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Jonas Rudokas

Ar reikalinga žmogui tėvynė?

P

amažu artėjame prie svarbios ir gražios sukakties,
didelės šventės – mūsų Nepriklausomybės akto
paskelbimo šimtmečio. Tai buvo svarbiausias įvykis mūsų tautos istorijoje per visą XX amžių, nulėmęs
jos likimą, išgelbėjęs ją nuo pražūties, kurią mums per
visą XIX amžių pranašavo ir priešai, ir draugai. Matyt,
jau laikas prisiminti, kaip ilgai ir sunkiai mūsų protėviai
ėjo į nepriklausomybę, kokios svarbiausios gairės jiems
buvo šiame kelyje. Šį kartą noriu papasakoti tik apie vieną šio žygio gairių, vieną mūsų tautinio judėjimo ypatybių – kaip atsirado ir įsitvirtino mūsų tautiečių sąmonėje tėvynės Lietuvos, bendros, savos ir brangios jiems
visiems idėja, supratimas. Tai galėtų, turėtų būti mums
įdomu, nes protėvius kamavusios problemos, pasirodo,
vėl grįžta, tegul ir kitu pavidalu...
Apie glaudų tautos ir jos gyvenamo krašto ryšį rašė
dar Žemaičių vyskupijos kanauninkas Mikalojus Daukša savo garsiojoje Prakalboje į malonųjį skaitytoją jo išverstai ir 1599 m. išleistai pamokslų knygai Postilė: „Kurgi,
sakau, yra pasaulyje tauta, tokia prasta ir niekinga, kad
neturėtų trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės,
papročių ir kalbos?“1
Vėliau tas ryšys tapo dar svarbesnis: mat kiekviena besiformuojanti moderni tauta, dar nesukūrusi savos valstybės jau po truputį planavo, taikėsi į tam tikrą,
bent apytikriai apibrėžtą teritoriją, kurioje tikėjosi koncentruoti ir plėtoti savo visuomeninę-politinę, kultūrinę
ir ekonominę veiklą. Tą teritoriją ji pavadindavo tėvyne, ši sąvoka lietuviškuose raštuose aptinkama jau XVI
amžiuje2.
O kad tai būtų įgyvendinta, įtvirtinta, reikėjo įrodyti,
apginti tautos istorinę teisę gyventi savo žemėje, būti joje
šeimininke, nes neretai kaimynai stengėsi ją nuginčyti.
Mūsų atveju tai gana intensyviai darė ir rusai, įrodinėdami, kad LDK buvo rusų valstybė, ir lenkai, aiškinę,
kad mūsų protėviai buvę vos ne laukiniai žmonės. Taip
ir vieni, ir kiti siekė bent kelių tikslų: ne tik užvaldyti
mūsų žemes, bet ir nutautinti mus, nuslopinti bet kokias
tautos pastangas iškovoti laisvę, gyventi savarankiškai.
Čia tenka pridurti, kad šiuo metu tą mūsų tautos
istorinę teisę bando ginčyti kaimynų baltarusių mokslininkai, aiškindami, kad LDK  – tai jų tautinė valstybė,
kad jokių lietuvių niekada nėra buvę, tik žemaičiai, gyvenę baltarusių kolonijoje3. Taip spekuliuojama istorija
jau kitais tikslais – sustiprinti savo žmonių tautinį sąmoningumą, nors vargu ar tai gali duoti norimų rezultatų.
Kita sudėtinga problema: reikėjo tuo pat metu apsispręsti, kokios etninės grupės sudarys tautą – atskirti
savus nuo svetimų. Todėl istorikai ne veltui teritorinį
tautos požymį vadina antruoju pagal svarbą – po kalbos.

Žinoma, gali atrodyti, kad pastarasis uždavinys mums
buvo visai paprastas – juk dabar visiems aišku, kad
lietuvių tautą natūraliai sudaro aukštaičiai, žemaičiai,
sūduviai ir dzūkai, kad jų gyvenamosios žemės ir yra
mūsų tėvynė Lietuva. Tačiau XIX amžiuje, net jam baigiantis, iki tokio aiškumo, iki neabejotinų Lietuvos ribų,
būsimosios valstybės sienų buvo dar labai toli. Panašių
problemų turėjome ne tik mes: Lietuvos vardas bent jau
buvo istorijoje žinomas nuo XI a., nors jį caro valdžia ir
draudė minėti. O Latvijos bendrinio vardo iki pat XIX a.
niekas nežinojo, 4 atskiros jos žemės – Kuržemė, Vidžemė, Žiemgala ir Latgala – gyveno kiekviena sau, reikėjo
jas vienyti4.
Tiesa, jau tada buvo aišku, kad naujoji mūsų valstybė turės būti visai kitokia nei LDK. Dar 1892 m. J. Basanavičius rašė apie „Lietuvos savistovystę ant tautiško
pagrindo“5, taigi naujoji Lietuva turėjo būti tautinė valstybė kaip ir visos kitos būsimos, naujosios Rytų ir Vidurio Europos valstybės, nes buvo tokių valstybių kūrimosi
laikai. Kartu ir pats žodis „Lietuva“ turėjo įgyti kitą, visai
naują prasmę, bet ją dar reikėjo įtvirtinti – visų pirma
tautiečių sąmonėje.
Žinoma, tokia valstybė galėjo būti aiškiai pranašesnė
už buvusias LDK ar ATR laisvės, pilietybės, demokratijos požiūriu. Juk joje visateisiais piliečiais turėjo tapti
visi gyventojai, ne tik kilmingieji: „Tautinės idėjos išplėtojimas eina greta su demokratijos idėjos išplėtojimu.“6
Pagaliau ji galėjo sudaryti palankias sąlygas mūsų tautai gyvuoti, kurti savo tautinę kultūrą – anksčiau tokių
sąlygų nebuvo.
1905 m. gruodį įvykęs Didysis Vilniaus seimas,
savo nutarime kol kas pareikalavęs tik autonomijos teisių Lietuvai, pabrėžė, kad „autonomiškoji Lietuva turi
būti sudėta iš dabartinės etnografiškosios Lietuvos, kaipo branduolio, ir tų pakraščių, kurie dėlei ekonomiškų,
kultūriškų, tautiškų arba kitų priežasčių traukia prie to
branduolio, ir kurių gyventojai priklausyti prie to panorės“7.
Tuo metu dėl žemaičių įtraukimo į Lietuvos sudėtį
abejonių jau nebebuvo, nors per visą XIX amžių jų pasitaikė – dėl aukštaičiams sunkiai suprantamos jų tarmės,
dėl kai kurių istorinės raidos skirtumų. Juk tada dar nebuvo vartojamos sąvokos aukštaičiai, Aukštaitija, o buvo
sakoma ir rašoma – lietuviai, Lietuva. Žemaičių bajoras
Dionizas Poška apie 1815–1825 m. parašė poemą Mu
žikas Žemaičių ir Lietuvos, 1889–1896 m. Tilžėje ėjo laik
raštis Žemaičių ir Lietuvos apžvalga, net 1897 m. surašant
Rusijos gyventojus, žemaičiai buvo skaičiuojami atskirai
nuo lietuvių. Todėl Seimas matė reikalą pabrėžti, kad
„Suvalkų gubernijos lietuviai turi būti priskirti prie auto-
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nomiškosios Lietuvos“8 – pirmiausia buvo tuo abejojančių, be to, caro valdžia lietuvių gyvenamas žemes buvo
padalijusi net 3 generalgubernatoriams į 4 gubernijas.
Didžiuma mūsų tautiečių gyveno Kauno gubernijoje,
kuri priklausė Vilniaus generalgubernatoriui, kaip ir
Vilniaus gubernija, Sūduva (Suvalkų gubernija) – Varšuvos generalgubernatoriui, o nedidelis pajūrio ruožas
su Palanga – Kuršo gubernijai, pavaldžiai Lifliandijos
generalgubernatoriui Rygoje.
Taip buvo padaryta sąmoningai – kad būtų lengviau
valdyti pavergtas tautas, panašiai buvo suskaldytos ir
latvių, estų, baltarusių, ukrainiečių žemės. Dėl to vėliau, kuriantis tautinėms valstybėms, kilo net ginkluotų
konfliktų: pavyzdžiui, latviai ir estai susikovė dėl pasienio miesto Valgos (Valkos), kurią teko dalyti pusiau.
O Palangą, kaip latviškos Kuršo gubernijos dalį, 1919–
1921 m. buvo užėmusi latvių kariuomenė9. Ginčą sprendė tarptautinis arbitražas, už ją teko atiduoti dalį lietuvių
gyvenamos teritorijos Alukštos apylinkėse.
Sudėtingų problemų formuojant mūsų tėvynės teritoriją, žinoma, buvo ir daugiau. Iš esmės joje turėjo
atsidurti visi mūsų tautiečiai, nes tik tokiu atveju jie galėjo tikėtis palankesnių sąlygų išsaugoti savo tapatybę.
Tačiau tai, deja, pavyko toli gražu ne visiems. Maždaug
trečdalis mūsų tautos dar kryžiuočių laikais, XIII–XIV a.,
buvo atskirti nuo Didžiosios Lietuvos – tai Mažoji Lietuva, lietuvninkų kraštas, valdomas vokiečių kaizerių. Nepaisant intensyvios germanizacijos XIX a. dar nemažai jų
kalbėjo lietuviškai, ypač aktyvūs buvo Tilžės lietuviai:
jie iki pat Antrojo pasaulinio karo turėjo savo draugijas,
chorus, bibliotekas. Todėl neatsitiktinai 1918 m. lapkričio 16 d. Tilžėje įsikūrė Vilemo Gaigalaičio vadovaujama
Prūsų lietuvių tautinė taryba, užsibrėžusi tikslą sujungti
Mažąją ir Didžiąją Lietuvas. Ji leido laikraštį Prūsų lietu
vių balsas, o 1919 m. vasario 6 d. raštu kreipėsi į Taikos
konferenciją Versalyje, reikalaudama prijungti Mažąją
Lietuvą prie Lietuvos Respublikos10.
Nepaisant šių ir kitų pastangų, didesnioji Mažojoje
Lietuvoje gyvenančių mūsų tautiečių dalis taip ir liko
atskirta nuo savo brolių iš pradžių Rusijos–Vokietijos,
vėliau Lietuvos–Vokietijos, pagaliau Lietuvos–Rusijos
sienos, vienintelės, kuri jau porą šimtmečių lieka nepakitusi, dėl kurios nebuvo jokių ginčų, bet ne dėl to, kad
ji buvo teisinga... Susivienyti su tautiečiais Didžiojoje
Lietuvoje atsirado proga tik daliai lietuvninkų – klaipėdiškiams 1923–1939 m. Tai nulėmė palankios tarptautinės aplinkybės (Vokietijos pralaimėjimas Pirmajame pasauliniame kare) ir ryžtingi Lietuvos valdžios veiksmai,
didžiulė visuomenės parama jiems. Bet ir tada klaipėdiškiai nebuvo labai patenkinti, atsidūrę Lietuvos valstybėje – nepritapo prie jos dėl kitokios savo istorinės patirties.
Kai kurie mūsų tautinio judėjimo lyderiai dėjo daug
pastangų susivienyti su latviais, įkurti bendrą valstybę –
juk tautos giminingos. Ypač tuo rūpinosi Jonas Šliūpas –
rašė straipsnius, knygas, agitavo, aiškino tokios sąjungos
būtinumą, geras jos perspektyvas. Uolus latvių ir lietuvių vienybės šalininkas buvo vienas žymiausių latvių
tautinio judėjimo veikėjų Atis Kruonvaldas. Jis buvo gyvenęs Lietuvoje, mokėjo lietuviškai ir į abi tautas žiūrėjo
kaip į bendro tautų medžio šakas11. Jiems pritarė Vaiž-
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gantas, Petras Vileišis, Janis Rainis. O aktyvus ir latviams
artimas inžinierius Antanas Macijauskas ta proga parengė ir 1900 m. išleido Žemėlapį lietuviškai-latviško kraš
to, pirmą lietuvišką lotyniškais rašmenimis – spaudos
draudimo laikotarpiu! Apie jo pasirodymą paskelbė ir
Varpas, ir Tėvynės sargas12 – jis buvo labai reikalingas, gal
ne tiek lietuvių ir latvių sąjungai propaguoti, kiek mūsų
tautiečiams vienyti, nes aiškiai parodė, kas yra Lietuva.
Tačiau bendros su latviais valstybės idėja pasirodė
nereali ypač dėl tos pačios labai skirtingos tegu ir etniškai giminingų abiejų tautų istorinės patirties, dėl daugelio latvių pasipriešinimo. Dėl palankesnių istorinių sąlygų jie buvo pažangesni už mus kultūros, ekonomikos
srityse, žiūrėjo į lietuvius iš aukšto, laikė juos kultūriškai
atsilikusia latvių tautos dalimi.
Užtat baltarusiai 1918–1920 m. ne kartą siūlė lietuviams susivienyti kaip LDK laikais. Bet šiuo atveju mūsų
lyderiai pagrįstai tuos pasiūlymus atmetė: dėl silpno
mūsų kaimynų pasirengimo savarankiškam gyvenimui,
dėl didelių etninių skirtumų – juk jie buvo slavai ir jų
buvo gerokai daugiau, tokia sąjunga buvo rizikinga. Tačiau ir nubrėžti ribą, kur baigiasi Lietuva ir prasideda
Baltarusija buvo labai nelengva, nes Vilniaus krašte lietuviai, baltarusiai, lenkai gyveno greta, tarp jų buvo ir daug
tautiškai neapsisprendusių, besivadinančių „tuteišiais“.
Šis darbas buvo pavestas Petrui Klimui, istorikui, būsimam diplomatui, jis, pasinaudojęs istorine medžiaga
parengė nedidelę studiją Lietuva, jos gyventojai ir sienos,
kuri išleista 1916 m. Štutgarte vokiškai, 1917 m. Vilniuje – lietuvių ir Lozanoje – prancūzų kalba.
P. Klimas pasiūlė rytinę etnografinę Lietuvos sieną
nubrėžti taip, kad senosios Lietuvos branduolys, Brėslaujos, Ašmenos, Lydos, Gardino kraštai, vadinamoji
Lithuania propria atsidurtų mūsų pusėje, nors tuo metu
jos tautinė gyventojų sudėtis dėl nutautėjimo buvo labai
mišri13. 1918 m. gruodį Baltarusijos Liaudies Respubliką
užėmė Raudonoji armija, todėl dėl sienos Rytuose toliau
teko derėtis su Maskva. Ten tokiai Lietuvos ir Tarybų
Rusijos sienai buvo pritarta, ji užfiksuota 1920 m. liepos
12 d. pasirašytoje taikos sutartyje. Tačiau faktiškai P. Klimo idėjos nebuvo realizuotos, nes jau 1920 m. spalį Vilniaus kraštą užgrobė Lenkija, o jai 1939 m. žlugus, TSRS
vadovybė pastūmėjo sieną su Lietuva gerokai į Vakarus.
Dėl to nemažai mūsų tautiečių atsidūrė Baltarusijoje ir
dabar jau bebaigiami nutautinti – nepaisant atkaklių jų
pastangų ginti savo kalbą, tautinę tapatybę.
Vis dėlto sunkiausia buvo atsiriboti nuo lenkų, kurie siekė atgaivinti 1579 m. Liublino uniją – vėl padaryti
Lietuvą Lenkijos dalimi. Mat, kitaip nei kitos iš svetimųjų jungo besivaduojančios tautos, jie norėjo atkurti
senąją daugiatautę ATR su 1772 m. sienomis. Vienas
žymiausių jų lyderių Romanas Dmowskis skelbė, kad
„nustatant Lenkijos sienas negalima laikytis principo,
pagal kurį Lenkijai atitektų tik teritorijos, kuriose vyrauja gyventojai lenkai“14. J. Piłsudskio užmojai buvo dar
didingesni: kurti Didžiąją Rytų imperiją nuo Baltijos iki
Juodosios jūros, nuo Suomijos iki Rumunijos, žinoma,
lenkų vadovaujamą15. Lietuva, įgyvendinant šiuos planus turėjo būti tik menka, nesunkiai įveikiama kliūtis,
nes, J. Piłsudskio nuomone, „kito kelio Lietuva neturi,
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kaip tik eiti su mumis ir kuo glaudžiausiai sykiu“16.
Laimė, Lenkijos maršalas šį kartą apsiriko... Tačiau dėl
nepriklausomybės, o kartu ir dėl sienų su lenkais teko
kariauti porą metų (1919–1920), savo sostinės, Vilniaus
krašto buvome netekę net 19 metų (1929–1939), o gausūs
mūsų tautiečiai Seinų–Suvalkų krašte taip ir liko už Lietuvos ribų. Dabartinė mūsų tėvynės teritorija baigė formuotis tik 1945 m. sausį, kai į ją grįžo Klaipėdos kraštas.
Tėvynės ribų nustatymas yra galutinai baigtas tik
tada, kai tautinės valstybės sienos nubrėžiamos ir įteisinamos tarptautiniais dokumentais. Todėl aptariant šį
procesą mums teko atsigręžti į praeitį, į mūsų valstybės
kūrimo ir įtvirtinimo metus, 1918–1920-uosius ir net kiek
toliau. O dabar vėl grįžkime į XIX a. pabaigą, kai tas ilgas
ir sudėtingas procesas dar tik prasidėjo, kai mūsų protėviams norint įsitvirtinti savo tėvynėje atsirado ir daugiau
kliūčių, net gana keistų šių dienų akimis žiūrint.
Antai visiems neblogai žinoma, kaip ir kodėl teko
kariauti dėl mūsų tėvynės dalių, esančių paribyje su kaimynais – dėl Vilniaus ir Vilnijos, dėl Seinų krašto. Teritoriniai kaimynų ginčai, net ginkluoti konfliktai kuriantis
tautinėms valstybėms – natūralūs procesai, be to, tada
būdavo ir masinių gyventojų perkėlimų ar persikėlimų
iš vienų valstybių į kitas. Taip 1913–1923 m. teko kraustytis iš namų net 7 mln. vokiečių, daugeliui vengrų, turkų, lenkų, bulgarų, žydų. Tačiau greta to valstietiškoms
tautoms teko atsikovoti, atsiimti (tokius terminus varto-
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ja ir istorikai17), padaryti savais net ir neginčijamoje tų
tautų teritorijoje esančius miestus. Mat juose gyventojų
daugumą sudarė kitataučiai, o tautinėms valstybėms tokia padėtis netiko.
Žinoma, kariauti visada sunku, todėl danų etnografas A. M. Benedictsenas siūlė mūsų protėviams neva
geresnę išeitį: „Lietuva neturi miestų ir neturi pagrindo
tikėtis, kad kuriame nors mieste lietuvių kalba laimės.“
Todėl sostinę siūlė kurti visai naują, tuščioje vietoje18. Tačiau tai buvo visai nereali ir netgi nereikalinga idėja: juk
būtų tuščioje vietoje tekę kurti ne tik sostinę, bet ir šimtus
miestų bei miestelių. O svarbiausia – pamažu visi mūsų
miestai miesteliai ir taip tapo lietuviški. Tačiau šis procesas pas mus vis dėlto vyko sunkiau ir užtruko ilgiau
negu kaimyninėse šalyse: pavyzdžiui, estai atsikariavo
Taliną jau 1904 m. – miesto tarybos rinkimuose galutinai įveikė iki tol viešpatavusius vokiečius19, jo pavyzdžiu pasekė ir kiti jų miestai. O tai sudarė palankesnes
sąlygas estų tautiniam judėjimui plėtotis: juk miestuose
veikti visuomeninėms, kultūrinėms organizacijoms kur
kas lengviau nei kaimo vietovėse.
O mūsų tautinio judėjimo aktyvistams teko ilgokai
Aušroje, Varpe aiškinti tautiečiams apie prekybos, amatų
galimybes savo gerovei kelti, agituoti juos keltis į miestus. Be to, norint ten įsitvirtinti, reikėjo įveikti stiprią
kitataučių konkurenciją – nuo seno ten veikę žydai, lenkai, rusai turėjo daugiau patyrimo, kapitalo, didelį au-
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toritetą. Ir pramonė mūsų miestuose buvo menka, kur
kas menkesnė nei Latvijos, Estijos miestuose, ji nedaug
teaugo, bedarbių čia buvo nemažai. Laisva darbo jėga,
daugiausia jauni vyrai, iš Lietuvos kaimų traukė ne į
Vilnių ar Kauną, o į Latvijos, Rusijos, JAV miestus. Oficialiais duomenimis, prieš Pirmąjį pasaulinį karą Rygoje lietuvių buvo apie 30 tūkstančių20 – gerokai daugiau
negu Vilniuje.
Todėl mūsų miestai galutinai tapo lietuviški tik
Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, ir anaiptol ne iš
karto. Tam prireikė valstybės tautinės politikos ir kultūros, ir ekonomikos srityse, didelės ir efektyvios paramos
kooperacijai. Vilniuje tai užtruko dar gerokai ilgiau – pirmiausia dėl lenkų okupacijos 1920–1939 m., lietuviai čia
sudarė daugumą (50,8 proc.) tik 1989 metais.
Kita sunki problema šioje srityje, kurią galime vadinti vidine – suvienyti tautiečius, kad jie jaustųsi vienos
stambios etninės bendrijos nariais, gyvenančiais vienoje bendroje tėvynėje, turinčiais bendrų interesų, bendrą
praeitį ir ateitį. Tam reikėjo suartinti ne tik žemaičius ir
aukštaičius, skirtingose Nemuno pusėse gyvenančius
sūduvius ir dzūkus. Tada daugumai mūsų tautiečių mažai ką reiškė ir žodžiai „tėvynė“ ar „Lietuva“, ir Žemaitija ar Dzūkija. Jie dirbo žemę, gyveno sėslų gyvenimą,
retai pajudėdavo už savojo kaimo, savosios parapijos
ribų – tam nebuvo nei reikalo, nei patogių transporto
priemonių. Net XX a. pradžioje A. Smetona Vilties laikraštyje rašė, kad „mumyse kataliko sąmonė yra daug
stipresnė nei lietuvio“21. Tačiau ruošiantis kurti tautinę valstybę būtinai reikėjo, kad mūsų žmonės išmoktų
mylėti ne tik savo kaimą ar parapiją, bet ir visą tėvynę
Lietuvą nuo Vilniaus iki Palangos. Tarp šių dviejų būsenų distancija didžiulė, reikėjo ją įveikti ir kartu ugdyti tautinį mūsų žmonių sąmoningumą. Juk ne veltui R.
Vėbra teritorinio bendrumo suvokimą vadina vienu iš
tautinės sąmonės elementų, jungiančių regione gyvenančius piliečius22.
Kas gi yra tas tautinis sąmoningumas, ištikimybė
savajai tautai, kada žmonės ją išduoda? Visų pirma atsižadėdami savo gimtosios, iš tėvų ir senelių paveldėtos kalbos. Todėl per visą XIX amžių dėl įsibėgėjusios
polonizacijos mums grėsė mirtinas pavojus. Apsiginti
nuo jo buvo vienas pirmaeilių mūsų tautinio judėjimo
uždavinių. Tačiau lygiagrečiai teko ugdyti ir ištikimybę
savo kraštui, patriotizmą, o besiformuojančiai moderniai
tautai tai yra nauja, bet labai reikalinga, būtina, nes bendra tėvynė vienija žmones ne mažiau nei bendra kalba.
Tuo galime įsitikinti pasidomėję padėtimi tų tautų, kurios savo gimtąją kalbą iš esmės yra praradę (baltarusiai,
airiai) arba kurios savitos, vien joms būdingos kalbos iš
viso nėra turėję, kaip JAV, Centrinės, Pietų Amerikos
valstybių gyventojai. Tada valstybės remiasi patriotizmu,
istorija, tradicijomis – ir to, pasirodo, pakanka.
Tėvynės Lietuvos, bendros visiems mūsų tautiečiams sąvokos įsisąmoninimas vyko sunkiai ir ne vieną
dešimtmetį. Jį pradėjo, atrodo, dar M. Valančius, tapęs
Žemaičių vyskupu 1850 metais – tai buvo dar vienas
didžiulis jo nuopelnas mūsų tautai greta literatūrinio
darbo ir draudžiamosios spaudos leidimo organizavimo. Tokią išvadą galima padaryti susipažinus su dviejų
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istorikų neseniai pateikta informacija23. Kodėl ir kaip tai
galėjo atsitikti?
Visų pirma turbūt tai lėmė vyskupo kilmė, šaknys,
jo, ūkininkų sūnaus, artimumas paprastiems žmonėms,
kuriuose lietuvybė tebebuvo gyva. „Visada išlieku kaimo ganytoju“, – rašė jis viename laiške24. Toliau – didžiuliai organizatoriaus ir politiko sugebėjimai, taip pat
tvirta nuostata: kelti krašto, tautiečių kultūrą. Kai kurie
istorikai, tiesa, rašo, kad jam labiausiai rūpėjo ne tai,
o Bažnyčios reikalai, kad jis „karštas lietuvis“ nebuvo,
„gausioje M. Valančiaus epistoliarinėje medžiagoje, atsiminimuose, tyrinėtojas nerado lietuvių nacionaliniam
atgimimui palankių jo minčių“: jis galėjęs „būti tik katalikybės patriotas, nes tas atitiko vyskupo padėtį ir katalikybės principus“25.
Tačiau kaip tada būtų galima paaiškinti, kad šis vyskupas tiek daug pastangų, atkaklumo parodė kurdamas
parapinių mokyklų tinklą vyskupijos teritorijoje, ugdydamas valstiečių kilmės inteligentiją lietuviškoje Varnių
dvasinėje seminarijoje? Pagaliau daugiausia M. Valančiaus dėka vyskupijos centras Varniai XIX a. viduryje
kuriam laikui tapo svarbiausiu lietuviškosios kultūros
židiniu. Šio nedidelio Žemaitijos miestelio reikšmė ėmė
augti nuo 1845 m., kai būsimasis vyskupas buvo paskirtas
vietinės kunigų seminarijos rektoriumi ir joje ėmė burti
išsilavinusius tautiečius, literatus, Kražių gimnazijos ir
Peterburgo dvasinės akademijos auklėtinius – Jeronimą
Kiprijoną Račkauskį, Aleksandrą Beresnevičių, Juozapą
Silvestrą Dovydaitį, Ferdinandą Stulginskį, Ambraziejų Pranciškų Kašarauską ir kitus. Seminarijos biblioteka
buvo išplėsta, papildyta naujomis knygomis. Tapęs vyskupu, M. Valančius pasirūpino, kad Varniuose atsirastų
A. Zavadskio knygynas, vaistinė, kad per miestelį eitų
pašto kelias. Tada čia kurį laiką gyveno Simonas Daukantas, Mikalojus Akelaitis, Laurynas Ivinskis. Varniuose
gyvenę ir besidarbavę mūsų inteligentai susirašinėjo su
bendraminčiais, gyvenančiais kitur, bandė išleisti laikraštį, svajojo apie Žemaičių akademiją: „1850–1863 m. beveik
visų lietuvių kultūrinių akcijų gijos vedė į Varnius.“26
Žinoma, M. Valančius turėjo dideles galimybes veikti lietuvybės labui dėl savo aukštos padėties Bažnyčios
hierarchijoje, net gerokai didesnes nei kiti vyskupai,
valdę vyskupiją iki tol. Mat 1847 m. pasirašant Rusijos
konkordatą su Šv. Sostu Žemaičių vyskupijos teritorija
buvo beveik dvigubai padidinta: iš Vilniaus vyskupijos
jai buvo perduoti Kauno, Panevėžio, Obelių, Ukmergės,
Utenos, Zarasų, Kuršo ir Žiemgalos dekanatai, iš viso
94 parapijos. Taip M. Valančiaus įtakos sferoje atsidūrė
ir nemaža dalis aukštaičių – dauguma mūsų tautiečių.
Iš viso Romos katalikų joje padaugėjo nuo 456136 iki
83632527, o vyskupijos teritorija tapo net didesnė nei dabartinės Lietuvos respublikos.
Istorikų nuomone, čia „vyskupui Valančiui iš tiesų
pavyko sukurti tikrą Varnių, Telšių arba Žemaičių karalystę dvasios sferoje, kurios neįstengė užkariauti gausi
ir profesionaliai pasirengusi rusų valdininkija“28. Maža
to, kaip jau minėta, planuojamos naujosios etnografinės
Lietuvos ribos gana ilgai nebuvo aiškios. Žemaičių vyskupija, tapusi tarpine, pereinamąja grandimi tarp senosios Lietuvos (LDK) ir naujosios, tautinės valstybės29,
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sudarė galimybę prie pastarosios artėti, taip pat suartinti
vyskupijos teritorijoje esančius žmones, ypač žemaičius
ir aukštaičius. Taip atsitiko todėl, kad anuo metu ši vyskupija buvo ne tik religinio gyvenimo administravimo
forma, bet kažkas daugiau, svarbiau.
Iš dalies tai nulėmė didelis ir aktyvus to meto žmonių religingumas, pasitikėjimas Katalikų Bažnyčia. Bet
ne mažiau padėjo ir didžiulis M. Valančiaus autoritetas
vyskupijoje ir už jos ribų, jo artimumas lietuviams valstiečiams, jo, kaip politiko, sugebėjimai ir veikla: parapijų
lankymas, pabrėžiant, sureikšminant lietuvybę, visuotinė blaivybės sąjūdžio sėkmė, populiarumas, jo pagalba
vienijant žmones.
Ne veltui Vilniaus generalgubernatorius Michailas
Muravjovas Korikas pavadino vyskupą įtakingiausiu
Lietuvos žmogumi30, galinčiu sukelti joje maištą prieš
carų galybę – todėl prisibijojo jo, nedrįso ištremti į Sibirą,
nors grasino ir mielu noru būtų tai padaręs. M. Valančius
turėjo ir formalų autoritetą, ir neformalų, buvo gabus
organizatorius, todėl galėjo padaryti tai, ko niekas kitas
nebūtų įstengęs padaryti.
Tačiau tai buvo tik didelio darbo pradžia, jį reikėjo
pratęsti kitais metodais bei formomis. Normalioje valstybėje jos gyventojams pasijusti vienos tautos nariais,
turinčiais bendrą tėvynę, padeda pradžios mokykla nuo
pat vaikystės. Tačiau tada lietuviškų mokyklų, galėjusių
duoti vaikams Lietuvos istorijos ir geografijos žinių, deja,
neturėjome, net negalėjome turėti, neturėjome bendrų
viešų renginių, galėjusių vienyti žmones, panašių į lat
vių, estų dainų šventes ir net kuklesnių, neturėjome ir
lietuviškų visuomeninių, kultūrinių organizacijų. Visa
tai mums buvo uždrausta, nepasiekiama. Todėl ir šiuo
atveju labai svarbus vaidmuo teko periodinei spaudai,
tiesa, taip pat uždraustai, bet vis dėlto pasiekiančiai
skaitytojus, ypač Aušrai ir Varpui. Ne veltui M. Biržiška
pabrėžė, kad „iš Aušros išaugo ir supratimas, kad lietuviai ir Lietuva tai ne palaidas konglomeratas savo keliais
einančių žemaičių, aukštaičių ir kitų, bet viena tauta ir
vienas kraštas“31.
To laikraščiai, jų bendradarbiai ir redaktoriai siekė
įvairiais būdais. Geriausiai tam tiko grožinė literatūra,
veikusi ne vien skaitytojų protus, bet ir jausmus. Tai
XIX a. pabaigoje ir padėjo įtvirtinti Lietuvos, visų lietuvių – aukštaičių, žemaičių, sūduvių ir dzūkų – bendros
tėvynės sąvoką. Čia ypač dideli V. Kudirkos, Maironio,
A. Baranausko, P. Vaičaičio ir kitų to meto mūsų poetų
nuopelnai – pakaks prisiminti tik šias eilutes, primenančias garbingą mūsų praeitį:
Lietuva, tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žemė!
Kita poveikio kryptis – pasakoti apie tėvynės, jos
gamtos, girių, upių, laukų grožį, apie bočių pilių griuvėsius, kovų su priešais liudininkus. Dabar mums tai –
turistiniai objektai, o tada turizmo dar nebuvo, toli gražu
ne visi tautiečiai galėjo savo akimis pamatyti Nemuną,
Nerį, Šešupę, Šatrijos kalną, Trakų pilį, Vilniaus rūmus.
Žmonės apie visa tai galėjo sužinoti iš laikraščių, iš poezijos, ir šie objektai jiems tapdavo tautiniais simboliais:
„Tėvynės“ sąvokos turinį gamtos vaizdai daro „apčiuo-
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piamą“, realiai juntamą“32. Vienas vokiečių literatūros
kritikas net rašė, kad krašto landšaftas darosi reikšmingas, kai apie jį parašo poetai.
XIX a. baigiantis jų mes turėjome nemažai, bet žymiausias, ugdant meilę tėvynei, pasakojant apie jos grožybes, buvo Maironis. Rašytojas Marcelijus Martinaitis,
minint 150-ąsias Maironio gimimo metines, 2012 m. lapkričio 30 d. pabrėžė: Maironis suvienijo Lietuvą anksčiau, negu ji buvo suvienyta politiškai, jis buvo toks pat
žymus tautos žadintojas kaip J. Basanavičius ar V. Kudirka. Ir tai – šventa tiesa, tuo neleidžia suabejoti kad ir
toks jo posmas:
Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva.
Čia broliai artojai lietuviškai šneka…
Arba visiems gerai žinomas eilėraštis-giesmė Lietu
va brangi, virtęs liaudies daina, literatūros kritikų vadinamas reto grožio šedevru lietuvių ir net pasaulio literatūroje33. Ją buvo siūlyta net paskelbti tautos himnu;
ir nors to padaryti nepavyko, mes vis vien giedame ją
kaip himną – stovėdami, nors patriotizmas dabar visai
nepopuliarus...
Manau, čia tiktų pacituoti ir Viktorijos Daujotytės
mintį: „Maironis yra sukūręs dvasią dar neegzistuojančiai valstybei. Tarsi suprojektuodamas, į kurias vertybes,
į kokius kontekstus būsimoji valstybė turės remtis: protėviai, jų dvasios stiprybė, moralė, lietuvių kalba, gamta,
istorija, kraštovaizdis...“34
Pagaliau būtina prisiminti Simono Stanevičiaus, vieno žymiausių XX a. pradžios Žemaitijos šviesuolių, sukurtą politinio turinio pasakėčią Arklys ir meška. Joje Ezopo kalba, panaudojęs žemaičių ir aukštaičių simbolius
arklį ir mešką, autorius pabrėžė vienodą abiejų tautos
dalių likimą – vargus, sunkų darbą, svetimųjų priespaudą – ir taip kvietė vienytis, skelbė nacionalinio bendrumo idėją, nes
Tėvai mūsų nuo amžių santaroj gyveno,
Drauge gimė ir augo, ir drauge paseno.
Štai ir dabar vienokia mus laima sutiko:
Man lenciūgas ant kaklo, tau pančiai paliko.
Žinoma, ne tik poetai Aušroje ir Varpe kvietė mylėti
tėvynę Lietuvą, vienytis – tam turėjo padėti ir publicistika. Antai žymus aušrininkas, aktyvus laikraščio bendradarbis ir platintojas Juozapas Miliauskas, kilęs iš smulkių
bajorų, 1863 m. sukilimo dalyvis, nuoširdžiame, emocingame straipsnyje, pasirašytame slapyvardžiu Miglovara,
kreipėsi į tautiečius. Jis kvietė juos būti dorais, mylėti
viens kitą ir savo tėvynę, nes kitaip gyvenančios tautos
išnyksta. O užbaigė straipsnį taip: „Brolei Lietuvei! Vieni
kitiems akių nekapokime, visi vienaip šnekėkime savitarpyje, pažinkime ir gelbėkime kits kitą reikaluose. Susiliekime taikiai į vieną gentinį kūną po senu vardu Lie
tuva, o jei gyvensime vienybėje, po teisybės, su dorybe,
tada amžinai iš lūpų mūsų skambės tie brangūs žodžiai:
būk pagirta, žemė tėvų mūsų!“35
Varpe taip pat nemažai buvo patriotinių straipsnių,
bet daugiausia apie tai rašė pats V. Kudirka 1889–1899 m.
savo nuolatiniame skyriuje Tėvynės varpai. Gerai supras-
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damas, kaip svarbu, aktualu vienyti tautiečius, ir Tautiš
koje giesmėje tai pabrėžęs, kviesdamas dirbti bendromis
jėgomis, mėgęs kartoti lotynišką posakį viribus unitis36, jis
ypač daug dėmesio skyrė tautinės kultūros, švietimo reikalams. Juk tai galėjo, turėjo padidinti tautos atsparumą
prieš nutautinimą, svetimųjų priespaudą ir savivalę, nes
patriotizmo, ištikimybės savo gimtajai kalbai ugdymas
neįmanomas be švietimo. Neatsitiktinai Vilniaus krašte,
kur kas mažiau raštingame nei Kauno gubernija, mūsų
tautinis judėjimas gerokai vėlavo, čia gyveno daug tautiškai neapsisprendusių žmonių, vadinusių save tuteišiais, čia taip intensyviai vyko nutautėjimas37.
Tėvynės varpuose V. Kudirka rašė ir apie geras naujienas švietimo, kultūros srityse, bet, deja, dažniau jam
teko kritikuoti tautiečius: kad jie nenoromis leidžia savo
vaikus į aukštesniąsias mokyklas, ypač dukteris, kad
gėdijasi lietuviškų tautinių drabužių, dainų, kad „buvo
gadynė, kai lietuvės gimdė lietuvius ir auklėjo lietuvius.
Šiandien lietuvės gimdo tik vaikus, nes tautišką instinktą pametė, o Lietuvos reikalų nepažįsta“. Čia vėl turėtų
padėti švietimas38.
Suvienyti tautiečius galėjo ir laikraščiuose spausdinamos korespondencijos iš įvairių krašto vietovių:
parodyti, kad visur mūsų žmonės kenčia nuo tų pačių
bėdų – skurdo, stichinių nelaimių, sunkaus darbo, valdžios savivalės, lietuviško rašto draudimo, lenkinimo
bažnyčiose ir t. t. Tačiau tai Aušra ir Varpas galėjo daryti
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tik gana ribotu mastu ne tik dėl kuklaus jų tiražo: abiem
laikraščiams nuolatos trūko korespondentų. V. Kudirka
skundėsi, kad tautiečiai nerašo į laikraštį, kas vyksta Lietuvoje, todėl tenka versti kroniką iš svetimos spaudos,
o joje Lietuvos vaizdas iškreiptas – tik gaisrai, vagystės,
nesantaika39.
Pagaliau laikraščiai vienijo žmones ir populiarindami bendrinę kalbą, pamažu visiems tautiečiams tampančią suprantama, sava. Visos šios pastangos tikrai davė
laukiamų rezultatų – tai parodė ir 1905 m. įvykiai, ir
Nepriklausomybės kovos. Ypač daug tautinio sąmoningumo, patriotizmo ugdymo srityje buvo nuveikta savoje
tikrai tautinėje valstybėje 1918–1940 m. – net ir ilgiems
metams ištremti iš tėvynės, atsidūrę Sibire, JAV ar Australijoje, mūsų tautiečiai nepamiršo, neišsižadėjo Lietuvos, vis ruošėsi į ją grįžti, dainuodami
Leiskit į tėvynę,
Leiskit pas savus...
Dar svarbiau, kad ir po 50 metų svetimos valdžios,
net kartoms pasikeitus, laisvės idėja tautoje liko gyva.
Todėl taip vieningai stovėjome Baltijos kelyje ir palaikėme Nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. kovo 11 d.
Susigrąžinus Nepriklausomybę didelė dalis mūsų mažos tautos visai netikėtai neteko ne tik savo kalbos, bet
ir tėvynės – paliko ją patys, be prievartos, nors ir ne savo
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noru. Oficialiais, taigi tikriausiai netiksliais duomenimis, vien per 2005–2014 m. netekome 619,6 tūkstančių
tautiečių40, ir šis procesas tęsiasi. Išvažiuoja jauni, darbingi, energingi žmonės – kurti gerovės kitoms valstybėms ir tautoms, gimdyti ir auginti joms savo vaikų, o
ne Lietuvai.
Kodėl taip atsitiko, kodėl XIX a. mūsų protėviai,
svetimųjų valdomi, skriaudžiami vis dėlto sugebėjo atitolinti mūsų tautos pražūtį, o mes XXI a. pradžioje gyvendami savoje, nepriklausomoje valstybėje prie tos ribos vėl artėjame? Priežasčių, suprantama, daug, įvairių
ir rimtų, čia ne vieta detaliai jas analizuoti, bet kelias
paminėti turbūt reikia.
Paprastai dažniausiai minimos ekonominės priežastys: menki darbo užmokesčiai, didžiulis nedarbas ir dar
kitoks, geranoriškas Vakarų darbdavių požiūris į samdinius. Tai, be abejo, tiesa: turtingesnės senosios Europos
Sąjungos narės gali nesunkiai vilioti geriausius darbuotojus – buvusios socializmo stovyklos piliečius ir taip dar
labiau didinti gyvenimo lygio skirtumą, gilinti prarają
tarp tikrųjų Vakarų šalių ir bandančių, norinčių prie jų
priartėti. Žinoma, šie norai naivūs, beviltiški. Tačiau kodėl Lietuva pirmauja ES pagal valstybės nykimą, kodėl
mūsų tėvynę paliekančiųjų skaičiai kur kas didesni nei
kaimyninėse Latvijoje ar Estijoje?
Štai vienos garsios humanitarės nuomonė: „Emigruojama todėl, lad nebematoma Lietuvoje ateities nei
sau, nei savo vaikams. Visi kiti argumentai nesvarbūs.“41
Rėžta iš peties, bet kas gi tą ateitį kūrė iki šiol, negi kažkas svetimas, iš šalies?
Taip, neneigiant, aišku, ekonominių paskatų, manau, turime pripažinti ir kitas ne mažiau svarbias. Visų
pirma – tautinio susipratimo, patriotizmo, pagaliau sąžinės ir paprasto reikalų išmanymo stoka. Ne tik galvose
tų, kurie tėvynės išsižada, bet ir dar labiau – tų, kurie
skatina, verčia mūsų žmones tai daryti. O šių pastarųjų sąrašas, deja, didžiulis. Tai valstybės vadovai, politikai, užkibę ant liberalų meškerės (rinka pati viską sutvarkys!) ir leidę sukčiams sunaikinti mūsų sudėtingų
technologijų pramonę su dešimtimis, šimtais tūkstančių
darbo vietų kvalifikuotiems darbininkams, inžinieriams,
mokslininkams; leidę sunaikinti profsąjungas, kurios,
pereinant iš socializmo į kapitalizmą, ypač reikalingos;
ir toliau leidžiantys pieno pramonės magnatams varyti į
ožio ragą mūsų ūkininkus. Tai švietimo vadovai, palaidoję ilgai puoselėtą tautinės mokyklos idėją, o kartu ir
patriotinį būsimųjų kartų auklėjimą. Tai pernelyg godūs
ir trumparegiai mūsų verslininkai, iki šiol nesuprantantys, kad svarbiausia versle – ne kapitalai ar technologijos, o žmonės.
Neturėtume užmiršti ir ES vadovų, vis skelbiančių,
kad tautinės valstybės – atgyvena, bet nepasakančių, kas
jas galės pakeisti. Nejaugi žodį „Tėvynė“, dar neseniai
šventą, rašytą didžiąja raide, išmesime iš žodynų kaip
nebereikalingą? Nejaugi žmonės, neturintys tėvynės, bus
laimingesni, nepasijus „nuogi tarp vilkų“, kaip kadaise

