kad tie dirbtiniai
kliuviniai kada nors savaime išnyks. Vyresniajam atrodė,
kad mažasis nosį riečia, juokingai pučiasi, priekabių ieško, todėl nuolat jį tenka tramdyti, įniršį malšinti, sodinti
į savo vietą. Jaunesniajam viskas regėjosi priešingai – jau
vien tai, kad jam lemta būti antruoju, tai yra mažesniu
ir menkesniu, yra nepateisinama nelygybė. Vadinas,
tokiai diskriminacijai panaikinti reikalinga kokia nors
kompensacija, deja, jos niekas nesirengia išmokėti, lyg
tai būtų savaime aiškūs ir toleruotini dalykai. „Būsiu ne
aš, jei neįstengsiu nušluostyti jam nosies, – pasąmonėje
nuolat tūnojo tokia nuostata, nors ir ne dažnai išsakoma
garsiai, – visada ir visur būsiu didesnis ir stipresnis už
jį.“ Net ir tada, kai atsirado keletas dar jaunesnių ir silpnesnių, neišnyko tas vyriausiojo dominavimas. Jam ir
raštai, ir skaičiai lengviau paklusdavo, todėl jaunesnysis
nėrėsi iš kailio, kad vyresnįjį aplenktų – kalė užduotis,
iki išnaktų sėdėdavo prie formulių. Ir pasiekė savo – baigiamųjų egzaminų pažymėjime Pauliaus balai buvo geresni nei Augio. Bet tai suaugusiems ir broliui nepadarė
didelio įspūdžio, todėl jį dar labiau suerzino. Tik motina
šiek tiek apramino, sakydama, kad subrendęs jis aplenks
visus, nes yra gabus, darbštus ir užsispyręs. Tik kiek ilgai
teks laukti tos valandos?
– Tu nepažinai meilės, Pauliau, aš jau nekalbu apie
erotiką ir seksą, kuris tau taip pat nebuvo pasiekiamas.
– Aš pažinau Dievą, aš išpažįstu Amžinybę, kurią
tu visada niekinai.
– Vadinas, tu garbinai Tuštumą, kuri yra Niekis, todėl buvai ir esi toks nepermaldaujamai piktas.
– Visos mano maldos buvo išklausomos, į prašymus
atsižvelgiama.
– Nes tu kalbėdavaisi pats su savimi. Apmesdamas
ir atausdamas tais pačiais siūlais.
– Mano maldos yra atėjusios iš amžių glūdumos,
jos buvo aprobuotos aukščiausiųjų Bažnyčios hierarchų,
todėl jos nesunkiai pasiekdavo tikslą.
– Man labai nesmagu tau apie tai kalbėti, bet tavasis tikėjimas tebėra nepasiekęs pagonybės lygio. Stabai
atsirado vėliau, iš pradžių buvo garbinama bauginanti
erdvės tuštuma.
– Amžinybė nėra tuštuma, amžinybė yra amžinybė.
– Man ji pasibaigs su mirtimi, tau gal atsitiks kitaip.
– Mudviem visada viskas buvo kitaip.
– Labai apgailėtina, bet tai – tiesa.
Aikštės rekonstrukcijai leidimą gauti buvo nesunku,
nes viskas jau buvo parengta prieš keletą metų, tik dėl
paminklo idėjos vis netilo ginčai. Vieni siūlė supermodernius, kiti priešingai – superkonservatyviai patriotiškus projektus, o idėjiškai neutralūs siūlymai dažniausiai
atrodydavo apgailėtini, meniškai neišbaigti, bedvasiai.
Metų metus sutaikyti nuomones ir rasti kompromisą niekaip nesisekė. Augio ir jo bičiulio Medardo pasiūlytam
projektui taip pat ne iš karto buvo pritarta, vis dėlto savivaldybės komisijos narius pagaliau pavyko įtikinti, kad
optimalesnio varianto surasti nepavyks: čia modernybė
ir istorija vienoje vietoje ir viename daikte. Partizaninis
karas nėra prikišamai demonstruojamas ir propaguoja-
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mas, bet ir neužmirštamas – daržovių trintuvė nepaneigiamas argumentas. Jeigu vėlesnėms kartoms tokie faktai nėra žinomi, būtina apie tai kalbėti, aiškinti, ir taip
priartinti istoriją prie šių dienų. Kita vertus, tas priartinimas nėra primityvus ir tiesmukiškas, jis meniškai motyvuotas ir net dokumentuotas, žodžiu, ideali simbiozė.
Užuomina apie Lituanicą taip pat nėra beprasmė, ji primins apie kitų fabrikų, visos šalies lengvosios pramonės
sunaikinimą – suvirpins tautinę savimonę, padės atremti
dabarties iššūkius. Visuomenė ir valstybė negali tūpčioti
vietoje, ji privalo veržliai irtis į priekį. Taikos frontui taip
pat reikalingi ginklai.
– Jeigu jau užsiminei apie frontą ir ginklus, tai štai
ką tau, Pauliau, dar kartą sakau: tu persistengei, nebuvo
jokio kareivio, nebuvo jokio šautuvo. Ir apskritai kam
visa tai tau dabar reikalinga?
– Buvo ir kareivis, ir šautuvas – aš visada kariavau.
– Kariavai, sutinku, bet šautuvo rankose neturėjai.
– Aš priesaiką daviau, ginklą bučiavau...
– Bučiavai, bet taip ir neiššovei, nes jie tave supakavo ir uždarė.
– Aš jiems to niekada neatleisiu.
– Už tai, kad buvo išgelbėta tavo gyvybė?
– Niekas jų neprašė, kad kas ką gelbėtų.
– Prieš pusę amžiaus tavo palaikai būtų užkasti kur
nors Balandinės pakrūmėje.
– Bet ir jų būčiau ne vieną patiesęs.
– Jų vis vien būtų daugiau likę.
– Tai dar nežinia, kieno daugiau, kieno mažiau.
– Jei priešas toks stiprus, kad neįmanoma jo įveikti,
privaloma su juo susitarti.
– Bailių filosofija. Žinau, kad tu visada jų pusėje
buvai.
– Aš niekada nebuvau kvailių pusėje.
– Buvai išdavikų pusėje.
– Tu ir vėl nori susipykti, Pauliau, verčiau baikim tas
šnekas. – Ir jis, sėdęs ant dviračio, nuvažiuoja.
Aikštė ir paminklas mieste tebekelia daug kalbų ir
net aistrų. Vieni ją giria ir net liaupsina, girdi, tai pažangiosios minties ir modernios formos sintezė, įrodanti,
kad menas nemirė, kad jis gali ne tik paliudyti, bet ir
įprasminti istoriją. Kiti priešingai – peikia ir niekina, o
paminklą, riogsantį ant vaizdingo Vilnelės skardžio, lygina su iš VE K S laikų likusiu Vamzdžiu ar jau sunykusiais Kalneliais. Radikalesnieji ypač piktinasi ta trintuve,
laiko ją pasityčiojimu iš ginkluotos rezistencinės kovos,
todėl statinį ragina griauti, kai kas net kėsinasi susprogdinti. Aikštėje neperstojus būriuotis publikai, nerimstant
