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Seku	Jūsų	kūrybą	nuo	Kaligulos	laikų	–	taip	šmaikščiai	galė-
čiau	pasakyti.	O	iš	 tiesų	–	nuo	spektaklio	„Kaligula“,	pasta-
tyto	 Valstybiniame	 jaunimo	 teatre	 režisieriaus	 Igno	 Jonyno	
2004	metais.	Per	tuos	penkiolika	metų	iki	šių	dienų	buvo	Jūsų	
poetinių	monospektaklių,	koncertų,	įsimintinų	vaidmenų	Jono	
Vaitkaus,	Eimunto	Nekrošiaus	spektakliuose.	Kaip	pats	atėjote	
iki	režisieriaus	pozicijos?

Jeigu reikėtų išvardyti savo inscenizacijas ir pastaty-
mus, galbūt tokia tvarka: monospektaklis Geležis	 ir	 si-
dabras pagal Vlado Šimkaus eiles ir Palata pagal Antoną 
Čechovą Nacionaliniame Kauno dramos teatre – tais 
pačiais 2009 metais; Raštininkas	Bartlbis	Valstybiniame 
jaunimo teatre 2010 metais; Tankumyne pagal R. Akuta-
gavos novelę – Cezario grupės spektaklis 2014 metais; 
Ne	 pagal	 šio	 pasaulio	madą – fantazija apie K. Donelai-
tį Lėlės teatre 2013 metais ir Atrask	 mane 2015 metais; 
paskui Daktaras Glasas Lėlės teatre 2019 metais ir nau-
jausias – Eugène’o Ionesco Pamoka, kurio premjera taip 
pat įvyko 2019-aisiais. Aštuoni spektakliai. Tiesa, dar 
buvo koncertas-spektaklis Poetai	 ateina pagal lietuvių 
poetų eiles 2019 metais.

Noras įminti 
gyvenimo paslaptį
Aktorių ir režisierių Rolandą Kazlą kalbina Audronė Daugnorienė

Aš jaučiau, kad manyje bunda ta jėga. Net daly-
vaujant, kaip aktoriui, kad ir garsių režisierių spektak-
liuose, man rūpėjo visuma, aš vis galvodavau, kaip aš 
padaryčiau. Vis lįsdavau su savo pasiūlymais: tai muzi-
ką atnešdamas, tai pasiūlydamas vienos ar kitos scenos 
sprendimą, kai kur mintys sutapdavo ir dėl to buvo la-
bai džiugu. Labai džiaugiuosi, kad išdrįsau. Tai atitinka 
mano prigimtį. Kaip aktoriui, man nesunku atlikti bet 
kokį vaidmenį, žinau, kad įveiksiu bet kurį. Tačiau man 
nuo pat vaikystės patikdavo sugalvoti, sukurti veiks-
mą. Nuolatinis skaitymas, domėjimasis, žingeidumas. Ir 
visada rūpėdavo, kaip padaryti. Mane labai padrąsino 
mama pasakiusi: „Daryk, sūnau. Niekas kitas nepada-
rys kaip tu.“ Juk iš esmės viskas priklauso nuo asmeny-
bės. Jau pritilo kalbos, kad aktorius negali režisuoti. Juk 
visame pasaulyje yra aktorių, rašančių scenarijus ir fil-
muojančių, ir kuriančių performansus. Manau, aktorys-
tė mane nuosekliai, kryptingai ir atvedė prie režisūros. 
Ir pastebėjau, kad režisieriaus dalyvavimas spektak lyje 
greta kitų aktorių spektakliui į naudą. (Rolandas Kazlas 
vaidina visuose savo režisuotuose spektakliuose – A.	D.	
past.) Tai neleidžia spektakliui greitai numirti arba ap-

Scena iš koncerto-
spektaklio Poetai	ateina. 
G A B R I E L I A U S 
J A U N I ŠK I O  
nuotrauka
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augti apnašom. Aš pats žinau, kaip pasitempi, paaugi, 
kai žinai, kad režisierius stebi spektaklį. Nes kai reži-
sierius, pastatęs spektaklį, išvažiuoja, jo kūrinys užau-
ga, apauga – kaip apleistas sodas, vaisiai sulaukėja. Nes 
spektaklis – gyvas procesas, reikalingos pastabos ir prieš, 
ir po. Gal todėl aš ir vaidinu savo spektakliuose.

O	ar	kartu	vaidinantys	aktoriai	išsako	savo	pastabų?

Niekada neturėjau problemų su aktoriais. Gal todėl, kad 
pats esu aktorius, labai gerai suprantu juos, stengiuosi 
sukurti tokią jaukią kūrybinę atmosferą, raginu išsakyti 
savo nuomonę. Tačiau visi žinome, kad galutinis spren-
dimas bus mano. Labai pravartu nufilmuoti repeticiją ir 
pažiūrėti į save iš šalies, – ir tada tampa aišku, kaip tai 
turi atrodyti. Išmokau taip dirbti, kad spektaklio vaizdą 
pirmiausia pamatau viduje. Tada belieka įgyvendinti tai 
scenoje. Net nesiryžtu pradėti repetuoti, kol nepamatau 
viso vaizdo, vėliau atsiranda tik kokių detalių.

Kaip	atsirenkate	aktorius?

Įvairiai. Žiūriu spektaklius, pasikliauju intuicija. Pavyz-
džiui, aktorę Taurą Kvietinskaitę, kuri Pamokoje vaidina 
Mokinę, pamačiau diplominiame jaunos režisierės Mil-
dos Mičiulytės spektaklyje Juokingo	žmogaus	sapnas. Tau-
ra tame spektaklyje neištarė nė žodžio, bet aš akimirks-
niu supratau: štai ko man reikia, štai Mokinė.

O	kaip	atėjote	iki	„Pamokos“?

Tai garsi E. Ionesco pjesė. Seniai turėjau knygą, vis atsi-
versdavau, paskaitinėdavau. Aha, mokytojas, penkias-
dešimties metų... Kai repetavau Kaligulą, galvojau: dar 
per anksti... Tai vienaveiksmė absurdo pjesė, joje toks 
didžiulis emocinis krūvis... Dabar daug aktoriui labai 
patogių pjesių: atsisėdi, daug šneki per mikrofoną. O šio-
je pjesėje daug veiksmo, daug judesio, reikia darbuotis 
kaip su peiliu – mosuoti, judinti orą. Nėra kada ilsėtis. Ir 
man norėjosi tokio aktorinio krūvio. Ir orą norėjosi suju-
dinti, – kad ir žiūrovui būtų koks emocinis poveikis, kad 
būtų nenuspėjama.

Man	atrodo,	kad	su	šia	pjese	Jūs	pataikėte	tiesiai	į	dešimtuką	–	
dabar	tokia	kebli	švietimo	mūsų	šalyje	situacija,	tokie	painūs	
mokytojo	ir	mokinio	santykiai.

Nesivaikau tų nuomonių ar kokių madų. Yra įvairių 
nuomonių: vieniems patiko, kitiems ne, gal kai kas 
daug ko nesuprato. Kai kam nepatinka, nes daug kas 
neaišku. Betgi mūsų gyvenime daug neaiškumų. Argi 
mūsų susikurtos taisyklės nėra absurdiškos? Daug ab-
surdo mūsų gyvenime. O mokytojai mūsų dienomis iš 
tiesų sutrikę: kaipgi čia mokyti atsiradus naujoms tech-
nologijoms, mokinių laisvėms ir teisėms... Kaipgi čia 
mokytis. Galbūt tai yra pafantazavimas, kaip reikėtų 
mokyti, kaip surasti bendrą kalbą su mokiniu. Moky-
tojo profesija labai nelengva. Turi surasti su mokiniu 
bendrą kalbą.

Norėčiau	pasiaiškinti	vieną	detalę:	kodėl	mokinei	skauda	dan-
tis?	Man	atrodo,	čia	baisiausias	nepakenčiamas	skausmas.

Aš nesureikšminčiau, kad skauda dantis. Bet gal čia ir 
yra kokios potekstės?.. Juk apie praprususį žmogų sako-
ma: pagalandęs dantis, jam tai įkandama... O Mokytojas 
spektaklyje sako: jums dėl to skauda, kad jūs blogai iš-
auklėta. Vis dėlto pasimokęs žmogus, ko nors išmokęs, 
juk gali įkąsti – ne tiesiogine, perkeltine prasme. O spek-
taklyje žmogus nenori tobulėti. Jis pasakė: man skauda 
dantis ir tarsi metė: atstokit nuo manęs. Taip Mokinė 
išveda Mokytoją iš kantrybės ir jis ją supjausto peiliu – 
tiesiogine ir perkeltine prasme. Taip yra pjesėje, o spek-
taklyje šiek tiek kitaip.

E.	Ionesco	dramoje	Mokytojas	nugalabija	Mokinę,	o	Jūsų	spek-
taklyje	atvirkščiai	–	nužudomas	Mokytojas.	Kaip	tai	suprasti?

Aš tarsi norėjau šiek tiek padiskutuoti su autoriumi. 
Spektaklyje liko Mokytojo išėjimas iš ribų iki gyvuliš-
ko lygmens. Atsiminkite, kad kiekviename mūsų miega 
žvėris. Tai – pamoka. Taigi mokytas žmogus gali len-
gviau rasti bendrą kalbą su kitais žmonėmis negu tam-
sus. Tamsiame žmoguje slypi daug pykčio, daug gyvu-

Spektaklio Pamoka scenos. Mokinė – Taura Kvietinskaitė, Mokytojas – Rolandas Kazlas
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liško prado. Ir kaip surasti tą balansą? Reikėtų žinoti, 
kuo tai gali baigtis.

Vienoje	iš	baigiamųjų	scenų	Mokytojas	plauna	Mokinei	kojas.	
Ką	Jūs	norėjote	tuo	pasakyti?

Galbūt tai, kad Mokytojas nusižemina prieš Mokinę, kad 
jis irgi priėmė jos pamoką.

Ionesco	pjesėje	to	nėra,	tad	kyla	klausimas:	kiek	režisierius	gali	
įdėti	savo	pastabų,	pakeitimų?