8

sakyta? O juk tokios idėjos iš tiesų – jokia naujiena: dar
1848 m. K. Marxas ir F. Engelsas paskelbė: „Darbininkai
neturi tėvynės.“42 Žinome, kas buvo po to: bandymas
vis dėlto sukurti „geresnę“, tarybinę tėvynę, beviltiškai
sužlugęs. Tad kodėl tą vieną svarbiausių marksistų idėjų
vėl bandoma įgyvendinti XXI amžiuje ir kodėl mūsų šalis taip stengiasi tame procese pirmauti? Gal dar nevėlu
tuo rimtai susirūpinti visuomenei, jei valdžia to daryti
nenori?
Cit. pagal: J. Jurginis. Istorija ir poezija. – Vilnius, 1969, p. 96.
Žr.: R. Vėbra. Lietuvių tautinis atgimimas XIX amžiuje. – Kaunas,
1992, p. 47, 50.
3
Žr.: В. Деружинский. Забытая Беларусь. – Минск, 2011, с. 6,
79, 143, 162, 205; А. Тарас. Краткий курс истории Беларусии. –
Минск, 2013, с. 104, 173, 157.
4
Žr.: A. Juozaitis. Ryga – niekieno civilizacija. – Vilnius, 2014, p. 9,
23.
5
J. Sapalius. Priedelis prie „lietuviško klausimo“. – Chicago, 1905.
6
D. Alseika. Lietuvių tautinė idėja istorijos šviesoje. – Vilnius, 1924,
p. 6.
7
E. Motieka. Didysis Vilniaus seimas. – Vilnius, 2005, p. 294.
8
Ten pat.
9
Žr.: B. Kvyklys. Mūsų Lietuva, IV t. – Vilnius, 1984, p. 276.
10
	Žr.: Lietuvių tauta, t. II  – Vilnius, 1998, p. 187, 189.
11
	Žr.: J. Paleckis. Latvija. – Kaunas, 1938, p. 73.
12
	Žr.: V. Pocius. Antanas Macijauskas. – Vilnius, 2004, p. 61–67.
13
	Žr.: P. Klimas. Lietuva, jos gyventojai ir sienos. – Vilnius, 1917,
p. 36–49; P. Klimas. Iš mano atsiminimų. – Vilnius, 1990, p. 79.
14
Д. Ллойд Джордж. Правда о мирных договорах, т. 1 – Москва,
1957, с. 272.
15
	Žr.: M. Römeris. Juozas Pilsudskis // Lietuvių atgimimo studijos,
t. 3 – Vilnius, 1991, p. 460, 461.
16
	Cit. pagal: V. Gustainis. Lenkai ir Lenkija. – Kaunas, 1937, p. 312.
17
	Žr.: T. Balkelis. Moderniosios Lietuvos kūrimas. – Vilnius. 2012, p. 98.
18
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19
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24
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25
	E. Vidmantas. Katalikų bažnyčia ir nacionalinis klausimas Lietuvoje
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26
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Juozas Žitkauskas

Dzūkas
cikrinis
ar macius –
kap Saulius Baraikis sakytų
o man – lango rankena
langviai prisglaudzianci prieg delno
prisklijuojanci
kap tėviškės smala
karštų grybavimų dzienų
ar prakaitas
parainanc iš miško su lepeškų maišuku
nėra nei vyriškos
nei moteriškos giminės
net ir dzūkiška šnekta
padrika, beskertanci
su vasarų ar eterų balsais
biskį svecimokais bet
liulanciais, urzgianciais, giedanciais
kap greitavietės purslai ar
parskridusių gulbių bulbenimas
su pilkais gulbiukais
ir veidas inraudis
Kapčiamiescio gatvėsa
baltas baltas kap sniegas
iš Černiauskų meniškų nuotraukų
ar sanų fotografijų
ištrauktų iš spyntos lancynos
būtinai tamsi ar visai camna
kepurε: nuo lietaus ir nuo saułės
primerktos akys
lyg pieskės akinamos
ar ieškančios jieškancios
jon gyvo grambuoluko
saulės neišdegytos rugio varpos
ar macnesnės samanės
vis atsirandancios
bet kur tus dūmelis pūtė –
nepasakis nei arcimiausias susiedas
ale cikrai ne iš kamino
iš jo cik beržinių malkų kvapas
ar verdamos kiaułės jukos gardėsis
prieg jos gerau užgerc

su vieninteliu „nu“ arba „sveikinu“
paskiau ilgai žūrεc per langų
ir spėliot orus ar susiedo tvorų drūtumų
kol’ vėl’ iš šono neatbumbsi „nu“, „sveikinu“
o paskiau jau možna
ir dainų užtraukc
apie parvirtusių liepų
ar žirgelio išdraskytas rūtas daržalin
aina dzidelis drūtas gatvi
iš laukų vedasi margų karvukį
o aplinkui vaikai toki
maži maži
dėde, duok saldainėm
kapeikų ar centų
ir kų tu: nei nuvysi
nei karvės pamelšč paprašysi
o gal tai jau ne iš gatvės
ne iš nuotraukų ar senų fotografijų
musėt iš perskaicytų knygų
Krėvės, Gedos ar Sadausko –
gal’ iš pasakų
nuo kurų beigi ugnies iš pečiuko
rausdavo veidai
liepsnodavo ausys
ir karšta darydavos
nuo pyrmųroz išgirsto
„bybin tau krūkelis“
ca jau Politkė Marułė
tep mokydavo savo Juozulį – – –
		mani, – – –
jos pamokas
išmokau labiausiai
kuros ciko maišyt
bile kokiam gyvenimo kokteiliu
per jas
nuvełėtos skrynukės
in katras langviai gula
ir dzideli daiktai
ir maži –
vos vos terpupirščiuos matomi
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Bliūdas cirštai surūgusio pieno…

Balų deginimas

tokis dušnus vakaras
kad net paukščiai negieda
nelakioja
liepų ir grūšų šakos
cykiai žūro in dangų
lietaus nesmato
nei grausmo
anei jokio papilkavusio debesuko

aik tu balų degyc
susiedas man liepia
o balos vis nedega
šokinėja aplinkui varlukės
kurkia
savo giesmį gieda
katros žmonės nesupranta
vien cik kurkimas girdzis
kici bijos
kad ir vėl’ varłės
braškes išturks
nebus ko anūkam iš miesto an stalo padėc

tep dušna
tep noris gerc
bet viedran vanduo sušiłis
net kiaušiniais smyrda
o koserε džūsta
ir žodzis nesvolioja
cik mislios
lakioja kap kragždės
nuog šono prieg šono
susiedai
pargena karves namo
jos baubia rεkaloja
akysa pienas:
jom saldus,
man surūgis;
jom šiltas,
man pavėsin padėtas bliūdelin
užsimerkiu
ragiu
geltonuoja cirštas smetonas:
stacyk šaukštų ir tus nenugrus
lakiu in priemenį
kur vėsiausia…
krūvon susrinkį vorai
sanų voracinklį voruoja
apacion
tį kampi
va bliūdukas ir
pienas geltonas
beig musukė tįnai
jau saniai
inbridus abejom kojom

o busilas
stovi an kraigo
lizdi vienų kojų pakėłis
rodo in debesų pusį
lis, – sako susiedka
tep tep, – pritaru jai
ir lakiu trobon
langų uždaryc
kad an virtų būl’bų
beigi rūgštaus pieno
neprilytų
o balosa
varłės kad gieda
kad gieda
kiba jos nesbijo
nei busilo
koju rodancio in lietų
nei to lietaus
nei kad balos
išdegs

***
ir rokuojas žalios varłės
paskavojį žaliuos ajeruos
gieda savo šventų giesmį
in savo dzievų giliausį
skūndzias kad sanų balų
busilas lig dugno išgėrε
užsikųsdamas varluki anelkuti
o jy – tai paci vyrausia
pilvi turεjo prarijus jandrinį raktų
dzieve dzieve – skūndzias varłės
ar ilgai dar mumi ca raikės pakutavoc
užlaisk minių juodų žmonių
tegul’ išgaudo baltus busilus
ir grųžina varłį anelkutį
su jandriniu raktu pagurklin instrigusiu
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Romua ldas Grigas

Tapytoja, suradusi švytėjimą
skleidžiantį šaltinį

S

G r a ž i n a V i t a r t a i t ė . Trapus Baltumas išėjus tėvui, 1991

avo vaikystę metus kaip ypatingą metą dėl vienos
išskirtinės aplinkybės. Imli, skaudžių išgyvenimų
nepatyrusi, aplink vykstančios socialinės dramos
dar nesuvokianti širdelė gaudyte gaudydavo – kaip dabar suprantu – keistą, vibracijų kupiną, bet nematomą
šviesą. Ji sklisdavo iš laukų, iš miškelių, nuo netoliese tekančio Nevėžio, jo slėnio, iš kiekvieno kaimo ir net iš atskiros ūkininko sodybos. Ką jau kalbėti apie pavasarį: sugrįžusių paukščių čiulbesį, pienių, obelų žydėjimą... Viso
šito paslaptingų virpesių ir ženklų prisodrinto egregoro
(dvasingumo, sakralumo tinklainės) lyg ir neužgoždavo
jau tada dažnėjantis blogis ir baisios jo sklaidos pajauta.
Tų metų įspūdį, jo ilgesį tebenešioju. Bet mano parašytose
knygose jau seniai dominuoja nenuslepiama kančia dėl
dramatiško (gal tragiško) mūsų tautos istorinio kelio, susirūpinimas jos dabartimi ir ypač ateitimi. Susirūpinimas
dėl šiuolaikinį pasaulį krečiančio dramatizmo.
Kodėl šią apybraižėlę, skirtą tapytojai Gražinai Vitartaitei, pradėjau nuo savęs? Ogi jau vien dėl to, kad,
visai neseniai susidūręs su jos kūriniais, nustėrau. Apstulbau! Tapytoja yra iš tų labai labai retų kūrėjų, kurie su

amžiumi vis aiškiau regi (ir kitiems tai siūlo) ne Blogio, o
vien Gėrio pasaulį. Jau čia susiduriame su savotiška paslaptimi... Gražina neįtikėtinai talentingai gaudo kvap
nų, aksominį iš mūsų jausenos, regis, seniai išsprūdusio
laiko skersvėjų išpūkštyto Pasaulio alsavimą.
Bažnyčia tvirtina, kad žmogus sukurtas pagal Dievo
atvaizdą. Kuria prasme? Žinoma, ne fizine prasme, bet
pajėgumu, jam duota galimybe toliau tęsti ir įvairinti
pasaulio kūrimą. Nebus sutirštinta pasakius, kad tapytoja Gražina tos dieviškosios kūrybinės potencijos turi su
kaupu. Ji apdovanota ypatinga rega, ypatinga dovana ne
tik pajausti, išgyventi, bet ir kitiems (be interpretuotojų!)
perteikti ne tik Gamtoje, bet ir žmogaus (kūrėjo) sieloje
egzistuojančios Dermės, Grožio įvairovę ir jos vibracijas.
Gražinos drobėse nepamatysime pernelyg įkyriai
sovietiniais metais įpiršto žmogaus. Nepamatysime net
ir kokių nors jo pėdsakų. Tačiau žmogaus esybė egzistuoja! Pats būdamas nematomas, tapytojos dėka žmogus,
tarsi astraline savo esatimi, išgyvena visai kitokį – ne profaniškąjį (buitinį, įtampų kupiną), bet sakralųjį (šventinį)
pasaulį. Maža to, žmogus organiškai jaučia esąs to ne-
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matomo, buitinio alaso užgožto (ir užmiršto) sakralaus
pasaulio dalelyte. Tai „dalelytei“ primenama, kad ji pati
apdovanota galimybe pinti ir skleisti Darnos ir Grožio
tinklaines. Man regis, kad iš tapytojos drobių ypatingu
dvasingumu, jo spindesiu alsuoja kompozicijos, kurios
primena, nurodo žmogaus atsakomybę – atsakomybę
už tą sakralumą, kuris praturtina jo paties prigimtį, teikia stiprybę. Primena ir prigimtinę pareigą bylinėtis už
sakralumo pasaulyje tęstinumą; priešintis beprasmybei,
tuščiaskambei butaforijai.
Tapytoja savo kūriniais demonstruoja Moteriškumą.
Ji išlieka asmenybe, kurioje jausminis, intuityvusis pradas aiškiai dominuoja. Filosofinis – atsargiu atstumu nujaučiamas. Egzistencinis. Kai kada prasiveržiantis ir šiek
tiek aiškesniais kontūrais. Antai sodresnę mintį galime
išskaityti kai kuriuose ypač įdomaus Salos ciklo paveiksluose. Lyg ir matai į Gordijo mazgą susipynusius, bet
kaip suraizgytus (sujauktus) žmonių santykius, dvasinį
jų gyvenimą. Kitais žodžiais tariant, galime įžvelgti dievojautos ir gamtojautos, darnos ir grožio praradimo kontūrus... Bet visa tai, kas pasakyta, gali būti priimta vien
kaip laisvamaniška šių eilučių autoriaus interpretacija.
Kad ir į ką žvelgtume, – į Gražinos nutapytus natiurmortus ar gilesnius jausmų klodus išreiškiančias kompozicijas, – visos drobės išsiskiria stebėtinu estetiniu
subtilumu ir preciziškumu, tiesiogiai ir staigiai žiūrovo
sielą suvirpinančiu įtaigumu. Tiesa ir tai, kad tapytoja
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net nebando kaip nors pritraukti, „prijaukinti“ žiūrovo.
Ji tiesiogiai dalijasi su kitais ta rega, to supančio (bet nematomo, astralinio) pasaulio pagava, kurią, ko gero, gavo
kaip prigimties dovaną, kaip šauksmą tokią regą perduoti
kitiems primenant kadaise egzistavusią kultūrą (civilizaciją), kurioje dominavo ne profaniškumas, o sakralumas:
dievojauta ir gamtojauta, tautojauta ir sielojauta...
Susipažinimas, įsijautimas į tapytojos Gražinos kūrybą kaskart iš naujo priverčia susimąstyti, kodėl širdis
„nelimpa“ prie Kandinskio, Muncho ar Picasso paveikslų. Gal jų modernumas, jų pasaulietiškumas yra ieškojimas formų, kurios būtų labiau atplėštos nuo prigimtinės
kultūros? Nuo tautinės, nacionalinės tapatybės? Aiškiau
atstovautų ir įtvirtintų į visuotinumo teisę pretenduojančią urbanistinę civilizaciją? O štai XIX–XX a. sandūroje
prancūzų impresionistų sąjūdžio kūryba jaudina. Be pašalinių interpretuotojų... Gal dėl to, kad jie be pozos, be
užkodavimo išreikšdavo bendrą prigimtinę žmonių jauseną. Atviru tekstu jaudina ir garsusis rusų tapytojas Nikolajus Rerichas, nuostabiai pagavęs Darnos ir Amžinybės alsavimą. Žmogaus, civilizacijos šis menininkas irgi
vengia. Nors N. Rerichas ir slavas, bet slavai, kaip etnosas, formavosi daug ką, žinoma, ir pasaulėjautos kultūrą, perimdami iš prabaltų. Nekalbu apie mūsų Čiurlionį,
kuris tarsi iš amžinybės, iš piktos užmaršties bus prikėlęs
prabaltų ir mūsų protėvių pasaulėjautą.
Gražinos tapybinės vizijos, man regis, gražiai dera
su A. Vivaldi Metų laikais, su J. S. Bacho fugomis; netgi
su V. Bellini Normos ar G. Verdi Aidos arijų skleidžiamais
jausmais ir jų vibracijomis. Kiekvienas ypatingu talentu
apdovanotas kūrėjas savaip išjaučia pasaulį ir savaip tą
jauseną perteikia kitiems. Kiekvieno jų pajauta jėgų semiasi iš prigimties: vienu atveju labiau prasiveržia protėvių, kitu atveju – bendraeuropietiškoji, bendražmogiškoji prigimtis. Nenoriu būti teisėju, bet nuoširdžiai
sakau: iš nunykusių, seniai užmirštų kapų į Gražinos
kūrybą įsijautę kriviai ir vaidilos, raganiai ir kanklininkai
greičiausiai ją priimtų kaip tautojautos-tautoraščio meistrę, kaip tęsėją tų darbų, kurie puoselėja žmogų, dvasinį tautos ir viso pasaulio kapitalą. Būtent tokį protėvių
kultūros, praeities alsavimą nesunku pagauti daugelyje
tapytojos kompozicijų.
Ši mintis tarsi prašosi papildomos argumentacijos.
Tarsiu keletą „prašaliečio“ žodžių apie spalvas, jų vartoseną Gražinos drobėse. Į jas pažvelgsiu vėlgi tautotyrininko ir sociologo akimis.
Balta spalva mūsų protėviams reiškė visa apimančią
Darną, Dermę ir tų imperatyvinių (pamatinių) vertybių
siekiamybę. Sakau – visa apimančios vertybės, nes balta
spalva taip pat buvo išreiškiama gyvųjų ir iškeliavusiųjų darna. Kai iš tokių pozicijų žvelgi, negali nesujaudinti
Gražinos kompozicija, kurią ji pavadino Trapus baltumas,
išėjus tėvui... Savita apoteoze, dvasios rimtimi alsuoja šiame paveiksle besisklaidanti (lyg būtų tapytojos tėvelio
siela) balta spalva.
O mėlynoji? Kurios, atsikartojančios įvairiais aspektais, apstu tapytojos kūriniuose?
Gerai visi žinome, kaip mūsų protėviai žvelgė į vandenį – viso, kas gyva, gyvybingumo substanciją. Vanduo,
kuris buvo išreiškiamas mėlyna spalva, buvo sakralus. O
iš kur šio mineralo (taip vandenį vadina geologai) spal-