ginčams, tai pastebi ir spauda. Vieni leidiniai palaiko vieną pusę – pasakoja rezistentų gyvenimo istorijas, aprašo
žygius, mūšių scenas, aptaria jų reikšmę tautos išlikimui,
kiti priešingai – partizaninį pokario karą laiko klaida, kai
buvo sunaikinta ne viena jaunimo karta, tauta neteko
didelės dalies geriausio genofondo. Pralaimėjimas, girdi, buvęs užprogramuotas iš anksto, todėl nebuvę jokios
prasmės priešintis. Ant paminklo postamento esantis įrašas taip pat pateikia ne vieną mįslę: buvo ar nebuvo toks
partizanas Čvyrinas, gyvas jis ar miręs? Partizanas jis ar
ne partizanas, gal tik koks apsišaukėlis šarlatanas? Kur
jo kapas, jei čia tik užuomina apie kažkokias nuolaikas?
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Kokius darbus jis nuveikė, kokius žygius atliko, jei net
paminklo nusipelnė? Dėl tokių prieštarų ir prietarų aikštė niekada nebūna tuščia – nuolat čia kas nors būriuojasi, šurmuliuoja, o savaitgaliais dažnai tampa panaši į
Atgimimo laikų Haid parką: sakomos kalbos, skamba
dainos, kartais net pasistumdoma, susikimbama už krūtų. Kritikuojama Vyriausybė, peikiamas Parlamentas,
ginčijamasi dėl šalies ateities. Žinoma, čia renkasi daugiausia tie, kuriems kažkada nepavyko įkurti partijos,
patekti į Seimą ar Vyriausybę, įgyvendinti savo idėjos.
Aikštėje (nebūtinai prie paminklo) galima sutikti kadaise
garsėjusių asmenybių, bet paskui kažkodėl nustumtų į
šoną ar šiaip nusisukusių nuo svarbiausio šalies kurso.
Ypač šią teritoriją mėgsta vadinamieji separatistai – čia
jie gali išlieti visas nuoskaudas. Politiniuose ir ekonominiuose debatuose neretai išgirsi tariant tokius šalių
pavadinimus kaip Butanas, Singapūras, Kipras. Nesvarbu, kad besiklausančių tik vienas kitas, nes priešingame
aikštės kampe plaikstosi raudonos vėliavos, ten buriasi
kraštutiniai kairieji, ten sakomos kur kas aštresnės kalbos, girdisi revoliucingesni šūkiai. Per didžiąsias tautines ir valstybines šventes aikštę užima darnios radikalų
bei skustagalvių gretos. Uždraudus jiems mitinguoti ir
žygiuoti Prospektu, jie čia pasijunta tikrais šeimininkais.
Negalėtum pasakyti, jog paminklas juos žavi – dažniausiai jį pridengia vėliavų ir plakatų šilkas, geriausiu atveju
į jį nekreipiama dėmesio. O kai vienos šventės rytą ant
skulptūrinio viršutinio lankelio atsirado nešvarios apatinės kelnaitės, prie jo teko skirti budėtoją. Iš pradžių tai
darė savanoriai, bet paskui į šį reikalą buvo įtraukta ir
savivaldybė. Mat jai buvo priminta, kad už Jurgio Mačiūno postmodernius šūdniekius buvo pakloti milijonai,
o čia vis dėlto nacionalinės reikšmės objektas, o pinigai,
palyginti su anais – tik trupiniai.
– Nesitikėjau, Pauliau, kad tau taip pasiseks, bet vis
dėlto džiaugiuosi, nes esu pirštą pridėjęs ir aš.
– Kitaip ir būti negalėjo, žinojau, kad taip baigsis.
– Iš tikrųjų tai – absurdų absurdas, ar ne? Pats, manau, dabar jau supranti, kad, išleisdamas knygą, padarei
klaidą. Iš ten juk aiškiau matosi...
– Pavydas. Tu visada buvai skaugis.
– Tau, Pauliau, tikrai nepavydėjau, tu apsirinki.
– Aš niekada neklydau ir neklystu.
– Čia ir yra didžioji tavo nelaimė.
– Aš niekada nieko neslėpiau, tai tu visada buvai
slapukas.
– Šiandien mudu vėl nesusikalbėsim. Gaila, kad tu
negali matyti vaizdų, rodomų ekrane, tada tau daug kas
paaiškėtų.
– Man senų seniausiai viskas aišku.
– Tu nepataisomas, Pauliau. – Ir neatsigręždamas
nueina.
Oficialaus pripažinimo ir vardo nei paminklui, nei
aikštei valdžia vis dėlto suteikti nesiryžta, bet tai išeina
aikštei ir monumentui į naudą – garsas toliau sklinda.
Nuo Atgimimo laikų jai prigijęs Laisvės terminas nepraranda prasmės ir šiais laikais. Aplinkiniai gyventojai, ypač verslininkai, tokia situacija patenkinti, net trina
rankas. Atsiradus kvartale ekskursijų vertam objektui,
pagausėjo lankytojų, įsikūrė daugiau darbo vietų ne tik
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aikštės aplinkoje pridygusiuose kioskuose, padaugėjo
svečių kvartalo restoranuose ir kavinėse, lengviau tapo
verstis viešbučiams, net knygynai ir galanterijos krautuvėlės pasijuto dažniau lankomos – apyvarta suaktyvėjo. Anksčiau gerokai primirštas ir apleistas rajonas
pastaraisiais metais ėmė staigiai jaunėti, gražėti, puoštis.
Mažesnieji namukai pasidažė fasadus, o didesnieji daugiabučiai pasikeitė langus, įsistiklino balkonus. Žinoma,
atsiranda ir priešginų – tai jiems triukšmas per didelis,
tai šiukšlių tų sueigų dalyviai per daug palieka, tai mitinguotųjų šunys vaikus išgąsdina.
– Atleisk, Pauliau, bet kitaip pasielgti aš negalėjau, tu
buvai peržengęs visas ribas, broliai taip nesielgia.
– Visada viską dariau teisingai, pagal sąžinę.
– Iš tikrųjų ne aš tau, o tu man likai skolingas.
– Nei tau, nei man, tu lieki skolingas Lietuvai.
– Žinai, Pauliau, su Lietuva aš kaip nors susitarsiu
pats, be tavo pagalbos.
– Tėvynė visų mūsų reikalas.
– Tas ir yra, kad ne visų – kiekvienas turi savo tėvynę, o tu norėjai ir turbūt tebenori prichvatizuoti manąją.
– Ji viena visų, o ne tik mano ar tavo.
– Tas ir yra, kad ji viena, bet ne visiems vienoda.
Mano ir tavo Tėvynė – skirtingos šalys.
– Tai tu ir esi svetimšalis.
– Ir vėl mudu nesusišnekam: tu viską matuoji vienu
matu, o mūsų net ūgiai skirtingi.
– Aš už tave aukštesnis.
– Tu taip manai, nors iš tikrųjų yra priešingai.
– Tu visada siekei mane pažeminti.
– Visada siekiau, kad per daug neišsiaukštintum,
neužsimotum ne pagal galimybes.