Čia iškart prisimenu Eimuntą Nekrošių: jis be gailesčio 
braukydavo kad ir žinomų autorių pjeses. Manau, iš-
raiškingu vaizdu tik pastiprindavo autoriaus žodžius. 
Aišku, yra klasikinių teatrų, tarkim, kaip Globus, kuris 
suvaidina Shakespeare’ą žodis į žodį. Ir tai yra tekstinis 
teatras. Bet jeigu nori stipraus poveikio, reikia pasitelk-
ti ir vaizdą, ir garsus, ir dar kažką, kas veiktų žiūrovą. 
Norint perteikti pjesės esmę, reikia su autoriumi ginčytis, 
konfliktuoti. Tarsi autorius klaustų: aš parašiau taip, o 
kaip tu manai, kaip tu supratai? Pjesės inscenizacija jau 
yra atskiras kūrinys. 

Jeigu	pabandytume	pasverti,	kas	spektaklyje	svarbiau:	tekstas	
ar	vaizdas?

Aš pastebėjau, kad žiūrovas nelabai įsimena tekstą, atsi-
mena vieną kitą frazę. Tačiau kaip tai buvo pasakyta ar 
parodyta, įsimena labai gerai. Įsimena kažkokį vaizdą. Ir 
jeigu vaizdas sudera su tekstu, tai daro didžiausią įspū-
dį. Jeigu žiūrovas atėjo pas tave, tu sukis kaip nori: tau 
duotos daugmaž dvi valandos ir tu turi padaryti taip, 
kad žiūrovas išeitų jau kitoks. 

Pavyzdžiui,	man	nuo	„Kaligulos“	 įstrigo	 rutuliai.	Ten	buvo	
rutulys-mėnulis,	 „Daktare	 Glase“	 buvo	 rutuliai,	 su	 kuriais	
žaidė	vyrai.	 Ir	man	 tai	 buvo	 labai	gražu,	 įsimintina	–	vyrai	
žaidžia	gyvenimą...

Vyrai žaidžia petankę. O kai mergina su jaunuoliu žai-
džia su rutuliais, jie įgauna visai kitokią potekstę. Taip, 
ten viskas suderėjo: vyrai žaidžia su moterimis. O ant 
kėdės ilgą laiką besisukantis rutulys jau sukuria visą is-
toriją. Kai Glaso paklausia, kas yra laimė, jis paima rutulį 
ir pasuka jį ant kėdės. Ir manyk, ką nori. Ir tai įsimena 
labiau negu kokia žodinė išmintis. Režisierius tarsi ieško, 
kur įdurti žiūrovui su adatėle. Ir jeigu pataiko, žiūrovas 
būna laimingas. Jeigu superšti gerklę ar sudrėksta akys, 
ar šiurpuliukai per nugarą pereina, žiūrovas būna dėkin-
gas, kad kažką priminė, pažadino.

Koks	Jūsų	santykis	su	žiūrovu	būtent	dabar,	kai	žiūrovų	daug,	
jie	godūs	įspūdžių?

Nežinau, dabar turbūt mada visur eiti, dalyvauti. Mano 
santykis su žiūrovu labai asmeniškas. Norėčiau paveikti 
kiekvieną asmeniškai. Pasiūla dabar milžiniška, o žmo-
gus vis vien jaučia tuštumą. Dabar kurti sunkiau. Bet 
žmogus lieka su tais pačiais svarbiausiais klausimais. Ir 
galbūt svarbiau ne tai, ar randa žmogus atsakymą, o su 
kokiu klausimu jis po spektaklio išeina. Taip, klausimai 
svarbiau už atsakymus. Ir mokinys svarbiau už mokyto-
ją. Nes mes visi esam mokiniai. Kiek tu sugebi mokytis, 
tiek tu esi gražus. Niekada nesustoti mokytis. Juk pamo-
ka niekada nesibaigia.

Ar	nesuprastėję	dabar	žiūrovai?	Galbūt	pernelyg	išlepinti?

Ne, taip nemanau. Jeigu žiūrovas pas tave jau atėjo, būk 
mielas, užpildyk publiką savimi. Aš netgi plačiau žiūriu. 
Žmonės nuo scenos kalbasi su žmonėmis salėje. Kodėl 
pavyzdžiui, iki šiol žmones traukia Da Vinci Mona	Liza 
arba Bacho muzika? Kažkokia paslaptis. Turi būti kažkas 
tokio... Nenusakomo.

Na,	 tarkim,	pamoką	 Jūs	 išdėstėte,	mes	galbūt	 išmokome,	 kas	
toliau?	Ar	jau	sukasi	galvoje	kokie	nauji	sumanymai?

Spektaklio Pamoka scenos. Budintis personalas – Audronis Rūkas, Mokytojas – Rolandas Kazlas, Mokinė – Taura Kvietinskaitė
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Aš nepiktnaudžiauju savo pastatymais. Kruopščiai at-
sirenku medžiagą, ilgai ją brandinu. Sumanymų tikrai 
yra. Visai padoru per metus padaryti vieną darbą. Yra 
atidėtos medžiagos. Lauki kažkokių ženklų. Jos laukia 
tam tikro momento. Manau, metų pabaigoje pakviesime 
į naują premjerą.

Ar	galima	manyti,	kad	„Pamoka“	 laukė	 Jūsų	penkiasdešimt-
mečio?	Ar	Jums	reikšmingas	tas	metų	skaičius.

Ne, aš visiškai to nesureikšminau. Kas gali pasakyti, 
kiek žmogui metų? Jaučiu, kad viduje yra kažkas, kas 
nesikeičia nuo vaikystės. Žinoma, tai praturtina patir-
tis, klaidos, nauji įspūdžiai, perskaitytos knygos, sutikti 
žmonės. Tu susikrauni didesnį bagažą, bet reikia nepra-
rasti ir to vaikiškumo. 

Koks	svarbiausias	dalykas	iš	vaikystės?

Vaizduotė. Mėgau žaisti vienas. Nebijojau būti vienas. 
Ir tai labai lavino vaizduotę. Knygos. Didžiausia mano 
aistra – knygos. Esu skaitytojas profesionalas. Ir noras 
įminti gyvenimo paslaptį. Mintis, nuolat lydinti mane 
nuo vaikystės: aš įminsiu, kodėl žmogus ateina į šį pa-
saulį, kam skirtas tas gyvenimas. Tas klausimas domina 
nuo vaikystės iki šiol. Aš nežinau, kada tas atsakymas 
turi ateiti. Ar esant gyvenimo brandoje, ar gyvenimo pa-
baigoje... Matyt, turi išgerti taurę iki galo. Ir tada pasakyti 
vienu žodžiu. Tarkim: „Skanu.“ Arba: „Dar.“ Prisime-
nu, kaip su Antanu Šurna kalbėjomės apie vaidmenis ir 
jis sakė: turi sugebėti pasakyti vienu žodžiu ar sakiniu, 
apie ką tas tavo vaidmuo. Galima daug šnekėti ir nieko 
nepasakyti. Taip ir apie gyvenimą. Turi sugebėti pasaky-
ti: apie ką tai. Kodėl daug išmintingų žmonių kelia sau 
klausimus: iš kur mes čia atsiradom, ar yra prasmė. Ko-
dėl mes čia, kam. Kodėl talentingas žmogus nori tobu-
lėti, o kiti ne. Ir daugybė nekelia jokių klausimų. Nenori 
nieko: nei sužinoti, nei tobulėti. 

Kaip	tada	kalbatės	su	tais	žmonėmis?	Ar	nekyla	noras	pamo-
kyti:	kaip	tu	čia	gyveni,	kodėl	neieškai	prasmės?

Ne, nebekyla. Kai sutinki žmogų, kuriam klausimų kyla, 
norisi su juo kalbėtis ir diskutuoti. O kai žmogus nekelia 
klausimų, tai ir palieki jį savam kelyje. Arba akligatvyje. 
Stovintį. Jis tiesiog niekur neina.

O	kai	randi	kažkokį	atsakymą,	ką	daryti	toliau?

Sąžiningai išgyventi šią akimirką. Štai mes pasikalbėję 
jau būsim kitokie. Man rūpi kuo sąžiningiau išklausy-
ti klausimą ir atsakyti, kiek aš dabar galiu į jį atsakyti. 
Sąžiningai, ne klišėmis. Išgyventi šią akimirką nėra taip 
paprasta. Mes norime lėkti tolyn, pirmyn. O labai svar-
bu pamatyti žmogaus akis. Teisingai suprasti klausimą. 
Pasakyti kokį nuoširdų atsakymą, o ne klišę. Pavyzdžiui, 
S. Kierkegaard’as sako: paimkite kad ir prasčiausią kny-
gą ir perskaitykite taip, lyg tai būtų pirma ir paskutinė 
knyga jūsų gyvenime. Ir jūs rasite toje knygoje visa tai, ką 
rastumėte ir pačioje geriausioje. Taigi skaitymas yra labai 
svarbus. Skaitymas labiau veikia vaizduotę nei vaizdai.

O	kaip	teatre?

Aš už grynąjį, tikrąjį teatrą. Klasikinį: aktorius, erdvė, 
balsas. Žmogus eina pažiūrėti į žmogų. Žmogų, suku-
riantį iš savęs stebuklą – čia pat, iš savęs. Balsas, jausmai, 
pauzės – nieko nėra įdomiau. 

Manau, mes visi esame gyvenimo scenoje. Norime 
kažką pasakyti, siunčiame ženklus, laukiame reakcijos. 
Tikimės, kad į mus kažkas žiūri, stebi, grožisi, bjaurisi, 
užjaučia, supranta... Galbūt... O gal tu pats žiūri į tai. 
Kreipi savo mintis, jausmus į tai, ko dabar nematai. Į tą 
tamsą, į nežinią. Ir viliesi, jog, uždangai nusileidus ir vėl 
pakilus, atsivers visa tiesa ir prasmė. Ta nuojauta galbūt 
ir yra gražiausia žmoguje. Ir tada norisi gyventi ir kurti 
kuo sąžiningiau.