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 1 ( 5 9 0 )

G r a ži n a V i t a r t a i t ė . Sala VII, 2006

va? Iš dangaus. Mūsų protėviai ypač pagarbiai žvelgė ir
į dangų. Suvokdami Sietyno paslaptingumą, begalybę ir
amžinybę, siekė tuo suvokimu tvarkyti savo gyvenimą –
ne tik dvasinį (sakralinį), bet ir buitinį (profaninį)...
Na, o spalvų ir jų niuansų gausa tapytojos drobėse?
Jų aibių aibės! Tos kompozicijos, iš kurių ne viena verta
simfonijos vardo...
Ar galima visa tai paaiškinti išsilavinimu, išsimokslinimu? Kitų pasaulyje pripažintų tapytojų pažinimu?
Gausiais muziejais, galerijomis, parodomis, plenerais ir
pan.? Nemanau. Nors viso to nurašyti taip pat negalime.
Gal pagrindinio kūrybos impulso, tapytojos sielos „alsavimo“ ieškokime giminystėje su „jungiškaisiais“ archetipais, su jų prasiveržimu į laisvę – čia tikrai derėtų prisiminti Carlą Gustavą Jungą ir jo teoriją, teigiančią apie
galimą protėvių kultūros, pasaulėjautos atsikartojimą kelioliktoje žmonių kartoje vadinamųjų archetipų pavidalu.
Manau, kad tapytoja intuityviai yra giliai suvokusi, jog mūsų protėvių pasaulėjautoje, jų gyvensenoje
žmogus, jo asmenybiškumas buvo „už kulisų“. Jis buvo
suvokiamas kaip laikina tautos vyksme, Gamtoje ir Amžinybėje ištirpstanti dalelytė. Bet dalelytė, kuri apdovanota jausmu ir protu suvokti amžinuosius Pasaulio
Tvarkytojo (Darnos) įstatymus ir jau vien dėl to suvokimo privalanti atsakingai elgtis. Jam, žmogui, tapusiam
net didžiavyriu, anais laikais nestatė paminklų ir niekas
nekūrė odžių, iškeliančių jo virš kitų. Žmogus, atsakingai atlikęs jam skirtą (ne tik šeimos, genties, tautos, bet
ir Visatos Tvarkytojo) pareigą, be ambicijų ir be jį liaupsinančių ditirambų nueidavo nuo scenos. Į Amžinybę. Į
Dausas, kur jo vėlę priglausdavo kitos...
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Beje, dėl tų „ditirambų“ anais laikais stygiaus, kažkas ir iš mūsiškių traktuoja kaip argumentą mūsų praeitį ženklinant necivilizuotumo, barbarizmo stigma. O
gal viskas kaip tik atvirkščiai? Gal tai, ką mes šiandien
matome per tas jubiliejų paminėjimo ir kitas asmens pagarbinimų prakaituotas grūstis, yra panašiau į savotišką
„klounadą“, į civilizacijos rūbais papuoštą barbarybę?
Šių eilučių skaitytojas gali man tylomis papriekaištauti: ar ne per daug išsakyta panegirikos tapytojai Gražinai? Tvirtai atsakau – ne. Jau vien dėl tos priežasties,
jog intelektinės ir ypač dvasinės veiklos asmenys šiuolaikiniam pasauliui (ir mūsų valstybei) tampa lyg ir nebereikalingi. Jeigu jie neužsiima pigiais, „šoumeniškais“
dalykais, vis dažniau išgyvena socialinę atskirtį, vienišumą. Ne vienas iš jų, apdovanotas aiškiu prigimtiniu talentu, yra nustumiamas į psichologinę emigraciją.
Netgi į fizinį palūžimą. Bet kiti, išsilaikę, pamokyti kančios, su kaupu realizuoja savo prigimtinį šauksmą. Ir to
šauksmo aidą girdi ne tik tokie pat „išrinktieji“ (kūrybinę mažumą) – jis sujudina ir gausesnį būrį tų, kurie yra
ištroškę dvasinio peno. Savo buvimu ir kūryba jie net ir
per atstumą palaiko vienas kitą. Jie ir visuomenei (galbūt tiksliau – atskiroms jos grupėms) suteikia, sustiprina
jungties, sąsajos pajautą; praplečia prasmingo buvimo
pasaulyje ir prasmingo veiksmo galimybes.
Prie šių, tarsi „dvasios dykumoje šaukiančiųjų“, neabejotinai priklauso tapytoja Gražina. Savo valingumu
išsilaisvinusi iš bet kokių ją varžiusių grandinių ir pajėgi talentingai save išreikšti taip, kaip ji sielos akimis regi
pasaulį. Jos rega turtina visų mūsų pasaulį, įlieja buvimo
jame prasmės ir stiprybės.
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Raminta Gamziukaitė

Francesca Gaetana Cosima
Liszt-von Bülow-Wagner –
kokia ji buvo?

P

raėjusiems metams baigiantis, LRT televizija parodė istorine drama pavadintą vokiečių filmą
Wagnerių klanas (režisierė Christiane Balthasar).
Kūrėjai apsidraudė prierašu „laisvai papasakota pagal
tikrus faktus“ ir gerai padarė, nes kaip tik taip ir pasakoja – laisvai disponuodami tikrais faktais, savaip juos
interpretuodami. Kompozitorius pasirodo tik retrospektyviniuose kadruose, pagrindinis veiksmas plėtojasi po
Richardo Wagnerio mirties, kai paveldėtojai ir gerbėjai
stengiasi išsaugoti savo įtakos sferoje garsųjį Bairoito
festivalį, tebevykstantį ir mūsų dienomis. Vadinamąjį klaną sudaro įvairių paskatų vedami vagneriečiai, o
tarp jų ypač išsiskiria viena figūra – Cosima Wagner.
Filmas – tai jos Kulturpolitik, jos siekio dominuoti ir kartu atsidėjimo garsaus sutuoktinio atminimui istorija. Figūra iš tiesų daugiabriaunė: jeigu sąvoka „atsidėjimas“
suponuoja pozityvų įvaizdį, tai fanatizmo ribą pasiekęs,
o gal ir peržengęs kulto puoselėjimas jį kvestionuoja ir
leidžia spręsti apie sudėtingą ir prieštaringą charakterį.
Besąlygiškai atsidavusi Wagneriui, kol jis gyveno,
ir jo paveldo puoselėjimui bei sklaidai po kompozitoriaus mirties, Cosima filme parodyta kaip hipervaldinga
moteris, neturinti savo privataus gyvenimo ir vaikams
nepaliekanti teisės jį turėti – juos, dar paauglius, vertė
prisiekti, kad jų gyvenimai priklausys Richardui Wag
neriui. Vaikų prisaikdinimas Venecijoje, kur staiga mirė
Wagneris, gal kaip tik ir yra laisvo pasakojimo pavyzdys.
Ar vaikai iš tikrųjų tada buvo Venecijoje, o jei buvo, tai
kodėl tik trys, – Isolde, Eva, Siegfriedas, – juk Cosima dar
turėjo dvi dukteris – Danielą ir Blandinę – iš pirmosios
santuokos su baronu Hansu von Bülowu.
„Baronas von Bülowas“ skamba oriai, deja, tai nebuvo ryški asmenybė, nors geras dirigentas. Liszto ir
Wagnerio garbintojas, jis leidosi jų vedžiojamas lyg marionetė, vedė Cosimą, nes tuo metu tai buvo patogu
savo vaikus palikusiam, po Europą klajojusiam ir ne tik
fantastišku grojimu, bet ir gausybe meilės romanų garsėjusiam Ferenczui Lisztui. Vaikais nesirūpino nė motina
Marie d’Agoult, tad jie atiteko senelei austrei. Cosimos
vaikystė ir paauglystė šiek tiek panaši į Auroros DupinDudevant (George Sand), taip pat baronienės ir taip pat
nelaimingos santuokoje, likimą. Šios moterys susipažino 1837 m. Lisztui ir Marie d’Agoult viešint pas George
Sand Noano dvare. Apie tų metų vasarą kaime André
Maurois knygoje George Sand gyvenimas rašo: „Abi mo-

terys artimiau susidraugavo. Jos ilgai jodinėdavo drauge. Žorž, vilkėdama palaidinuke ir kelnėmis, tvirtai kaip
vyras laikydavo šviesiaplaukės „Princesės“ žirgą, kur
šlaitas būdavo pernelyg status ar brasta pernelyg gili.“1
Šviesiaplaukė Marie, Cosimos motina, talentu neprilygo
George Sand, bet literatūrinių ambicijų turėjo ir buvo
žinoma Danielio Steino pseudonimu.
Grįžkime prie von Bülowo. Santuoka su Cosima
Liszt jam buvo paranki, nes leido labiau suartėti su dievinamu Lisztu, bet ši, Cosimai taip pat atrodžiusi išganinga, sąjunga nuo pat pradžių turėjo keistoką atspalvį – tai
erotinių vaidmenų supainiojimas. Cosimos vyras rašė jos
tėvui taip, tarsi uošvis, o ne žmona būtų jo meilės objektas: Cosima jam „Tavo pavardės nešiotoja, tikras Tavo
asmenybės veidrodis“. Prie gero tai nevedė, garsiųjų amžininkų garbintojas bevalis Hansas virsta vos ne „Hanswurstu“ (Hanswurst – vokiškai juokdarys, klounas), kai
konkuruoja su Wagneriu dėl Isolde’s tėvystės. Vėlgi galima klausti, ar tikrai autentiška toji komiška scena prie
gimdyvės ir vos gimusios dukrytės. Neabejotinas faktas
tai, kad vėliau iš tikrųjų vyko teisminis procesas, nes situacija itin kebli – pagimdžiusi Isolde, Cosima vis dar,
o iš tikrųjų dar ilgai, turėjo von Bülow pavardę. Filme
Wagneris jėga išstumia teisėtą sutuoktinį iš kambario,
o už durų jį apkabina, pavadindamas „vargšeliu Hansu“. Apgautas vyras tampa visuotinės pajuokos ir šaržų
objektu, kai ir toliau, nors nekęsdamas Wagnerio, drauge su Cosima nevengia sukiotis kompozitoriaus svitoje.
O Wagnerį be garbintojų palydos retai kam teko sutikti.
Čia sunku susilaikyti nepacitavus marksizmo klasiko, nors eina trečias dešimtmetis, kai tai nėra privaloma – labai jau šmaikščiai Karlas Marxas 1876 metų
vasarą laiške dukrai Jenny piešia von Bülowų, Liszto ir
Wagnerio bendrabūvį: „Visur, kur bepasirodytum, persekioja vienas ir tas pats klausimas: Ką Jūs manote apie
Richardą Wagnerį? Štai kas labiausiai būdinga šiam naujavokiškam, prūsiškam rūmų muzikantui: jis su žmona
(turinčia išsiskirti su von Bülowu), su pačiu raguotu
Bülowu ir jų bendru uošviu Lisztu taikiai visi keturi
gyvena Bairoite, myluojasi, bučiuojasi ir adoruoja vieni
kitus, nieko blogo tame neįžvelgdami. Bet kai pagalvoji,
kad, be viso to, Lisztas – Romos katalikų vienuolis, o madame Wagner (vardu Cosima) yra jo ir madame d’Agoult
(kitaip Daniel Stein) biologinė duktė, tai pamanai, kad
vargu ar įmanoma sugalvoti geresnį libretą Offenbacho

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 1 ( 5 9 0 )

Cosima Wagner

operai negu šios šeimyninės grupės patriarchalinių santykių siužetas. Tos šeimynėlės nuotykius – kaip Nibelungų – vertėtų pavaizduoti net ir tetralogijoje.“2 Iš tikrųjų,
daugelyje fotografijų Wagnerių salone prie instrumento
sėdintis Lisztas vilki abato rūbą.
Keli pastebėjimai dėl aktorių parinkimo – vis dėlto istorinė drama, nors tiksliau būtų ją vadinti dramine istorija.
Retrospektyvos Wagneris šiek tiek panašus į Auguste’o
Renoiro tapytą portretą, ir, manau, to pakanka. Visiškai
kitaip iš ekrano neišnykstanti Cosima. Lyginant su portretais bei fotografijomis, jokio panašumo nerasi, gal tik
viename epizode dėl atpažįstamos iš nuotraukos šukuosenos herojė tampa panaši į įsivaizduojamą Cosimą. Vis
dėlto filmo kūrėjai galėjo labiau pasistengti, nes vaidyba
negelbsti, kai tipažas parinktas nevykusiai. Kita vertus,
autentiškas tipažas gana rizikingas: „išdžiūvėlė“ ryškiai
per ilga nosimi – taip ją apibūdina amžininkai, tarp jų
Cosimos motiną palikusio Liszto ilgametė draugė kunigaikštienė Carolyne zu Sayn-Wittgenstein: „Nebuvo
graži, paauglystėje – tikras „bjaurusis ančiukas“ – didelė, kampuota, pageltusi, su plačia burna ir ilga nosimi.“
Tai nemylinčios ir nemylimos „pamotės“ įvertinimas, bet
apie Cosimos išvazdą panašiai atsiliepė ir kiti apie ją rašiusieji. Ferenczo Liszto duktė grožiu, atrodo, nespindėjo, tikrai graži ir tauri ji atrodo tik dailininko Franzo von
Lenbacho, be abejo, idealizuotame portrete (Lenbachas
portretavo ir Wagnerį).
Visiško originalo atitikimo niekas negali reikalauti,
nes istorinėse nuotraukose bei portretuose tas pats modelis dažniausiai atrodo skirtingai. Bet kad ir nedidelio
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atpažinimo efekto žiūrovas vis dėlto laukia. Tokius lūkesčius pateisina Isoldę ir Evą vaidinančios aktorės, taip
pat ir Siegfriedo vaidmens atlikėjas. Leidinių apie Wagnerį nuotraukose Siegfriedas dar vaikas, bet statytojai,
be abejo, turėjo ir vėlesnių nuotraukų – nors ne itin ryški
asmenybė, kaip Wagnerio sūnus ir kaip vienas Bairoito
festivalių vadovų, dėmesio jis ir vėliau sulaukdavo, tačiau filmo kūrėjams, atrodo, antraeilis liko išorinio panašumo klausimas.
Filmas, nors vertingas Wagnerio gerbėjams, tikrai
nėra šedevras. Jis gan tiesmukas ir nevengiantis stereotipų, dėl to tiktų pavadinti jį politiškai korektišku bei atitinkančiu šiuolaikinį euromentalitetą. Nesunku atspėti,
kad jei ne paties Wagnerio, – jis šiuo atveju šešėlyje, – tai
jo palikuonių ir fašizmo sąsaja yra neišvengiamas minėto mentaliteto atspindys. Filmas užbaigiamas džiugia ir
pakilia laukimo scena – į Bairoitą atvyko fiureris ir tuoj
įžengs į Wagnerių namus, kur nuščiuvę vaikai dar nesupranta jų laukiančio įvykio „didybės“. Į Wagnerių klaną
įsiliejus fašistuojančiai Winifred, ją vedęs (ne savo, o motinos, sesers Evos bei pačios Winifred iniciatyva) Siegfriedas perima ir jos pažiūras, nes savų nelabai turi. Visa,
ko troško Siegfriedas, tai „truputis laimės“, kad ir kaip
ji būtų suprantama. Bet susietas priesaika, jis priverstas
vesti, vaidinti didį dirigentą, rūpintis festivaliais ir nuolat prisiminti, kad jo gyvenimas padėtas ant Richardo
Wagnerio altoriaus.
Kaip vienintelį laimingą epizodą Siegfriedo gyvenime filmas pateikia jo homoerotinį išgyvenimą. Du
vienas kitu susižavėję jaunuoliai mėgaujasi estetiškai
parodyta idile, bet... netikėtai pasirodo Cosima ir tiesiog
„už rankutės“ išsiveda suaugusį sūnų, sakydama, kad
kambaryje daugiau nieko nėra (tai reakcija į Siegfriedo
mėginimą pristatyti motinai Dorianą). Kad čia „laisvai
papasakota“, akivaizdu, o dėl faktų, tai gal kas ir gali
pasakyti, tikri jie ar ne. Ar tikrai egzistavo tas Dorianas,
pasak filmo kūrėjų, suvedžiojęs apie savo polinkį į homoerotiką nieko nenutuokiantį Siegfriedą? Ar nusišovė
jis (jei buvo), ar ne? Ar tikrai motina taip šiurkščiai įsibrovė į intymią sferą ir sugriovė sūnaus idilę? Klausimų
daugiau negu atsakymų.
Filmo statytojų pozicija niekaip neryškinama, jie
leidžia kalbėti faktams. O faktai tokie: Siegfriedas nelaimingas ir sugniuždytas, bet motinos valiai paklūsta,
perima vadovavimą festivaliui, diriguoja tėvo sukurtoms
operoms, nors ryškesnio talento neturi. Tai istorinė tiesa,
o kartu daugelio įžymių tėvų sūnų likimas. Kai kuriems
jų, kaip rašytojui Klausui Mannui, nuolat tenka jaustis
garsaus tėvo šešėlyje, kol susiformavę nevisavertiškumo kompleksai atveda iki savižudybės. Kitiems, kaip
Augustui Goethe’i, tiesiog lemta likti niekuo neišsiskiriančia asmenybe, nuolat pasirengusia vykdyti didžiojo
tėvo užduotis. Augustas nekėlė sau ambicingų tikslų ir
gal net auka nesijautė, o tik priėmė savo neilgą gyvenimą kaip neišvengiamą garsios asmenybės sūnaus lemtį.
Dar kitaip Siegfriedas Wagneris, pasirinkimo neturėjęs:
prisaikdintas vaikystėje, jis valdingos motinos verčiamas eiti jos nužymėtu keliu, ir ne jo kaltė, kad tėvo talento nepaveldėjo. Visiškai panašiai nepermaldaujama ir
Wagneriui tarnaujanti Cosima sugriovė dukters Isolde’s
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asmeninį gyvenimą, nes laikė ją pajėgia vykdyti didįjį
atnašavimo Wagneriui uždavinį. Charakteriu panaši į
motiną, Isolde galbūt sumokėjo mažesnę kainą už priesaikos tęsėjimą, nes buvimas prie festivalio vairo jai teikė
malonumą.
Pavadinimas Wagnerių klanas signalizuoja apie filmo tendencingumą – kūrėjai, švelniai tariant, nemėgsta
Wagnerio dėl jo antisemitinių pažiūrų, o jo palikuonių –
dėl simpatijų fiureriui bei fašizmui. Priežastys daugiau
negu svarios, bet... Ar leistina visiškai sutapatinti kūrėją
kaip asmenybę su jos ideologija ir, visai pamiršus kūrybą, smerkti ar teisti už jo pažiūras? Pavyzdžių toli ieškoti
nereikia: jeigu pripažįstame, kad Salomėja Nėris – talentinga poetė, o jos kūryba turi išliekamąją meninę vertę,
ar būtina, minint poetės vardą, nuolat prikaišioti jai už
„parvežtą saulę“? Jeigu sutinkame, kad Knuto Hamsuno
proza, kaip reta, pagavi ir unikali bei priklauso pasauliniam paveldui, ar dera kiekvieną kartą priminti apie jo
„romaną“ su Hitleriu? Juolab kad labiau už jį fašistuojanti buvo žmona, kad rašytojas vyko pas fiurerį, naiviai
tikėdamas padėti savo šaliai, pagaliau, kad senatvėje už
savo kaltę atkentėjo? Bet atrodo, kad kitaip jau nebus,
ir bent jau tie veikalai, kurie vadintini politiškai korektiškais, amžinai smerks Hamsuną, Wagnerį ir kitus panašiai „nusikaltusius“ kūrėjus, užuot perteikę ateičiai jų
kūrinių teksto ar klausymo malonumą. Išliekamąją vertę turi būtent jie, o ne vienadieniai pamfletai ar draugų
sambūryje mesteltos frazės. Idėjiniai paklydimai, pažiūrų nenuoseklumas būdingi didelio talento žmonėms. Ar
tikrai šiuolaikinei kartai, operos teatre klausančiai Lohen
grino ar Valkirijos, būtina žinoti apie Wagnerio antisemitinius pasamprotavimus bei jo palikuonių profašistines
nuostatas?
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Pažiūrėjus filmą, kilo mintis palyginti Wagnerių klano
Cosimą, to klano simbolį, su paveikslu, kuriamu ne
mažiau politiškai korektiškoje Joachimo Köhlerio knygoje Friedrichas Nietzsche ir Cosima Wagner (Baltos lankos,
2004). Nors daug teko skaityti ir apie Nietzsche, ir apie
Wagnerį, nepretenduodama į visažinystę, galiu tik spėti, kad knygoje, kaip ir filme, kai kas, o gal net daug kas
laisvai papasakota. Negalėsiu visada tvirtai pasakyti, kur
tiesa, o kur pramanas, tik neabejoju, kad „pogrindinis“
šios knygos veikėjas yra autoriaus labai nemėgstamas
Richardas Wagneris ir, siekiant jį kuo pašaipiau, kuo
negatyviau pavaizduoti, prisidengiama paviršutiniškais
Cosimos ir Nietzsche’s santykiais, juos sureikšminant ir
prilyginant Ariadnės mitui.
Dioniso ir Ariadnės mitu ir pradedamas pasakojimas, autoriui, panašiai kaip filmo kūrėjams, apsidraudžiant ir pabrėžiant, kad niekas nežino, kaip viskas buvo
iš tikrųjų. Viena vertus, iš tikrųjų niekas visos tiesos nežino, bet, kita vertus, panašūs apsidraudimai gali slėpti
tendencingumą, siekį laisvai naudotis faktais norimam
įspūdžiui sukurti. J. Köhlerio (iš esmės – Nietzsche’s,
nes tai filosofo sugalvota paralelė) Ariadnė daugialypė,
tai gali būti aliuzija į daugiabriaunį Cosimos charakterį.
Pasakojimo nuostata ironiška, nes Dionisas-Nietzsche
jau po Turino krizės, jis keičia kaukes, įsivaizduodamas save tai Cezariu, tai Italijos karaliumi, tai Richardu
Wagneriu. Dvasinės krizės sukeltoje euforijos būsenoje
ligonis Dioniso ditirambų autorius rašo Wagnerio našlei,
„Princesei Ariadnei, mano mylimajai“, tituluodamas ją
savo „filosofine meiluže“.
Knygos pabaigoje matome jau pasiligojusią Cosimą Wahnfriedo viloje. Po jos kambariu net ne muziejus,
bet greičiau memorialinė šventykla, kur nieko negalima
keisti nei pajudinti iš vietos. Tarp Wagnerio relikvijų labiausiai vertinama raudonoji sofa, ant kurios Wagneris
mirė. Baldas, atvežtas iš Palazzo Vendramin Venecijoje,
saugomas našlės kambaryje. Ir pati Cosima – gyva Wag
nerio kulto relikvija; pasak anūkės Friedelind, lankytojai
prieš ją stovėję kaip prieš altorių. Gyvenusi be Wagnerio dar keturiasdešimt septynerius metus, našlė sulaukė
dienos, kai 1923 metais į Wahnfriedo vilą atvyksta jaunas
vyriškis odinėmis kelnėmis. Tas pats, kurio filme su baiminga pagarba laukė Siegfriedas, Winifred ir jų vaikai.
Atvykėliui Wahnfriedas – tai Gralio šventovė, o save jis,
pasirodo, laikė Wagnerio vietininku žemėje. Nors apie šį
vizitą daug prirašyta, niekas – o ir knygos autorius – tiksliai nežino, kaip buvo iš tikrųjų. Vargu ar lankytojas buvo
įleistas į Cosimos kambarį, taip pat mažai tikėtina, kad ji
būtų skaičiusi Mein Kampf. Cosimai tikrai užteko vieno
garbinamo dievaičio, antram jau negalėjo atsirasti vietos. Beje, Hitleris panašiai vyko nusilenkti marmuriniam
biustui Weimare, praėjus trisdešimt vieneriems metams
po Nietzsche’s mirties. O prieš mirtį garsus filosofas, visai kaip Cosima, buvo tapęs savo paties eksponatu.
Šie du žmonės, pagal Nietzsche’s versiją, susitiko
kaip Dionisas ir Ariadnė. Cosimos versija kitokia, nes
jai artimesnis kitas vaidmuo – tuomet dar Cosima von
Bülow įsijaučia į operos Lohengrinas herojės Elzos vaid
menį ir prisiima gelbėtojos – Erlöserin – misiją. Tačiau
gelbėtis visų pirma reikia jai pačiai. Ištekėjusi už tėvo
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jai parinkto žmogaus, Liszto duktė, užuot išsivadavusi
nuo ją varžiusios aplinkos, pateko į naują kalėjimą. Baronas von Bülowas medaus mėnesį panoro praleisti su
jam brangiausiu žmogumi, o juo buvo Wagneris. Pas jį
ir išvyko. Tiesa, jaunoji žmona keliavo drauge. Jų, pasak
Bülowo, „laiminga santuoka“ vos nesibaigė tragiškai –
Cosima ketino nusiskandinti Ženevos ežere. Užbėgant į
priekį, galima pastebėti, kad santuokos pabaiga pasirodė
greičiau tragikomiška, kaip ir daug kas aplink Wagnerį.
Jauna moteris iš tikrųjų pasijuto ant bedugnės krašto,
pamačiusi, kad visi greta jos buvę vyrai garbina Wagnerį
tarsi šis būtų moteris, o jie – įsimylėjėliai. Iš tikrųjų nebuvo kitos išeities, kaip tik pulti į Wagnerio glėbį ir imtis
vadovauti jo dievinimo kampanijai. J. Köhleris išsigelbėjimo sceną vaizduoja sarkastiškai: „Tad Cosima puolė
prie Wagnerio, kurį manė esant Tanhoizerį, nukeliavusi
ant Veneros kalno ir neradusį jį išvaduoti galinčios Elizabetos. Jos sutuoktinis Hansas, po Wagnerio kulto labirintą klaidžiojantis įsimylėjėlis, savo žmoną tik paskatino!
Kai Ciuriche muzikos apsėstoji puolė kompozitoriui po
kojom lyg Magdalietė Išganytojui ir apipylė jo rankas
ašaromis bei bučiniais, jos vyras klūpojo ir bučiavo kartu.“3 Kas dabar pasakys, ar tikrai taip buvo?
Atrodo, kad Wagnerio garbintojos vaidmenį Cosima
atliko tobulai: šiam ką nors grojant, ji atsidurdavo somnambuliškoje būsenoje, klausydama Tristano, nugrimzdavo į transą, per Lohengriną verkdavo. Nežinia, kiek tai
buvo tikra, o kiek suvaidinta, nes jokie muzikos sukelti
išgyvenimai netrukdė Cosimai kitą dieną itin pragmatiškai rūpintis komerciniais Wagnerio reikalais. Keisti jos
dievaičio garbinimai iš vyrų pusės Cosimos nebetrikdė,
ji netgi pradėjo sumaniai garbintojais manipuliuoti. Tai
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puikiai sugebėjo ir pats Wagneris, šiaip jau įtariai žiūrėjęs į dviejų vyrų draugystę, bet tokia jau likimo išdaiga:
į gerbėjų gretas įsiliejus tada dar jaunam Bazelio profesoriui Nietzsche’i, į Tribšeno vilą šis dažniausiai atvykdavo
lydimas draugo. Tolerancijos pakako, kol filosofą lydėdavo Erwinas Rohde, bet jos kvota pasibaigė, kai Rohde
pakeitė Paulis Rée. Homoerotika ir žydiški naujojo bičiulio bruožai – to Wagnerių porai jau buvo per daug.
Tikra likimo ironija, kad vokiečių arijų rasės grynumą ginanti Cosima pati buvo negrynakraujė, o greičiau
ir visai ne vokietė. Jos tėvas Lisztas, garsiausias to meto
Europos pianistas ir kompozitorius, buvo vengras, o motina Marie d’Agoult, grafo de Flavigny dukra, apskritai
neaiškios kilmės. Austrijos–Vengrijos imperijos žemėse,
kaip reta kur kitur (gal LDK buvo panašiai, bet vis dėlto
ne tokiu mastu) tautos maišėsi nebeatsekamai. Apie tai
skaitome Claudio Magriso knygoje Dunojus: „Šis genčių
ir kultūrų katilas yra pirmykštis mūsų istorijos vandenynas, senovės Nilo dumblas, kuriame plūduriuoja dar
beformiai ir neaiškūs gemalai.“4 Šios knygos autoriui
artima pažiūra, kad istorija nepažįsta nė vienos tautos
kilmės, nes ji neegzistuoja, tai istoriografija ją sukuria
ir gamina, keldama ir tyrinėdama jos klausimą. Kalbant
apie miglotą Cosimos kilmę, dar galima pridurti, kad ji
turėjo seserį Blandinę-Rachelę, kurios antrąjį, labai jau
nevokiškai skambantį vardą vengė minėti. Brolis buvo
vardu Danielis. Vėliau Blandine ir Daniela Cosima pavadino savo dukteris.
Du kartus paaukota – iš pradžių ant F. Liszto, o vėliau ant R. Wagnerio altoriaus – moteris savo gyvenimo
nebeturėjo, todėl visiškai pasiaukojo pirma Wagneriui, o
po šio mirties – jo kulto puoselėjimui. Nietzsche jai nebuvo reikalingas nei kaip Tesėjas, nei kaip Dionisas, o tik
kaip paklusnus garbintojų būrio naujokas.
Ribų nežinantis ir nepaisantis Wagnerio adoravimas – unikalus fenomenas. O kad jis iš tikrųjų egzistavo, neleidžia suabejoti gausūs amžininkų paliudijimai.
Egzaltacija, sklindanti iš gerbėjų laiškų dievaičiui, šiuolaikiniam jų skaitytojui gali pasirodyti komiška, net ir
atsižvelgiant į tuometinę epistolinę madą. Dėsninga ir
tai, kad labai dažnai ištikimiausi kulto tarnai tapdavo aršiausiais buvusio dievaičio priešais. Tai atsitikdavo todėl,
kad Wagneris, be jokių skrupulų naudojęsis garbintojų
paslaugomis, peržengdavo ribas. Ne išimtis ir Nietzsche,
tiesiog neturėjęs teisės paaukoti gyvenimo Wagneriui,
nes likimas jam lėmė kurti filosofinius veikalus, paveikusius ne tik amžininkus, bet ir vėlesnes kartas. Paradoksalu, bet filosofas vis dėlto labai daug laiko iššvaistė
veltui, įrodinėdamas, kaip jis nekenčia Wagnerio, nors
tai greičiau buvo nuslopinta, todėl neapykanta virtusi,
meilė. Taigi, jam, kaip ir kitiems gerbėjams, nepavyko
galutinai ištrūkti iš Minotauro labirinto, į kurį tariamai
įviliojo Ariadnė-Cosima.
O Cosimai nekenčiantis Wagnerio Nietzsche nebebuvo reikalingas, ji nutraukė kelią iš labirinto rodantį
siūlą ir paliko Dionisą likimo valiai. Nietzsche’s fantazijos apie Ariadnę ir Dionisą juo labiau nepamatuotos, kad
ir Tribšeno idilės laikais jaunas filosofijos profesorius pas
„didžiąją porą“ lankydavosi su draugais. Kai pirmąkart
atsivežė Erwiną Rohde, taip pat Wagnerio adoratorių,
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Maestro pademonstravo LGBT pritarimo vertą pamoką, pareiškęs, kad „žmogui poroje yra geriausiai“. Ta
proga jis dar papasakojo Cosimai, nieko apie panašius
santykius nenusimaniusiai, apie meilę senovės Graikijoje, kuri – jei tik ištvirkavimas jos nepražudydavo – išreikšdavo didžiausią estetinę tendenciją. O moters garbinimas, pasak Wagnerio, esąs visai naujas reiškinys,
skiriantis mus nuo antikinio pasaulio. Visa tai reiškė,
kad Nietzsche ir Rohde Tribšene buvo priimti kaip meno
užvaldyti naujieji graikai.
Skaitant J. Köhlerio pasakojimą, susidaro įspūdis,
kad sudievintasis Maestro su savo ištikimais mokiniais
elgėsi negražiai (nors kas ten žino, kaip buvo iš tikrųjų!).
Gal kiek persistengta, parodant, kaip žeminamas buvo
Nietzsche, virtęs parankiniu, sekretoriumi, korektoriumi, pasiuntinuku. Ir ar verta kaltinti Wagnerį, jei jaunasis gerbėjas, pats būdamas asmenybė, visa tai kentėjo?
Galima tik vėl pasamprotauti apie kažkokią ypatingą
Wagnerį gaubusią aurą ar apie nepaprastą jo charizmą.
Vis dėlto Nietzsche’s paklusnumas turėjo ribas, nes jam
skirto pagrindinio Siegfriedo mokytojo vaidmens filosofas nebesuvaidino. Žinomi rašytojai yra buvę princų
auklėtojais, bet Siegfriedas Wagneris – ne tas princas, dėl
kurio būtų buvę verta paaukoti savo paties pašaukimą.
Genijui daug kas leidžiama ir už daug ką atleidžiama. Prisiminkime kad ir Goethe’s paveikslo traktavimą
Th. Manno romane Lota Veimare. Visi jame pavaizduoti
į genijaus orbitą patekę žmonės, neišskiriant nė sūnaus
Augusto, yra aukos, bet tokiomis savęs nelaiko, nes
tarnavimo genijui misija atstoja asmeniškas neišsipildžiusias viltis ir tarsi atleidžia nuo pareigų sau. Laimė,
Nietzsche’s atveju taip neatsitiko, bet atsipeikėjęs, apžavų atsikratęs Nietzsche prakalbo apie „keistąją Wagnerio
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mįslę“. Iš tikrųjų sunkiai įmenama mįslė: jeigu didysis
Maestro (kaip parodyta knygoje) buvo toks smulkmeniškas, pragmatiškas, niekinęs kitus ir linkęs išnaudoti
vadinamuosius draugus intrigantas, kokios savybės ir
kokia paslėpta jėga lėmė jo sudievinimą, kokia liepsna
kurstė jo kultą? Ar tai tik muzikos, kurią, atrodo, kūrė
visai kitas žmogus, galia, dionisiški jos kerai? O gal dažnai minima stipri moteriškoji jo prigimties pusė vyrų
garbinimą darė panašų į įsimylėjimą? Kad ir kaip būtų,
tai – genijaus mįslė, o mes kalbame apie „ponią Maestro
žmoną“, kaip ją vadino Nietzsche.
Pasirodžius apoloniškajam-dionisiškajam Nietzsche’s veikalui, Cosima dienoraštyje užrašė: „Mane jis
paskyrė savąja Apolono žyne.“ Atrodo, tie du žmonės,
pamėgę žaisti mitiniais vardais bei siužetais, nebuvo giminingos sielos, bet juos vienijo, be Wagnerio, dar ir antisemitinės pažiūros, nors Nietzsche šioje srityje mažiau
nuoseklus, lyginant su Cosima. Kita vertus, jos pažiūros
visada adekvačios Wagnerio pažiūroms. J. Köhlerio padidintas dėmesys antižydiškiems Wagnerio ir Nietzsche’s pasisakymams leidžia spėti, kad Cosima jam patarnauja kaip savotiška priedanga. Jos vaidmuo – prigesinti
aistras, ji nepritaria sutuoktinio poleminiam įkarščiui,
nes bijo galimų pasekmių. Lygiai taip pat ji malšina
Nietzsche’s azartą, perspėdama, kad nelįstų į „širšių lizdą“. J. Köhleris rašo: „Pati Cosima laikėsi santūriai, savo
dienoraščiuose apsiribojo Maestro citatomis ir tik laiškuose artimiausiems žmonėms nusimesdavo kaukę.“5
Kol atitarnavę, atstumti arba patys atsimetę nuo
kulto sekėjai klaidžiojo mistiniame Wagnerio-Minotauro labirinte, Cosima mėgavosi nauju vaidmeniu – „karališkojo draugo bičiulės“. Knygos autorius nesuvaldo
sarkazmo: horizonte sušvitus karališkai figūrai, Cosima
tampa „pašto balandžiu“, iš dalies perimdama korespondenciją su Bavarijos karaliumi Liudviku II. Ji vėl tarp
dviejų partnerių, turėdama galimybę mėgautis ir genijumi, ir karalyste.
Nepaisydama filosofinių Wagnerio išvedžiojimų
apie vyrišką draugystę, Cosima imasi misijos apvesdinti Nietzsche, jai pritaria Wagneris: „O dieve, veskite
turtingą moterį!“ Bet juk yra Erwinas Rohde. Vesti Wag
neris rekomenduoja ir Bavarijos karaliui, nors žino apie
šio seksualinę orientaciją. Vis dėlto atvira homoerotika
Wagneriui nepriimtina, jis verčiau norėtų, kad graikiška
meilė ir liktų Graikijoje. Nepaklūsta nei vienas, nei kitas,
bet – likimo pokštas! – veda Erwinas Rohde. O poniai
Maestro žmonai atsiranda naujas vaidmuo – prasidėjus
Bairoito festivaliui, didžioji dama vaidina princesę. Šioje vietoje pradedami vaizduoti įvykiai, atsispindėję Ch.
Baltasar filme Wagnerių klanas.
Wagnerių klano laikas – tai jau knygos pabaiga, kurioje
daug kandžių pastebėjimų apie Cosimą laikotarpiu po
Wagnerio mirties (filmo kūrėjai santūresni ir Wagnerio
našlei pakantesni). Naujo – ir jau paskutinio – vaidmens
atlikėja, tarsi skelbdama tikėjimą, apgaubia Wagnerį elitiniu kultu ir tampa jo vyriausiąja žyne bei teisėja, sprendžiančia visus meno ir rasinio grynumo klausimus. Štai
J. Köhlerio nupieštas jos portretas: „Apsisiautusi juodu
šydu, kuris, slėpdamas kaktą bei plaukus, krito iki pat
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ir niekinamai atsiliepęs. Filmo autoriai leido Cosimai
ramiai numirti, neatskleidę visų jos „piktadarybių“, o
knygoje ji vertinama daugiausia remiantis ant Wagnerio
nirštančio ir jau sunkiai sergančio Nietzsche’s citatomis.
Paveikslas tapomas juodomis spalvomis: Cosima
viešpatauja Bairoite su dogmatišku griežtumu; jos tikslas – sunaikinti „smukimo demoną“, vadinamą žydija; Cosima susiliejo su Wagneriu lyg pranašas su savo
dievu; Bairoite Cosimos lyg šventos mišios aukojamas
Parsifalis; Cosima sunaikino beveik visus Pusinelli, Röckerio, Heine’s, Berliozo, Herwegho, pono ir ponios Wesendonckų, Semperio, Gasperini, Baudelaire’o, Bülowo,
Nietzsche’s, Gobineau, Steino laiškus Wagneriui. Klastodama ir naikindama Maestro korespondenciją, našlė „sutvarkė“ jo biografiją, sutrumpino jo mokymą iki antisemitinių rasistinių Regeneracijos raštų, kuriuose graikiškų
herojų vizijoms nebeliko vietos8. Bet festivalių apogėjuje
jai lenkėsi kunigaikščiai ir grafai, kaizeris ir karaliai, o ji
atstovavo savo dvarui, lyg būtų viena iš jų.