– Jau sakiau: visada buvai silpnesnis.
– Silpnesnis nereiškia blogesnis.
– Skystakiaušių niekada nemėgau.
– Mūsų stiprybes ir silpnybes kada nors įvertins
kiti...
– Istorija jau įvertino.
– Man padedant... Iki kiti karto, Pauliau.
Daržovių trintuvės reikšmė pasipriešinimo kare arba
kitaip dar vadinamame išsilaisvinimo judėjime iki tol nebuvo tinkamai aptarta. Tiesą sakant, niekaip nebuvo vertinta – lyg jos ir nebūtų buvę. O ji buvo ir veikė. Žinoma,
ne pati savaime judėjo ir darė kokius nors veiksmus – nė
vienas ginklas savaime nešaudo, nesprogsta, kitaip tarus, nežudo ir nenaikina. Reikia rankų ir protų, reikia
valios, kuri juos užprogramuotų, nukreiptų, padargintų – paspaustų gaiduką ar pedalą, įjungtų srovę, parašytų įsakymą. Daržovių trintuvė ne žudymo ir naikinimo, o
perspėjimo, tai yra auklėjimo, įnagis. Ji net nenaudojama
veikia – vien žinojimas, kad gali būti nutarkuotas ir pasūdytas, daro teigiamą įtaką aplinkai. Ypač tiems neapsisprendusiems arba ne tvirtai apsisprendusiems, kurion
pusėn pasukti – priešų ar savų. Suprantama, pakliuvusi
į kerštininko rankas, ji gali tapti kankinimo ir žeminimo
priemone, bet ir vėl – nei su ja užmuši, nei nušausi, nei
sužeidimai rimtą pavojų gyvybei sukels. Per savaitę ar
dvi net nesigydydamas pasveiksi. Nebent iš išgąsčio ar
panikos silpna širdis galėtų stabtelti. Bet per partizaninį
karą tokių mirtinų incidentų lyg ir nepasitaikė. O nuo
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šaunamųjų ir sprogstamųjų ginklų lavonai skaičiuojami
ne šimtais ir ne tūkstančiais. Ir ne tik suaugusiųjų, bet
ir vaikų. Ir ne tik kaltų kalčiausiųjų, bet ir visai niekuo
dėtų varguolių. Vadinas, daržovių trintuvės reikšmė ir
galimybės ir šiandien nėra visai nunykusios. Nereikėtų
kreipti dėmesio, kad tos pasaulio garsenybės į ją šnairai
žiūri – su tarka prieš tanką. Beje, yra ir tokių, kurie žavisi
tautos išradingumu ir narsa.
– Broliškas solidarumas, Pauliau, yra bene svarbiausias dalykas visais laikais, ne tik karo atveju.
– Su homo sovietikais aš nesibroliauju.
– Atrodo, kad tu iki šios dienos nesuvoki, kas tai yra.
Tavyje okupacija taip įsitvirtino ir užsikonservavo, kad
net persikėlus Anapus tave lydi.
– Nebuvau ir nesu Konservatorių partijos narys, tik
rėmėjas.
– Tu buvai ir esi svarbesnis nei narys, tu – jos siela,
idėja.
– Neprieštarauju, čia tu teisus. Jeigu jie visi įsijaustų į tikrą konservatyvumą, visuomenė ir valstybė visai
kitokios taptų.
– Sufašistėtų.
– Kvailas fašistas vertingesnis už protingą socialistą
ar liberalą.
– Nepartinis protingas, tavo manymu, negali būti?
– Gal ir galėtų, bet nebūna.
– Kada nors gal bus.
– Man nereikia kada nors, man reikia dabar. Vakar
jau reikėjo, – dar prideda.
– Jeigu būtume andai pamėginę kalbėtis, gal būtume
suradę bendrą vardiklį.
– Jau sakiau: su homo sovietikais aš nekalbu, juos
niekinau. Naikinau ir toliau taip darysiu.
– Vadinas, nesusišnekėjom tada, nesusišnekam ir
dabar, tad bendros ateities nematyti.
– Aš visada niekinau kolchozus ir siekiau atskirumo
ir individualumo.
– Ir esi, ir būsi... Negi ir nusitarkavęs užpakalį nepasigydei? – Šiek tiek atsitolinęs dar mosteli ranka, bet
atsako nesulaukia. – Vis dėlto kada nors dar užsuksiu.
Šiaip ar taip, broliškumo pradžia ta pati – tėvai ir tėvynė.
Bet neužsuko. Tie pokalbiai pradėjo jį nervinti ir
erzinti. Stengėsi visa tai pamiršti, ištrinti iš praeities ir
dabarties. Vis dėlto niekas neišsitrynė. Ir knygos nesudegino, nors buvo ketinęs tai padaryti. Lyg nejučiomis,
lyg atsitiktinai ji vis pasipainioja jam po akimis. Paėmęs
pavarto puslapius, dar kartą peržvelgia nuotraukas, bet
minklės įminti nepajėgia. Gal ir nelabai stengiasi – galėjo
ką nors pakoreguoti ar negalėjo? Ką dar šiuo metu gali
nuveikti? Žino tik viena: kitos gimimo datos įrašyti negalėjo ir negali. Nei į savuosius, nei į brolių dokumentus.
Ir vis dėlto jaučia, kad kažkas čia ne taip: kodėl jam, o
ne kam kitam vis išrašomi kokie nors popieriai – skolos
lakštai, vadinami vekseliais, padaromi nuosprendžiai ir
apkaltinimai, dėl kurių tenka teisintis ar net atgailauti.
Gal čia kokia Gamtos gudrybė – priminimas, kad nuolat
lieki jai skolingas. Ir už gimimą, ir apskritai už leidimą
čia būti, už gyvenimą. Kad ir ką darytum, atsikratyti jų
neįmanoma: išperki vienus, išrašomi kiti. Gal tas Paulius
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Čvyrinas apskritai ne asmuo, o tik simbolis, vis kurpiantis naujas apkaltos bylas.
– Broli, – lyg ne jis, o kas kitas, esantis už jo būtų ištaręs tą žodį, lyg ne jis pats, o kažkas vietoj jo būtų atėjęs
prie paminklo į aikštę. Daug daug metų nei vienas, nei
kitas nebuvo vartoję tokio kreipinio, – dabar tu gali būti
atviras, nes viską matai ir žinai, kaip yra buvę – kiaurai
skrodi mūsų būvį. Aš nesakau, kad nė karto nesuklydau, kad visada buvau kilnus ir stiprus. Anaiptol. Visko
būta, bet pripažink, kad manyje gero kur kas daugiau nei
blogo. Na, ar ne tiesa, a? Tyli, neatsakai? Matyt, iš tikrųjų tame tavo danguje tokia pat velniava kaip ir žemėje,
kurią esi, oi, kaip apdergęs. – Ištraukęs knygą iš rankinės, pamostaguoja virš galvos lyg vėliavėle per Sąjūdžio
mitingą. – Tai blogas, labai blogas ir nevykęs projektas,
Broli – nieko kvailesnio tau atsitikti negalėjo: pats pakišai sau koją. Itališkai ši frazė skamba maždaug taip: dare
il gambetto. Reikia sumanaus ir didžio lošėjo, kad toks