Spektaklio Pamoka scenos. E G I D I J A U S  J A N K A U S K O  nuotraukos
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Per Hermanno Obertho ir Roberto Goddardo veik-
los peripetijas kažkiek įsijautėme į raketinio moks-
lo ir praktinio taikymo reikalus XX a. pradžios 

Vokietijoje ir JAV. Nenutolome ir nuo XVII a. Lietuvos 
bajoro Kazimiero Semenavičiaus indėlio į raketų kūri-
mą bei taikymą, nes pasaulis vientisas, istorinis laikas ir 
geografinė erdvė mus ne tik skiria, bet ir jungia, kartais 
tiesiog neįtikėtinais būdais. Kas sieja K. Semenavičiaus 
veikalą Didysis	 artilerijos	menas su XX a. raketų mokslo 
ir praktinio taikymo problematika? Pirmiausia panašūs 
ar net tie patys kylantys techniniai (ir moksliniai) klau-
simai, kurių kai kuriuos sprendimus rado, apmąstė ar 
net praktiškai taikė autorius XVII amžiuje. Nevengė ir 
raketinio judėjimo problematikos.

Kaip jau buvo minėta, K. Semenavičius, kaip ir dau-
gelis kitų jo amžininkų ir pirmtakų, buvo primiršti ir iš 
naujo „atrasti“ tik XX amžiuje. Kad ir mūsų kraštiečio 
pasiūlytas trikampės formos sparnas raketos stabiliza-
vimui skrydžio metu. Lietuvių bajoro knygoje pateikta 
keletas tokio sparno (dar vadinamo delta sparnu) formų 
ar tipų. Ilgainiui šis techninis sprendimas buvo visiškai 
pamirštas ir iš naujo atgimė – tuo nelengva patikėti – tik 
po Antrojo pasaulinio karo. Šiandien be tokio tipo spar-
nų sunkiai įsivaizduojami moderniausi raketinės aviaci-
jos lėktuvai ir kosminės raketos. Tačiau kad ir kaip savo 
indėlį į šį išradimą vertintų XX a. konstruktoriai, K. Se-
menavičiaus prioritetas vargu ar galėtų būti užginčytas, 
nes įtvirtintas dar 1650 m. Amsterdame išleistoje lotynų 
kalba jo parašytoje knygoje (žr. piešinį lietuviško 2018 m. 
vertimo p. 283). Kiek mums žinoma, iki Semenavičiaus 
spausdintos žinios apie tokį raketos stabilizavimo įtaisą 
nebuvo aptikta.

K A I P  R A K E T O S  J U D Ė J I M Ą  
S U P R AT O  K .  S E M E N AV I Č I U S
Kelis tūkstančius metų kinai, indai, mongolai, kiek vė-
liau arabai naudojo raketas, tiesa, daugiausia fejerver-
kams laidyti per iškilmes ir pasilinksminimus. Esama 
duomenų, kad 1232 m. kinai raketas jau laidė kariniais 
tikslais, gindami Pekiną nuo mongolų. Ryškus kokybinis 
skirtumas, lyginant su padegimo tikslais naudotomis iš 
lanko iššautomis „degančiomis“ strėlėmis. Jas paleisti 
naudota lanko templės jėga, o raketose panaudotos de-
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gančio parako dujos, taigi pritaikytas naujas principas. 
Tiesa, pirma panaudotas ir tik gerokai vėliau susimąstyta 
apie patį veikimo principą.

Neteko aptikti žinių, kad senovėje kas nors iš Azijos 
kraštų smalsuolių būtų suvokęs raketinio judesio princi-
pą ar bent mėginęs išsiaiškinti raketinio judėjimo esmę. 
Nebent tos rašytinės žinios ir išminties klodai mūsų ne-
pasiekė. Kalbos barjeras, europocentrinės nuostatos ne 
visada padėdavo skverbtis į kitų civilizacijų atradimus 
ir išmintį. Taip pat ir Semenavičiaus knygoje poetų ir iš-
minčių citatos, prisimenami techniniai ir technologiniai 
sprendimai perteikti iš Europos kraštų, Antikos ir vėles-
nių šaltinių. Ir tai suprantama, nes kinų, indų ar uždaros 
Japonijos šaltinius versti į europiečių kalbas dar nebuvo 
pribrendęs laikas.

K. Semenavičius neabejotinai mąstė apie reaktyvi-
nio judėjimo esmę, suvokė, kuo raketos skrydis skiriasi 
nuo iššauto iš bombardos ar mortyros sviedinio lėks-
mo. Knygoje išdėstė ir savo supratimą, kaip degančio 
parako liepsna (degančios dujos) didžiule jėga stumia 
sviedinį, bet tik patrankos vamzdyje, o toliau sviedinys 
lekia iš inercijos. Kitoks raketos judėjimas. Tačiau išaiš-
kinti raketinio judėjimo esmę XVII a. viduryje buvo ne 
taip jau paprasta. Stigo kai kurių svarbių fizikinių są-
vokų ir terminų, kurie šį uždavinį būtų padėję išspręs-
ti. Nebuvo aiškus reaktyvinio	 judėjimo principas, taigi ir 
esmės supratimas. Semenavičiui teko verstis savo meto 
sąvokomis, nevengė jis ir metaforinio kalbėjimo, tokio 
įprasto tai epochai. Veikiausiai ne tik iš pagarbos poezi-
jos mūzai, bet ir dėl mokslinių terminų stygiaus tekdavo 
pasitelkti metaforinį minčių reiškimo būdą. Mums tuos 
poetizmus, kartais keliančius šypseną, lieka priimti kaip 
tos epochos atgarsį.

Aiškindamas, kas vyksta su degančiomis dujomis, 
išlekiančiomis iš raketos tūtos ar žiočių, Semenavičius 
rašo: „...ši išlekiančios liepsnos forma užtikrina leng-
vesnį sunaudojimą (degiosios) medžiagos, kuri grąžina 
savo galią išlėkdama ir mesdama raketą su didele jėga.“ 
Kitaip sakant, raketą priverčia skrieti iš jos išlekiančios 
degančios medžiagos dujos, o ne kita priežastis. XVII a., 
kaip ir raketų taikymo priešaušryje, tam tikslui naudotas 
juodasis parakas. Labai svarbu, kad Semenavičius var-
toja atatrankos, atmetimo	atgal sąvokas. Nenukrypsta nuo 
teisingo raketoje vykstančio proceso apibūdinimo, gal 
net intuityvaus suvokimo, net jeigu ir ne viską, kas būti-
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na, pasako. Niekur netvirtina, kaip daugelio net ir moks-
lingų to meto vyrų įsivaizduota, kad raketa atsispiria 
nuo aplinkoje esančio oro ir taip juda į priekį. Kaip ma-
tėme iš H. Obertho ir R. Goddardo patirtų „nuotykių“, 
kai kurie Vokietijos ir JAV universitetų autoritetai, būtent 
šios nuostatos laikydamiesi, net XX a. pirmame ketvir-
tyje klaidingai įsivaizdavo raketinio judėjimo priežastį 
ir klaidino savo studentus. Ne visada tariamas „sveikas 
protas“ padeda teisingai suvokti reiškinių esmę, o ypač 
naujoves.

T R I S D E Š I M T  S E P T Y N E R I A I S  
M E TA I S  P R A L E N K Ė  N E W T O N Ą
Kazimiero Semenavičiaus įžvalgumas dar ryškiau at-
siskleidžia prisiminus didįjį Isaacą Newtoną, kuris 
1687 m. savo dangaus mechanikos paskaitose suformu-
lavo tris mechaninio judėjimo dėsnius, vėliau jo vardu ir 
pavadintus. Pirmasis skirtas inercijos principui apiben-
drinti, tad vadinamas inercijos dėsniu. Jis sako: kol	kūno	
nepaveikia	 išorinės	 jėgos,	 jis	 siekia	 išlaikyti	 savo	 judėjimą,	 o	
bet	kuris	parimęs	kūnas	–	išlaikyti	savo	rimties	būseną. Mes 
žinome, kad masė yra kūno inertiškumo matas, o pirma-
sis išvadą apie inercijos principą priėjo Galileo Galilėjus, 
aiškindamasis kūno judėjimo priežastis. Antrasis New-
tono dėsnis tvirtina: inercinėje	atskaitos	sistemoje	kūno	jude-
sio	kiekio	kitimo	greitis	proporcingas	veikiančiai	jėgai. Mums 
bene aktualiausią trečiąjį Newtono kūnų judėjimo dėsnį 
lakoniškai galėtume išreikšti trimis žodžiais: veiksmas	
lygus	 atoveiksmiui. Newtonas jį formulavo daugiažodiš-
kiau, tad istorinės mokslinės minties reiškimo būdo ir 
žodienos gurmanams priminsime iš anglų kalbos išvers-
tą Newtono formuluotę: jei	vienas	kūnas	kokio	nors	dydžio	
jėga	 paveikia	 kitą	 kūną,	 tai	 tas	 kitas	 kūnas	 pirmąjį	 taip	 pat	
paveikia	tokio	pat	dydžio	priešingos	krypties	jėga. Antrasis ir 
trečiasis Newtono dėsniai paaiškina reaktyvinio judesio 
priežastį ir esmę.

Atrodo, kad K. Semenavičius mažų mažiausiai 37 
metais anksčiau už Newtoną suprato raketinio judėjimo 
priežastį, kurią apibūdino 1650 m. savo knygoje kaip 
pašalinės jėgos paveikto kūno atoveiksmį. Jei veiksmas 
lygus atoveiksmiui, o būtent šitai suvokė Semenavičius, 
išeitų, kad jam buvo aiški reaktyvinio judesio priežastis 
ir esmė. Tad ko pristigo, kad būtų suformulavęs bent 
vieną iš reaktyvinio judėjimo esmę išreiškiančių dėsnių?

Ko gero, pristigo gal net ne vieno, o pusės žings-
nio, skiriančio talentą nuo genijaus. Semenavičius ne-
buvo gamtos filosofijos (fizikos mokslo, šiandienos kal-
ba tariant) pusdievis. Jis neformulavo fizikos, taip pat 
ir bendrųjų mechaninio judėjimo dėsnių, todėl netapo 
Newtono pirmtaku. Dar tektų pasigilinti, ką Newtonas 
rašė konkretizuodamas reaktyvinio judėjimo esmę (jeigu 
išvis tam skyrė dėmesio), nes ji išplaukia iš jo bendrųjų 
judėjimo dėsnių. Semenavičius veikiau buvo karo inži-
nierius, o ne gamtos filosofas, prityręs artileristas prakti-
kas ir mąstanti asmenybė, tad ir vertinti jį reikėtų pagal 
jo veiklos kriterijus.