Friedrichas Nietzsche, 1882

Bairoito festivalių rūmai

pėdų, valdė savo ordiną, kaip anksčiau Wagneris, iš savo
„draugų“ reikalaudama visiško paklusnumo.“6 Skelbiamas ir jos siekis: „Cosimos tikslas buvo išgelbėti Vokietiją nuo žydų grėsmės, rasinės kultūrinės niveliacijos ir
demokratinio suvienodinimo.“7 Greta jos – ištikimiausias klano narys, rasių grynumo teoretikas Houstonas
Stewartas Chamberlainas, jau ne tiek Wagnerio, kiek Bairoito šalininkas ir rėmėjas, jo žmona Eva (apie kurią filme
sakoma, kad ji neturi minčių), fiurerį adoruojanti marti
Winifred, stumdoma marionetė Siegfriedas, niekaip neatitinkantis jam suteikto „didžio dirigento“ statuso.
Knygos autorius itin kritiškas ir neatlaidus, jis tyčiojasi dėl Wagnerio atsivertimo į tikėjimą („suklupo po
kryžiumi“), piktinasi, kad Cosima propaguoja ne viso
gyvenimo kompozitoriaus kūrinį Nibelungo žiedas ir net
ne Tristaną, o mistiškąjį Parsifalį. Beje, ir apie Nibelungų
tetralogiją J. Köhleris knygoje ne kartą yra pašiepiamai

Tad kokia gi buvo ponia Maestro žmona? Ji nebuvo graži, toji „išdžiūvėlė Cosima“ su per ilga nosimi, ji nebuvo gerumo angelas, bet tikriausiai ir „blogio demonu“
drauge su F. Nietzsche jos nevadinsim. Ji iš tikrųjų –
Nietzsche teisus! – gyveno dėl vienos aistros, bet turėjo
susitaikyti su daugeliu Maestro aistrų. Gyvenimas šalia
didžio menininko jai suteikė daugelį skirtingų vaidmenų, kai kurie gal buvo primesti, bet savo pagrindinį didžio kompozitoriaus žmonos vaidmenį Cosima suvaidino pasiaukojamai.
1

2

3

4
5
6
7
8

A. Maurois. George Sand gyvenimas. – Gimtasis žodis, Vilnius, 2007,
p. 235.
E. Kröplin. Richard Wagner. Theatralisches Leben und lebendiges
Theater. – Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1989, p. 125.
J. Köhler. Friedrich Nietzsche ir Cosima Wagner. – Baltos lankos,
Vilnius, 2004, p. 44.
C. Magris. Dunojus. – Vaga, Vilnius, 2012, p. 296.
J. Köhler. Op. cit., p. 117.
Ten pat, p. 221.
Ten pat, p. 201.
Ten pat, p. 202.
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Juozas A lgimantas Krikštopaitis

Lidija Šimkutė.
Trys susitikimai su poete

R

udenėjančio Vilniaus senamiestyje gražus 2014 m.
rugsėjo 17 d. vakaras. M. K. Čiurlionio namuose
vyksta mielas ir jaukus renginys Kažkas pasakyta
(Something is said); jis skirtas Lidijos Šimkutės kūrybai –
poetės, nuolat atvykstančios iš Australijos į savo gimtinę,
prarastą karo metais. Dabar ji čia pasirodo jau kaip tarptautinių poezijos festivalių patirtį įgijusi rašytoja, kaip
poetė, apdovanota ne vien Lietuvos, bet ir kelių žinomų
Australijos literatų bei kritikų dėmesiu.
Renginio pavadinimas lakoniškai ir trumpai nusako ryškią poetės kūrybos ypatybę, atsiskleidžiančią jos
nutylėtų žodžių, pranykstančių tylos intarpų gelmėje.
Tie pertrūkiai – tarsi autorės širdies ritmo pėdsakai, nuvingiuojantys vakaro programos tėkme. Intymios dermės įspūdį paryškina poetės, skaitančios savo tekstus,
balsas – sodrus ir žemas. Tembras sutirština žodžių
skambesį, paryškina tylos akimirkas, panirusias prasmių ūkuose.
Susitikimo dalyvius, atsidūrusius tarp tobulų Čiurlionio tapybos kopijų ir poezijos, prabilusios autentišku
poetės balsu, užvaldo bendrystės pajauta; jos turinys,
išreikštas žodžiais „Čiagi mūsų namai“, atsiskleidžia
etninėje baltų kultūroje užgimusių vaizdinių siluetuose,
kai prieš čia esančių dalyvių akis, nukreiptas eksponatų link, išnyra gimtosios pastogės židinys, skleidžiantis
močiutės duonos kvapą. Visus apgaubia darnios vienybės nuotaika, raminanti ir guodžianti civilizacijos audrų
sužalotą žmogaus sąmonę.
Taip šiandien galėčiau apibūdinti antrąjį savo susitikimą su Lidija Šimkute. Pirmasis įvyko prieš tris dešimtmečius, kai netikėtai būsimas mūsų signataras Gediminas Ilgūnas atsivedė poetę į mano surengtą mokslo
istorikų seminarą. Deja, jau neprisimenu apie ką tuomet
kalbėjomės su Lidija; man asmeniškai svarbu, kad ši
bendravimo valandėlė suteikė impulsą iki šiol domėtis
jos kūryba. Apie ją esu jau šiek tiek rašęs, nagrinėdamas
išeivystės problemą, nuolat persmelkiančią mūsų tautos
istoriją1. Kalbėti dalykiškai apie poetę, neįvertinus jos
biografijos ypatybių, būtų neapdairu. Išeivystė – lemtingas asmens gyvenimo ir veiklos veiksnys. Beje, poetės veikla pasižymi viena svarbia ypatybe – potraukiu
keliauti, pažinti pasaulį. Manau, dabar vertėtų pakartoti
kelias mintis, kilusias anksčiau man nagrinėjant išeivystės temą.

M E N TA L I N I S D V I LY P U M A S

Asmenybės skilimas, sukeltas išeivystės, skleidžiasi ir
ryškėja, atsidūrus kitos istorinės patirties visuomenėje.
Kažin ar nors vienas žmogus, palikęs gimtinę, išvengė
dvilypumo – mentalinio asmenybės skilimo pasekmių.
Panaikinti sąmonėje pirminę patirtį, užfiksuotą archetipų šešėliuose, veik neįmanoma. Archetipus galima slopinti, bet ištrinti jų nepavyksta: jie išnyra spontaniškai ir
netikėtai, nepriklausomai nuo žmogaus valios.
Mums atsivėrus Vakarų pasauliui į gimtąjį arealą
įsiveržė aktyvaus poveikio srautai, nešantys kitose kultūrose pagamintus materialius ir dvasinius produktus,
sukeliančius išeivystės reiškinio atmainą, net neiškeliavus svetur. Taip mes tampame „vidinės išeivystės“

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 1 ( 5 9 0 )

reiškinio elementais – aborigenais, adaptuojamais prie
atslinkusios globalios civilizacijos tikrovės. Mūsų tėvų
žemėje veriasi mums svetimas pasaulis. Sąmonė dvejinasi, besiblaškydama tarp to, kas čia jau svetima, ir to,
kas dar sava. Mes jau nesuprantame, kas esame, nes
tampame pasyviais išeiviais, taip niekur ir neiškeliavę.
Išvykti nereikia, nes kitas pasaulis jau įsiskverbė į mūsų
miestus, ir greit, labai greit gimtoji žemė bus sutrypta.
Šiandien sugrįžęs prie Justino Marcinkevičiaus poetinių
eilių, aptinku, kad aš jau pats esu tarsi tremtinys, skaitantis poeziją, atkeliavusią iš mano gimtinės – jau tolimos
ir veik prarastos.
Garsusis mūsų išeivis Jonas Mekas yra pasakęs, kad
jis nepažįsta Amerikos. Jam ji neįdomi. Jam pakanka
vienos Niujorko gatvelės, kurioje jis gyvena, suka kino
juostas, susitinka su bičiuliais, vis toje pačioje krautuvėlėje nusiperka ožkų sūrio, duonos, svogūną ir vyno. Čia
Mekas bendrauja su žmonėmis. Tankaus komunikacijos
tinklas leidžia jam būti su visu pasauliu, nes viskas telpa
jo paties intelekte. Ir štai Meko patirtis, tarsi veidrodžio
atspindys, pasiveja mane. Paradoksalu tai, kad man pačiam jau pakanka Vilniaus senamiesčio. Čia aš sutinku
man įdomių žmonių, lankausi teatre, koncertuose. Viso
pasaulio kultūra skverbiasi į mano sąmonę; įsipainiojęs
į elektroninius žinių tinklus dūstu tarsi žuvis, ištempta į
krantą. Ir tas krantas – jau ne mano gimtinės, bet kažin
kokios anoniminės ES.
Kai kūrybingas žmogus tapatinasi su pasauliu, atsiranda stimulas veikti ypatingu būdu: kurti dvejinantis.
Nuo kuriančiojo asmens atsiskiria kūrinys – jo paties
intelektinė dalis. Atsidalinęs nuo autoriaus, jo kūrybos
rezultatas „išsprunka“; kūrinys sklinda pasaulyje, tapdamas visuotiniu turtu.
Lidija Šimkutė rašo ir gimtąja, ir anglų kalba, jau
plintančia kaip pasaulinis bendravimo būdas. Jos lietuviškos eilės, nuskambėjusios angliškai, čia pat virsta
kitos kultūros gyvasties ženklu, bylojančiu apie plačias
archajinės etnoso kalbos galimybes reikštis. Ir tai vyksta
be tarpininko – vertėjo – paslaugų. Toks, sakyčiau, išskirtinis reiškinys, kai viename asmenyje tapatinasi autorius
ir jo eilių vertėjas, sukuria autentiškai skambančią poetiką; mat kitas asmuo, įsiskverbęs į intymią poetinę terpę, veik visuomet užgožia arba net „išstumia“ autoriaus
individualumo požymį. Labai dažnai vertėjas, siekiantis
nuspėti autentiškas kūrinio reikšmes, tampa savarankišku eiliuotoju, improvizuojančiu pagal verčiamos poezijos žodžius. Prisideda vertėjo intuicija, išugdyta jo
gimtojo krašto kultūros patirties, dažnai nesiderinanti su
autoriaus vertybėmis. Štai kaip apie tai mąsto patyrusi
vertėja Dalia Staponkutė: „Galima suprasti žodžių reikšmę, tačiau vertimo kalba jie neskamba. Naujos reikšmės
kaip klajoklės ilgai neranda atitikmens kitoniškoje pasaulėjautoje.“2 Tad vertimas niekad nebus tapatus originalui; geriausiu atveju jis daugiau ar mažiau artės prie
autentiško žodžio. Retai kuris vertėjas tinkamai įvertina
faktą, kad žodinius, gramatinius, stilistinius bei semantinius išraiškų skirtumus nulemia kalbų ypatybės, susiklosčiusios jų raidos kelyje.
Įsižiūrėjus į Lidijos eilėraščius, aiškėja, kad prieš
mus poetė, prabylanti dviem balsais. Poetinė jos eilių
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intonacija kartais nuaidi unisonu, bet dažniausiai – dvibalse derme, tarsi duetas, girdimas kaip harmoninga poetinė dviejų kultūrų kalbos substancija.
Neono klyksmai
apakina
išvargintą upę

Neon screams
pierce
the river of exhaust

žmonės sustoja
gyvenimo kelyje

the human factory
lines the fast way

Surask man darbą
duok man gryno oro

find me a job
build me an air house

palikite paukščiams erdvės

make more sky for the birds

Šis pavyzdys pasirinktas atsitiktinai atsivertus knygą . Aptarimui tiktų bet kuris kitas. Tačiau Neono klyksmai
man, tyrinėjančiam pasaulio pažinimo istoriją, įdomus
todėl, kad čia išryškėja anglakalbėje teritorijoje vykusios
industrinės veiklos poveikis, atsispindėjęs lingvistikoje.
Tai liudija specifiniai žodžių deriniai (river of exhaust; hu
man factory). Šalia esantis lietuviškas poetinių eilių posmelis atveria kitą egzistencinę patirtį, susijusią su kasdieniais menkai urbanizuotos visuomenės rūpesčiais. Deja,
kaip rodo eilių žodynas, įprastas iš žemdirbių kilusios
bendruomenės gyvensenai, yra jau paliestas įsiveržusios
„neoninės“ tikrovės grėsmių.
Pažvelgę į dvikalbių eilių posmelius, šalia pažodinių
atitikmenų aptinkame nemažai nukrypimų. Tai suprantama, nes ne visuomet yra įmanoma surasti ekvivalentines skirtingų kalbų sąvokas; be to, iškyla žodžių sekos
ritmiškumo dermės bei specifiniai kalbos niuansai, susiję
su frazeologijos, leksikos ypatybėmis. Keli pavyzdžiai,
paliudijantys sėkmingus poetės pažodinio vertimo keb
lumų šalinimo sprendimus: apakina / pierce; išvarginta upė
3
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/ the river of axhaust; žmonės sustoja gyvenimo kelyje / the
human factory lines the fast way; duok man / build me; palikite
paukščiams erdvės / make more sky for the birds. Abi kalbas
mokančiam skaitytojui atsiveria dviejų kalbinių kultūrų
dueto dermė, išryškinanti eilėraščio koncepcijos vienovę.
Nuostabu tai, kad kūrinyje ištirpo atsiradusios reikšmių
skirtybės – jos tapo esminiais vieningo turinio atributais.