triukas pavyktų ir partiją išloštum. Negi tu nežinojai ir
iki šiol nežinai, kad toks nesi? Apsimetei žinąs, vaidinai
suprantąs ir išmanąs daugiau už visus kitus, o iš tikrųjų
buvai ir likai šarlatanas. Knygų rašymo, politikos rebusų sprendimo... Žaidimo, kurio nemoki, kurio net taisyklių neperkandai, pradėti niekam nepatariu, o ypač tau,
Broli. Žinau, žinau, kad tu neprašei ir neprašai mano
patarimų, bet būk geras ir tuo tarpu manęs nepertraukinėk. – Jis valandėlę patyli, lyg lauktų, ar brolis išgirdo jo prašymą. – Tu siekei per tris ėjimus paskelbti man
matą, o išėjo priešingai – save paguldei ant menčių. Visą
laiką šachavai ne tik mano karalių, bet ir visų tų, kurių
tu nemyli, o tiksliau – nekenti. Net nelabai suprantu, už
ką – gal todėl, kad jie gabesni už tave, kad jiems labiau
pasisekė nei tau.
Nutyla, pasklaido knygą, apsidairo, lyg vis dar lauktų kokio atsako ar ženklo, bet nesulaukia – aplink tyla,
tebekaraliauja žiema, todėl ir aikštė beveik tuščia.
– Tu padarei dar vieną kvailybę, Broli, – įvėlei į nusikaltimą garbingą profesorių. Juk žinojai, kad jis yra neįgalus. Apie savo negalę tu gal ir nepajėgei spręsti, bet šį
mokslo vyrą tu kasdien lankei ir matei, kaip jis atrodo,
ką veikia ir ką mąsto. Tiesą sakant, nieko jau nemąsto ir
nieko neveikia, tik būna ir tuo buvimu tu pasinaudojai,
juk tai daugiau nei kiauliška, žmogau... – Ir šį kartą jokio
atsako nepasigirsta.
– Tai jokie dialogai, ponai, – rikteli atsitokėjęs garsiai, lyg sakytų prakalbą miniai, ir ploja knyga sau per
šlaunį, – tai ištisas homo sovieticus monologas nuo pirmo
iki paskutinio puslapio. Visi iki vieno veikėjai kalba tuo
pačiu balsu, visi iki vieno žodžiai – dvasinis apsinuoginimas. – Jis vėl šiek tiek lukteli, lyg įtartų, kad šiuo momentu pasigirs šūksniai ar kitokia minios reakcija – pasipils
smūgiai ar šūviai, bet nieko tokio neįvyksta, todėl tenka
tęsti gerokai pažemintu tonu: – Tu buvai ir tebesi įstrigęs
aname laike: 1949-ieji tebėra tavo žvaigždžių metai. Tu
vis dar neprieini savo miško, neužsimeti ant peties savo
ginklo, neištari savo partizaninės priesaikos, negauni didžiosios užduoties, kurią įvykdęs, atkištum krūtinę, kad
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ant jos būtų užkabintas ordinas. Paskui pats užkoptum
ant pakylos ir iškilmingai pasiskelbtum tautos didvyriu.
Tu šitos valandos tebelauki, deja, ji seniai praėjo. Nuo
anų lemtingųjų – 1949-ųjų, iki kitų lemtingųjų – 2009-ųjų,
kai tu sumanei šį projektą, prabėgo lygiai šešios dešimtys. Per tą laiką ne tik pakito didvyrių mastai, bet išnyko daug dievų. Tavo Dievas taip pat mirė, bet tu ir tokio
įvykio nepastebėjai. Dabar ne tik tavo tauta, ne tik visa
Europa, bet ir visas pasaulis meldžiasi kur kas galingesnei personai nei tavo Trejybė – Mamonai. Negalėtum tarti, kad ir ankstesniais laikais šis dievas buvo bereikšmis.
Kur tau – jo valdžia ir galia visada toli siekė, bet jis iki
tol nebuvo pamynęs po padu viso pasaulio. Dabar gi jo
valdžia absoliuti ir visa apimanti. Jis užvaldė ne tik Žemės ir Kosmoso gelmes, prasiskverbė į kiekvieno Planetos gyventojo sąmonę, todėl samprotauti apie kokį nors
savarankiškumą, mažos tautos ar valstybės nepriklausomą egzistenciją yra iliuzija. Kovoti už tą individualumą
ir atskirumą – tikra beprotybė. Integracija – štai kas dabar
aktualu. Mažųjų išnykimas, įsiliejimas į didžiųjų visuomenių terpę. Ir juo jis bus greitesnis, juo intensyvesnis,
tuo bus geriau visiems... Bet gal aš jau per toli nuvažiavau, per plačiai užsimojau, – susigriebia jis ir valandėlę
mąsto, paskui vėl tęsia: – Tu metei man pirštinę, aš ją
pakėliau, todėl už pasekmes neatsakau – laižykis dabar
ten būdamas, kaip išmanai... Nebent galėčiau padėkoti
už tą naują kūrinio idėją – jis atsirado po tavo smūgio,
nors ir nemokšiško, bet pikto ir skaudaus. Gal tu tikėjaisi, kad jis bus mirtinas, apsirikai, brolau, nes man tai
ne pirmiena – didieji išpuoliai visada sukelia adekvačią
reakciją, išskelia kibirkštį. Atvirai šnekant, iš tavęs to nesitikėjau – galėjo kas nors kita ar kitaip būti, bet yra taip,
kaip yra... Nesu tikras, kad tu jau nurimai ir susitaikei su
naująja situacija, galbūt jau planuoji ką nors pasamdyti –
šiais laikais tokie atsiskaitymo sandėriai madingi. Ten
būdamas gali ką nors įkvėpti ar buvusia sava ranka dar
kartą grybžtelti, ką gi, nenori ramybės, ruoškis atsakui...
Tuo tarpu padariau, ką galėjau – faciant meliora potentes.
Dabar, kai viskas jau baigia išaiškėti, galėtume susėsti ir
broliškai pasibūti. Išsivirti kavos, pasišaukti jaunylius –
graži broliška kompanija susidarytų, ar ne? Bet tu tyli,
matyt, amžinai tylėsi. Būtum ne tu, o kas nors kitas, gal
prancūzas ar italas, jei ištartum tuos du žodžius: buvau
neteisus. Esu neteisus. Aš galėčiau pakartoti tą pat. Visa
mūsų brolija galėtų pakartoti tą pat. Bet nekartojame,
tylime, nes mes – ne europiečiai, mes lietuviškiausi lietuviai, todėl su visais ne lietuviais mums ne pakeliui. Būdami nepaperkami ir neišmokomi, žaidžiame neišlošiamą gambitą prieš visą Europą. Gal sakysi, esu neteisus,
vėl išversi viską išvirkščiai? Negi ir šios tavo gambito
pamokos nuėjo vėjais...
– Nepūsk miglos į akis, rašytojau, tikrasis žaidimas
tik čia, Amžinybėje, pradedamas. Mūsų patirtys – tik
nevykęs ar labiau nusisekęs jos žemiškasis gambitas.
Amen.
2013, kovas–balandis
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Vy t aut a s K i rk ut is