Kalbant apie mokslo prioritetus ir idėjų formulavi-
mo laiką, nereikėtų pamiršti, kad Newtonas neskubėda-
vo skelbti savo atradimų, neretai ignoruodavo jų vieši-
nimą, – arogantiška mokslininko elgsena niekam nebuvo 

paslaptis. Kai kurios didžiojo fiziko, matematiko ir astro-
nomo išvados gal ir toliau būtų dūlėjusios tarp išmėtytų 
jo popierių, jeigu ne kolegų prašymai jas paskelbti moks-
lo labui. Tuo norime pasakyti, kad nėra paprasta pasaky-
ti, kada Newtonas suformulavo vieną ar kitą dėsnį, pa-
grįstą naujais tyrimų ar skaičiavimų rezultatais, galime 
remtis tik datomis, kada jie buvo paskelbti. Tris jo var-
du vadinamus mechaninio judėjimo dėsnius Newtonas 
paskelbė 1687 metais, o antrojo ir trečiojo judėjimo dės-
nių raketiniam judesiui praktinį pagrindimą laboratori-
nio eksperimento metu įrodė Robertas Goddardas 1917 
metais, paviešinęs 1919 m. Smithsono instituto išleistoje 
savo knygoje Metodas	pasiekti	ekstremalių	aukštumų.

Bandome įsivaizduoti Semenavičiaus mąstymo eigą 
siekiant paprasčiausiu būdu, kiekvienam artileristui su-
prantamais žodžiais, išaiškinti reaktyvinio judesio esmę. 
Pabūklo ar muškietos atatranka – kiekvieno atskiro šū-
vio pasekmė. Iš raketos žiočių išsiveržiančių degančio 
parako dujų srautą sąlygiškai galime įsivaizduoti kaip 
nenutrūkstamą pavienių „šūvių“ visumą, kurių susilie-
jančios atatrankos ir sukelia raketos judėjimą priešinga 
dujų srautui kryptimi. Galimas daiktas, tai gerokai supa-
prastintas vaizdas, Semenavičius galėjo mąstyti ir mintis 
reikšti kitaip, bet dėl raketų judėjimo priežasties galvą 
turėjo pasukti. Rezultatas pranoko daugelio kitų XVII a. 
aiškinusiųjų raketų judėjimą supratimą.

Kaip raketos judėjimas aiškinamas mūsų laikais? Re-
miantis judesio tvermės dėsniu. Jį nusako fizikinis dydis, 
lygus kūno masės ir jo judėjimo greičio sandaugai. Šis 
fizikinis dydis yra vektorius, turintis kryptį ir nekintan-
tis laike. Degimo kameroje kuro išmetamosios dujos di-
džiuliu greičiu per tūtas (žiotis) palieka raketą, o kadangi 
išlekiančios dujos turi masę, tad nejudančio stebėtojo at-
žvilgiu įgyja judesio kiekį (lygų dujų masės ir išmetimo 
greičio sandaugai). Kad bendras sistemos judesio kiekis 
išliktų nepakitęs, raketa turi įgyti tokio pat dydžio tik 

Seras Isaacas Newtonas (1642/3–1727). XVII a. raketų judėjimo principą 
išsiaiškinti Kazimierui Semenavičiui rūpėjo dar prieš I. Newtonui 
suformuluojant pamatinius judėjimo dėsnius, vėliau jo vardu pavadintus. 
Nebuvo paprasta, nes to meto gamtos filosofijoje (fizikoje) stigo kai kurių 
esminių judėjimą padedančių paaiškinti terminų. Raketinio judesio įžvalgomis 
Semenavičius lenkė net kai kuriuos XX a. pirmojo trečlaikio Vokietijos ir JAV 
universitetų profesorius, tarp kurių buvo įsitvirtinęs klaidingas raketinio 
judėjimo supratimas, kuo savo kailiu įsitikino ir nukentėjo būsimieji raketų 
kūrėjai profesoriai H. Oberthas ir R. Goddardas.
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priešinga kryptimi nukreiptą judesio kiekį. Kitaip ta-
riant, degančioms dujoms išlekiant iš raketos žiočių, ra-
keta per atatranką gauna postūmį judėti į priekį.

K. Semenavičiaus knygoje iškeltų idėjų tyrinėtojai 
rado ir silpnų vietų, prie kurių buvo galima prikibti, – 
tai jie entuziastingai ir darė. Tai pasakytina ir apie Se-
menavičiaus samprotavimus, skirtus ugnies prigimčiai, 
jos „valdžiai“ virš degiosios medžiagos, kurią ugnis 
priverčia „paklusti savo valiai“ ir pan. Tokie aiškinimai 
veikiau primena literatūrinį kūrinį, o ne mokslinį ugny-
je vykstančių procesų apibūdinimą. Kritikai taip pat turi 
silpnybių, neišvengia įsitvirtinusių štampų, tad panašias 
knygos vietas lengva ranka įvardijo kaip aristotelizmo 
liekanas, kurios dar kaišiojo ragelius ir XVII a. moksli-
ninkų tekstuose. Veikiausiai kritikai teisūs. Tačiau Seme-
navičius visų pirma vertintinas ne pagal klaidingas ano 
meto koncepcijas ar vartotus kartais mums neįprastus ir 
keistokus įvaizdžius bei metaforas, bet už praktiškai pa-
siteisinusias minties naujoves, kurios stūmė į priekį ar-
tilerijos, raketų technikos, pirotechnikos mokslą ir tech-
nologijas. Be abejo, padėjo tobulinti ir fejerverkų meną, 
pasiekė stebėtinų šios srities aukštumų, be kurių XVII a. 
LDK didikų rūmų ir dvarų kultūra sunkiai įsivaizduoja-
ma. Šiai temai taip pat derėtų skirti laiko ir vietos mūsų 
pasakojime, bet sumanymą atidėkime ateičiai. Išliekamą-
ją K. Semenavičiaus veikalo vertę patvirtina jo atradimai, 
radę vietos ir tarp inžinerinių XX a. raketologijos spren-
dimų, kurie ir XXI a. taikomi kosminėse technologijose 
ir raketinėje aviacijoje.

O B E RT H O  E F E K TA S  
I R  M A N E V R O  G A L I M Y B Ė
Grįžkime prie tolesnių H. Obertho kūrybinio gyveni-
mo peripetijų. Jos gali būti savaip pamokančios norint 
geriau suvokti mūsų Semenavičiaus nueitus kelius, gal 
praverstų ir mūsų pasiryžėliams renkantis ne tokį jau 
lengvą išradybos kelią. Su Oberthu išsiskyrėme trečia-
me XX a. dešimtmetyje, po dramatiškai vykusio diser-
tacijos gynimo ir ne mažiau dramatiškai susiklosčiusių 
jo bendraminčio R. Goddardo santykių su Amerikos 

spauda ir nekritiškais jos skaitytojais, bent jau nema-
ža jų dalimi. Komplikuotas gyvenimo etapas Oberthui 
baigėsi sėkmingai, jei neskaitytume gerokai patampy-
tų nervų kaunantis už mokslinį reaktyvinio judėjimo 
supratimą, kuris vis dar sunkiai skynėsi kelią net į kai 
kurių profesorių galvas.

Reikšminga jam buvo XX a. trečiojo dešimtmečio 
pabaiga ir ketvirtojo pradžia, kai skleidėsi jo įvairiapu-
siškumas. Dar sykį sugrįžkime prie 1929 m. Obertho 
išleistos 429 puslapių knygos Keliai	tarpplanetinės	kelio-
nės	link (Wege	zur	Raumschiffahrt). 1974 m. pakartotinai 
ji išleista Bukarešte, o 1986 m. – Diuseldorfe. Jos aktu-
alumas nesumenko ir tada, kai amerikiečių astronautai 
spėjo pasivaikščioti Mėnulyje. Iki 1928 m. Vokietijoje 
pasirodė daugiau kaip 80 autorių knygų, skirtų rake-
toms ir kosminėms kelionėms. Nemaža jų dalis buvo 
inspiruota būtent prieš tai išleistų Obertho knygų. Aki-
vaizdu, kad aptariamu metu Oberthas jau buvo įgijęs 
Vokietijos visuomenėje pastebimą savo sekėjų elektora-
tą, gaudavo nemažai laiškų, kuriuose pasiryžėliai tikino 
pasirengę skrydžiui į kosminę nežinomybę. Panašiai 
kaip mūsų laikais pakanka norinčiųjų skristi į Mar-
są, nelabai susimąstant, ar būtų bent menka galimybė 
sugrįžti. Taigi kuo ypatinga paskutinioji iš paminėtų 
Obertho knygų, jei palygintume su 1923 m. išleista pir-
mąja ir 1925 m. patobulintu leidiniu? Kiekvienas skai-
tytojas tikriausiai atsakytų savaip, o mes atkreipsime 
dėmesį į 1929 m. pirmą kartą paskelbtą efektą, vėliau 
įgijusį Obertho efekto pavadinimą.

Efekto esmė skamba paradoksaliai: raketinio varik-
lio, judančio dideliu greičiu, našumas yra didesnis už 
našumą tokio pat variklio, judančio mažesniu greičiu. 
Išeitų, kad kuo didesnis raketos greitis, tuo daugiau ki-
netinės energijos ji gali perimti iš potencinės cheminės 
degalų energijos, paversdama ją naudinga mechanine 
galia. Tiesa, norint tą didesnį variklio našumą pasiek-
ti, būtina išpildyti dvi svarbias sąlygas. Pirmoji: raketos 
greitis turi pasiekti ir viršyti pusę iš tūtos išsiveržian-
čių dujų srauto greičio. Ir antroji: efektas gaunamas, kai 
raketai su įjungtu varikliu maksimaliai priartėjus prie 

Hermannas Oberthas, dar pačiame jėgų žydėjime, prie tekinimo staklių Profesorius H. Oberthas su jaunystės dienas primenančia kūgine skysto 
kuro raketos tūta



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 0 ,  N R .  1  ( 6 1 0 )  9

gravituojančio kūno, tarkime, Mėnulio, varikliui staigiai 
suteikiamas papildomas greičio impulsas.