ŽVILGSNIS KITU KAMPU

Dvilypumą kaip dvikalbystės išraišką galima aptarti
kitaip. Žmogus negali egzistuoti be Kito, be to, kas jau
ne-Jis, kas yra atitolęs arba esantis šalia. Tai – akivaizdus
tikrovės faktas: juk žmogus – socialinis subjektas. Individas be kito, ypač susijusio su juo pačiu, negali suvokti
savęs, savo būties, savo tapsmo, savo išskirtinumo. Be tapatybės „viskas glūdi viename“ (totus in uno) susidvejinimo neįmanomas pasaulio suvokimas. Pasaulis skleidžiasi manyje, kai suvokiu, kad šalia manęs yra dar kaži kas
kita. Miestiečiui iš „uždaro kiemo“ pasaulis prasiveria,
kai jis pirmą kartą pamato miesto aikštę. Prieš jį tuomet
skleidžiasi prieštara Globalus/Lokalus ir iš jos plaukiančios problemos. Ne visiems pakanka, apžvelgus pasaulį
įprastu būdu, aptikti kitą – šalia ar jau atitolusį. Kad individas, suvokdamas save, galėtų skelbti savo buvimą,
jis tikrovėje materialiai realizuoja kūrinį, kuris pasirodo
tarsi svetimas jam pačiam. Tad gyvenimas ir kūryba autoriui tampa reikšmingi, kai atstumo tarp jo ir kito vingiuose bręsta prasmių takai.
Pamėginkime į tai pažvelgti per kelių gerai mums
žinomų išeivystės atstovų prizmę, kai dvejinasi jų mentalitetas, kai poliarinės sąvokos Savas/Svetimas, Aš/Kitas
įsilieja į universaliai skambančios kategorijos Visuotinis/
Dalinis turinį.
Kalbėdamas apie lingvistiką ir jos reikšmę dvikalbystei, A. J. Greimas akcentuoja, kad „jokios svetimos
kalbos žmogus negali išmokti“4. Jis gali gyventi svetur,
visą gyvenimą vartoti kitą kalbą, tačiau žmogus iki galo
„išnešioja savo gimtosios kalbos stigmatas“. Taigi A. J.
Greimui aišku, kad etninė žmogaus priklausomybė yra
jau nuo jo valios nepriklausomas dalykas, jo amžina
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žymė, ryški visur ir visada. Tai jau ne tiek ištikimybės,
kiek neišvengiamos prigimties problema. Vienam tai yra
kankinanti našta, o kitam – pranašumas, tapęs autentiškos ir laisvos kūrybinės saviraiškos pagrindu. Šio pagrindo unikalumo reikšmės pripažinimas A. J. Greimui
yra ir ištikimybės savasčiai aktas, ir esminis stimulas
veržtis prie giliųjų teksto prasmės sluoksnių. Priklausomybė etninei kultūrai – tai „būtinybe virtęs atsitiktinumas. Visas reikalas: kaip išnaudoti būtinybę, paverčiant
ją į laisvę?“5 Šioje pastraipoje išskleistas lingvistinis Greimo požiūris, apibendrinantis jo paties egzilinę patirtį,
įvertintą įgyto teorinio išsilavinimo kriterijais. Galbūt
tai galėtų kai ką paaiškinti ir Lidijos Šimkutės kūryboje. Tačiau čia yra keli ryškūs, gal net esminiai skirtumai,
apsunkinantys nagrinėjimą: poetė dar kūdikystėje (dvejų metukų) pateko į kitą kultūrinę terpę; etnines gimtojo
krašto patirties vertybes jai įdiegė tėvai. „Lietuvių kalba
ir gimtojo krašto vizija buvo man lyg toji brangiausioji šviesa, kuri švietė, šildė mano poetinį pasaulį“6 – tai
pačios poetės žodžiai, ištarti prisiminus gyvenimo Australijoje pradžią. Savo apmąstymus ji tęsė kitame tekste,
prisipažindama, kad mąstymas, jausena ir jos gyvensena
skiriasi nuo anglosaksų7. Matyt, šiame teiginyje glūdi suvokta egzilio tiesa: Lidijai daug lengviau gimtąja kalba
išreikšti tai, kas slypi poetės sieloje.
Algirdas Greimas tapo išeiviu, jau įgijęs aukštąjį
išsilavinimą ir suformavęs asmeninę savimonę. Svetimos kalbos buvo jam „antrinės“, išmoktos vėliau. Tad
„gimtosios kalbos stigmatos“ jam yra ryški mentalinė
žymė. Lidijai Šimkutei – tai jau ne intelektinė „stigma“,
bet jai ekvivalentinių kalbų sambūvis, tai egzilės dovana, tapusi galimybe kurti, laisvai „nardyti“ lingvistinėje dviejų kultūrų erdvėje. Tačiau sąlygos „nardymui“
atsirado vėliau; iš pradžių tėvų kalba šiek tiek trukdė
laisvai jaustis Australijos visuomenės kasdienybėje, nusiteikusioje abejingai „kitokiems“, ypač pokario ateiviams. Tokioje situacijoje susiklosto atskirties įtampa,
bet vėliau ji aprimsta. Turėdamas omenyje šiuos egzilinės patirties skirtumus, ryžausi Lidijos paklausti, kaip
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ji galėtų pakomentuoti Greimo lingvistinę patirtį. Poetė
man pasiūlė rasti jos pačios nuomonę jau paskelbtuose
tekstuose, nurodytuose asmeninėje svetainėje. Taip ir
padariau. Pasirengęs pokalbiui, nuskubėjau į poezijos
valandėlę Japonijos ambasadoje Vilniuje. Tikėjausi pratęsti pradėtą temą.
Tai buvo trečiasis susitikimas8 su poete. 2014 m. spalio 6 d. buvo surengtas vakaras, skirtas Lidijos Šimkutės
knygos Mintis ir uola (Thought and Rock) vertimui į japonų kalbą9. Poetė skaitė savo kūrinėlius lietuvių ir anglų
kalbomis. Juos japoniškai perteikė jauna ambasados darbuotoja, mėgindama prisitaikyti prie Lidijos tylių žodžių
ritmo ir intonacijos. Unikalų trijų kultūrų žodinės raiškos
susitikimą lydėjo ekrane piešiamų iliustracijų improvizacijos, palydimos muzikinių intarpų10. Žodinė, vizuali
ir muzikinė raiška, suvienijanti įvairių kultūrų atstovų
jausenas, įprasmino poetės žodžius: „Noriu, kad ne žodžiai, / bet kūnas ir akys kalbėtų...“ (I want not words /
but eyes and flesh to speak...)11.
Suprantama, renginio bruzdesyje, nepavyko rasti ramaus pokalbiui tinkamo kampelio. Tad įvertinęs poetės
žodžius, užrašytus tekstuose, jos pačios pasakytus, kitų
ištartus ir mano paties išgirstus, pasiūlysiu skaitytojams
savo nuomonę.

POETiNIO ŽODŽIO GALIA

Virpanti, daugiareikšmė tyla, aplenkdama spausdintą
poetinį Lidijos Šimkutės žodį, įsminga eilių skaitytojų
sąmonėn. Vienas iš jų – Christianas Loidlas – klausia
savęs, kaip ši esminė poetės ypatybė atsiranda, ir tuoj
pat atsako: „Galbūt tai Lietuvos moterų išminties palikimas ar ikisanskritinis pasaulėvaizdis, iki šiol Lietuvo
je apčiuopiamas“ (L. Š. vertimą pakoregavo – JAKr.)12.
Nesunku pastebėti, kad poetės kalbos ypatybėms turėjo
įtakos Oriento išmintis ir Carlo Gustavo Jungo kūrybinis palikimas. Matyt, todėl Šimkutės poetikoje yra ryški
binarinė įtampa, archetipų siluetai, kylantys iš sapnų ir
instinktyvių nuojautų, prasiveržiančių iš pasąmonės val
dų. Galbūt Šiaurės Europos miškų tankmės paslaptis,

Su Justinu Marcinkevičiumi, 2010
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išlikusi išeivio sąmonėje, pavirsta gydančia mikstūra,
malšinančia jo sumaišties skausmą.
Verta dėmesio Šimkutės poezijos gerbėjo Richardo
Benesevicho pastaba, susiejanti poetės kūrybą „...su plačios apimties „metafizine“ poezija, kur ypatingai įžvalgus ir pabrėžtas intelektas sugeba transformuoti paprastus dalykus ir įvykius į kažką gerokai didesnio“13.
Autoriai, susipažinę su Šimkutės poezija (Richard
Benesevich, John Maxwell Coetzee, Aidan Coleman,
Christian Loidl, David Malouf, Jan Owen, Tomas Venclova ir kiti), pabrėžia jos kūrinių skaidrumą, lakonišką
eleganciją, meditacinę nuotaiką, minimalistinę formą.
Tai – tikra tiesa, kurią patiria kiekvienas atidus poetės
eilių skaitytojas. Poetės kūrybą įdomiai ir savaip ne kartą yra aptaręs Regimantas Tamošaitis14; beje, kai kurie jo
teiginiai kelia norą polemizuoti15. Apžvelgus tekstus16,
skirtus Šimkutės poezijai, tenka pripažinti: kiekvienas
asmuo, rašęs apie poetę, aptinka jos kūryboje bruožų,
kurie atsiveria galbūt tik jam vienam. Matyt, todėl, kad
kiekvieno individo „antena“ geba priimti tą slaptą kūrinio žinią, kuri atsiliepia į virpantį jo emocijų „dažnį“,
sutampantį su užslėptais kūrinio virpesiais.
Poetės žodis prabyla tikrovės erdvėje ir netikėtai
pranyksta tyloje, tarsi užmigdamas nebylios gelmės dug
ne; tačiau žodyje panirusi mintis nedingsta – jai lemta
naujomis prasmių spalvomis nušvisti už kalbos ribų.
Žodis geba atskleisti paslaptį, bet jį pražudo laikas, kuris „nuplauna žodžius“17. Tyla čia ypatingu būdu tampa nežinomybės išraiška; ji nenusakoma, bet apčiuopiama intuityviai. Pertrūkis, tylos pauzė įgyja turinį,
kuris klaũsančio individo sąmonėje gali tapti universalija – metafora, atpažįstama arba neatpažįstama kitų. Tai
priklauso nuo paveldėtos kultūros turinio, išsilavinimo
bei laiko konteksto. Atsiverskime poetės knygos Weisse
Schatten / White Shadows (Wien, 2000) 53-čią puslapį18:
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saugome / sapnus“22). Žemės ir duonos įvaizdžiai poetės sąmonėje iškyla kaip nuolatinės, prigimties nulemtos
vertybės („Rugių laukų veidai / basos / raumeningos
kojos / Žemaitijos / moterys / paverčia žemę / daina“23).
Atsivertę čia minimus poezijos leidinius, regime eilių
sekas, kurių dermėse išgirstame, kaip Lidijos Šimkutės
vartojami žodžiai, virsdami simboliais, praplečia kalbos
galimybes, praveria langus, mus kviečiančius į neaprėpiamas pasaulio ir jo išraiškų erdves. Tikiuosi, apie mūsų
poetę, nuolat apsilankančią savo gimtinėje, bus rašoma
įvairiai ir jos kūryba bus nušviečiama vis turiningiau.
J. A. Krikštopaitis. Ištikimybė – išeivį įkalinanti ir išlaisvinanti galia //
I. Tautinio tapatumo ir tautinės kultūros problemos. II. Lietuviai ir litu
anistika už Lietuvos ribų XX a. – Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, Vilnius, 2001, p. 281–289; J. A. Krikštopaitis. Mentalinis
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2
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3
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4
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5
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6
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	Ten pat, p. 94.
23
	L. Šimkutė. Mintis ir uola, Op. cit., p. 16.
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Tyloje
apgaubsiu Tavo žodžius
tyloje
priimsiu Tavo kūną

With silence
I encase your words
in silence
I receive your body

kad taptume
tyluma

together we becom
silence

Paminėsiu tik kelis Lidijos Šimkutės pamėgtus žodžius, atsiskleidžiančius jos kūryboje įvairių prasmių
spalvomis19. Paukštis poetės tekstuose išnyra kaip laisvės šauklys, kurio kintantys pavidalai susiję su šviesa, saule, neaprėpiamais padangių skliautais. Paukščio
skrydis – paslapties siluetas ir ypatingas ženklas, nešantis žinias; tylus jų sklendimas ramina audringas minčių
bangas. Išnykus paukščio giesmei mus apgaubia liūdesys; paukščių klyksmas – lemties ženklas.
Poetės pamėgtus žodžius nelengva nusakyti, juos
reikia išjausti, pasitelkus intuiciją ir sužadintą vaizduotę.
Skaitydamas eiles, pradedi suvokti: paukščiai tarsi simboliniai žmogaus dvasios pavidalai; jiems reikia laisvo
skrydžio erdvių. Mūsų pareiga atverti jiems dangaus
platybes, kad išlaisvintų iš civilizacijos pančių. Paukščiai tarsi mediatoriai – jungtys tarp genties žemės ir tolimojo žemyno, virš kurio niekad neišvysi Grįžulo ratų,
nes kitoje planetos pusėje naktiniame dangaus skliaute
į mus žvelgia Pietų kryžius – toks svetimas ir neregėtas
gimtajame krašte.
Nesunku pastebėti ir kitas sąvokas, artimas poetės
sielai. Kaip antai mėnulis, siejamas su chtoniškuoju (požemių) pasauliu („...medžio kelmo / suakmenėję pirštai /
rausiasi žemėn / paralyžiuotoje mėnesienoje...“20), su nerimastimi, paslaptimi („...stebiu / išblyškusį mėnulį...“21);
kartais mėnulis prišaukia sapnus, suteikiančius ramybės
užutekius („...tegul išnyksta mėnulis ir saulė / ten kur
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Dvylika metų...
ir vienas vakaras
su Sri Aurobindo

2014 metų lapkričio 24 dieną Rašytojų klube įvyko Nirodbarano knygos „Dvylika
metų su Sri Aurobindo“ sutiktuvės. Vakare dalyvavo knygos vertėja filosofė dr. Daiva
Tamošaitytė, indologas dr. Audrius Beinorius, filosofas dr. Naglis Kardelis. Diskusiją
pagyvino birbynininko Egidijaus Ališausko ir kanklininkės Aistės Bružaitės atlikta
muzika. Renginyje apsilankė kolegos mokslininkai Vacys Bagdonavičius, Vytis Vidūnas,
Valdas Jaskūnas, Dainius Razauskas, filosofai Vytautas Radžvilas, Vytautas Rubavičius,
Bronislovas Genzelis, Bronislovas Kuzmickas, Romualdas Ozolas, Juozas A. Krikštopaitis,
Andrius Konickis, signataras Algirdas Endriukaitis, diplomatas Mindaugas Butkus, kurie
vienaip ar kitaip gilinasi į indų kultūrą ar dalyvavo diskusijoje, būrys bičiulių menininkų,
poetų, kompozitorių. Vakarą vedęs N. Kardelis kvietė dalyvius ir klausytojus diskutuoti,
tad jis truko ilgiau nei dvi valandas, o temos, regis, buvo vos pradėtos...

N . Ka r d e l i s . Sri Aurobindo – labai iškili indų nacio

nalinio išsivadavimo asmenybė, Indijos dvasinis lyderis.
Indija sudaryta iš daugybės tautų, o jis – bengalas, ir
kartu įgyja visoje Indijoje pripažintą dvasinį statusą šalia
Gandhi, Jawaharlalo Neru ir kitų. Nirodbaranas, knygos
autorius, buvo asmeninis jo sekretorius ir gydytojas. Viena vertus, Aurobindo buvo politinis lyderis, pasižymėjęs
aiškia nekompromisine Indijos ateities vizija ir bandęs ją
įgyvendinti, daręs įtaką politiniam procesui, revoliucionierius, nukentėjęs nuo kolonijinio režimo, kita vertus,
galėtume jį pavadinti guru. Jo apmąstymai yra pristatomi neformaliame kontekste, per kasdienės patirties
prizmę. Knygoje yra daug detalių iš privataus gyvenimo, pasiginčijimų, įvairių nuomonių, visa Nirodbarano
bendravimo virtuvė su garsiuoju Sri Aurobindo. Indų
politinės idėjos, laimėjimai yra aktualūs ir šiais laikais.
Pabandykime pakalbėti apie tai, kuo indų patirtis yra
mums svarbi ir politine, ir dvasine prasme. Indai mums
ir tolimi, ir artimi. Prisiminkime Vydūną, kitus to meto
lietuvių nacionalinio išsivadavimo lyderius. Visi jie mąstė apie lietuvių tautos ir kalbos ištakas. Svarbi jų mintis,
kad lietuvių kalba ir sanskritas yra dvi archajiškiausios
indoeuropiečių kalbos ir kad mes esame indų broliai
dvyniai, tiktai kitame pasaulio krašte, atklydę į Europą.
Politinių ir dvasinių saitų analizavimas lydėjo visą Lietuvos politinę istoriją. Apie ją kalbėjo ir tautininkai, ir Mažojoje Lietuvoje diskusija plėtojosi, ir tarpukariu, o dabar
jau turime tokių puikių specialistų kaip profesorius Aud
rius Beinorius, Vilniaus universiteto orientalistikos centro direktorius, ar šioje salėje esantis dr. Valdas Jaskūnas,
garbinga kitų mokslininkų draugija. Galima apie tai kalbėti ir kultūrologiniu, ir dvasiniu, net mistiniu ar literatūriniu aspektais, nes Sri Aurobindo buvo labai plati asme-

nybė visais atžvilgiais: ir poetas, ir filosofas, ir politikas,
ir teologas, ir dvasinis vadovas. Toks gebėjimas suderinti
perspektyvas gali būti pavyzdys mums, išgyvenantiems
autoritetų, kurie galėtų suvienyti tautą, krizę. Neramus
Indijos išminčiaus laikų politinis kontekstas primena tai,
ką matome ir dabar. Daiva Tamošaitytė – filosofijos daktarė, rašytoja, žmogus, kuris aktyviai dalyvauja Lietuvos
politiniame diskurse, kuriai skauda dėl Lietuvos, ji seka
politinius įvykius ir turi ką pasakyti. Daiva buvo susitikusi su Nirodbaranu, tai – perdavos tradicija. Taigi nuo
Sri Aurobindo mus skiria du žmonės: Nirodbaranas ir jo
knygos vertėja Daiva Tamošaitytė. Kai spausite jai ranką,
žinokite, jog Sri Aurobindo yra labai arti... Kaip atsirado
ši knyga, kokia jos reikšmė mūsų kultūrai?
D . Ta m o š a i t y t ė. Tikiu tokiu aforizmu, jog ne žmo-

gus renkasi kelią, o žmogų kelias renkasi pats. Norėčiau
tarti keletą žodžių apie tai, kaip iš muzikos pasukau į filosofiją – juk dar taip neseniai koncertavome su čia birbyne raliuojančiu Egidijumi. Ogi filosofija domino nuo vaikystės. Kelias rinkosi mane įdomiai, ne per Vakarų, o per
Rytų filosofiją. Susipažinusi su Sri Aurobindo raštais Kazimiero Seibučio intelektualų ratelyje bene 1986 metais,
jau baigusi Lietuvos valstybinę konservatoriją, radau juose atsakymus į esminius mane dominančius klausimus.
Žavėjo jo asmenybės stotas ir mastas, intelektinė drąsa,
išsilavinimas ir daugelis kitų dalykų. Štai mano mokslo
darbo vadovas A. Beinorius turbūt neprieštaraus, jog Sri
Aurobindo šalia Ramakrišnos ir Vivekanandos yra trečias
didžiausias moderniosios Indijos protas, tiesa, jauniausias. Tačiau anuomet Lietuvoje daugeliui jo vardas siejosi tik su integraline (arba visuotine) joga. Kaip įprasta su
naujais vardais, į Lietuvą ši asmenybė įžengė pro užpaka-
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lines duris: kažkas skaitė Satpremo Sąmonės kelionę, kažkas iš kažko girdėjo apie tokį jogą, kuris buvo laikomas
dar viena populiaria, jeigu ne kičine asmenybe tarp kitų
guru arba pseudoguru, besiskinančių kelią į Vakarus kaip
New Age reiškinys. Tokioje šviesoje kalbėti apie Aurobindo kaip apie rimtą ir dėmesio vertą individualybę, žinomą tik iš nuogirdų, buvo beveik neįmanoma, o suteikti
jam vietą akademinėje sferoje – beveik utopija. Todėl
reikėjo padėti tam pagrindus. 1993–1994 metais išvykau
į Ameriką, ten lankiausi tarptautiniuose centruose Matagiryje (Niujorke), East–West Culture Center Los Andžele,
kur susipažinau su mokslininkais Debashishu Banerjee,
Bina Chaudhuri ir žmonėmis, tiesiogiai pažinojusiais
Aurobindo mokinius arba Mirrą Alfassą (Motiną). Ten
dalyvavau tarptautinėje konferencijoje AUM. Asmeninė
pažintis su vienu iš Aurobindo ašramo Indijoje valdytojų,
įžymiu rašytoju Manoj Dasu suteikė galimybę nuvykti į
Indiją ir pamatyti viską savo akimis. Kai pirmą kartą 1995
metais atvykau į Sri Aurobindo ašramą, buvau patekusi
tarsi į kitą pasaulį; pažintis su dvasiniais žmonėmis užfiksavau keturių valandų vaizdo juostoje. Pasisekė, nes
dar gyvi buvo beveik visi artimiausi Aurobindo ir Motinos bendražygiai, su kuriais nusišypsojo laimė asmeniškai pabendrauti: tai Nirodbaranas, Pranabas, Sunilas,
Sethna, Jayantilalas, Manoj das Gupta, gyvų nebebuvo
tik Champaklalo, Pavitros ir Nolinio. Dabar ir jie visi išėję... Daugelis sulaukę beveik šimto metų arba peržengę
tą ribą. Ašrame susipažinau su prancūzų ir rusų inteligentais, tokiais kaip Galina ir jos sūnūs Kristofas ir Sebastienas Pitojevai, nuo bolševikų revoliucijos į Vakarus
pasitraukęs rašytojas, leidėjas Dmitrijus von Morenšildas.
Šie legendiniai žmonės atskleidė savo širdies kampelį ir
suteikė labai tikrą, vibruojantį anų laikų, kai Mokytojai
dar buvo gyvi, pojūtį. Sužavėjo ir nestandartinė vaikų
mokymo programa, pagal kurią ugdoma integrali asmenybė. Kelionių įspūdžius aprašiau spaudoje, straipsniai
publikuoti knygoje Sena ir nauja (Naujoji Romuva, 2010).
Indijoje ir ašrame bei jo centruose Delyje ir Kalkutoje, taip
pat Aurovilyje dar lankiausi 1998 ir 2010 metais. Keliones,
suprantama, lėmė ir studijos. Susidomėjimas Aurobindo
filosofija tapo profesija, ir 2009 metais KFMI apgyniau
disertaciją. Iš daugiau nei 30 mokslinių straipsnių, konferencijų pranešimų didžiumą sudaro indologijos studijos.
Dabar galiu tvirtai pasakyti: Aurobindo Ghose’as orientalistų pastangomis užima deramą vietą akademinėje sferoje, nors tyrimai tik prasideda.
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Norėčiau nušviesti menkiau žinomas jo gyvenimo
detales. Pirmiausia nedaug kas žino, kad jis buvo vienas
svarbiausių nacionalinio išsivadavimo sąjūdžio lyderių, pirmasis pareikalavęs Indijai visiškos laisvės, svaraj,
ir sukūręs politinę nacionalizmo doktriną. Kritiniai jo
tekstai spaudoje, pasak britų, padarė jį pavojingiausiu
žmogumi visoje imperijoje, nes žadino žmonių viltį ir
pasiryžimą. Delyje, Parlamento rūmuose, garbingiausioj
vietoj šalia Gandhi, Nehru ir poros kitų įžymiausių lyderių matome ir Sri Aurobindo nuotrauką. Jis buvo pristatytas Nobelio premijai. Antra, jis buvo poetas ir tokiu
save laikė iki pat mirties. Visą gyvenimą kurtą poeziją,
poemas vainikavo ilgiausias anglų kalba parašytas epas
Savitrė, kurį sudaro 24 000 eilučių. Ašrame Aurobindo
įkūrė poetų mokyklą, kurios principus nusakė veikale
Ateities poezija. Trečia, jis parašė komentarus sanskrito
tekstams – Vedoms, Upanišadoms ir Gytai, kurie kartu
su svarbiausiu jo filosofiniu veikalu Dieviškasis gyvenimas
sudaro originalų indėlį į metafizinį hinduizmo paveldą,
jį galima vadinti neovedantine pūrnadvaitos mokykla.
Žinoma, žmones jis labiausiai intriguoja kaip jogas. Lietuvoje pagaliau randasi suvokimas, kad joga yra psichofizinė disciplina, kuri padeda žmonėms atsipalaiduoti,
pailsėti, geriau pasijusti fiziškai, žodžiu, pagerinti gyvenimo kokybę, todėl jogos sveikatos centrai populiarėja.
Labiausiai paplitusi yra hatha joga, arba kūno pratimai,
asanos. Aurobindo integralinė, arba visuotinė, joga, kaip
rodo pavadinimas, apima visas žmogaus sudedamąsias
dalis, protą, gyvybę ir kūną. Jos principai yra išdėstyti
knygoje Jogos sintezė ir laiškuose mokiniams. Yra žinomas Aurobindo aforizmas, kad „visas gyvenimas yra
joga“, kitaip sakant, žmogus vienaip ar kitaip tobulėja,
kuria save.
Norėčiau išskirti tuos Aurobindo palikimo aspektus,
kurie imponuoja minties šviežumu ir mastais. Aurobindo yra vienas didžiausių XX a. mąstytojų, sukūręs originalią žmonijos ateities viziją, pagrįstą tradicine hindų
pasaulėžiūra, upanišadomis ir sanatana dharmos, arba
amžinosios religijos, konceptu. Tačiau hindų paveldą jis
rekonstravo ir suformavo savitą sampratą, kurią sujungė
su evoliucine žiūra, tiksliau, išlukšteno ją iš simbolinės
šventraščių kalbos. Pasak jo, žmogus, kaip ir visa gamtoje, evoliucionuoja. Jis tėra tarpinė būtybė, kuri taps ant
žmogiu, tik ne nyčiškąja ar šiuolaikinių transhumanistų
formuluojama prasme, o dvasine. Svarbiausias dėmuo
čia – sąmonė ir jos lygmenys. Antžmogiu žmogus gali
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tapti pasiekęs aukščiausią sąmonės pakopą, o šiame procese pamažu transformuoti visą save, taip pat ir kūną.
Aurobindo vizija ar net pažadas užsimena apie tokias
būties sąlygas, kurias dar reikia sukurti, tačiau nepalieka
abejonių, kad tai – tikrovė, kuri ateis, nes yra užkoduota
pačioje visatos sandaroje.
Mes žinome, kaip dažnai žmonės neranda gyvenimo
prasmės, yra kupini nevilties. XXI amžius yra stresų ir
antidepresantų amžius. Kodėl? Žmonės nežino, kur ieškoti atsakymų, nors internetas yra visų paslaugoms. Tai
paradoksas. Lietuvoje savižudybės pasiekusios nesuvokiamą mastą. Kodėl? Žmonės neranda paguodos, trūksta
meilės. Sakyčiau, filosofinė Aurobindo mintis yra ne tik
įdomi, bet absoliučiai optimistiška. Jis yra sakęs, kad jei
žmonės žinotų, koks atlygis jų laukia iš Dievo, tučtuojau viską mestų ir sektų paskui Jį. Deja, prigimtis dažnai
temdo sąmonę ir pasiryžimą. Kelias Dievop reikalauja
ne tik užsispyrimo, nuojautos, bet ir tinkamo pasirengimo. Anksčiau ar vėliau žmogus, pasirinkęs dvasinį kelią,
susiduria ne tik su vidaus demonais, bet ir su aplinkos
priešiškumu, nesupratimu, turi pereiti pavojų kupiną
vadinamąjį „mirties slėnį“ arba, kaip sako Kryžiaus Jonas, išgyventi sielos naktį. Ir vis dėlto, regis, kitos išeities
nėra: arba eini į priekį, arba atgal. Todėl labai svarbu tikėtis, kad vieną gražią dieną šalia atsiras tas, kuris išves
į šviesą, kad į rankas pateks knyga, kuri atvers akis.
Kitas svarbus dalykas yra tas, kad visa Aurobindo
pasaulėžiūra yra matricentristinė. Šiuo požiūriu jis toks
vienintelis tarp vedantininkų, brahmanizmo šalininkų
(na, gal dar šalia būtų Ramakrišna). Pagal jo doktriną
pasaulį kuria dieviškoji Motina, arba šaktė, sąmoninga
energija. Ji yra transcendentinė ir gamtiška. Gamtoje jai
atstovauja keturios dievybės arba dieviškieji atributai –
Mahakalė, Mahešvarė, Mahalakšmė ir Mahasarasvatė.
Indijoje ir dabar aptinkame daugybę dieviškosios Motinos ir deivių garbinimo formų, taip pat egzistuoja tantrinės praktikos, kur guru yra moteris. Tačiau Aurobindo
metafizika paremta ne religiniu kultu, o rašytine tradicija. Vedantoje aptinkame dviejų pradų pusiausvyrą.
Kitaip nei naujaisiais amžiais pagal patriarchalinį pradą
perkonstruotose monoteistinėse religijose, čia ryški aktyvi moteriškojo prado funkcija, o vyriškasis tėra pasyvus
liudininkas, stebėtojas, dar – sankcijos davėjas. Būtent
ši moteriškoji energija, kundalinė-šaktė, vykdo perkaitą
žmoguje.
Aurobindo yra parašęs veikalą Motina, kuriame išdėstė tos perkaitos ir moteriškosios esmės prielaidas.
Realizuoti pagrindinį uždavinį – nužengdinti antsąmonę, arba antmonę, į žemę, kad abi hemisferos, dangiškoji
ir žemiškoji, susijungtų ir žmogus pakiltų į naują evoliucijos pakopą – jis ėmėsi padedamas Mirros Alfassos.
Todėl jis ją ėmė vadinti Motina, ir kreipinys prigijo tarp
mokinių. Mirra visais atžvilgiais buvo unikali asmenybė:
jos valios jėga, inteligencija, dvasiniai sugebėjimai buvo
skirti įkūnyti Aurobindo įžvalgoms. Įdomu, kad ne visi
ašramo vyrai pajėgė tai priimti: Motina buvo moteris,
prancūzė, be to, du kartus ištekėjusi, vartojo kosmetiką... Tiems, kurie moterį laikė žemesne už vyrą, teko
išvykti. O Motina ėmėsi drąsių žygių: ašrame moterims
suteikė lygias teises su vyrais visose srityse, taip pat
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sporte. Kadangi Indijos pietuose labai karšta, ji sukūrė
specialias sportines uniformas, kurių apatinė dalis buvo
šortai. Tai buvo tikra revoliucija, juk Indijoje pasirodyti
viešai rodant apnuogintas kojas laikoma didžiausiu nepadorumu...
Poezijoje man svarbus hierarchinis momentas. Juk
poeziją galima skirstyti ne tik pagal įtaigumą, genialumą, naujumą, bet ir pagal tai, kokios dvasinės aukštumos atsiveria eilėse. Aurobindo teigia, kad aukščiausias
poeto statusas yra kaip rišio, išminčiaus ir regėtojo. O
nuo jo iki apačios yra daug laiptelių. Pomodernizmo
sąlygomis girdime daug tuščios, nieko nesakančios ar
net destruktyvios vadinamosios poezijos, kuri dvasinio
peno žmogui neduoda, veikiau registruoja anomalijas.
Svarbus ir buitinis lygmuo. Europoje įsigalėjęs mitas,
kad kūrėjas, menininkas turi būti laisvas, kone asocialus,
neigti priimtas etikos normas, gyventi bohemišką, palaidą gyvenimą, vartoti kvaišalus, propaguoti netradicinį
seksą ir panašiai. Tačiau toks gyvenimo būdas neturi
nieko bendra su poezijos ar meno kokybe. Aurobindo
poetinė mokykla atkuria moralios laikysenos, švarios
sąžinės ir sielos perspektyvą. Gera žinoti, kad yra ir kitaip, kad pasaulyje yra neliestų kampelių, kur žmogus
yra žmogus, o ne gyvūnas. Kad iš tikrųjų disciplina,
pastangos išaugti iš ydingai formuojamų stereotipų,
tobulumo alkis yra žmogui įgimta savybė. Mane žavi
poetas ar muzikantas, kuris geria žaliąją arbatą, vaikšto
gamtoje ir skaito kokį Shelley ar Keatsą. Kūrybai ieško
įkvėpimo savyje, vienatvėje, o ne trajektorijoje tarp barmenų ir sutenerių. Tačiau menininko, neatsiejamo nuo
valkatos ir palaidūno įvaizdžio, kultą palaiko visa šiuolaikinė medija, kinas, literatūra. Kitokį įvaizdį turbūt
būtų sunku parduoti...
Visi šie įvairiapusio Sri Aurobindo gyvenimo aspektai, pradedant poezija ir baigiant politika, atsispindi
Nirodbarano biografijoje Dvylika metų su Sri Aurobindo,
kuriai parašiau įžangą. Joje aptariau esminius dalykus,
kurie gali būti svarbūs juo besidominčiai auditorijai.
Knygoje yra priedų, paties Aurobindo politinių tekstų,
kurie, kaip ir skyrius Karas ir politika, mūsų dienomis
vėl tampa aktualūs. Nors knyga prasideda Antrojo pasaulinio karo išvakarėse nutikusiu nelaimingu įvykiu,
kai Aurobindo susilaužė koją, ir baigiasi jo išėjimu į
Anapus, tai yra apima tik dvylika gyvenimo metų, joje
gyvai, šmaikščiu lengvu stiliumi perteikiama autentiška
atmosfera, smulkiai aprašyta didžiojo rišio asmenybė
bei kasdienybė, kuri buvo prieinama tik artimiausiai jo
aplinkai. Tuo ji labiausiai ir vertinga – kaip retas amžininko, netgi asmeninio sekretoriaus, fiksavusio kiekvieną žodį, liudijimas. Ši Aurobindo biografija yra pirmoji,
išversta į lietuvių kalbą. Nirodbaranas skrupulingai fiksavo galbūt skaudžiausius Aurobindo gyvenimo įvykius
iki pat jo išėjimo. Mane knyga patraukė ir garsiuoju chirurgo skepticizmu, kai jis kasdien kvestionavo savo guru
mokymą, ir detektyvui prilygstančiu įvykių dėstymu, ir
subtiliu humoru, smelkiančiu visą tekstą. Aišku, pačiam
Nirodbaranui pažadėjau šią knygą išversti. Tokios jos
pasirodymo priežastys.
Daiva Tamošaitytė perskaitė ištrauką iš knygos ir tęsė.
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Sri Aurobindo – tai mūsų Herkaus Manto ir Vinco Kudirkos variantas. Man įdomu, kaip toks žmogus,
pasiturinčios bengalų šeimos išsiųstas į geriausias britų
imperijos mokyklas tapti sahibu, paklusniu imperijos
tarnautoju, gavęs geriausią klasikinį išsilavinimą Dardžilinge ir Anglijoje, privačiai ir Kembridžo universitete,
sužibėjęs poetiniuose konkursuose, bendravęs su Oscaru Wilde’u ir kitais to meto intelektualais, mokėjęs visas
pagrindines šiuolaikines Europos kalbas bei graikų ir lotynų ir jomis skaitęs, atsigręžė į savo tautą. Tėvo auklėjamas griežta Didžiosios Britanijos dvasia, kai nuo mažens
jam nebuvo leista kalbėti gimtąja kalba, jos išmoko tik
septyniolikos metų, jau grįžęs į Indiją. O grįžo neįvykdęs
užduoties: sąmoningai kelis kartus praleido jojimo egzaminą ir buvo pašalintas iš nuolankios imperijai prestižinės civilinės tarnybos sąrašų. Dirbo Barodos maharadžos
asmeniniu sekretoriumi, įsiliejo į indų Renesanso reformuotojų gretas, leido įtakingą dienraštį Bande Mataram,
įkūrė nacionalistų partiją. Kitas man įdomus aspektas
buvo tas, kaip ateistas, koks jis tuos visus metus buvo,
atsigręžė ne tik į savo šalies istorinę, kalbinę, kultūrinę
patirtį, bet ir į religiją, jogą, atrado dvasinę perdavą ir jos
pamatu sukūrė savo teoriją (man tai – viena įdomiausių
ir logiškiausių šiuolaikinių teorijų), kurią grindė praktiškai, iš dalies tęsdamas Vivekanandos liniją.
N . Ka r d e l i s . Sri Aurobindo baigė studijas Anglijoje,