Velnių muziejus prie kelio
į šventąją Šiluvą

A

kmenys skęsta žolėje. Tačiau takai praminti. Matyti, kad žmonės
eina, žiūrinėja, bando suprasti, kas čia. Tarp eglių pasislėpusiame akmenyje iškaltas moters veidas, toliau – žvėrių figūros,
velniai, berniukas, iškėlęs ranką... Medžiai ir krūmai baigia nuskandinti
gerokai pavargusį ir aplūžusį malūną. Savotiška vieta, kurianti keistą
nuotaiką. Iš pradžių nesupranti, kur patekai. Siurrealistinis ansamblis.
Nykstantys akmenys, simbolizuojantys praeities, buvusio laiko irimą.
Aptrupėję paminklai...
Vičių kaimas – vos trys kilometrai nuo Tytuvėnų Šiluvos kryptimi
(Kelmės rajonas). Savamokslio skulptoriaus, tautodailininko Petro Stundžios sodyba. Buvusi, nes šeimininkas 1990 metais iškeliavo amžinybėn. Sodyba ir joje esančios skulptūros paliktos likimo valiai. Kol buvo
gyvas šeimininkas, čia mėgdavo užsukti maldininkai, keliaujantys į Šiluvą, atvažiuodavo fotografuotis vestuvininkai, sustodavo pasidairyti
pakeleiviai. Dabar nuo kelio net sunku pastebėti, kad seniau įdomios
sodybos būta.
Petras Stundžia tapė paveikslus, juos pardavinėdavo. Iš cemento
skiedinio lipdė primityvias skulptūras, jas įkurdindavo savo sodyboje,
kai kurias užkeldavo ant didelių akmenų. Ant didžiausio akmens vieta
buvo skirta pačiam Belzebubui.
Belzebubas – įdomus personažas. Vienų laikytas senovės Ekremo
miesto globėju, kitų – pragaro, demonų valdovu.
Visa sodyba ateityje turėjo tapti velnių muziejumi, raginančiu apsilankyti į Šiluvą keliaujančius maldininkus. Keistas derinys: Belzebu-
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bas, pragaro valdovas ir Šiluvos maldininkai! Tautodailininko
pokštas? Plačioje lietuvio sieloje telpa viskas: pagonybės ir
krikščionybės simbolika, dangaus ir pragaro valdovai, kasdienė gyvenimo buitis ir kūrybos polėkis... Toks, sako, buvo
ir Petras Stundžia.
Nesibaimindavo keliauninkai čia užsukti – su Belzebubu
susitikti, šeimininkui ranką paspausti, jo paveikslus apžiūrėti.
Mažesni velniukai, iškalti iš akmens ar išdrožti iš medžio, nutapyti ar nupiešti, turėjo apsigyventi mediniame vėjo malūne.
Čia užėję keliauninkai ir alaus išgerdavo.
Deja, 1990-aisiais savamokslis tautodailininkas paliko šį
pasaulį. Vis mažiau keliauninkų užsuka jo sodybon. Žolynuose skęsta skulptūros, griūva senasis malūnas, baigia sunykti
buvęs namas. Trupa prisiminimai ir betoninės skulptūros.
Tik Belzebubo galva kyšo, kviesdama žolėse surasti pasislėpusius kūrinius ir spėlioti apie jas sukūrusio žmogaus
gyvenimo vingius. Čia vieta, kurią dabar kiekvienas perskaitysime vis kitaip.

Naujosios Romuvos delegacija Vičiuose (grįžtant iš Stasio Stacevičiaus
atminimui skirto poetinio renginio Tytuvėnuose), 2013, rugpjūtis
RIČARDO ŠILEI K OS nuotraukos

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 3 , N R . 3 ( 5 8 4 )

K

n

y

g

o

73

s

A lg i ma nt a s Ly v a

Šaukiu Žaltį...
Knygoje Žalčiava Mindaugas Peleckis nagrinėja teogoninį
lietuvių mitą ir pateikia Žalčio prakeiksmo pasekmes. Autorius siekia reabilituoti Žalčio kultą, todėl jam tenka brautis per biblinių siužetų, Antikos sakmių, Mesopotamijos
legendų džiungles bei kitas tolimas, egzotiškas vietoves.
Mindaugas siekia išlaisvinti užblokuotą lietuvio pasaulėjautą, kad nusiraminimas ir atgaiva nepaliaujamai tekėtų
iš amžino, neužankančio šaltinio. Autorius ne tik preciziškai „sukalė“ faktus ir artefaktus, istorijos žinias, legendų
užuominas į darnią sistemą, bet ir pateikė drąsių, argumentuotų hipotezių bei prielaidų. Aišku, skeptikai gali
suabejoti tyrinėtojo drąsa ir pasiryžimu panirti į giliausius
Žalčio kulto segmentus. Todėl reikėtų priminti, kad lietuvių religinė praktika visada buvo susijusi su Žalčio garbinimu. Žalčio teogoninis mitas yra bendras visoms baltų
gentims ir ne tik... Pasakos Eglė žalčių karalienė personažai
yra gerai žinomi visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Valdovas
Žaltys mistiškai sulieja visas baltų žemes į darnią religinę
visumą. Bet darna buvo sugriauta. Sužeistas Žaltys paplūdo krauju, bet nemirė, nes Jis – Viešpats, dievaitis, todėl
tauta turi potencialią galimybę atsitiesti, pakilti, suklestėti.
Žalčiava – ko gero, vienintelė knyga, kurioje smulkiai nagrinėjama ne tik išorinė, bet ir vidinė Žalčio atstūmimo,
sužeidimo tragedija. Autorius pateikia tikslią, lietuvišką
traktuotę, nes kitų tautų interpretacijos (kad ir kokios būtų
palankios) niekada neatskleis baltiškos pasaulėjautos gelmių. Verta priminti, kad ši knyga nėra sausas traktatas,
skirtas siauram aukštakakčių rateliui. Žalčiava – tai knyga
visiems. Čia rasime daug šiandienos paralelių, dabarties
aktualijų ir opių problemų. Ši knyga yra mintijimo lūžis,
tauri pastanga sugrįžti į tradicinių požiūrių nesupančiotą,
priešinterpretacinę erdvę. Žalčiava pažadina didingą nuostabą, inspiruoja ieškoti naujų filosofavimo gairių. Baltų civilizacija nėra lokali, uždara, hermetiška, todėl Mindaugas
lietuviškos pasaulėjautos atgarsių ieško visur. Autoriaus
mąstymas krypsta į archajiškiausių klodų fenomenologiją, jis kuria naują, atvirą mokyklą, kuri padėtų suvokti
savo tautinę tapatybę. Pirmoji religinė reforma, mitologinis Žalčio nužudymas, buvo ne toks tragiškas kaip antroji religinė reforma, sunaikinusi šventvietes ir jų vietoje
pastačiusi mūrines bažnyčias. Mindaugas kelia nenuginčijamais faktais paremtą hipotezę – pirmoji, tikroji lietuvių religija buvo Žalčio garbinimas. Galime pasidžiaugti,
kad iki krikščionybės įvedimo mes turėjome dvi religijas.
Žalčio kultas neatsirado dabartinėje Lietuvos teritorijoje.
Galbūt jis atkeliavo iš Mesopotamijos, o gal dar iš toliau.
Mindaugas Lietuvą vadina Žalčiava. Deja, dingo Žaltys,
saugojęs tautą. Tačiau viltis sugrąžinti Žaltį dar gyva, nes
nepamiršta lietuvių istorija ir tautosaka. Bet kas nužudė
Žaltį, pasmerkdamas tautą kančioms? Ar egzekuciją atliko lietuviai ar pikti svetimšaliai? Autorius, remdamasis
faktais, teigia, kad žaltį nužudė, deja, savi... Lietuvių tauta
buvo tarsi iškastruota. Išdavystė prilygsta savikastracijai.
Tai buvo recesijos pradžia. Bet Lietuvą pražudė ne pirma-