Obertho atlikti matematiniai skaičiavimai rodo, kad, 
šias sąlygas išpildžius, galima staigiai padidinti raketos 
kinetinės energijos pokytį, vadinasi, atsiranda galimybė 
atlikti papildomą raketos greičio manevrą. Tai neįmano-
ma esant toli nuo gravituojančio kūno. Siekiant didžiau-
sio efekto, reikia, kad kosminio aparato (raketos) variklis 
maksimalaus dydžio impulsą gautų minimaliame atstu-
me nuo gravituojančio kūno, o tam svarbu naudoti di-
delės galios variklius.

Obertho	efektas gali būti naudingas daugiapakopėse 
raketose, kurių sukūrimo idėjos autorystė teisėtai pri-
klauso mūsų Kazimierui Semenavičiui. Raketos aukš-
tesnės pakopos, pasiekusios didelį greitį šalia didele 
traukos jėga veikiančio kūno, sukurs didesnį kinetinės 
energijos kiekį lyginant su žemutinėmis pakopomis. 
Galima sutaupyti solidų degalų kiekį. Numatant kosmi-
niams skrydžiams reikalingų degalų kiekį ir skaičiuojant 
vien pagal degaluose esantį cheminės energijos kiekį, ne-
atsižvelgus į Obertho	efektą, gaunami klaidingi rezultatai.

Keletas sakinių, kaip Obertho	 efektą galima pavers-
ti Obertho	manevru. Jo esmė: priartėjus prie gravitacinio 
kūno, kosminiam aparatui suteikiamas stabdymo im-
pulsas, po to staigiai duodamas aparato greitėjimą su-
keliantis impulsas. Tai dviejų impulsų Obertho	manevro 
variantas. Šį manevrą teoriškai studijavo tarptautinio 
projekto Icarus dalyviai. Projektas pradėtas 2009 metų 
rugsėjo 30 dieną ir tęsėsi penkerius metus. Juo siekta su-
kurti teorinius patikimo tarpžvaigždinio zondo sukūri-
mo pagrindus, o jį pagaminti ir į bepilotę misiją paleisti 
bus siekiama dar nepasibaigus XXI amžiui. Tai epochi-
nis žmonijos užmojis. Tam prireiks sukurti variklį, kuris 
zondui padėtų pasiekti dešimtadalį ar net penktadalį 
šviesos greičio (30–60 tūkst. km/s). Tikimasi, kad Icarus 
projekto įgyvendinimas pradės žmonijos tarpžvaigždi-
nių tyrimų erą. Tokiu atveju be vieno iš kosmologijos  
teoretikų Obertho manevrų nebūtų apsieita.

G R A N T Ų  J A M  N I E K A S  N E Ž A R S T Ė
Tik viena aplinkybė kiek tramdė Obertho, kaip ekspe-
rimentuotojo ir išradėjo, įkarštį. Nepaisant susidomėji-
mo kosmosu ir Vokietijos visuomenėje plitusiomis tarp-
planetinėmis fantazijomis, jam neskubėta skirti grantų 
naujoms idėjoms įgyvendinti, kurios skeptikams kėlė 
abejonių dėl praktiškumo. Jų buvo gerokai daugiau nei 
entuziastų. Pramonė dar buvo ganėtinai kurčia ir akla 
Obertho siūlomoms raketų kūrimo naujovėms. Panašiai 
elgėsi ir valstybės finansus nukreipiančios institucijos, ir 
net karinės žinybos, tiesa, tai truko iki tam tikro laiko. 
XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje profesoriaus Ober-
tho, kad ir autoriteto, tie grantai nepasiekdavo.

Visai netikėtai maloni išimtis įvyko tarp kino kūrė-
jų. Patvirtinimas, kad literatūra ir menai dažnai greičiau 
atsiliepia į gyvenimo iššūkius, pačios šios sritys, kaip 
jautrūs kamertonai, pirmiausia ir pajunta tas seismines 
būsimų permainų bangas, į jas savais būdais reaguoja. 
Drauge prisideda ir prie naujų iššūkių formavimo. XVII 
amžiuje šią sąveiką suvokė ir K. Semenavičius, neatsi-
tiktinai savo artilerijai skirtą veikalą pavadinęs Didysis	

artilerijos	menas. Įvado žodyje savo kūrinį pristatęs kaip 
parankinę karo technikos ir inžinerijos knygą, pakylėjo ją 
į aukštojo meno rangą. Ne ginklui ar karo priemonei, ne 
žudymo įrankiui autorius skiria ditirambus, o pirmiau-
sia kreipiasi į žmogaus protą ir sąžinę, pateikdamas įver-
tinti aukštus jausmus keliantį vieną iš menų. Autorius 
įsitikinęs, kad išmintingai naudojamas šis menas žmonių 
ir valstybių santykiams gali suteikti didesnio tarpusavio 
supratimo. Semenavičius nėra atitrūkęs nuo savo meto 
realijų, mato nesibaigiantį blogio plūdimą, karų neišven-
giamybę, tad ir ginklai bus reikalingi. Tačiau tarp Marso 
ir Veneros jis renkasi ir lenkiasi meilės simboliui.

Ir mes šiame rašinyje, apibūdindami vieną ar kitą 
ryškesnę asmenybę, nuolat primindavome vaizduotę 
kaitinusias knygas, kurios žadino domėjimąsi raketomis 
ir kosminėmis kelionėmis. Jules’io Verne’o (1828–1905), 
Herberto Wellso (1866–1946) ir kitų mokslinės fantasti-
kos ir nuotykių romanai plėtė skaitytojų akiratį, kaitino 
vaizduotę, be kurios vargu ar tie vėliau į mokslo ir išra-
dybos aukštumas įkopusieji būtų pasiekę tiek daug. Pa-
našiai galėtume pasakyti ir apie kinematografo reikšmę 
žmonijai, kartais gal net neįvertindami to didžiulio po-
veikio, paveikiančio ištisos epochos žmonių mąstyseną 
ir jauseną.

M O T E R I S  M Ė N U LY J E
1928 m. UFA (Universum	Film	AG) kino studijoje Berlyne 
austrų, vokiečių ir amerikiečių režisierius Fritzas Lan-
gas (Friedrich Christian Anton „Fritz“ Lang, 1890–1976), 
vienas iš žinomiausių ekspresionizmo atstovų Vokietijos 
kine, ryžosi statyti fantastinį kino filmą Moteris	Mėnulyje 
(Die	Frau	im	Mond, 1929). Kino garsenybę patraukė 1923 
m. H. Obertho disertacijos pagrindu pasirodžiusi knyga, 
kuriai ir mes skyrėme vietos savo pasakojime. Režisieriui 
F. Langui prireikė veikiančios raketos. Muliažo nepaka-
ko, tikra raketa turėjo būti paleista ir prieš filmo prem-
jerą – tokia reklama turėjo garantuoti sėkmę ekranuo-
se. Suprantama, F. Langas negalėjo apeiti profesoriaus 

1929-ieji, vokiečiai Mėnulyje! Tiesa, tuo metu dar tik režisieriaus Fritzo Lango 
ir už mokslinius bei techninius sprendimus filme atsakingo profesoriaus 
Hermanno Obertho sukurtame kino filme Moteris	Mėnulyje
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H. Obertho, kaip geriausio to meto Vokietijoje raketų ir 
kosminių dalykų žinovo. F. Langas profesorių net įdar-
bino kino studijoje savo patarėju techniniams reikalams. 
Techniniu konsultantu buvo pasitelktas ir H. Obertho 
bendražygis Rudolfas Nebelis.

Nors filmo pavadinimas skambėjo ne visai rimtai, 
bet profesoriaus Obertho gyvenime toji Mėnulio mote-
ris suvaidino svarbų vaidmenį. Visai netikėtai Oberthas 
iš režisieriaus gavo 5 tūkst. markių ir antra tiek iš kino 
studijos: jam užsakyta pastatyti 2 m aukščio žibalu va-
romą raketą, kuri gavo vardą Fredis. Tai buvo neįtikėtina 
sėkmė ligi tol finansais nelepintam mokslininkui. Raketų 
kūrimo eksperimentai gerokai pasistūmės į priekį, bent 
to pirmiausia tikėjosi Oberthas. Kino studijos UFA savi-
ninkas ir prodiuseris sumojo, kad tas išlaidas nesunkiai 
bus galima susigrąžinti. Jis pasiūlė Oberthui pasirašyti 
ligi tol kino pasaulyje negirdėtą neregėtą sutartį. Joje nu-
matyta, kad raketų kūrėjas turės išmokėti kino studijai 
pusę pajamų, kurias gaus už savo išradimus, padarytus 
tuo metu, kol dirbs prie raketos kūrimo...

Moteris	 Mėnulyje įėjo į pasaulinio kino istoriją ne 
vien dėl detektyvinio siužeto ir meninių išmonių. Tai 
paskutinis nebylus Fritzo Lango darbas – vienas reikš-
mingesnių filmų, užvėrusių Vokietijos nebylaus kino 
epochą. Beje, pirmasis, kuris kosminę kelionę pristatė 
kaip realią galimybę, todėl vadinamas vienu pirmųjų 
rimtų mokslinės fantastikos filmų. Pasakysime ir dau-
giau: 2011 m. NASA šią kino juostą įtraukė į visų laikų 
labiausiai vykusių mokslinės fantastikos filmų septintu-
ką, tarp kitų šios šlovės nusipelnė ir režisieriaus Steveno 
Spielbergo Juros	periodo	parkas (Jurassic	Park). NASA su-
darė ir septynių prasčiausių šios kategorijos filmų sąrašą, 
su moksline tiesa nieko bendro neturinčių, net kompro-
mituojančių mokslą. Įdomiausia, kad statant vieną iš tų 
„blogiukų“, dalyvavo ir patys NASA ekspertai.