svarbiausiame klasikinės kultūros tyrimų centre, ir turėjo tapti anglu „iki panagių“. Tačiau pamatė, kad turi kaž
ką tokio savo mąstyme, ir pateikė autentiškesnių dalykų.
Akivaizdu, kad žmogui, susidūrusiam su vakarietišku
paveldu, – ir filosofija, ir klasikine mitologija, – visi kiti
Vakarų civilizacijos aspektai taip pat buvo svarbūs. Jis
diskutavo su vakarietiška tradicija, su ja turėjo sąlytį.
Tačiau, matyt, jam to nepakako iki išsipildymo, kad teko
grįžti. Mums atsitinka priešingai: dažnai nesuradę atramos savo tradicijoje, – Antikoje, romėnų kultūroje, krikščionybėje, – puolame į Indiją ir grįžę iš ašramų mąstome
ir klausiame, ar tai mums skirtas dvasinis palikimas, ar
turime vis dėlto grįžti prie savo šaknų: Sri Aurobindo
mums taria ir skleidžia žinią, kad, net tapę beveik vakariečiais, turime šių šaknų ieškoti. Mūsų gabus jaunimas
irgi, baigęs kembridžus ir oksfordus, gavęs magistro ir
daktaro laipsnį, turi spręsti dilemą: ar tapti geru advokatu už gerą atlyginimą, ar padaryti gerų ir svarbių darbų
Lietuvai. Aurobindo gyvenimas parodo, kaip paragavus
svetimų nektarų ir ambrozijų, grįžtama prie savo nemirtingumo eliksyro, amritos. Tad Vakarų ir Rytų kultūrų
susidūrimas yra mums reikšmingas. Audrius Beinorius
parašė įdomią ir intelektualiai reikšmingą knygą Indija
ir Vakarai: kultūrų saveikos pjūviai. Kaip atrodo Sri Aurobindo dvasinis ir politinis palikimas Vakarų ir Rytų dialogo kontekste, ką iš ilgametės indologo perspektyvos
pasakytum apie šią Daivos išverstą knygą, kaip atrodo
Sri Aurobindo vieta Indijos kontekste?

A . B e i n o r i u s . Nuoširdžiai lenkiu galvą prieš čia
esančius žmones, Sąjūdžio aktyvo lyderius, kurių kai
kurie buvo ir mano disertacijos komitete. Manau, kad tai
yra neatsitiktinis dalykas, nes, nepaisant pakitusių elito
konotacijų mūsų visuomenėje, jūs ir esate tikrasis Lietu-
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vos elitas. Neatsitiktinai tai susiję su Sri Aurobindo, nes
jis buvo ir yra Indijos intelektinis elitas, netgi, sakyčiau,
numeris vienas. Vėlgi nukrypdamas nuo temos ir Naglio
klausimo, norėčiau pasakyti, kokius atsiminimus man
kelia Sri Aurobindo vardas: tai šviesūs sovietiniai laikai.
Buvo žmonės, dirbę ideologijai, ir buvo šviesi pogrindžio
kultūra, į kurią tu patenki, kurioj gyveni, gauni tekstus,
literatūrą. Sri Aurobindo tekstus sovietmečiu leido sam
izdatas, ir jie buvo vienas ideologinių Sąjūdžio šaltinių.
Nebuvo nė vieno žmogaus, kuris 1989–1990 metais nebuvo skaitęs, aišku, rusiškai, Sri Aurobindo tekstų, kurie
buvo vadinami įvairiai – integraline joga, fragmentais, ir
jie vaidino milžinišką vaidmenį formuojant kitokią pasaulėžiūrą, ieškant atsakymų į pamatinius egzistencinius
klausimus, formuojant tam tikras socialines, pilietines
raiškos formas. Taigi Sri Aurobindo man ir siejasi su tais
šviesiais laikais, nes nežinau, kiek žmonių dabar skaito
Aurobindo. Nekalbu apie ideologinį anstatą, kuris mus
spaudė, bet apie tai, kad tas laikotarpis padėjo išsluoksniuoti žmones. Kitas dalykas, su kuriuo man siejasi Aurobindo, tai nedidele Žirgo gatvelė Antakalnyje, kurioje
gyveno Kazimieras Seibutis, pas kurį rinkdavosi didelis
būrys žmonių ir per kurį bent jau aš asmeniškai susipažinau su Aurobindo tekstais. Jis buvo vienas iš tų neformalių, nediplominių Lietuvos intelektualų, kuris vaidino
milžinišką vaidmenį skleidžiant ne tik Sri Aurobindo, bet
ir kitas tuo metu nelegalias idėjas. Maža to, kad Kazimieras, gyvendamas kartu su Daiva, turėjo visą nelegalią Sri
Aurobindo biblioteką, jis turėjo ir knygrišyklos cechą.
Mane labiausiai pribloškė tai, kad jis turėjo visą rankinę
knygų įrišimo techniką. Daugelis tekstų, kurie atkeliaudavo iš Rusijos bibliotekų, Kazimiero (kaip mes draugai
jį vadindavom – Kaziuko) rankomis būdavo įrišami ir
platinami. Taigi Sri Aurobindo man pirmiausia siejasi ne
tiek su Indijos socialiniais kultūriniais procesais, kiek su
Lietuvos sąmonėjimu ir įvairiais jo aspektais, kuriais jo
palikimas buvo gvildenamas. Jis iki šiol daugeliui Indijos
politikų ir intelektualų – ryškiausia žvaigždė.
Šis Daivos tekstas šalia jos mokslo darbų yra tikrai
puikus įvadas į Aurobindo paveldą, nes paties Aurobindo veikalų vertimų stokojame. Pats Nirodbarano tekstas
yra unikalus tuo, kad į garsaus jogo, poeto gyvenimą
pažvelgta tarsi pro rakto skylutę: ne vienas skyrius skirtas tam, kad sužinotume, kaip Aurobindo gyveno, rengėsi, kaip maitinosi. Dėl tokio asmeninio jo gyvenimo
atspindėjimo skaitant kartais kildavo baimė, ar tai nedesakralizuos to pakylėto apie jį sukurto įvaizdžio... Tačiau priešingai, pajutau, kad jo įvaizdis, nekalbant apie
nupasakotą ankstyvesnę jo politinę kovą (eilės laukia
norinčių patekti į jo celę Alipūro kalėjime), ne tik nenukenčia, bet gerai atspindi filosofinį, religinį, metafizinį,
scholastinį paveldą, atskleistą šalia buvusio liudininko, per distanciją sekusio įvykius. Tai – dokumentika.
Daivos disertacijos dalis buvo skirta Aurobindo idėjų
kontekstualizavimui Lietuvoje, tai yra XX a. pradžios
sąjūdžius siejantiems ryšiams. Basanavičius, aušrininkai, varpininkai veikė tuo pat laikotarpiu. Aurobindo,
veikęs kaip nacionalistų lyderis, pasitraukė į savotišką
užsisklendimą, tačiau toliau domėjosi politine kova ir
buvo vienas tų žmonių, kuris sveikino nepriklausomą
Indiją ir perspėjo dėl jos laukiančių grėsmių ir pavojų,
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kurie yra akivaizdūs dabartinėje Indijoje. Jie akivaizdūs
ir dabartinėje Lietuvoje. Taigi kultūrų sąveikos prasme
socialinės politinės Sri Aurobindo įžvalgos, ką jau kalbėti
apie dvasines, yra itin aktualios.
D . Ta m o š a i t y t ė . Indijos–Lietuvos forumo narės
visuomeninės draugijos Sri Aurobindo kultūros židinys
vienas tikslų yra versti jo rašytinį palikimą – darbas sudėtingas ne tik dėl turinio, bet ir dėl formos, dėl kalbos
stiliaus, tačiau jis vyksta. Keletas žodžių apie knygoje
pateikiamus Aurobindo epo Savitrė ištraukų vertimus.
Esu dėkinga poetui Kornelijui Plateliui, kad jis meistriškai išvertė tas eiles. Vilčiausi, kad jis kada nors išvers ir
visą epą, didžiausią anglų literatūroje. Tai taip pat labai
sudėtingas uždavinys, nes Aurobindo rašo novatoriška
poetine kalba, naudoja kvantitatyvinį metrą. Savitrė yra
poetinis didžiausio jo filosofinio veikalo Dieviškasis gyve
nimas atitikmuo, tad bent jau šiedu veikalai turėtų būti
išversti į lietuvių kalbą.

A. Beinorius kreipėsi į auditoriją su klausimu: ar filosofas turi
aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime, ar, kaip Aurobin
do, gali pasitraukti į vienumą ir mąstydamas taip pat daryti
jam poveikį. D. Tamošaitytė pakvietė pasisakyti filosofą, Kovo
11-osios akto signatarą Romualdą Ozolą.
R . O z o l a s . Knygą perskaičiau. Tai buvo sunkus darbas, nes patenki į visiškai kitą materiją. Racionalistinis
mąstymas čia nelaikomas idealu. Tikrovės nusakymai –
visai kitam lygmeny, ne tiek supratimu, kiek nuojauta
pasitiki. Pastaruoju metu man įdomus ribos klausimas,
kuris filosofų mąstysenoje yra visais įmanomais būdais
terorizuojamas ir bandomas sunaikinti – ne ta prasme,
kokią kultūros filosofija praktikuoja, bet būtent naikinamąja, šiurkščiai pakeičiant prasmes, reikšmes ir išverčiant tai į savotišką naujakalbę ar tiesiog „paukščių
kalbą“. Šiuo požiūriu knygoje įdomūs dalykai pajuntami
lyginant su europietiška filosofine būsena šiandien. Dėl
atsiskyrėliškumo ir visuomeniškumo. Vienareikšmiškai
galiu atsakyti, kad jeigu visuomenėje yra žmonių, kurie
prasmių kalbą išverčia į reikšmių kalbą, kitaip sakant,
daro tuos didžiuosius tekstus suprantamais, kartais juos
nuleisdami net iki buitinės kalbos, visuomenė pratur-
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tės, jei atsiras užsidarėlių, kurie stengsis pasiekti tuos
nepasiekiamus buitinei mąstysenai dalykus, galinčius
atsiskleisti tiktai absoliučiai izoliuojantis nuo to, kas yra
šio pasaulio sumaištis ir terorizmas. Ar Lietuvoj šitai
galima? Bandyti reikia. Dar prieš 1990 metus Arvydui
Šliogeriui sakiau: „Man nereikia tavo idėjų, aš pats turiu. Man reikia, kad veiktum kartu su manim, o aš – su
tavim.“ Toks buvo metas, reikėjo padaryti darbą dėl Lietuvos nepriklausomybės. Bet dabar jam sakau: „Būk ten,
kur esi.“ Nes dabar atėjo metas, kai atsiskyrimas padės
mums visiems, net jei jį smerktume šiandien. Tik taip
įmanomi praregėjimai, kurie suteikia horizontus kiekvienai konkrečiai tautai. Tauta taip pat yra subjektas, ir jeigu
ji turi savo autentiškus mąstytojus, kurie žino, kaip jai
dera gyventi, ji jau turi aukščiausią galimybę būti šiame
pasaulyje. Kol to neturi, tauta gali tik kopijuoti – tai dabar visur matome. Tad šiandien svarbiausias klausimas
Lietuvoje ne apie tai, ar yra tokių mąstytojų, o ar bus
pakankamai tų, kurie tai galės transformuoti, transliuoti
ir netgi tų, kurie tai norės suprasti.
D . Ta m o š a i t y t ė. Šią knygą išverčiau jau seniai,

prieš aštuonerius metus, bet vis nebuvo lėšų jai išleisti,
kol pagaliau leidimą finansavo Amerikos fondas (Foun
dation for World Education). Šiomis dienomis ji man vėl
atrodo kaip niekada aktuali, ir būtent politine prasme.
Joje yra trys paties Aurobindo politiniai tekstai ir skyrius
apie Antrąjį pasaulinį karą, kurio užkulisiniai įvykiai ir
priežastys pateikiami nukeliant paslaptingą uždangalą,
ir iš kurio matyti, atsakant į Audriaus klausimą, kad jogas ir atskirtyje gali nuveikti labai daug. Šie puslapiai
vertingi ir stebint dabartines kolizijas Irake, Sirijoje, ypač
Ukrainoje, nes laikas tarsi sugrįžo atgal (Aurobindo esant
gyvam buvo baiminamasi dėl trečiojo pasaulinio karo).

A . B e i n o r i u s . Šioje salėje turime šių metų Jono Basa-

navičiaus premijos laureatą Vacį Bagdonavičių, kuris yra
geriausias Lietuvoje Vydūno filosofijos žinovas, ne kartą
savo tekstuose minėjęs Vydūno ir Sri Aurobindo sąsajas.
Kur tos sąsajos gali būti matomos šiandien?

V . B a g d o n a v i či u s . Vydūnas yra vedantos pleja-

dos atstovų atitikmuo ypač dėl iškelto klausimo – akty-
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vaus veikimo ir meditacinio susitelkimo. Visus juos įkvėpė Bhagavadgyta, kuri suderino šiuos dalykus. Vydūnas
ir jo amžininkai Indijoje veikimą realizavo. Jis buvo aktualus tada, aktualus ir dabar. Egzistuoja tos pačios problemos, tik kitais rakursais. Sakykim, anuomet Mahatma
Gandhi, Ramakrishna, Sri Aurobindo pritaikė Bhagavad
gytos principus, jogą; Vydūnas taip pat veikė tuo metu,
kai tautai reikėjo išlikt ir eiti į laisvę. Jis kėlė klausimą,
kaip esant išorinei laisvei, pasiekti tą tikrąją, dvasinę
laisvę, jei žmonės, visuomenė netobuli? Šia prasme didžiųjų vedantininkų ir Vydūno palikimas labai svarbus.
Vartotojiškoje visuomenėje kultūros ir esminės dvasinės
laisvės prieštara išlieka. Pavojaus, grėsmių akivaizdoje
galingiausias neįveikiamiausias ginklas – dvasinė tautos stiprybė, vienybė, nesusiskaldymas. Juk 1991 metais
kaip tik ta dvasia iš esmės ir veikė, nors ne visi buvo
girdėję Vydūno, Gandhi ar Sri Aurobindo vardą. Laiške
Antanui Smetonai Vydūnas rašė, kad lietuviai bus viena
aiškiausiai žmoniškumą reiškiančių tautų pasauly, ir tai
bus didžiausia dovana pasauliui.
A . B e i n o r i u s . Manyčiau, kad, jei Sri Aurobindo būtų
gyvas dabar, matydamas, kas dedasi „dvasingoje“ Indijoje, jis raudotų... Klanai, korupcija, susiskaldymas ir baisiausias dalykas, – šneku iš savo patirties, – kuris griauna
kadaise tolerantišką, daugiaetninę, daugiakalbę Indiją,
yra indų nacionalistų fundamentalizmas. Nepamiršiu
vaizdo, kaip viename stadione žygiuoja Šivos kariai, iškėlę rankose Bhagavadgytą – tai priminė Trečiąjį Reichą.
Hindų nacionalistai sugriovė didžiausią manuskriptų
biblioteką, kurioje dirbo vienas anglų mokslininkas ir
rašė tai, kas jiems nepatinka. Taigi, nepaisant Aurobindo ir Gandhi vizijų, Indija žengia į šiuolaikinį, modernų
pasaulį. Priminsiu, kad Aurobindo nebuvo vien naujos
filosofijos kūrėjas, jisai rėmėsi senuoju Indijos paveldu.
Iki šių dienų Indijoje jo tekstai ir komentarai Bhagavad
gytai, Vedoms, Upanišadoms lieka nepamainomi. Čia
yra mūsų baltų paveldo tyrinėtojas, mitologas Dainius
Razauskas, kuris su Sri Aurobindo irgi susipažino ten
pat, Žirgo gatvėje.
D . Ra z a u s k a s . Noriu pareikšti pagarbą čia esantiems mūsų kultūros ir laisvės žiedo atstovams ir kartu
prisiminti, kad Kazimieras Seibutis ir Sri Aurobindo suvaidino lemtingą vaidmenį mano gyvenime. Buvau jaunųjų rašytojų sekcijos narys ir važiavau į Nidos rašytojų
poilsio namus. Pusę mano lagamino užėmė šviesta Sri
Aurobindo knyga, ji buvo Kazimiero kopijuota ir įrišta, storais viršeliais, nepakeliamai sunki. Ten ją ir skaičiau. Kazimieras užsiėmė ne vien samizdatu, jis eidavo į
Mokslų akademijos biblioteką, iš ten jos vardu rašydavo
į Maskvos Lenino biblioteką, o atsiųstas knygas slapta
paimdavo ir pas draugus kopijuodavo. Aurobindo vertė
Rigvedą savaip, nestandartiškai. Į daug ką reikia žiūrėti
ne metaforiškai, nes apie vidinį pasaulį tik taip ir galima
kalbėti. Net žinomas terminas pasigilinus reiškia ką kita
nei išoriniame pasaulyje reiškęs žodis. Aurobindo mėgino versti tekste nebepalikdamas metaforų, kurių mes
jau nebesuprasime, o metaforų reikšmes išversti į vidinę
dvasinę kalbą. Tokie vertimai leidžia ar net verčia skaityti seną daugiaprasmį ir nebesuprantamą tekstą tam tikru
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registru. Tą registrą jis iškėlė ir pabrėžė. Nepaisant to,
pačių vaizdinių yra be galo daug, jis jų nevengia, ir jie
lietuvio ausiai skamba taip, lyg būtų kažkur girdėti, gal
vaikystėje: žirgeliai, saulė veža... Jei tai būtų akademinis
vertimas, būtum priverstas pats rasti raktą, bent man tai
būtų nepakeliamas darbas. O čia į tave kreipiasi labai
gilių įžvalgų autorystė. Tą knyga ryte rijau. Girdėjęs lietuvių liaudies dainą, pamatai, kad vaizdiniai – tokie patys. Tik dainoj apdainuojami žemdirbiai, jie sėja, pjauna,
o Aurobindo vertime atsiveria labai gilus, asmeniškas,
vidinis klodas. Tada supranti, kad įvaizdis visur yra tas
pat, ir jį galima išgirsti perkeltine prasme, nukreipiančia
į vidų. Šis supratimas man prasidėjo su Sri Aurobindo.
N . Ka r d e l i s . Diskusijai įsibėgėjus, prašytume Bro-

nislavo Kuzmicko pakalbėti apie krikščionybės ir indų
kultūros santykį, nes mums reikėtų arba indišką mat
menį įtraukti į krikščionišką savimonę, arba krikščioniškąjį – į indų. Kaip suderinti abraomiškąjį ir indoeuropietiškąjį sąmoningumą? Klausiu neatsitiktinai, nes
B. Kuzmicko dėka krikščioniškasis mąstymas buvo pakylėtas į visiškai kitokį lygmenį. Kaip mums žvelgti į
dialogo ar konflikto galimybę, nes ir konfliktas gali būti
produktyvus?
D . Ta m o š a i t y t ė. Norėčiau padėkoti Nagliui už

svarbų klausimą, nes šiais neramiais laikais jis iškyla
nepaprastai aštriai ir aktualiai. Tai paliudys štai visas
flangas mano kolegų filosofų, su kuriais diskutuojame,
ieškom išeičių. Tačiau labai dažnai įtraukti žmones į
visuomeninę veiklą nepavyksta, nes du flangai – krikščioniškasis ir indoeuropietiškasis, vadinamieji maceinininkai ir vydūnininkai – neranda bendros kalbos. Taigi
tai – įsisenėjusi problema, kuri trukdo susitelkti, susivienyti, nors tikslai atrodo ir panašūs.
B . K u z m i c k a s . Man buvo maloni naujiena, kad iš-

ėjo šis vertimas, kurį laikyčiau įvykiu. Su Sri Aurobindo
tekstais ir vertinimais susidūriau prieš keletą metų, kai
man teko malonumas būti Daivos disertacijos komisijoje.
Tada rašant atsiliepimą ir aptarinėjant, konsultuojantis
kilo daug svarbių klausimų: filosofinių, etinių, antropologinio pobūdžio apie indiškumą, vakarietiškumą, tautiškumą, nors pati tautiškumo sąvoka buvo atsinešta iš
Europos, ir kitus dalykus. Man malonu prisiminti, kad
nuo Aurobindo vis peršokdavome prie lietuviškumo ir
tautiškumo aktualijų. Pastebiu, kad dėmesys induistikai
ir lituanistikai Daivos asmenyje neblėsta. Svarbu, kad indiškoji išmintis gula ir į lietuviškai rašomus tekstus. Globaliajame atvirume reikia tam tikros atsvaros, kad, skaitydami knygą, žmonės gautų naudingų minčių. Mano
rytietiški interesai išryškėjo labai anksti. Prieš daugelį
metų buvome įkūrę Lietuvos orientalistų draugiją. Mano
interesų sritis – rytietiškoji ir vakarietiškoji mintis, skirtumai ir bendrumai, krikščioniškoji ir daugiausia budistinė
samprata. Iš tiesų konfesiniai skirtumai nelabai pajuda
iš vietos, sunku juos peržengti, nors šiuo požiūriu dirba
daug atsidavusių, išmanančių žmonių. Galėčiau išvardyti dešimt katalikų vienuolių, kurie metų metus leidžia
budistų ir kituose Rytų vienuolynuose, siekdami suvokti
tų religijų prasmę. Pačioje krikščionybėje gyva iracionali,
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kontempliatyvi, mistinė pakraipa, produktyvūs autoriai,
kaip Karlas Rahneris, skiria du kelius, aktyvųjį ir kontempliatyvųjį. Kartais jie išsiskiria ir nelabai aišku, kuris
jų svarbesnis. Gali būti katalikiškasis pamaldumas, poteriavimas, ir gali būti kontempliatyvus pamaldumas tyloje, jis labiau asmenybiškas. Veiksenos skirtumai ryškesni
konceptualumo lygmenyje, tačiau jie silpsta, nyksta ir
galbūt visiškai išnyksta dvasinio patyrimo lygmenyje.
Tokių išvadų ir apibendrinimų galime rasti krikščionių
vienuolių raštuose, jog patirties lygmenyje išgyvenimai
tie patys, svarbus asmens įtrauktumas į aukštesnes būties sferas, savęs peržengimas. Tačiau skirtumai tuoj pat
atsiranda dogmos, sąvokų lygmenyje. Tai labai įdomi ir
plati sritis. Gal reikėtų savęs klausti: „Kas tas aš, ar jo iš
viso nėra?“
N . Ka r d e l i s . Prisimenu tuos laikus, kai Bronislovas Genzelis vienu mostu išvertė iš posto LKP sekretorių Ringaudą Songailą. Tai man primena Sri Aurobindo,
kuris balansavo ant terorizmo ribos. Kaip jums atrodo
jo revoliucingumas jūsų politinio ir filosofinio mąstymo
kontekste?
B . G e n z e l i s . Buvau Lietuvos orientalistikos draugijos narys, Maskvoj Aukščiausiojoj Taryboj sutikau ne
vieną orientalistą, kuris dalyvavo Vilniuje mūsų rengtose
Rytų mokslinėse konferencijose. Paskui mūsų keliai taip
išsiskyrė, kad darosi keista, jog priklausėme tai pačiai
draugijai... Jeigu Indijoje, malšinant sukilimą, Gandhi
kviečiami keli milijonai gultųsi ant geležinkelio bėgių,
jie taip nenukraujuotų kaip lietuviai. Vargu ar Lietuvoje
tai galėtume įgyvendinti. Mane visąlaik domino tautų
likimas, kodėl vienos tautos išlieka, kitos – dingsta. Žydai, graikai išliko, graikai maždaug tame pačiame plote;
o kiek tos tautos buvo puolamos, okupuojamos. Kalbant
apie atsiskyrėlius, galima rašyti miške, bet tie raštai turi
būti žinomi. Jei jie po šimtmečių atrandami, tautai reikšmės neturi. Mes nesusimąstome apie praeitį. Tarybiniais
laikais istorikai (Juozas Jurginis, Antanas Tyla ir kiti)
buvo prievartaujami, bet mane baugina tai, kad dabar jie
nėra verčiami kraipyti istoriją, bet tampa kosmopolitais –
ne lietuviais, o europiečiais. Žmonės ėjo į kalėjimus, kad
galėtume laisvai reikšti mintis ir būti lietuviais. Lietuvos

istorikai nėra prolietuviški, priešingai nei, pavyzdžiui,
lenkai, kurie yra prolenkiški. Indai ir pradėjo nuo to, kad
viskas, ir geri, ir blogai darbai, turi būti žinomi, negali
būti retušuojami. Svarbiausias tikslas – būti savimi. Būti
tauta savyje. Esame situacijoje „būti ar nebūti“. Ji baisesnė nei okupacijos metais. Kiek tokių, kurie nori būti?
Kaip, Daiva, galvojate?
D . Ta m o ša i t y t ė. Indijos nepriklausomybė buvo

paskelbta per Sri Aurobindo gimtadienį, rugpjūčio 15
dieną, ir per visos Indijos radiją jo paskelbtame pranešime yra žodžiai, kad tai buvo didžiausia gimtadienio
dovana. Tačiau Sri Aurobindo yra pasakęs, kad neabejoja, jog Indija bus laisva, tik didžiausias rūpestis bus, ką
ji su ta laisve darys. Lietuvių padėtis identiška tam, kas
vyksta Indijoje ir kitose išsivadavusiose šalyse, taigi nesame išskirtiniai pesimistai ar kosmopolitai. Nūdienos
problemos yra bendros. Mano nuomone, tokių filosofų kaip Aurobindo politinės veiklos studijos gali padėti
pakelti galvas aukščiau. Kita vertus, dar bijome ir savo
mąstytojų, bijome drąsiai pateikti jų mintis, todėl ne pro
šalį pasidomėti dvasiškai artimų tautų atstovų idėjomis.
Aurobindo mane žavi minties jėga, drąsia bei optimistine
žmonijos ateities vizija, būtent tuo, ko mums labiausiai
trūksta kuriant ateitį. Ir čia jau kalbame ne apie indus ar
lietuvius, o galime matyti platesnes, universalias sąsajas,
aptariamus visuotinius būties klausimus, kurių sprendimas gali būti vaisingas ir mums.
N . Ka r d e l i s . Baigiant norėčiau atkreipti dėmesį į
šios knygos ypatybes. Joje atsiveria plati panorama, selektyvus žvilgsnis į didžią asmenybę, didelio talento reikalaujantis gebėjimas ją tokiu kampu pamatyti. Daugeliui iš mūsų trukdo Aurobindo raštų rafinuotumas, kaip
neįveikiamas kalnas. O čia, pasak Audriaus, žvelgdami
pro rakto skylutę, pamatome tą pačią asmenybę, tą patį
mastą, bet labai jaukiai, neforsuotai, todėl pažintį su
Aurobindo tikrai verta pradėti nuo šios nuostabios, žavingos biografijos. Tad priimkime ją kaip sugundymą, o
paskui mūsų laukia kiti didieji Sri Aurobindo veikalai.
Dėkojame visiems už šią intelektualinę šventę.
Parengė V i k t o r i j a Ka r e i v a i t ė