Mindaugas Peleckis.
Žalčiava. Senosios Lietuvos paslaptys atsiveria. –
UAB Media incognito,
Kaunas, 2013
dievis Žaltys, o itin blogos kruvino, išdavikiško poelgio
pasekmės. Ir ką dabar daryti? Kaip elgtis mažai, skriaudžiamai tautai? Kentėti ir laukti, kada sugrįš valdovas Žaltys? Teogoninis mitas yra susijęs su sielos persikūnijimu,
reinkarnacija, visapusišku atsinaujinimu. Matyt, todėl paslaptingasis Žaltys Žilvinas ir dabar populiarus. Autorius
neabejoja – reikia atgaivinti senovės lietuvių tikėjimą, nes
plonytis, kartais vos įžiūrimas, siūlas dar nenutrūko ir tradicija gali būti tęsiama. Pagarbos Žalčiui pažeidimas turi
net ir kosminių pasekmių. Saulė verkia pamačiusi negyvą
žaltį, o ką jau kalbėti apie nesibaigiančias tautos nelaimes.
Logiška, kad Žilvino sukapojimas sukėlė tokią tragišką
baigtį. Pasaka nesibaigia laimingai. Lietuviai tampa žalčiažudžiais, išdavikais, prastėja jų moralė. Nepaisant krikščionybės pastangų paversti Žaltį piktadariu, velniu, Jis vis
dar liko šventas. Baisus yra Žalčio prakeiksmas. Žmonės
virsta medžiais, sumedėja, atbunka. Tai liudija Žalčio kulto
realumą ir galią. Mindaugas teigia, kad Žalčio prakeiksmas nulėmė tolesnį mūsų tautos likimą. Netekę globėjo,
lietuviai sunyko, nuskurdo ir beveik išnyko iš pasaulio
politinio žemėlapio. Jei Žaltys nebūtų nužudytas, viskas
galėjo būti kitaip. Šią drąsią hipotezę autorius grindžia
nepaneigiamais faktais ir logiškais argumentais. Mindaugas nurodo šias pagrindines Žalčio prakeikimo pasekmes:
mažos tautos kompleksas, alkoholizmas, nuolankumas,
savižudybės, susidomėjimas burtais ir pseudomokslais,
greitas tautybės praradimas, migracija, abejingumas savo
kalbai ir kultūrai. Autorius primena, kad Žaltys – tai kovos
dvasia. Neabejojama, kad mumyse tūnantis amžinasis Žaltys prisikels ir dvasinė revoliucija išvaduos Lietuvą iš prakeiksmo. Pagarba Žalčiui ir tikro, archajiškojo dvasingumo
atkūrimas Lietuvai yra būtinas kaip oras. Deja, sekuliarizuotai visuomenei nereikia Žalčio, Pirmadievio, Globėjo.
Kaip išgyti, pasveikti? Autorius pastebi: „Žinau, kad ši
knyga – ne medicinos laikraštis.“ Nėra universalių receptų tautai atgimti. Kiekvieną istorijos tarpsnį tautai reikia
iš naujo rasti prie Žalčio vedantį kelią. Žalčio archetipas
visai nėra tik lietuviškas – jis globalus, apimantis iš esmės
viso pasaulio geografiją. Kodėl „broliai“ nužudė Žaltį?
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Atsakymas tarsi paprastas ir aiškus. Viena religija pakeitė
kitą, bet Žalčio kultas liko gyvas. Pagarba Žalčiui juntama
daugybėje dainų, pasakojimų, apeigų. Žaltys yra kosminė
būtybė, kilusi iš amžinųjų vandenų, iš kurių sukurtas pasaulis. Turime pasinerti į archetipų ir provaizdžių putas,
idant išvystume Žaltį. Mindaugas teigia – Vandens religija
yra pasaulyje archajiškiausia. Lietuvos vardas neabejotinai
susijęs su vandens stichija ir su seniausiąja – Žalčio – religija. Lietuva – tai nerštavietė, gana sekli kaip sietuva. Į
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lietuvas renkasi žuvys. Gyventi lietuviškai reiškia gyventi
sočiai, turtingai, patirti gamtos dosnumą. Lietuva – taip
pat ir laidotuva. Vėlės pereina į vėliavas ir plevėsuodamos
padeda ir kare, ir taikoje. Pasak autoriaus, kai Lietuvai iškyla pavojus, yra tik vienas kelias – kūlgrinda, einantis per
pelkes, vandenis, raistus, per vargus ir kančias atgal pas
dievaitį Žaltį. Po Pasaulio medžio šaknimis gyvena Žaltys,
todėl negalima pamiršti savo šaknų, prarasti tapatybės.