Nesigilinsime į filmo Moteris	Mėnulyje siužetines li-
nijas, nors kriminalinių istorijų, detektyvų ar aukso ieš-
kotojų Mėnulyje mėgėjams tai gali būti įdomiausia. Iš-
skirsime tai, kas svarbu mūsų plėtojamai temai. Žinovai 
atkreipė dėmesį, kad filme parodytas raketos paleidimo 
kompleksas stebėtinai panašus į gerokai vėliau įkurtąjį 
NASA kosmodromo vaizdą Kanaveralo kyšulyje Flori-
dos valstijoje, JAV, kur prie Atlanto vandenyno įsikūrusi 

JAV karinių oro pajėgų kosminė stotis ir Kennedy kos-
minių skrydžių centras. Filme Obertho raketos dydis, jos 
užpildymo skystu kuru techniniai sprendimai, raketos 
transportavimas iš angaro vertikaliu būdu į paleidimo 
aikštelę, starto aikštelėje naudojami stiebai, pagaliau eki-
pažo įsodinimas iš keltuvo į raketos antrąją pakopą – visa 
tai sunkiai įtikėtino įžvalgumo pavyzdys. Realiame gy-
venime to dar nebuvo vykę. Šlovė Oberthui ir Nebeliui, 
raketinės technikos vystimosi pramatytojams!

Beje, vienas filme parodytas techninis sprendimas 
gyvenime nepasiteisino. Raketa į Mėnulį „paleista“ iš 
vandens pripildytos šachtos. H. Obertho teoriniai skai-
čiavimai rodė, kad didesnio dydžio pilotuojamą raketą 
geriau paleisti iš vandens telkinio. Filmo statytojai ne-
paisė nesvarumo būklės kosmose, laikydamiesi Jules’io 
Verne’o koncepcijos, esą nesvarumas kosminiame skry-
dyje išliks gana trumpą laiko tarpsnį, kai raketa atsidurs 
Žemės ir Mėnulio traukos jėgų pusiausvyroje. Filme tarsi 
prisilaikoma danų astronomo Peterio Andreaso Hanseno 
(1795–1874) spėjimo, jog iš Žemės nematomoje Mėnulio 
pusėje gali būti vandens, deguonies ir, žinoma, aukso, 
kas ypač kaitino filmo veikėjų ir žiūrovų vaizduotę. Ma-

Režisierius Fritzas Langas 

O čia pirmoji Žemės moteris Mėnulyje – kroatų kilmės aktorė Gerda 
Maurus. Neatrodo, kad ją labai paveikė šešis kartus mažesnė negu 
Žemėje Mėnulio traukos jėga. O ir kvėpuoti nesunku, tad  galima tik 
dėkoti filmo kūrėjams

Atkreipkime dėmesį į smėlėtą Mėnulio peizažą. Jam sukurti prireikė 
40 vagonų geriausio Baltijos pajūrio smėlio. Sunkumai filmo kūrėjų  
nesustabdė
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tyt, kilo neatsakytų klausimų ir dėl raketos paleidimo 
subtilybių. Filmas statytas nuo 1928 metų spalio iki 1929 
metų liepos, vėluota su Oberthui užsakytąja raketa, todėl 
filmo žiūrovų dėmesys į patį raketos paleidimo momen-
tą nebuvo sutelktas, parodytas tik degančių dujų pliūps-
nis iš raketos tūtos (žiočių).

Užtat parodytas gana įspūdingas Mėnulio paviršius, 
kuriam sukurti prireikė ne tik vaizduotės, bet ir 40 vago-
nų smėlio iš Baltijos pajūrio, atgabento į UFA kino studi-
ją Noibabelsberge (1939 m. įėjo į Potsdamo sudėtį), kur 
buvo filmuojami herojų nuotykiai Mėnulyje. Toje suvež-
to smėlio ir kalvoto reljefo aplinkoje įspūdingai atrodė 
raketos muliažas, plėtojosi veikėjų veiksmai, visai nesi-
skyrę nuo žemiškųjų silpnybių. Kūrėjų garbei pasakysi-
me, kad jie nenusifantazavo, žiūrovų kvailinti nesiekė.

Fritzas Langas dirbo labai atsakingai ir to paties rei-
kalavo iš savo bendradarbių. (Režisierių ir operatorių 
Curtą Courantą, filmuojančius Moterį	 Mėnulyje galima 
išvysti nuotraukoje – žr. Naujoji	 Romuva, 2019, Nr. 4, 
p. 13.) Pasakysime ir daugiau: F. Langas įnešė savo in-
dėlį į astronautiką ir kosmonautiką. Režisieriui reikėjo 
sukelti dramatišką raketos paleidimo efektą – kaip to 
pasiekti? Skaičiuojant sekundes įprastu būdu tos emoci-
nės įtampos nesukelsi. Kulminaciją neabejotinai sukuria 
skaičiavimas atvirkštine tvarka, artėjant prie baigtinės 
ribos, t. y. nulio. Taigi F. Langas sumanė raketos startui 
pritaikyti atbulinį skaičiavimą, o jį perėmė kosminių ra-
ketų paleidimo praktikai ir taiko ligi šiol. Genialumas – 
paprastume.

Pirmą kartą pasaulyje per radiją transliuota filmo 
Moteris	 Mėnulyje premjera įvyko 1929 m. spalio 15 d. 
UFA-Palast	 am	Zoo kino teatre Berlyne, dalyvaujant re-
ginio ištroškusiems dviem tūkstančiams žiūrovų. Tarp 
jų buvo ir Nobelio premijos laureatas fizikas Albertas 
Einsteinas. Visagalis internetas norintiems suteikia ma-
lonumą šį filmą pasižiūrėti, įprasta versija trunka 169 
minutes, o 2000 metais atkurta pilna versija tęsiasi 200 
minučių. Tiesa, amerikietiškas variantas sutrumpintas 
iki 95 minučių. Jeigu kino kritikai ir rado priekaištų fil-
mo scenarijui, tai techniniai sprendimai daro įspūdį net 
ir praėjus 90 metų nuo filmo pastatymo.

Dar nieko nepasakėme apie pirmąją Mėnulio kino 
moterį. Ši garbė teko kroatų kilmės austrų aktorei Ger-
dai Maurus (1903–1968). Ir dar be vienos „žvaigždės“ 
neapsieita, nors su žvaigždėmis lygintis tuo metu žmo-
nija dar nebuvo įsidrąsinusi. Prie filmo kūrimo vasaros 
atostogų metu pagalbiniu darbininku dirbo studentas 
Werneris von Braunas. Tai jis bus tas žmogus, kuris po 
40 metų vadovaus pirmiesiems realiems JAV astronautų 
Apollo programos skrydžiams į Mėnulį.

Apie aptarto filmo išliekamąją vertę nemažai sako ir 
tas faktas, kad praėjusio amžiaus septintame dešimtme-
tyje Holivude dirbęs Fritzas Langas kaip garbės svečias 
ir pranešėjas buvo kviečiamas į simpoziumus, kuriuose 
buvo kalbama apie novatorišką moterų indėlį į JAV kos-
mines keliones, taip pat ir į Mėnulį. Taigi Fritzo Lango 
šūvis į Mėnulį, dalyvaujant Hermannui Oberthui, pra-
noko lūkesčius.

K I N O  S T E B U K L A D A R Y S  
T I E S Ė  K E L I Ą  Į  K O S M O S Ą 
Gali atrodyti, kad Fritzas Langas pirmasis pravėrė ki-
nematografo vartus į kosminių kelionių pasaulį, bet tai 
būtų netiesa. Dar 1902 m. prancūzų režisierius Marie 
Georges’as Jeanas Méliès (1861–1938) sukūrė nebylią 
fantastinę 20 minučių trukmės komediją Kelionė	į	Mėnu-
lį (Le	Voyage	dans	 la	Lune). Šiam įvykiui, tapusiam kino 
reiškiniu, negalime likti abejingi. Faktiškai tai žaisminga 
dviejų romanų – Jules’io Verne’o Iš	patrankos	į	Mėnulį ir 
Herberto Wellso Pirmieji	žmonės	Mėnulyje – parodija. Po 
kelių dešimtmečių pats režisierius savo interviu, regis, 
H. Wellsą buvo primiršęs ir neminėdavo. Pedantiški kino 
istorikai iškapstė, kad Méliès sprendimui imtis „kosmi-
nės“ temos galėjo turėti įtakos ir Jacques’o Offenbacho 
operetė Le	 voyage	 dans	 la	 lune (premjera 1875 m. spalio 
26 d. Paryžiuje), kurioje parodijuoti fantastiniai Jules’io 
Verne’o romanai.

Kas tas neįtikėtino talento prancūzas Méliès, pali-
kęs ryškų pėdsaką žaismingose kosminių kelionių ekra-
nizacijose ir apskritai kino istorijoje? Nors pakrikštytas 
trimis vardais, aukšta kilme jis negalėjo pasigirti: buvo 
trečias sūnus batsiuvio šeimoje. Tik ne bet kokio batsiu-
vio. Po sėkmingų vedybų jo verslas išsiplėtė iki solidžios 
įmonės, bet mūsų pasakojimas – ne apie batus. Tėvo iš-
siųstas batų gamybos pasimokyti į Londoną, Georges’as 
įniko į visai kitus mokslus, susidomėjo iliuzionizmu ir 
magija. Kad tai buvo ne priešokio nikis, rodo tas faktas, 
kad Prancūzijos iliuzionistų draugija 1895 m. G. Méliès 
išsirinko net savo prezidentu. Gavęs tėvo palikimo dalį, 

Štai kaip iš tikrųjų atrodė Alexanderio Binderio nuotraukoje žemiško 
moteriškumo įsikūnijimas Gerda Maurus. Kai režisierius Fritzas 
Langas simpoziumuose skaitydavo pranešimus apie moterų indėlį į 
kosmonautiką, nepamiršdavo paminėti ir „pirmosios Mėnulio moters“ 
Gerdos Maurus.   
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Georges’as ją pardavė broliams, taip išsivadavo iš jį slė-
gusios rutinos, o už gautus pinigus nusipirko iliuzijų te-
atro Rober	Uden pastatą, kuriame kūrė naujo tipo teatro 
magiją. Nuo 1896 m. teatre į savo programas pradėjo 
įtraukti nuomojamus kino filmus. Greitai jais nusivylė 
kaip menkaverčiais, todėl ėmėsi kurti savuosius. Būtent 
save šioje veikloje sėkmingiausiai realizavo. Įkūrė ir va-
dovavo savo kino studijai, aktorių trupei, rašė scenarijus, 
kūrė dekoracijas filmams, pats atlikdavo pagrindinius 
vaidmenis, nes vargti su menkesnio talento aktoriais ne-
turėjo nei laiko, nei noro. Iš daugiau kaip 500 savo sukur-
tų įvairaus metražo filmų Méliès pats atliko mažiausiai 
300 pagrindinių vaidmenų.