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 5 , N R . 1 ( 5 9 0 )

32

Vy t aut a s Gi rd zijau ska s

Konjunktūra žlugdė talentą
Balio Gražulio šimtąjį gimtadienį minint ir jo „Rinktinę“ pasitinkant

K

ai 1914 m. gruodžio 10 d. Antakalnio kaime netoli Senosios Varėnos gimė būsimasis rašytojas
Balys Gražulis, Pirmojo pasaulinio karo veiksmai
jau buvo išplitę beveik po visą Europą. Vėliau žiemą ir
pavasarį, kai iš Rytprūsių frontas ėmė artėti prie Lietuvos, Gražulių šeima atsidūrė toli Rytuose. Iš pradžių,
rodos, buvo apgyvendinta Buriatijoje, vėliau persikėlė į
Irkutską. 1921 m. grįžę iš tremties į gimtinę, šeimininkai
rado tik sodybos nuodėgulius, tad reikėjo kurtis iš naujo, o septynmečiui Baliui teko piemens dalia. Apie vaiko
lavinimą kalbėti problemiška dar ir dėl to, kad mokyk
la Varėnoje atsirado tik 1924 m. Nepaisant nepalankių
aplinkybių, vos pramokęs pažinti raides, berniukas įniko
į knygas – iš pradžių perskaitė viską, ką rado mokyklos
bibliotekoje, o kai 1927 m. buvo įkurta Varėnos džiovininkų sanatorija, Balys „žaibiškai prarijo“ ir šios įstaigos
biblioteką. Didelės įtakos jaunojo Gražulio brandai turėjo
du šio krašto šviesuoliai – mokytojas Andrius Ryliškis ir
gydytojas, Sanatorijos įkūrėjas ir direktorius Albinas Grigaitis. Jie ne tik padėjo paaugliui apsirūpinti lektūra – jų
veikla, patriotizmas ir inteligencija rodė pavyzdį, kokiu
keliu jaunuoliui reikia eiti.
Potraukį literatūrai Balys Gražulis pajuto gana anksti – dar piemenaudamas pradėjo rašyti eilėraščius, o
1928 m. baigęs Varėnos mokyklą, toliau savarankišai lavinosi, dalyvavo meno mėgėjų veikloje – vaidino, dainavo
chore, greitai tapo Šaulių sąjungos nariu. 1934–1935 m.
tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje, rengė radijo vaidinimus, rašė komiškas pjeses, pats režisavo ir vaidino.
Baigęs privalomąją tarnybą, iki 1939 m. dirbo kariuomenėje liktiniu, toliau kūrė ir lavinosi, išlaikė brandos
atestato egzaminus, o jo veikalai jau buvo transliuojami
per valstybinį radiją, skelbiami periodiniuose leidiniuose.
1940–1944 m. dirbo Kauno radiofono redaktoriumi, rašė
ir skelbė noveles, rengė spaudai pirmąją knygą. Skulptorius Stasys Palys buvo sukūręs jai iliustracijas, o Šiaulių
dramos teatras repetavo Gražulio pjesę Geriausias gydyto
jas. Nepriklausomos Lietuvos ir net nacistinės okupacijos
laikotarpis rašytojui buvo vaisingiausias, čia nevaržomai
skleidėsi jo talentas, o radijas ir spauda tai sklaidai ne
tik nekliudė, bet ir talkino. Deja, 1944 m. vasarą politinė
konjunktūra radikaliai pasikeitė. Sugrįžtanti bolševikinė
okupacija daugelį to meto kultūrininkų, tarp jų ir Balį
Gražulį, privertė pasitraukti iš Lietuvos. Jis nesuskubo
išleisti knygos, nesulaukė ir savo pjesės premjeros Šiauliuose. Ir net nežinia, kur tų kūrinių tekstai pradingo. Iki
šių dienų niekam nepavyko patikslinti, ar 1947 metais
Vokietijoje išleistas novelių rinkinys Brydė rugiuose yra to
pirmojo rinkinio variantas, ar jame skelbiami tekstai pa-

rašyti naujai. Aišku tik viena, kad po gero dešimtmečio
(1958) Londone išėjusioje knygoje Sudužęs vaizdas kūriniai
yra parašyti išeivijoje. Bet ir vėl kišo koją konjunktūra –
novelės Vakaruoe tuo metu darėsi nepaklausios, leidėjai
ir skaitytojai reikalavo romanų, o Balys Gražulis jų rašyti nesirengė. Tad ir trečiosios novelių knygos rankraštis
dienos šviesos neišvydo, o jos tekstai pasiklydo autoriaus
stalčiuose ar leidyklų archyvuose. Vėlesnei kūrybinei
raiškai kelią užkirto sunki liga. C’est la vie.
Vartant Balio Gražulio Rinktinės puslapius, nesunku
pastebėti, jog autorius, greičiausiai ir pats nenutuokdamas, modeliavo tautos dramą dvidešimto amžiaus viduryje. Knygos pradžioje randame įspūdingų Dzūkijos kaimo vaizdų, tolesniuose puslapiuose perteikiamas miesto
(Kauno) gyvenimas ir pagaliau Dievo paukštelių nuotykių
peripetijos Vokietijoje (karas) ir JAV. Beje, chronologinio
nuoseklumo ieškoti čia nederėtų, nes ir kūrinių parašymo datos įvairios, o atidžiau įsižiūrėję, pastebėsime,
kad dominuoja Lietuvos (Dzūkijos) kaimo vaizdai. Jie ir
detaliau ištapyti, ir meninė raiška įspūdingesnė, ir gamtos vaidmuo juose svarbesnis. Jei autoriui ir kyla ūpas
sukurti išsamesnį išeivių gyvenimo vaizdą, tai, žiūrėk,
beveik nejučiomis grįžtama į tėvynę (novelės Išdavimas,
Sudužęs vaizdas, Vienos nakties nuotykis); čia toliau plėtojami dramatiški siužetai.
Turbūt nereikia ir įrodinėti, jog B. Gražulio kūryba
skirtina realizmo krypčiai – ji darniai įsiterpia į dvide-
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Balys Gražulis.
Rinktinė. –
Senosios
Varėnos bičiulių
klubas, 2015

šimto amžiaus lietuvių literatūros istoriją. Šio autoriaus
pavardę drąsiai galima rašyti greta tokių klasikų kaip
Liudas Dovydėnas, Birutė Pukelevičiūtė ar Marius Katiliškis. Deja, dėl kūrinių skaičiaus ir apimties kuklumo –
vos daugiau nei trys dešimtys novelių, vienas kitas puslapis prisiminimų ar publicistikos – pro juos dažniausiai
praslyta nemačiomis kritikų žvilgsniui, o Lietuvoje ap
skritai šis kūrėjas beveik nežinomas. Ir tai nėra teisinga,
nes, detaliau patyrinėję, pastebėsime ir tai, ko kiti mūsų
realistai nebuvo užčiuopę. Pirmiausia – kai kurių moterų
ir vyrų paveikslų išskirtinumas. Ir Aina (Sapnas), ir Julija
(Juodoji rožė), ir Ona (Išdavimas) pranoksta konvenciškai
pavaizduotas lietuvaites. Ir ne tik todėl, kad Aina yra
estė, o Julija reprezentuoja inteligentijos sluoksnį, jų paveiksluose esama šio to daugiau, kažko esmingesnio – jų
moteriškumas europietiškesnis, gal net „prancūziškas“.
Jos ir išduodamos lieka ištikimos, ir meluodamos pasako
tiesą. Vadinas, jų psichika ir net fizika kur kas sudėtingesnė, elgsena kontroversiškenė, nei esame įpratę suvokti skaitydami mūsų klasikų kūrinius. Tad ar nebus čia
autoriui paslaugą padariusi modernistinė stilistika. Šią
mintį patvirtina ir kai kurie vyrų paveikslai. Ir Arvydas
(Žmogus, kuris nematė savo kraujo), ir Bobėnas-Lapinskas
(Juodoji rožė) turi tokių bruožų, kurių neaptiksime kitų
lietuvių realistų kūriniuose – supermeniškumas. Arvydas – ne tik bebaimis kovotojas ir nepralenkiamas patrio
tas, – jo neima kulkos. Kovos įkarštyje jis gali drąsiai
vaikščioti apkasų brustverais, o susitikęs su priešu akis
į akį ir gavęs kulką tiesiai į krūtinę, ne tik lieka gyvas,
bet net nesužeidžiamas. Bobėnas, beje, tokiu supermeniškumu didžiuotis lyg ir negali, bet ir jo elgsena, ir išorė
smarkiai skiriasi nuo daugelio eilinių dipukų. Vien tai,
kad jo meilė moteriai atlaiko visus likimo išbandymus, o
sumenkęs ar net pranykęs jaunystės grožis jos neužgesina, liudija apie jo supervyriškumą.
Realistinių konvencijų ribas peržengia ir satyros
elementai kūriniuose. Vienuose (Pirmasis nusivylimas,
Adomienė, Lenktynės į kapus) jie gana akivaizdūs ir ryškūs jau vien dėl siužetinių konstrukcijų, nekalbant apie
charakterių bruožus, kituose (Pirmoji premija, Pypkės ga
las, Mano pažintis su keturvėjininkais) – vos apčiuopiami,

33

juntamas toks potekstinis dvelksmas, dar kituose (Skam
butis) dominuoja šelmiškumas ar net feljetono stilistika.
Juk ne veltui autorius kadaise rašė komedijas. Vadinas,
Balys Gražulis, nori to kas ar ne, yra arčiau modernizmo
nei daugelis kitų mūsų klasikų. Ir tai sudaro jo išskirtinumą, didina meninę kūrinių vertę. Suprantama, iš jo
nederėtų laukti savickiško ekspresionizmo ar šeiniško
impresionizmo, net cvirkiškos satyros aukštumų jis nepasiekia, bet numoti ranka į šio autoriaus pastangas taip
pat būtų neteisinga.
Ir dar vienas dalykas krinta į akis, perskaičius visą
Rinktinę. Tai begalinė autoriaus ištikimybė tiesai ir teisingumui bei naivus tikėjimas jų pergale. Ir tų jo nuo
statų neįstengia pakeisti jokie realybės (istorijos) faktai.
Atsiminimuose Birželio sukilimas jis taip žavisi laisvės
kovotojų drąsa, taip didžiuojasi jų sėkme, kad jam nešauna galvon jokia kontroversiška mintelė apie tos kovos
beviltiškumą ir aukų beprasmiškumą. Laisvė ir nepriklausomos valstybės atkūrimas jam yra virš visko, tad
jis nė minutei neleidžia sau suabejoti tikslo svarba, nors
akivaizdu, kad didžiosioms galybėms tai nė motais. Jos
sprendžia savąsias Europos pasidalijimo problemas, tankais traiškydamos mažųjų iliuzijas. Beje, tokios naivios
nuostatos buvo ir tebėra būdingos ne jam vienam – visų
idealistų, ypač tų, kurie nepriklauso išrinktųjų tautų
elitui, Achilo kulnas. Siekiamybę laikyti realybe. Balys
Gražulis net ir paskutiniais gyvenimo mėnesiais (mirė
1994 m. balandžio 2 d.) nenorėjo susitaikyti su realybe,
mėgino protestuoti, kai niekas nepanoro viešai pakartoti
1941 m. birželio 23 d. LAF Deklaracijos teksto. Jis skelbė protestus, siuntinėjo juos į JAV lietuvių informacines
priemones, kol Akiračiuose 1994 m. pradžioje vienas jų
pagaliau buvo paskelbtas. „Tiesa turi būti žinoma. Ir
tegu tiesos bijantieji gėdinasi, teisieji šaiposi, o istorikai
ir žurnalistai komentuoja. Tik ar atsiras lietuviškos radijo valandos vedėjas, istorinę atsakomybę jaučiantis,
kuris norėtų tą istorinę transliaciją pakartoti?“ (Rinktinė,
p. 476) Neatsirado. Ir jau neatsiras. Apie istorinę atsakomybę kalbėti šiais laikais JAV tiesiog naivu, o tėvynėje
jos siekti netgi pavojimga. Tataigi.
Baigiant derėtų pridurti, kad rašytojo Balio Gražulio meninę kūrybą papildo, o kartais net užgožia jo pat
riotinė bei visuomeninė veikla tėvynėje ir ypač išeivijoje. Sunku būtų išvardyti visas vietines ir tarptautines
organizacijas, kurioms jis skyrė daug laiko ir pastangų.
Gal tik neįmanoma nutylėti jo indėlio steigiant Lietuvių
rašytojų draugiją išeivijoje – Vokietijoje buvo jos valdybos narys, o JAV Flinto skyriaus pirmininkas. Balys Gražulis turėjo gerą intuiciją – tiksliai numatė perspektyvą
bei tautinėms vertybėms gresiančius pavojus okupantų
užimtose teritorijose, todėl 1944-ųjų vasarą Kaune jis
sumaniai paslėpė aštuonias dešimtis radijo plokštelių,
kurias net po penkių dešimtmečių suradus ir atkūrus,
įgijome galimybę išgirsti ano meto politikų, menininkų
ir kitų kultūrininkų balsus. Be to, dabar galime neklysdami patikslinti kai kuriuos tarpukario Lietuvo istorijos
faktus ir pasinerti į ano meto atmosferą.
Moralas čia paprastas ir akivaizdus: Balio Gražulio
Rinktinės pasirodymas šių metų Vilniaus knygų mugėje
yra reikšmingas faktas. Jis ne tik gaivina tautos atmintį,
bet ir papildo kultūrinių bei istorinių vertybių skrynią.
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Aud ris Ku kau ska s
1959–1994

Gimė 1959 m. sausio 10 d. Vilniuje. Jaunystėje buvo gyvas, smalsus, jautrus gamtos, aplinkos poveikiui, gerai mokėsi. Paauglystėje aistra tapo žirginis sportas, plaukimas, ir nė
vienos dienos be knygos – skaitė, skaitė, skaitė... Pamažu brendo vidinis konfliktas tarp
jautrios prigimties, laisvės, kūrybos polėkių ir realių galimybių juos realizuoti. Poezijos
mėginimai likdavo tik užlenktuose mokyklinių sąsiuvinių puslapiuosue, užrašų knygelėse, o dažniausiai būdavo išmetami. Neužteko dvasinės stiprybės iki pergalės. Vyresniųjų
globą, taip pat bet kokią prievartą atmesdavo. Darėsi ankšta mokykloje, nors vidurinę
baigė be vargo. Galėjo studijuoti, tačiau rinkosi amatininkišką specialybę, dirbo Paminklų
restauracijos valdyboje, Kino studijoje, vėliau – statybose. Fizinis darbas visiškai netrukdė
intelektui. Būdamas 27 metų vedė, džiaugėsi nauju gyvenimu, tačiau pasiekti dvasinės
harmonijos, nusiraminimo nebuvo lemta. Nelaimingas, tragiškas atsitikimas nutraukė
Audrio gyvenimo siūlą, kai jam buvo 35 metai. Palaidotas Karveliškių kapinėse.

***

***

Nubyra paukščių tako žvaigždės,
Svajonės byra...
Ir žiedai nenuskinti,
Dar aprasoję...

Užkimęs surūdijusio
Žibinto girgždesys
Taip karštligiškai siauroje
Senamiesčio gatvelėje,
Išsmukus valkata –
Katė benamė pro duris,
Kurios jai nesvetingai užsidarė.
Dar – vienišas
Ankstyvas pagiringas veidas
Kažkur tarpuvartėje senoje,
Ir aš – pažadintas
Sapnų – košmarų, meilės,
Blaškausi metafiziškoje
Miesto naktyje.

Nenuprausti veidai
Nuplaukia tyliai.
Negi nebus daugiau to šilto rūko,
Gražios mergaitės, erdvės beribės?
Tas aprasojęs veidrodis
Iškreips juokingai veidus,
Pavers mus piligrimais,
Kvatos jausmus sužeidęs.
1982

***
Atslūgsta įtampa.
Atvėsta įniršis.
Baisi žaizda nebekraujuoja.
Tik paukščiai
Virš galvų piktai kvatoja
Ir boružė marga
Per delną nekaltos aukos ropoja.
O skausmas loja!
Ant kalvos sustoję
Gedėti susirinkę žmonės
Galvas pakelia:
– Atjoja!!!
Tai, sidabrinį žirgą pabalnojęs,
Rūstus teisėjas – Sąžinė
Lėtai artėja prie kalvos.

***
Atėjo vakaras.
Naktis atėjo.
Ištirpo veidas tamsoje.
Iliuziją, kurios ilgėjaus,
Išsiviliojo šauksmas naktyje.
Sustojo laikas.
Mirė žmonės.
Ir vėl iš naujo kėlėsi gyvent.
Vieni – savosios laimės išsiilgę,
Kiti – save norėdami pasmerkt.
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Irena Ramaneckienė

Intriga ir veiksmo įtampa –
svarbiausi romano bruožai

P

rieš dvejus metus Šiaulių naujienose ir Šiaulių krašte
buvo išspausdintos publikacijos (L. Abromavičienė. Medikės rankose – ne švirkštai ir piliulės, o nauja
knyga; Ž. Kavaliauskienė Knyga išpildė svajonę), kuriose
su nuostaba ir pasididžiavimu pasakojama apie jaunos
slaugytojos parašytą pirmąją knygą, tiksliau sakant, pirmąją dalį romano, kurio pavadinimas Juodojo Mėnulio
vaikai parinktas ne atsitiktinai. Jo autorė Angel (Andželika Bubelytė) „dar nežinoma literatūros pasaulyje, bet atpažįstama buvusių ligonių ir artimųjų“. Antroji romano
dalis pasirodė pačioje 2013 metų pabaigoje.
Pirmosios dalies viršelis (autorius – Deividas Rasickas) rūstus: iš nakties tamsumos išniręs skausmingai akis
ir širdį veriantis mėnulio diskas, apšviečiantis properšą
tarp debesų. Mėnulis didelis, pilnas, lyg dar vienas knygos personažas, o iš tikrųjų – tarsi paties dangaus siųstas
ženklas, beje, pasirodantis kūrinyje kiekvieno svarbaus
įvykio metu ir savo šalta pamėkliška šviesa sustiprinantis
grėsmės nuojautą... Nei juodas, nei baltas, jis – tik saulės šviesos atspindys, jos šešėlis. Tarsi dvi mažutės akys
žybsi miesto žibintas, primenantis rankas pasidavimui
iškėlusio žmogaus pozą. Viršelio šone sidabrinės eglės,
iš tikrųjų augančios prie Šiaulių (romane jis vadinamas
Saulės miestu) arenos, šakos, nukreipusios rodomuosius
pirštus į mėnulį ir savo vietos neturinčius debesis, t. y.
ten, kur esama šviesos ir daug neaiškumo. O gal tie pirštai kažkam kažką draudžia? Pasak romano autorės, eglė –
amžinybės, tvirtybės, dvasinio stiprumo simbolis, savo
dygiomis šakomis sauganti šeimos paslaptis, todėl galima dar ir tokia užuomina: per daug priartėjus prie eglės,
ši savo spygliais gana skaudžiai įdurs (aliuzija į knygos
personažą Tomą). Bet eglė, kaip ir kitas dygliuotas augalas – erškėtis, gali būti ir kančios ženklas... Matyt, susieję
visas viršelio piešinio interpretacijas, gautume orientacinį
pagrindinės romano minties atspindį. (Beje, nuotraukos
detales knygos viršeliui autorė fotografavo pati – gal 50
kartų. Viršelis sudėliotas iš tų nuotraukų gabaliukų.)
Labai prasmingas autorinis motto, virstantis pagrindinės problemos formuluote:
Gyveno gražūs žmonės gražiame pasaulyje...
Gyveno – negražiai...
Ar tikrai grožis išgelbės pasaulį?
Pirmosios romano dalies ekspozicija sukomponuota
iš kelių aprašymų – to, kas matoma anapus lango (darganotas vėlyvo rudens rytas, šlapia gatvė, pilka žemė,
telkšančios balos, paskutinius medžių lapus draskantis
vėjas, šalto lietaus lašai...) ir šiapus (keistai tuštokas nedi-