Ribos
Banko tarnautojas Arūnas, kavinėje laukdamas savo sužadėtinės Inesos, sutinka savo seserį Rūtą, tėvo, aukšto
partinio nomenklatūrininko, nuslėptą dukrą. Formuojasi
klasikinis meilės trikampis. Iš pirmo žvilgsnio rutuliojasi beveik optimistinė Arūno gyvenimo istorija. Aukštos
pareigos, paveldėtas turtas, laiminga santuoka, iš debesų
nukritusi sesuo. Gyvenk ir džiaukis. Bet tai – tik iliuzija.
Darbe perspektyvų nėra, mylimoji išvyksta į Švediją, o
motina į namus parsiveda sugyventinį. Gyvenimas slysta
iš rankų, todėl Arūnas nejučia artėja prie sesers ir netgi ją
pamilsta. Bet čia jo laukia dar vienas siurprizas – jo sesuo
apsimetėlė, ji ne tėvo duktė. Rūta – prasigėrusio traktorininko dukra, žūtbūt norinti prasimušti į visuomenę. Arūną užvaldo įniršis, jis atsiriboja nuo tariamos sesers. Arūno
nesužavi net ir Rūtos grožis, jam nereikia tokios mylimosios. Meilės trikampio tuštumą užpildo panoraminės stagnacinio pasaulėlio scenos, ryškūs odioziniai personažai.
Ar su meile ir nostalgija autorius tapo į istorijos sąvartyną
nuriedėjusios epochos skeveldras? Abejingai, be pykčio,
be pagiežos... Nejaugi autorius parašė klasikinę, realistinę
knygą? Ne. Autoriaus intonacijoje juntama švelni, pastelinė ironija. Nuoseklus, preciziškas veikėjų charakterių ir
poelgių nagrinėjimas atskleidžia jų gyvenimo absurdiškumą. Knygoje nėra nei teigiamų, nei neigiamų personažų, o
jei nėra stiprių charakterių – nėra ir tikro tragizmo. Ar šią
knygą galima pavadinti psichologiniu romanu? Ir taip, ir
ne. Tad kokia šios knygos esmė? Tik perskaičius iki galo,
paaiškėja centrinė ašis, aplink kurią sukasi visi įvykiai.
Raktas paslėptas teksto pabaigoje. Paskutinėje scenoje,
užbaigto veiksmo aklavietėje, pasirodo tėvo šmėkla, kuri
abejingai praeina, net nesiūlydama keršyti už sugriautą
gyvenimą, „užsakytą“ avariją. „Tėvas!!! Tėvo šmėkla! Dar
keli žingsniai. Vienišas, pavargęs, atstumtas, išvarytas į lietų. Tuoj atsitrenks į mane arba įpuls į glėbį. Mūsų žvilgsniai susidūrė. Jo paraudusios akys apsiblausė: pasidarė
pašaipios, irzlios, svetimos – traukis į šalį, nenoriu tavęs
matyti! Mano ištiesta ranka nukrito žemyn: jis pažino, be
abejo, pažino savo sūnų.“ (p. 136) Tėvo šmėkla praėjo pro
šalį, suvargusi, totalitarinei sistemai paaukojusi savo gyvenimą, priveikta neryžtingumo ir baimės. Bet šiuolaikinis
Hamletas ignoruoja klasikinę dilemą – būti ar nebūti. Arūnas nesuvokia savo gyvenimo tragizmo, nes jis ne kovotojas, ne karys, ne maištautojas, o tipiškas „pinigų kartos“
atstovas. Tik labai trumpai švysteli nedrąsi dvejonė. „Ar
įmanoma sugrįžti atgal, jeigu peržengi ribą? Kad ir pasąmoningai, nejučiomis, netikėdamas, netgi neigdamas?“
(p. 137) Tačiau racionalus protas greitai neutralizuoja dve-

Petras Venclovas. Peržengti ribą. – Kauko laiptai,
Kaunas, 2013
jones. „Dinkit iš mano akių ir proto, vaiduokliai! Visi!..
Gana to balagano!“ (p. 137) Todėl perskaičius P. Venclovo
knygą, verta vėl atversti pirmą puslapį. Tai būtina, jei nori
išmokti skvarbiau pažvelgti į savo gyvenimą. Bet kokio
veiksmo pradžia visada dovanoja šviesią galimybę, kurią
mes dažniausiai sutrypiame ir tik gyvenimo saulėlydyje
nostalgiškai grįžtame į pradinį atskaitos tašką. Tikrą, švarų ir nesutryptą. Tik mintimis. Deja... Autorius rentgeno
spinduliais skrodžia personažų mintis, potyrius, nuostatas ir pažiūras, negailestingai atidengdamas ilgai slėptas
kortas. Diagnozė tiksli ir negailestinga – dvasinė atrofija,
karjerizmas ir nutautėjimas. Sausio 13-ą, spoksodamas į
televizorių, Arūnas stebisi: „Kodėl visi už nepriklausomą
Lietuvą... Argi nejaučia koks gresia pavojus?“ ( p. 35) Išorėje,
t. y. buitinėje erdvėje, veiksmas vyksta lėtai. Nėra jokių
sukrėtimų, netikėtų posūkių, kurie galėtų sutrikdyti, pakeisti, transformuoti trivialių įvykių tėkmę. Veiksmo dinamika sutelkta Arūno viduje. Ar pavyko jam peržengti
mažyčio miesčioniško pasaulėlio ribą ir tapti atgimusios
Lietuvos kūrėju? Manau, kad ne. Skvarba yra pagrindinė
autoriaus raiškos kryptis ir kūrybos tikslas. Arūno pasaulyje (kaip, deja, ir visoje Lietuvoje) viskas efemeriška.
Jis blaškosi šalia tikro gyvenimo barjero ir net nesvajoja
peržengti ribos. Arūnas – tipiškas XXI amžiaus jaunuolis,
kuriam svetimi aukštesni idealai. Jis ne Nietzsche’s žmogus – jis stiprus savo silpnumu. Manding, ne knygos personažai, o autorius peržengė ribą, aktualizuodamas opias
Lietuvos problemas.
Neslėpsiu, atvertęs antrąją knygą, buvau džiugiai nustebintas. Fantastinis romanas! Galbūt fantastinė alegori-
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ja, nagrinėjanti įdomias XXI amžiaus problemas. Rinaldo Erčio vadovaujamas žvaigždėlaivis sudūžta Centauro
žvaigždyno planetoje – objekte 243. Vadas pabunda keistoje laboratorijoje, o gal ir kalėjime. Po ilgų ir skausmingų tyrimų Rinaldas Ertis paleidžiamas į laisvę. Pagaliau
paaiškėja, kad žemiečių žvaigždėlaivis sudužo Oikalės
planetoje. Rinaldą globoja ir oikaliečių kalbos moko žavi,
žaliaodė mergina Tjolė Haleti. Planetos gyventojai yra jauni ir gražūs. Jie gyvena linksmai ir nerūpestingai. Žavioji
Tjolė kūniškos meilės burtais vilioja žvaigždėlaivio vadą.
Neatsispyręs pagundai, Rinaldas atsiduoda kūno geismams ir džiaugiasi laime. Ertis stengiasi įtikti Tjolei, nes
nori ją atsargiai iškvosti, kur paslėpti kiti žvaigždėlaivio
nariai. Greitai paaiškėja, kad planetos gyventojai nemirtingi, nes sukūrė technologijas, galinčias visiškai ir ne vieną
kartą atjauninti visą žmogaus kūną. Bet jaunyste džiaugiasi ne visi – tik išrinktieji, aristokratai. Jie dėvi kaukes ir
negali turėti palikuonių. Kiti planetos gyventojai – tik darbuotojai, tarnai ir vergai. Jie gimdo vaikus, dirba ir miršta.
Planetą valdo pasiskelbęs dievu imperatorius Tomučatas
IV, amžinos jaunystės technologijų inžinierius. Netrukus
paaiškėja, kad po žeme gyvena balčiai, t. y. baltos spalvos
čiabuviai, ištikimi senajai Oikalės religijai. Knygoje yra
daug gilių filosofinių apmąstymų apie nemirtingumą ir
mirtį, religiją ir ateizmą. Sunku atsiplėši nuo knygos, nes
veiksmas vyksta tarsi fantastiniame filme – veržliai, įtai-
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giai, lengvai. Manau, neverta pasakoti viso siužeto, palieku jį skaitytojų malonumui. Pasakysiu tik tiek, kad pabaiga
optimistinė. Imperatorius Tomučatas IV miršta pavirtęs...
žiurke. Matyt, ilgalaikiai atjauninimai sukėlė nepageidaujamų mutacijų. O gal buvo kita degradacijos priežastis?
Žlugo hedonistinis aristokratų pasaulis. Prasidėjo revoliucija ir pilietinis karas. Rinaldas Ertis suranda savo įgulos narius. Atskrenda gelbėjimo erdvėlaivis ir beveik visi
(deja, vieną astronautą balčiai paaukojo seniems Oikalės
dievams) laimingai sugrįžta į žemę. Autorius yra talentingas rašytojas, galintis rašyti fantastines knygas. Galėčiau
jį palyginti su R. D. Bradbury ar su mūsiškiu fantastu Kaziu Paulausku. Autorius siūlo pažvelgti į tamsiąją progreso pusę. Dabar moderniose laboratorijose slaptai ir atvirai
ieškoma jaunystės eliksyro. Ar gali nemarumą ir amžiną
kūno jaunystę atradęs žmogus pasiskelbti Dievu? Autorius primena – Dievo vieta jau užimta ir arogantiškiems
mokslininkams teks pasitenkinti kuklesnėmis pareigomis.
Niekam nepavyks „nulaužti“ dieviškos programos – nei
naiviems viduramžių alchemikams, nei ciniškiems ir, be
abejo, „pažangiems“ mokslininkams. Praradę tikėjimą
žmonės žlugdo savo gyvenimą ir miršta neviltyje. Kad ir
kaip būtų, kad ir kas nutiktų, autorius neabejoja – Dievo
tvarkos nereikia griauti. Dievo valia žmonės gimsta, gyvena ir miršta, o Tikėjimas mums dovanoja amžiną gyvenimą. Ir nereikia peržengti ribos.