Jo kūrybos viršūne pripažintas minėtasis 1902 m. fil-
mas Kelionė	 į	Mėnulį. Jame netikėtą įspūdį daro kadras, 
kaip iš patrankos iššauta kapsulė su šešiais keistuoliais 
Žemės astronomais pataiko ir nusileidžia Mėnulio akyje. 
Mėnuliui filme suteiktas žmogaus veido pavidalas, jo vaid-
menį atliko aktorius. Besikaitaliojanti Mėnulio veido išraiš-
ka filmo reklaminiuose plakatuose apėjo kone viso pasau-
lio kino teatrus ir tapo skiriamuoju Méliès kino ženklu.

Nepaprasto susidomėjimo filmas susilaukė tarp JAV 
žiūrovų, jis pripažintas ir vienu įtakingiausių filmų isto-
rijoje. Kas lėmė sėkmę? Visų pirma – neabejotinas režisie-
riaus talentas. G. Méliès buvo devynių amatų meistras, 
bet pirmiausia jis buvo talentingas menininkas, o jau 
paskui iliuzionistas, triukų meistras ir magas. Méliès kū-
rybiniame arsenale buvo sukauptas kone visas Viktorijos 
epochos iliuzinių specialiųjų efektų ir optinių triukų ar-
senalas, kurį anglų iliuzionistai naudojo nuo 1862 metų. 
Artėjant XX amžiui, žiūrovai troško naujų stebuklų, seno 
bagažo jau nepakako, o nauji technikos ir technologijų 
laimėjimai tą alkį tenkino. Méliès sėkmę stimuliavo ne 
vien tai, ką jis atsinešė iš XIX amžiaus, bet ir ką įnešė 
naujo. Tobulėjančios techninės ir technologinės galimy-
bės padėjo tuos naujus poreikius tenkinti.

Buvo akivaizdu, kad ateis diena, kai žmogus atsiplėš 
nuo žemės. Tad kieno aeroplanas bus pirmas? 1903 me-
tais tai įvyko – amerikiečiai broliai Orville’as ir Wilburas 
Wrightai pakilo į orą. Ne visi žino, kad tuo pat metu, kai 
George’as Méliès savo iliuziniais spektakliais ir filmais 
stebino žiūrovus, tame pačiame Paryžiuje buvo išban-
domas pirmasis pasaulyje skysto kuro raketos varik-
lis, kurio autorių pristatysime šios publikacijos tęsinyje. 
Taigi keitėsi pasaulio suvokimas, kito ir žmonių sąmo-
nė. Kosminės vizijos, raketų mokslo naujovės skatino 
permainas.

Gal nebus per drąsiai pasakyta, bet vizualinių reiški-
nių kine kūrėjas George’as Méliès vienas pirmųjų suvokė 
vaidybinio kino teikiamas ligi tol neregėtas galimybes ir 
jomis talentingai naudojosi, Viktorijos laikų sceninę ma-
giją jis prisodrino naujų optinę iliuziją kuriančių efektų. 
Kartu visuomenėje savo filmais jis formavo ir naują me-
ninio pasaulio suvokimą.

Ką turime mintyje, sakydami, kad Méliès kine siekė 
veikti kaip burtininkas ir magas? Savo siužetus jis kūrė 
taip, kad žiūrovui nekiltų klausimų, kurie jį atitrauktų 
nuo perteikiamo siužeto. Jeigu iš patrankos iššautas svie-
dinys su prietrankomis astronomais pasiekia besišyp-
santį Mėnulį ir pataiko į jo akį, būkime malonūs šią tiesą 
priimti kaip duotybę, kaip būtiną tolesnę filmo veiksmo 
sąlygą. Tokia yra meninė tiesa, ir tik taip gali vykti me-
ninis stebuklas. Akivaizdu, kad meninė tiesa, meninin-
ko užgaida ir užduota paradigma skiriasi nuo mokslinio 
pažinimo siekio, netgi yra jo antipodas.

Tai būsimasis fizikas Hermannas Oberthas, tuo metu 
gimnazistas, užsidavė mintimi patikrinti rašytoją fan-
tastą Jules’į Verne’ą, atsakant į klausimą: ar įmanoma iš 
patrankos iššautam sviediniui pasiekti Mėnulį? Rašytojo 
garbei pasakysime, kad jis ne viską laužė iš piršto. Tarda-
vosi su įvairių sričių mokslininkais, o romane Iš	Žemės	į	
Mėnulį pateikė tokio apskaičiavimo rezultatą. J. Verne’o 
į Mėnulį šaudančios patrankos ilgis turėjo siekti 275 m, 
šūvio užtaisui prireikė 181 tonos parako, o sviedinio iš 
aliuminio masė sudarė 8720 kg. H. Oberthui su fizikos 
mokytojo pagalba pavyko pataisyti rašytoją: jųdviejų 
skaičiavimu, norint iš patrankos iššautu sviediniu nu-
skristi į Mėnulį, būtina pasiekti antrąjį kosminį greitį 
11,2 km/s, tam tektų projektuoti patranką, kurios vamz-
dis siektų 2 tūkst. m ilgio, o tai 7 kartus daugiau, negu 
apskaičiavo rašytojas.

Kino novatorius George’as Méliès šalia filmo Kelionė	į	Mėnulį reklaminio
plakato. Šie plakatai tapo savotiška kino kūrėjo vizitine kortele ir apėjo bene viso 
pasaulio kino teatrus
  

George’o Méliès kino studija Montrėjuje
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G. Méliès siužetuose tokie klausimai nekeliami, jei-
gu norime patirti meno kūrinio – šiuo atveju kino meno – 
magiją. Sąlygiškumą turime priimti kaip būtiną sąlygą... 
Tikriausiai taip, o gal panašiais žodžiais Méliès mums 
būtų išaiškinęs savo meno principą, tik gaila, kad jo 
nebepaklausime. Meną tenka priimti pagal menininko 
užduotas taisykles, tegu ir kaip jo užgaidą. George’as 
Méliès niekur neslapukauja ir nemeluoja, jis nuoširdžiai 
atviras su žiūrovais, ir netgi švelniai juos provokuoja. Į 
Mėnulį skrendančius astronomus apdovanoja neįtikėti-
nais vardais: Alkofrisbas, Nostradamus, Omega, Mikro-
megas, Parafaragaramus, o save patį, atlikusį astronomi-
jos klubo prezidento vaidmenį, pavadino Barbenfuiliu. 
Galime tik įsivaizduoti, kokią kosminę skrydžio kapsulę 
jie sumeistraus! Gražuolių merginu pulkelis įritina kap-
sulę su astronomais į patrankos žiotis – šūviui į Mėnulį 
pasirengta. Išties, kodėl gi nepasijuokus visiems drauge.

Pats gyvenimas koregavo Méliès supratimą, kas 
yra menas ir kuo skiriasi nuo realaus gyvenimo, kurio 
kino menininkas ir nebandė atkartoti. Kartą Paryžiuje 
jis filmavo Operos aikštę. Filmavimo aparatas užsiožia-
vo, juosta užstrigo ir kol Méliès nesėkmingai ją bandė 
iškrapštyti, įvykiai aikštėje buvo filmuojami su pertrū-
kiais. Ir ką gi išryškintoje juostoje jis pamatė? Omni-
busas staiga pavirto laidojimo katafalku, vyrų grupė – 
kudakuojančių moteriškių būreliu... Kitas filmuotojas 
būtų nusikeikęs ir šveitęs tą juostą į šiukšlių kibirą, bet 
ne Méliès. Jau kitą dieną jis filmavo naujus siužetus su 
netikėtomis ir absurdiškomis pervartomis, dingimais ir 
atsiradimais iš nieko. Publikai tie siužetai darė didžiu-
lį įspūdį. Méliès suprato, kur slypi jo atradimo esmė, 
veikianti publiką apžavais – juoduose tarpeliuose tarp 
juostos kadrų. Liko mažmožis, tuos kerus apvaldyti ir 
su išmone įkinkyti į reikiamą siužetą.

Méliès meninė vaizduotė, regis, buvo beribė, – tai 
matyti jau iš pirmųjų filmo Kelionė	 į	Mėnulį kadrų. Jis 
panaudojo daugybę specialiųjų efektų, kuriuos pats 
ir sukūrė, stebėtinai sugebėjo išlaikyti užsibrėžtą iro-

nišką filmo nuotaiką, tad teisėtai laikomas maginės 
fantastikos pradininku kine. Daugelis Méliès pirmą 
kartą panaudotų triukų, išmoningų techninių ir me-
ninių sprendimų vėliau buvo taikomi ir perdirbami 
kitų filmų kūrėjų. Ne išimtis buvo ir didysis išradėjas 
Thomas Edisonas. Savo sukurtos kino studijos specams 
liepė perimti kai kuriuos Méliès specialiuosius efektus, 
ir tie juos kruopščiai kopijavo. Deja, meninio efekto ne-
pasiekdavo. Be talento ir kūrybinės aistros net ir geri 
sumanymai nevirsta menu.

Sakoma: devyni amatai, dešimtas badas. Bent taip 
nutiko ir George’ui Méliès. Kūrybiškumas, talentas ir 
net genialumas negarantuoja sėkmės gyvenime. Tą įrodo 
žmonijos patirtis. Ne viskas sėkmingai, kaip jo filmuose, 
klojosi jam pačiam. Nepaisant populiarumo ir kūrybinės 
sėkmės, konkurencinėje veikloje to pasirodė per maža: 
artėjo neišvengiamas bankrotas. Auganti JAV kino in-
dustrija padarė viską, kad talentingo prancūzo filmai 
vis sunkiau skverbtųsi į užjūrio kino ekranus. O ir pats 
Méliès, regis, nesuprato, kad šlovės viršūnė dar nega-
rantuoja nuolatinės sėkmės. Pasaulio kinas gyveno pagal 
savo dėsnius, net ir didis kūrėjas jau nebespėjo keistis 
su vis greitėjančiu gyvenimu. Jis neįvertino judančios 
kameros perspektyvos, nes žiūrovas juk sėdi vietoje ir 
nebėgioja po salę paskui veikėjus. Neperėmė filmavimo 
stambiu planu, o ir montažas jam tebuvo dekoracijų kei-
timo priemonė, netapusi pasakojimo tęsiniu. Gyvenimo 
pokyčiai akivaizdžiai lenkė talentą.