Angel. Juodojo Mėnulio vaikai, I, II. – Eglės leidykla,
Klaipėda, 2012–2013
dukas kambarėlis, kuriame „daiktai labai aiškiai dalino
namų gyvenimą į du laikotarpius – dabar ir kadais“...),
nieko gero nežadančio fikuso apibūdinimo (plačiai į šonus išskleisti mėsingi lapai, išdidus šio kambario gyventojas – bežadis liudininkas ir nebylus „vienintelis gyvas
visko stebėtojas...“) ir pagrindinės romano veikėjos, skaitytojui dar bevardės, pristatymo (jaunutė, nedidukė, nepaprastai graži, liūdna, panirusi mintyse, po praverktos
nakties stokojanti ašarų...)
Romano autorė sumaniai intriguoja skaitytoją, jo
nesupažindindama su pagrindine konflikto jėga, o juo
labiau priežastimi. Angel susikoncentruoja į jaunutės
merginos apsisprendimą išgerti „nemenką krūvą iš motinos nugvelbtų migdomųjų tablečių“. Vidinių išgyvenimų
aprašymas sukomponuotas tik iš atskirų frazių, žodžių
(negera, klaikiai bloga, nevilties ir pykčio agonija, visa apimantis bejėgiškumas...), retorinių klausimų sau (Gyvenimas – kankinanti egzistencija? Kam?! Dėl ko?!) ir pasakotojo kelių pastebėjimų (Mergina, neturinti jėgų kovoti dėl
gyvenimo... Depresija... traukianti į save lyg bedugnė...).
Metais jaunesniam Viktorijos, arba Vikos (pagrindinės romano veikėjos), broliui Robertui (Robi) šiaip ne taip
pavyksta prakalbinti sesę. Paaiškėja, kad dėl visko kaltas
jų vyresnysis brolis Evaldas. Intrigą dar labiau sustiprina Vikos nenoromis ištarta frazė: „Jis mane prievartauja,
Robertai.“ Brolio sąstingis nuo stresinės žinios, įsiplieskusi neapykanta kankintojui, pulsuojanti meilė ir gailestis
skriaudžiamai seseriai žaibiškai kaitaliojasi su bejėgiškumu, nieko negalint pakeisti, su siaubinga neviltimi...
Skaitytojo smalsumą žadina ir romano pasakotojo
užuomina apie paties Roberto problemą, kuri pristatoma
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sakiniu: „Šešiolikmečio draugystė su vyresniu vyru –
nederama draugystė... buvo kruopščiai slepiama.“ Šiai
problemai knygos pradžioje skiriama tik viena pastraipa.
Rutuliojasi ji tarsi nepastebimai epizodais per visą pirmosios romano dalies siužetą, atskleidžiant neįtikėtiną
faktą – to „vyresniojo draugo“ asmenį.
Vos vieną kitą kartą romano pradžioje šmėsteli Vikos
ir Robi netikrosios sesers – Ingridos – vardas. Nepaprastas grožis, piktdžiuga, ironija, nuožmumas, žiaurumas,
pagieža, panieka kitam, įtūžis, kerštas, įniršis, aukštinimasis ir puikavimasis – svarbiausi Ingridos išvaizdos
ir charakterio bruožai romane ryškinami paskirais epizodais, pasakojant vis kitas situacijas, kuriose atsiduria
ar kurias organizuoja pati kerštingoji princesė, „viena žymiausių sostinės prokurorių, septynmyliais žingsniais
bekylanti karjeros laiptais“, – brolio Evaldo bendrininkė.
Sesers ir brolio – Ingridos ir Evaldo Sadauskų – tarpusavio santykiai primena bendravimo sūpuokles: nuo
delikatumo ir korektiškumo iki nepagarbos ir amoralumo. Nors kalbininkai Sadauskų pavardę kildina iš lietuviškų žodžių sodinti, sodas, tačiau neatmetama prielaida,
kad ši pavardė personažams įvardyti autorės gali būti sąmoningai pasirinkta dėl žodžio šaknies sad artumo markizo de Sade’o (1740–1814) asmenvardžiui. Kilmingas
didikas de Sade’as netrukus po vestuvių su pasiturinčia
miestiete ėmė mėgautis savo seksualiniu iškrypimu su
prostitutėmis, o rašomuose apsakymuose ir romanuose
vaizduodamas lytinio kankinimo aistras. Medicininiu
požiūriu, sadizmas – lytinis iškrypimas, kai pasitenkinimas jaučiamas sukeliant partneriui fizinį skausmą, moralinį pažeminimą ir pasiekiant jo nuolankumą. Sadizmas
dažnai glaudžiai susijęs su mazochizmu.
Romano pristatymuose visuomenei, anotacijose,
publicistiniuose straipsniuose aiškinama, kad knygoje
Juodojo Mėnulio vaikai gvildenamos jaunuolių gyvenimo
problemos, kad pagrindinės romano herojės 17 metų
Viktorijos istorija – tai merginos „branda neįprastomis
sąlygomis“ (gyvena problemiškoje šeimoje, neranda išeities). Tiesa, šeimos beveik nematyti. Visų keturių vaikų
motina – ligoninėje dirbanti slaugytoja – pirmoje romano
dalyje pristatoma vos vienu sakiniu: „Už sienos po darbų
kupinos dienos ilsėjosi išvargusi motina.“ Iš Viktorijos
ir Roberto dialogų aiškėja, kad jiedu labai myli mamą
ir dėl to visomis išgalėmis slepia nuo jos savo bėdas. Ar
mama nemato vyresniųjų elgesio su jaunėliais? Sunku
patikėti, kad ji nieko nenutuokia, nežino... Abejones išsklaido antrosios romano dalies pradžia, kur keturiasdešimt penkerių metų Evelina Sadauskienė, sunkios ligos
priblokšta, mintija labai norėjusi „paneigti savo klaikią
nuojautą“, norėjusi, bet negalėjusi – „viskas buvo per
daug akivaizdu“. Pasak Evelinos, „liga – labai gera proga apmąstyti savo gyvenimą, suprasti savąsias klaidas...“
Ligoninėje prie mamos lovos pasikeisdami budi trys (?)
jos vaikai. Knygos autorė tokiu būdu kuria situacijas motinai pasikalbėti su sūnumis ir dukromis bei atsiprašyti
jų, kad nepakankamai ir nevienodai mylėjo juos, kad
nieko nedarė matydama nevaikiškas vyresnėlių išdaigas, pamažu peržengiančias visas ribas, kad visada jai
stigo laiko, o gal ir noro spręsti kasdien augančias šeimos
problemas. Čia, ligoninėje, Evelina „pagaliau suprato,
kad jos vaikams buvo per maža sočių pietų, laukiančių
jų grįžus iš mokyklos, sumuštinių pusryčiams, specialiai
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suteptų pagal kiekvieno skonį...“ Prisimena visą laiką
jautusi kankinančią, stingdančią kaltę, bėgimą nuo visų
jausmų, nes per sunku buvę ištverti tuos siaubingus vidinius prieštaravimus. „Nieko nedaryti buvo taip pat blogai – ji tai suprato, bet... gal lengviau.“ Kad užsimirštų,
visas mintis sutelkdavo į darbą arba į buitį. „Gal net per
daug, kad tik užimtų visą laiką iki visiško – tiek fizinio,
tiek protinio – išsekimo...“
Glaustai, bet itin diegiančiai rutuliojasi neoficialaus
Evaldo ir Ingridos patėvio Jono siužetinė linija. Jis taip ir
liko nesupratęs, kodėl jo mylima Evelina, ilgą laiką su juo
draugavusi ir drauge kūrusi šviesius ateities planus, nelauktai ištekėjo už kito. Pamiršti negalėjo, „vis tiek ją tebemylėjo, su jokia kita mergina nesusitikinėjo, o savo ilgesį ir skausmą skandino... taurelėje.“ Praėjus šešeriems
metams po vestuvių, ponia Sadauskienė sutinka Joną. „Ji
buvo be galo jo pasiilgusi!.. Apskritai – pasiilgusi meilės:
mylinčių akių žvilgsnio, rankų švelnumo... Norėjosi bent
jau pabūti su juo ir pasikalbėti.“ Ilgai marinti jausmai tebebuvo gyvi. Kaip rašoma toliau – „negailestingas likimas privertė ją brangiai sumokėti už tas kelias palaimos
minutes.“ Jos teisėtas vyras Valdas visam laikui paliko
namus. Taigi, „Jonas nebuvo teisėtas jos vyras, tik nevykęs bandymas susigrąžinti jaunystės svajonę ir dviejų jos
vaikų tėvas. Gal... dviejų?“ Valdo vaikai nekentė neoficialaus patėvio, ypač girto. Posūnio apkultas, pažemintas
jis stengėsi „nuskandinti visas neigiamas emocijas, kaip
paprastai, taurelėje“. Tai buvo, matyt, svarbiausioji priežastis, kodėl pastaraisiais metais, „grįžęs po reisų, Jonas
išvis vengdavo pasirodyti namuose, nebent trumpam –
pasikeisti rūbų...“
„Bandičiukai“ užaugo, Joneli, ir dabar aš – šeimos
galva ir šių namų šeimininkas! Čia viskas mano! Ir tu
čia esi nepageidaujamas – valkata! Tad susirink savo
dvokiančius skarmalus ir dink, kad tavo daugiau čia
nė kojos nebūtų, nes tikrai užmušiu!“ – beveik po dvidešimties metų gyvenimo šiuose namuose su Evelina
Sadauskiene jis išgirdo neoficialaus posūnio verdiktą.
Sūnui Evaldui abejingu roboto balsu pritarė pati Evelina. Jonas palieka namus, taip ir nepamiršęs jaunystės
nuoskaudos, bet patyręs, kad „jo mylimoji jau niekada
nebebuvo tokia pati...“
Romane ne tik skausmingai pristatomas alkoholizmo keliamas blogis, bet įvairiais aspektais atskleidžiamos prievartos šeimoje problemos.
Evelinai, ligoninėje mintimis perbėgus savo gyvenimą, „prieš akis visu ryškumu atgijo iš atminties
bandytas ištrinti vaizdas – mėlynės ant josios riešų po
Valdo„sužadėtuvių“. Galvoje nuotrupomis ryškėjo bendravimo su Valdu epizodai: visada pabrėžtinai pagarbus
elgesys su žmona tėvų ir svetimųjų akyse ir visai kitoks
namuose – „nuolat pakeltas, įsakmus tonas ir kumštis į
stalą geriausiu atveju, o blogiausiu... Absoliučiai jokios
teisės į savo nuomonę, beveik jokių norų – išvis jokio savo
gyvenimo ir nė menkiausios galimybės prieštarauti.“
Skaitytojų dėmesį aštrina jųdviejų susitikimas per
Valdo penkiasdešimtmečio jubiliejų Vilniuje, į kurį Evelina ryžtasi vykti „...bent jau dėl to, kad išsiaiškintų, kokia
draugystė sieja jos aštuoniolikmetę dukterį ir pusamžį,
vieną didžiųjų kriminalinio pasaulio autoritetų“. Tą vakarą Evelina netrunka pastebėti, kad Valdas nesyk „metė
savo žvilgsnį scenon, į Viktoriją... tarytum katinas į palė-
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pėje pakabintus lašinius“. Į mamos įsakmų perspėjimą,
kad nedrįstų Viktorijos bent pirštu paliesti, pasipila Valdo priekaištų jai, kaip motinai, lavina ir tokia konkliuzija:
„Toji visų užmiršta mergaitė, spėju, niekada nepatyrusi
nei tėviškos, nei motiniškos meilės, pajutusi mano dėmesį, ėmė sekioti paskui tartum pamestas šunytis, suradęs
kažką panašaus į šeimininką.“
Antrosios romano dalies viršelis tarsi patarlės „Priėjo liepto galą“ iliustracija menine nuotrauka. Svarbiausi
jos elementai: rūkas, lieptas ir juo einanti mergina, vanduo. Rūkas, matyt, daugiaprasmis simbolis. Liepto sampratą galėtų atitikti frazė iš knygos: „Jų šeima visada laikėsi ant paslapčių ir melo, it pajūrio namas ant pastolių.“
Rūko – nuolatinės Viktorijos paieškos, kaip gyventi nežinant, kur eiti, kai gyvenimo kelias toks be prošvaisčių;
ką daryti, kai spaudžia laikas; su kuo pasikalbėti, kai visi
bejėgiškai tyli. „Viktorija klaidžioja po tamsias šeimos paslaptis it per tirštą rūką. Jis palengva sklaidosi, bet visai
nepasitraukia,“ – rašoma knygos anotacijoje. Vanduo –
apsivalymo, dvasinės švaros simbolis, tačiau nemažas jo
plotas, kai nematyti krantų ir dar dugnas neįžvelgiamas,
gali reikšti didelius išbandymus.
M. Zimka (lrytas.lt biblioteka) pagrindinę romano
heroję apibūdina taip: „Ji auga, klysta ir iš to mokosi,
formuojasi kaip asmenybė su savo pasaulėžiūra. Ji – tarsi šviesulys, kurio nepajėgia užgesinti jokios negandos.
Ji – pergalė (neatsitiktinai jos vardas Viktorija). Žmoniškumo pergalė. Nugalėti blogį, virstant už jį baisesniu, –
labai lengva ir paprasta. Tik ar tai – tikroji pergalė? Juk
visų sunkiausia, kad ir kas beatsitiktų, – išlikti savimi.“
Šiai, t. y. pergalės, problemai spręsti, būtent, gėrio galioms aukštinti, skirta Viktorijos ir Valdo santykių siužetinė linija, kuri tarsi pradedama Evelinos pasvarstymu,
kuris jos vyriškis – jaunylės tėvas. Viktorija pirmąsyk
Evaldo ir Ingridos tėvą iš arti pamatė po grupės koncerto, skirto metų muzikiniams apdovanojimams, ir „pajuto tokią neapykantą, kokios dar niekam niekada nebuvo jautusi!!!“ Keistą Valdo akių blizgesį, tąvakar žeriant
komplimentus Metų vokalistei, pastebėjo ne tik pati Viktorija. Evaldo įspėjimą (vaikams seniai nebuvo paslaptis
tėvo aistra jaunoms, dažniausiai dar nepilnametėms,
apgaule priviliotoms mergaitėms) jis arogantiškai palydi žodžiais: „Nebijok, aš jos neįsimylėjau ir nepamiršau,
kieno ji duktė! Bet... negali nepripažinti – ji labai žavi! O
aistra ir neapykanta – kartais visai suderinami dalykai!“
Viktorija mafijos bosui Valdui buvo „didžiulė paslaptis ir
neįmenama mįslė“. Jų susitikimai, kaip rašoma knygoje,
vis dažnėjo, „keistoji trauka vis didėjo... vertė nepaisyti
fakto, kad būtent šis vyras kadaise žiauriai pasielgė su
jos motina“. Knygos autorė, M. Zimkos žodžiais tariant,
šiuo atveju daug dėmesio skiria herojų jausmų pasauliui: „netikėti siužeto vingiai padeda atsiskleisti romano
veikėjams; leidžia skaitytojams visapusiškai pažinti jų
charakterius, suprasti iš pirmo žvilgsnio sunkiai suprantamus poelgius bei jų motyvus“.
Antroje romano dalyje gilinamasi į tėvų vaidmens bei
atsakomybės šeimoje problemą. Pasakotojo lūpomis svarstoma, kad „apkaltinti kitą žymiai lengviau, nei pripažinti
savąją kaltę... Juo labiau, kai tas kitas iš tikrųjų yra kuo
nors kaltas.“ Valdo ir Viktorijos santykių siužetinę liniją
netikėta linkme pakreipia naujas personažas – Liliana (Gilli-Sadauskienė-Belinelli-Castanello-Neri), Valdo motina,
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pagal kilmę italė, nors ir gyvenanti savo tėvynėje, bet dar
nepamiršusi lietuvių kalbos. Motinos pastebėjimai apie
Viktoriją Valdui net kvapą užima, jis tarsi suakmenėja.
Daugelis Valdo motinos biografijos faktų, mąstymo,
elgesio ir kalbos elementų iš dalies rodo šeimos problemų
ištakas. „Gudri buvo velnė – Liliana arba Lili – ji visados
pilnai pateisino tą biblinį velnienės vardą! ...kaip ir jos vienintelis sūnus ir visi vaikaičiai – antras paveldimas „talismanas“, perduodamas iš kartos į kartą“, – pastebi pasakotojas. Ir dar priduria: „Greičiausiai jį turėjo ir Ričardas, gal
visai neatsitiktinai pavadinęs grupę, kurios branduolį sudarė Lili vaikaičiai, Juodojo Mėnulio, arba Lilit, vaikais.“
Charakterizuodama Valdą ir kartu tarsi švelnindama
jo, kaip vyro ir šeimos tėvo, apkaltą, rašytoja taip komentuoja jo elgesio ištakas: „Šis iš pažiūros tvirtas ir arogantiškas vyriškis visad tebuvo marionetė – gyvas žaisliukas savo
motinos... rankose. Galbūt todėl jis nuolatos taip brutaliai ir
elgėsi su moterimis, lyg nesąmoningai keršytų visai moterų
giminei, o gal iš pasąmoningos baimės, kad eilinė sugulovė
ar žmona neužliptų ant galvos taip, kaip motina?“
Antrosios romano dalies „pamatas toks pat, kaip ir
pirmosios, – savita ir be galo sudėtinga žmogaus psichologija: išgyvenimai, vidinės būsenos, jausmai“. Kaip
pastebi pati autorė, antroji romano dalis ypač pasižymi
jausmų dinamika. „Subtili mistinė linija šioje kūrinio dalyje dar glaudžiau pinasi su tikrove. Netikėtai paaiškėja, kas ir iš kur tas baltas paukštis, sapne persekiojantis
Viktoriją pamilusį Tomą. Tačiau tai sužino ne Tomas,
o... pati Viktorija. Beje, ją pačią irgi aplanko pranašiškas
sapnas. Tik mergina pasistengia jį kuo greičiau pamiršti.
Mat sapnas slogus, kupinas įtampos ir pavojų, kurių jai
ir taip netrūksta.“ (M. Zimka)
Autorės tvirtinimu, „akstiną šiam kūriniui davė šokiruojantis dalykas: mene blogis neretai pateikiamas kaip
teigiamybė, o kerštas kaip vienintelis teisingas atpildas“.
Viktorija gyvenimo prasmę randa kaip pagrindinė muzikinės grupės Juodojo Mėnulio vaikai vokalistė, kurią pub
lika garbino, kurios talentui plojo atsistojusi... Grupės
pavadinimas imponuojantis, metaforiškas: Juodasis Mėnulis, arba Lilit – karminė planeta, atspindinti okultinę
įtaką kiekvieno grupės nario likimui... Romane atkreipiamas dėmesys, kad Planeta siejama su egoistiškiausia,
mažiausiai sąmoninga, paveikiausia instinktui ir tamsiajai prigimčiai žmogaus dalimi, kad prigimtis labiausiai
priklauso nuo praeities tamsos karmos paklydimų bei
sąlygota aplinkos įtakos, pagundų, ydų. Tokią informaciją iš internetinės erdvės įsidėmėjo vadybininkas Ričardas Sadauskas, rinkdamas muzikinei grupei pavadinimą.
Angel romane intriga kuriama dvejopai. Klastingi
veiksmai, nedoros priemonės (ypač tai ryšku Ingridos
Sadauskaitės elgesy), pikti kėslai ir pinklės (ne tik su
mafija, bet ir vyresniųjų vaikų tarpusavio ar su jaunėliais susijusiuose reikaluose, santykiuose) sudaro siužeto pagrindą. Romano intrigą stiprina autorės gebėjimas
įtaigiai, motyvuotai plėtoti pagrindinius veiksmus. Netikėti, kartais net protu nesuvokiami romano personažų
poelgiai stiprina veiksmo įtampą, neretai pakreipia jį
nelaukta linkme, sukuria paslaptingumo bei mįslingumo
būseną ir šitaip žadina skaitytojo smalsumą, stengiantis
suprasi, kodėl tokie dalykai dedasi, ir mintyse prognozuoti, kas dėsis toliau. Toji įvykių raidos spėlionė dažniausiai baigiasi skaitytojui netikėta atomazga.
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Sunkmetis Nr. 2

P

avarčiusiems šį numerį Naujosios Romuvos bičiuliams galėtų susidaryti keistokas įspūdis, kad redakcija imasi įgyvendinti tam tikrą naują tradiciją:
pradėti leidybinius metus plonu, nespalvotu, sąsagėlėmis
susegtu sąsiuvinuku. Iš tikrųjų vyksta kažkas panašaus,
tik anaiptol ne redakcijos iniciatyva. Dar prieš keletą metų,
kad ir įpratinti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo prie griežtos dietos, stengėmės suteikti žurnalui kiek
įmanoma padoresnę išvaizdą. Pernai negavę nė cento
valstybinės paramos ryžomės išleisti bent šiokį tokį „blokadinį“ numerį – bet juk ir kukliausio žurnalo neįmanima
pagaminti už dyką, ex nihilo nihil fit. Ėmėme gyventi skolon, kad tik nepalaidotume žurnalo atnaujintos leidybos
dvidešimtmečio proga, o prasmingai paminėję jubiliejų,
palaikomi bičiulių mokslininkų, menininkų ir spaustuvininkų („Nesijaudinkite be reikalo, dirbkite savo kūrybinį darbą, – išgirdome Petro ofsete, – jei kada nors turėsite
pinigų – atiduosite“), net drįsome į ketvirtą numerį įdėti
kelis spalvotus puslapius. Naiviai, tiesiog lengvabūdiškai
manėme, kad sunkmetis netrukus baigsis...
Ir štai šių metų pradžioje – vėl absoliutus Spaudos rėmimo fondo nulis. Šįsyk viskas vyko kur kas paprasčiau
nei pernai – nereikėjo nė kvaršinti galvos ekspertams: aptikusi klaidų skaičių lentelėse, Fondo administracija mūsų
„projektą“ automatiškai atmetė. Ir nieko čia nepadarysi –
Ordnung muss sein. Kadangi klaidos mano, privalau prisipažinti ir prisiimti atsakomybę. Bet norėčiau truputį pasiaiškinti – ne pasiteisinti ar juo labiau mėginti atsikratyti
atsakomybės, o būtent pasiaiškinti, dėl aiškumo...
Pagal Fondo taisykles, „projekto“ apimtis turi sudaryti nuo 5 iki 75 % leidinio apimties; Naujojoje Romuvoje
be „projekto“ šiaip nieko kito ir nėra, todėl, per daug nediskutuodami, priimame maksimalią leistiną ribą – 75 %.
Leidiniui metams buvo numatyta 60 spaudos lankų, tad
nesunkiai paskaičiavau, kad „projektui“ atitektų 45 spaudos lankai. Ir čia – katastrofa: per išsiblaškymą pataikiau
ne į „5“ klavišą, o į „6“ – „projektas“ išaugo iki 76,6 %,
vadinasi, 1,6 % viršijo leistiną normą. Panašiai apsižioplinau kurdamas Pašvaistės „projektą“. Vėlgi, pagal taisykles,
administravimo išlaidos neturi viršyti 30 % visos Fondo
skirtos paramos; visam „projektui“ numatęs 30 000 eurų
ir, supainiojęs 30 % su trečdaliu, administravimui užrašiau
10 000, taigi 33,3 %. Pašvaistę ištiko toks pat likimas: „projektas“ nukeliavo į šiukšlių dėžę.

Tokio pobūdžio klaidų pasitaiko nuolat ir ne tik
mums; anksčiau jos buvo taisomos telefonu arba į jas iš
viso nebuvo kreipiama dėmesio – juk čia tik projektas, tik
ra buhalterija prasideda vėliau, jau gavus – beje, gerokai
mažesnę nei projektuojama – paramą, sudaromos sutartys,
kurių prieduose įrašyti skaičiai keliolika kartų patikrinami ir patvirtinami, tad tiesiog neįmanoma klasta pusantro
procento padidinti „projekto“ apimties ir neteisėtai pasisavinti valstybės skiriamų lėšų. Tačiau Naujoji Romuva ir
Pašvaistė, matyt, pateko į non grata kategoriją (kartu čia atsidūrė ir geriausi mūsų bičiuliai – Kauno savaitraštis Ne
munas), tad kaipmat buvo pritaikytas Šv. Romos imperatoriaus Ferdinando I principas: Fiat justitia, et pereat mundus.
Kad ir kaip būtų liūdna, žūti – pagal keistuolių ferdinandų rekomendacijas – neketinome. Ištaisėme klaidas ir
dar sykį įteikėme popierius Fondui, kad sudalyvautume
paskelbtame antrame konkurso etape. Tuo tarpu bičiuliai
jautriai atsiliepė į informaciją apie mūsų nesėkmę, gavome
pluoštą prasmingų patarimų ir prasidėjo tikra trijų giminingų leidinių gelbėjimo akcija. Pirmiausia norėčiau nuoširdžiausiai padėkoti Knygų mugės vadovei Mildai Gembickienei – maloni Nemunui ir Naujajai Romuvai suteikta
nuolaida leido mums vėl draugiškai susitikti gražioje knygų šventėje. Vasario 11-ąją Vilniaus Mokytojų namuose
organizuotame labdaros koncerte eilėraščius skaitė Rimvydas Stankevičius, Ramunė Brundzaitė, Vytautas Stankus, dainavo bardai Akvilė Vervečkaitė ir Artūras Dubaka.
Susijaudinusi Ramunė dėkojo Nemunui, Naujajai Romuvai
ir Pašvaistei, kad „jie tokie yra, kad juos galima skaityti
ir publikuoti juose savo kūrybą“, o Rimvydas prisipažino niekaip negalįs suprasti, kas vyksta remiant kultūrinę spaudą ir įtarė, kad vėl einame į tą „šviesųjį rytojų“, į
kurį buvome susiruošę prieš kelis dešimtmečius... Vasario
13-ąją tradiciškai – ir, aišku, poetiškai – atšventėme Šv.
Valentino dieną; dalyvavo – kaip visada – nemažas būrys
poetų ir – šį kartą – violončelininkė Elena Daunytė, o susirinkę klausytojai įmetė po kelis eurus į Juozo Žitkausko
pasiūlytą „alkaną varną“. Tą pačią dieną Kelmės literatų klubas Vieversys surengė Žemaitės bibliotekoje poetės
Jadvygos Gaupšienės knygos Meilės dialogai sutiktuves –
prasmingos kūrybinės veiklos trims leidiniams palinkėjo
rajono meras Vaclovas Andrulis. Vasario 25-ąją Venclovų
namuose-muziejuje eilėraščius skaitė aktorius Ferdinandas Jakšys, smuiku griežė Kotryna Daunytė, o klausytojai
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tyčia užsiprenumeravo valstybės paramos nevertus leidinius. Kaziuką šventėme Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės
bibliotekoje: Elvyros Pažemeckaitės globojami koncertavo
aktorius Albinas Keleris, fleitininkas Justinas Mačys, susirūpinimą dėl susiklosčiusios padėties ir paramą mūsų
leidiniams akcentavo Seimo narys Povilas Urbšys ir Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas, o publikai susidomėjus Nemuno ir Naujosios Romuvos išleistomis knygomis,
šiek ties pasipildė mūsų piniginė.
Šitaip įsismaginę gražiai bendraudami su bičiuliais
buvome kone pamiršę, kad Spaudos rėmimo fondas svarsto mūsų antrame etape pateiktus „projektus“. Ir štai atskriejo žinia – mums skirta valstybės parama! Turėtume
džiaugtis; taip turbūt manė bičiulis poetas, sužinojęs apie
tai SRTRF tinklalapyje – paskambino ir sveikina. O aš, gerokai kitaip nusiteikęs (vis per tą daugiametę leidybinę
patirtį!), labai neapdairiai jam: „Na ir ko dabar šaipaisi?..“
Tikriausiai įžeidžiau mielą jautrų bičiulį. Dabar norėčiau
viešai atsiprašyti jo už šį baisų netaktą ir paaiškinti jam ir
kitiems Naujosios Romuvos bičiuliams, kodėl kartais taip
skiriasi kad ir labai artimų žmonių požiūriai į, atrodytų,
paprastus dalykus. Tiesiog imkime ir paskaičiuokime.
SRTRF skirta parama – 5 000 €; turime išleisti tris žurnalo numerius, vadinasi, vienam – maždaug 1 666 €. Už
šiuos pinigus negalėsime išleisti ne tik tokio numerio, koks
„projekte“ buvo suprojektuotas, bet netgi tokio, kokį leidome prieš keletą metų turėdami Fondo paramą. Palyginkime: vienam Naujojo židinio numeriui skirta 3 491 € (dukart daugiau nei Naujajai Romuvai), Metų – 4 566 € (kone
triskart), Kultūros barų – 6 333 € (beveik keturiskart); anais
laikais, pavyzdžiui, 2013-aisiais, buvo kiek geriau, bet proporcijos irgi įdomios: Naujoji Romuva – 10 000 Lt (2 896 €)
vienam numeriui, Naujasis židinys – 11 250 Lt (3 258 €), Me
tai – 16 666 Lt (4 827 €), Kultūros barai – 22 500 Lt (6 516 €).
Orientuosimės dabar daugmaž į tokios apimties, tiražo
ir spalvotumo numerį, koks buvo pernai ketvirtasis; jo
spausdinimui prireiks apie 920 €; pagal Fondo taisykles,
tris ketvirtalius galime paimti iš skirtos paramos (vieną
reikia pridėti iš „savų“), taigi 690 €. Lieka 1 666 – 690 =
976 €. Skaičiuokime toliau: kaip minėta, administravimui
gali būti skirta ne daugiau kaip 30 % visos paramos, taigi
5 000 x 0,3 = 1 500 €; tai – devyniems mėnesiams, vadinasi,
vienam – 166 €; minusuokime visus privalomus valstybės
mokesčius ir pasveikinkime „projekto“ vadovę – šaunus
atlyginimas už pagrindinį darbą! Administravimo išlaidos
vienam numeriui (t. y. per tris mėnesius) sudarys 1 500 / 3
= 500 €; lieka 976 – 500 = 476 €. Derėtų atlyginti už kūrybinį
triūsą meno redaktorei ir maketuotojui; tad padalinkime
likusius 476 € iš dviejų (žmonių), iš trijų (mėnesių), atimkime mokesčius – ir ką gausime? Nepadoru net parašyti
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tokį skaičių... Šiaip jau leidžiant žurnalą šį bei tą atlieka
buhalterė, vyriausiasis redaktorius ir – svarbiausia! – nemažas būrys menininkų ir mokslininkų – straipsnių, vertimų, iliustracijų autorių; ką gi, šiems tikriausiai teks, kaip
sakė vienas ministras, važiuoti į Ispaniją pomidorų skinti.
Sutartyje su SRTRF numatyta, kad „viešosios informacijos rengėjas privalo savo visuomenės informavimo
priemonėje paskelbti apie iš Fondo gautą paramą...“ ir
detaliai aprašyta, kaip tai reikia padaryti. Taigi jau antrojo
numerio metrikoje bus iškilmingai paskelbta, kad Fondas
mums skyrė 5 000 €. Tai pamatę, mūsų skaitytojai, aišku,
apsidžiaugs, o koks nors mielas senukas gal netgi šuklels:
„Oho, penki tūkstančiai! O mano pencija tik du šimtai...“
Bet štai mes, atlikę nesudėtingus skaičiavimus, matome:
žurnalo rengėjai nė pencijos negali sau leisti...
Štai tokia nuomonių įvairovė – ne tik vertinant Fondo mums skirtą paramą, bet ir traktuojant patį žurnalą.
Vieni nori jį skaityti, publikuoti jame savo kūrybą ir net,
pamiršę, ką reiškia sąvoka „honoraras“, remia jį iš ne itin
storos savo piniginės; kitiems atrodo „abejotinas teikiamo
projekto poreikis“, nes „siekti didesnių uždavinių ir įtakos visuomenės gyvenime leidinys negalėtų dėl nedidelio
populiarumo ir jame pristatomos neaktualios medžiagos“
(iš 2014 m. SRTRF ekspertų pastabų). Prisipažinsiu, kad
man asmeniškai jaunų poetų ir bardų, patyrusių mokslo ir meno kūrėjų, jautrių politikų nuomonė įdomesnė ir
svarbesnė nei SRTRF ekspertų (nepaisant to, kad žurnalo
finansavimas priklauso būtent nuo ekspertų, o ne nuo menininkų ir mokslininkų), bet tai irgi yra tik mano privati
nuomonė, ir išsakau ją viešai tik todėl, kad labai gerbiu
nuomonių įvairovę.
Nuoširdžiausiai dėkoju bičiuliams kūrėjams. Džiugu,
kas esame ir kuriame kartu, tad būkime ir kurkime!
Redaktorius A n d r i u s K o n i c k i s

KĘSTUČIO SVĖRIO ir B IRUTĖS V A GRIENĖS nuotraukos
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Naujosios Romuvos bičiuliai,
operatyviai ir veiksmingai įsitraukę į žurnalo gelbėjimo akciją
Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis
dramaturgė Liucija Armonaitė
LR Seimo narys Audronius Ažubalis
filosofas Vacys Bagdonavičius
poetas Vainius Bakas
poetas Mantas Balakauskas
filosofas Jonas Balčius
psichologė Gražvilė Baleišytė
bibliografė Dalė Balsevičiūtė
kalbininkė Rita Balsevičiūtė
poetas Vladas BraZiūnas
poetė Ramunė Brundzaitė
dailininkė Giedrė Bulotaitė
smuikininkė Raimonda Daunienė
violončelininkė Elena Daunytė
smuikininkė Kotryna U. Daunytė
aktorius, bardas Artūras Dubaka
lituanistė Dainora Eigminienė
istorikas, poetas Albinas Galinis
germanistė Raminta Gamziukaitė
poetė Jadvyga Gaupšienė
LITEXPO I parodų grupės vadovė
MILDA GEMBICKIENĖ
istorikas Algirdas Grigaravičius
poetas Viktoras Gulbinas
poetas Jonas Ivanauskas
poetė Diana Jablonskaja
aktorius Ferdinandas Jakšys
poetas Benediktas Januševičius
poetas, kompozitorius
Alvydas A. Jegelevičius
poetas Antanas A. Jonynas
lituanistė DANGUOLĖ KAPOČIENĖ
poetas Juozapas Kardelis
filosofas Naglis Kardelis
aktorius Albinas Keleris
mokslo istorikas Juozas A. Krikštopaitis
poetas, dailininkas Gvidas Latakas
knygyno Keista vadovė Gintarė Liočienė
fleitininkas Justinas Mačys
poetė Rita Makselytė
kino prodiuseris Marijus Marcinkevičius

teatrologė Elvyra Markevičiūtė
G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos direktorė
Rima Maselytė
poetė Luana Masienė
studentė Kamilė Mikonytė
dailininkė IRENA MIKULIČIŪTĖ
UAB Amanda direktorius Algis Narutis
finansų analitikė NILA PANSEVIČIŪTĖ
poetė, bibliotekininkė
Elvyra Pažemeckaitė
literatūrologė
Audinga Peluritytė-Tikuišienė
poetas Tomas Petrulis
literatūrologė Kristina Poderytė
rašytoja Sara Poisson
Panevėžio meras Rytis M. Račkauskas
Mamų unijos projektų menedžerė
Laura Ragaišytė
chemikė Regina Rakštienė
bibliotekininkė Albina Saladūnaitė
poetas Rimvydas Stankevičius
aktorė Asta Stankūnaitė
poetas Vytautas Stankus
režisierė Silvija Stonkutė
poetas Vytautas Stulpinas
lituanistas, dailininkas Kęstutis Subačius
poetas Tomas Taškauskas
poetas, redaktorius
Aloyzas Tendzegolskis
studentas Mantas Toločka
LR Seimo narys Povilas Urbšys
Vilniaus memorialinių muziejų direktorė
Birutė Vagrienė
studentė Inga Valionytė
bardė Akvilė Vervečkaitė
dailininkė Gražina Vitartaitė
žurnalistė Viktorija Vosyliūtė
poetas Cieskas Žalbungis
kultūrininkas, literatas JUOZAS ŽITKAUSKAS
slovėnistė Laima Žukauskaitė
poetas TADAS ŽVIRINSKIS

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO
Varėnos rajono laikraštis Merkio kraštas
Kelmės rajono literatų klubas Vieversys
Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka
Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
Vilniaus mokytojų namai
Lietuvos Žinijos draugija