S u d a r y t o j o pa lyd ė j i m a s
<...>
Kiekviena forma pasiūlo savo žaidimo taisykles, taip pat
ir nuostabos galimybę pokalbį perskaityti, išgirsti kitaip.
Pokalbis – tai susitikimas akis į akį (tiesa, šiuolaikinės
komunikacijos priemonės suteikia galimybę bendrauti nė
nesimatant) konkrečią akimirką, todėl užduotas klausimas
bei atsakymas į jį kaip tik ir priklauso tai akimirkai. Kitą
akimirką viskas galėtų būti kitaip – kiti pašnekovai, kiti
ir atsakymai. Tačiau be paties susitikimo nebūtų nei ko
klausti, nei ko klausytis...
Ir vis dėlto gražu, kad šiandien dar galima susitikti ir kalbėtis niekur neskubant... Gal tik taip ir įmanoma
atrasti pasaulio grožį – tykiai stebint, kaip jis skleidžiasi
prieš akis.
Šios knygos struktūrą padiktavo patys pokalbiai su
įvairių sričių Lietuvos menininkais – rašytojais, muzikais,
vaizduojamųjų menų kūrėjais, teatralais, kino režisieriais
bei fotografais. Taip atsirado penkios dalys po aštuonis interviu. Tačiau kiekvienas pokalbis, kaip ir žmogus,
unikalus ir nepakartojamas. Skirtingos kūrėjų kartos ir
kiekvieno iš jų asmeninė patirtis savaip atskleidžia tą pasaulio grožį. Knygoje sutinkame Nacionalinių premijų
laureatus ir jaunus kūrėjus, džiazo perkusininką, dirigentą
bei charizmatišką dainų kūrėją, dailininką, altorių kūrėją,
ikonų tapytoją ir geležėlių rinkėją, dramatiškų vaidmenų
aktorių, baleto šokėją, lėlininką, pasaulinio garso teatro
režisierių, nykstančių Himalajų tautų ar lietuviško kaimo
fotografą, legendinį operatorių ir poetinės dokumentikos
meistrą... Pokalbiai atskleidžia ir įvairių meno sričių – su-

Pasaulis yra gražus: pokalbiai apie kūrybą
(sudarytojas Gediminas Kajėnas. – VšĮ
Bernardinai.lt, Vilnius, 2013

tartinių, grigališkojo choralo, kryždirbystės, sumi-e tapybos, modernaus šokio, dokumentinės fotografijos ar animacijos unikalumą bei subtilybes. Visa ši nepakartojama
gausybė skirtingų balsų kaip tik ir liudija: „Pasaulis yra
gražus savo įvairumu ir atspalviais.“
<...>
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Poezija naujausiose
NAUJOSIOS ROMUVOS knygose
Tyliai tyliai...
Netrukdykit –
aš šiąnakt išėjus –
tyliai tyliai tik vaikšto pirštukais
mano mažos minčių pribuvėjos
išaugtais suadytais megztukais.
Baltą lapą pakloja ant rankų –
aš suglamžau –
jos patiesia kitą,
bet sugauna mane besukramtant
paskutinio pieštuko grafitą.
Ir tikrai jau visai paskutinį
iš dėžutės spalvotų pieštukų,
ant kurios,
lyg plaštakės naktinės,
šnabždas dulkės į sapną sutūpę.
Mano mažos minčių pribuvėjos,
krintant lašui po lašo, užrašo
ant dėžutės –
...ji šiąnakt išėjo
tyliai, tyliai taip... –
vaikiškom ašarom.

***
rašyti eilėraštį – tarsi melstis
paprastais ir kasdieniškais žodžiais,
kaip mus mokė senolė vaikystėje:
kleve mūsų, kuris esi atšlaime,
teesie amžinas tavo šlamėjimas,
teateinie tavo žydėjimo karalystė,
teesie tavo valia bičių dūzgesiui –
kaip viršūnėje, taip ir šaknyse
kasdienio pavėsio duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes
už laukų melioraciją,
išdraskytus žmonių ir paukščių gyvenimus
ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk nuo tėviškės užmiršimo,
amen

vaike
gimei
būsi kaltas
kaip pienės pūkai
pasklinda po pievą
kaip rūkas virsta kūnu
kraujažolės tvinkčioja venom
duoną laužiu
nuodėmėj būdama
vilgau seilėmis
taip be skausmo
viskas tampa niekuo
pagriežk prašau smuikeliu
slyvai
dar kartą