Artėjant neišvengiamam bankrotui, G. Méliès pasi-
traukė iš kino industrijos, jo filmais niekas nesirūpino, 
jie veikiai buvo primiršti. Pirmojo Pasaulinio karo metais 
Prancūzijos kariuomenė konfiskavo apie 500 celiuliozė-
je įrašytų G. Méliès filmų, dalį pritaikė batų pakulnėms 
gaminti (ir vėl tie batai!), kitus išpardavė, ir jie buvo per-
dirbti į naujas kino juostas. Méliès filmų išliko labai ne-
daug, nebent jie slėptųsi privačių asmenų užkaboriuose. 
Didis kino menininkas buvo priverstas parduotuvėlėje 
prekiauti vaikiškais žaislais ir saldainiais.

Raketos skrydžio į Mėnulį pasirengimo 
momentas. Kapsulės su astronomais 
skrydžiui į Mėnulį talpinimas į 
patrankos vamzdį George’o Méliès  
filme virsta Žemės gražuolių kone 
paradu, kuriam vadovauja pats 
režisierius, jis ir pagrindinio vaidmens 
atlikėjas
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Vis dėlto nutiko stebuklas, tik šį kartą jį sukūrė ne 
Méliès. 1929 m. vieno žurnalo redaktorius netikėtai suži-
nojo, kad prieš penkiolika metų pranykęs kino klasikas 
tebėra gyvas. Buvo ištrauktas iš nežinomybės, vėl atgijo 
kino kritikų ir gerbėjų susidomėjimas jo filmais. Atkreip-
tas dėmesys į dalykus, kurie buvo tapę kinematografijos 
klasika, ieškant jų sumanytojo, žvilgsniai nuolat kryp-
davo į G. Méliès filmus. Deja, labai maža jų dalis išliko, 
jau spėtos sunešioti ir batų pakulnės, kurios buvo paga-
mintos iš tų filmų celiuliozės. Laimė, rašančiajai brolijai 
G. Méliès buvo įdomus, svarbus, o svarbiausia, jis dar 
buvo gyvas. Daugelis jo inovacijų tebebuvo aktualios 
kino industrijai, jas sėkmingai eksploatavo nauji preten-
dentai į kino klasikus.

George’as Méliès buvo apdovanotas Prancūzijos 
Garbės Legiono ordinu už nuopelnus kinui ir Prancū-

zijai. Kaip ir Kelionės	 į	 Mėnulį personažams, veiksmas 
baigėsi triumfu, kuris filme įprasmintas lotynišku posa-
kiu Labor	omnia	vincit (triūsas viską nugali). Tai nemari 
romėnų poeto Vergilijaus Georgikų eilutė, pritariant Au-
gusto Cezario politikai Atgal	į	žemę, skatinusiai romėnus 
užsiimti ūkininkavimu. JAV laikraščio The	Village	Voice 
2016 m. sudarytame geriausių XX a. kino filmų šimtuke 
G. Méliès Kelionei	į	Mėnulį atiteko 84-a vieta. Keistas suta-
pimas, nes ta pati vieta kiek anksčiau sudarytoje rikiuo-
tėje buvo tekusi mūsų aprašytam Fritzo Lango filmui 
Moteris	Mėnulyje. Beje, šio laikraščio kino apžvalgininku 
ilgus metus buvo Jonas Mekas, Amerikos kino avangar-
do krikštatėvis, kaip jį ligi šiol vadina užjūryje.

Prancūzų žinovai savo kino istoriją neatsitiktinai 
skiria į du etapus: pradeda nuo brolių Lumière’ų (ne-
vaidybinis kinas, realaus gyvenimo formas pateikianti 
kronika) ir tęsia nuo Méliès (vaidybinis kinas, gyve-
nimą atspindintis per siužetus, aktorius, dekoracijas). 
Méliès pirmasis suvokė neribotas kinematografo galimy-
bes, pirmasis ėmėsi ekranizuoti literatūrinius siužetus, 
neatsitiktinai tapo daugelio kino žanrų pirmtaku. Tuo 
ligi šiol įdomus, o mums svarbus ir tuo, kad kinemato-
grafijos priemonėmis keitė pasaulio suvokimą, vadinasi, 
artino ateitį.

M O Č I U T Ė S  N U O P E L N A I  
R A K E T Ų  K Ū R I M U I 
1928–1929 metai Hermannui Oberthui buvo svarbūs ne 
vien dėl dalyvavimo kuriant filmą. Jis jau nebuvo toks 
vienišas kosminių kelionių ir raketų entuziastas, kaip 
galėjo atrodyti iš mūsų pasakojimo. Vokietijoje vyko 
pokyčiai ir raketų tobulinimo srityje. Profesoriaus sekė-
jų būrį stiprino jo paties knygos, būta ir įdirbio. Grupė 
jaunų mokslininkų ir technikos entuziastų, susižavėju-
sių kosminėmis kelionėmis, savo iniciatyva ėmėsi kurti 

Šitaip prancūzai turėjo įsivaizduoti sviedinį, patrankos šaudomą į Mėnulį

1930 m. liepos 23-ioji, išties istorinė 
nuotrauka, joje tikras ankstyvojo 
etapo Vokietijos skysto kuro raketų 
kūrėjų žiedas. Profesorius Hermannas 
Oberthas (dešinėje šalia raketos) 
Kosminių kelionių draugijos (Verein für 
Raumschiffahrt) nariams demonstruoja 
savo konstrukcijos pirmojo Vokietijoje 
skysto kuro raketos variklio darbą. 
Iš kairės Rudolfas Nebelis, Franzas 
Ritteris, Hansas Beermülleris, Kurtas 
Heinischas, neatpažintas, Hermannas 
Obertas, Helmutas Zoike, su baltu 
chalatu raketą rankose laikantis Klausas 
Riedelis, už jo – aštuoniolikmetis 
studentas Werneris von Braunas ir 
neatpažintas asmuo. Fotografavo Rolfas 
Engelis, todėl jo, vieno iš „Tegelio 
prietrankų ketvertuko“, nuotraukoje 
nėra.   
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ir bandyti skysto kuro raketas, be kurių tos įsivaizduo-
jamos kosminės kelionės būtų neįmanomos. Grupę su-
darė Klausas Riedelis, Rudolfas Nebelis ir kiti, o neilgai 
trukus įsitraukė ir studentas Werneris von Braunas. Ne-
abejotinas vedlys buvo profesorius H. Oberthas, negin-
čytinas entuziastų traukos centras.

Įdomiausia, kad šios grupės mecenatu tapo ne kuris 
universitetas ar valstybinė institucija, o K. Riedelio mo-
čiutė Meta Riedel, mergautine pavarde Teutscher. Iš pra-
džių entuziastai telkėsi Siemens koncernui priklausančia-
me rajone Berlyne, vėliau persikėlė į ramesnį Bernštatą 
Aukštutiniame Lausitze (lužitėnų kalba Lužice), kuriame 
ir gyveno šaunioji močiutė. Apie jos paramą vaikaičiui 
ir jo bendražygiams galima spręsti iš to, kad 1930 metų 
vasarą į pietus nuo Bernštato miesto ant kalvos buvo at-
likta per šimtas raketų paleidimų. Naudotos skysto kuro 
miniraketos Mirak	 1, eksperimentais siekta padidinti 
raketų varomąją galią naudojant kuo pigesnį kurą. Tai-
gi močiutei Metai Riedel, o per ją tikriausiai ir lužitėnų 
tautelei, turėtų priklausyti derama vieta, kai prabylame 
apie pradinį vokiečių skysto kuro raketų kūrimo etapą.

Vėliau tęsiami eksperimentai buvo perkelti į R. Ne-
belio pastangomis įkurtą raketų aerodromą Reinicken-
dorf vietovėje Berlyno pašonėje. Dabar tai dvyliktoji 
Berlyno dalis į šiaurės vakarus nuo centro, įskaitant Te-
gelio oro uostą ir Tegelio ežerą. Kad tai buvo rizikinga 
veikla, primena 1929 m. rudenį bandant raketos variklį 
driokstelėjęs sprogimas. Buvo pažeista Obertho akis ir 
ausys, pasekmes jis jautė visą likusį gyvenimą. Nuotaiką 
kiek pataisė kiti įvykiai. Susikūrusi Kosminės navigaci-
jos draugija (Verein	fur	Raumschiffahrt) Oberthą išsirinko 
savo pirmuoju pirmininku. Pagaliau jis užbaigė tobulin-
ti ir savo pirmąjį skysto kuro raketinio variklio Kūginis	
purkštukas (Kegeldüse) 7 kg galios veikiantį pavyzdį. Prin-
cipiniai sunkumai buvo lyg ir įveikti, beliko išbandyti 
veikiančioje raketoje.

V O K I E T I J O S  R A K E T Ų  
K Ū R I M O  Ž I E D A I
Lemtingoji 1930 metų liepos 23-ioji. Spausdinamą is-
torinę nuotrauką verta įsidėmėti, joje užfiksuotas būsi-
masis vokiečių raketų kūrėjų žvaigždynas. Šalia raketos 
dešinėje susikaupęs profesorius Hermannas Oberthas 
demonstruoja pirmosios savo konstrukcijos skysto kuro 
raketos variklio veikimą Kosminės navigacijos draugi-
jos (Verein für Raumschiffahrt) nariams. Nuotraukoje iš 
kairės Rudolfas Nebelis, Franzas Ritteris, Kurtas Heini-
schas. Šalia Obertho su baltu chalatu – Klausas Riedelis, 
už kurio kukliai stovi aštuoniolikmetis studentas Wern-
heris von Braunas. Visai ne atsitiktinės figūros raketų 
kūrimo pasaulyje, be jų neįmanoma įsivaizduoti pra-
dinio Vokietijos raketų kūrimo etapo, davusio pradžią 
didžiausiems laimėjimams. Visi jie šiandien vadinami 
Vokietijos raketų kūrimo pradininkais, bet išties pirma-
sis buvo Hermannas Oberthas.

W. von Braunui dar skirsime deramą dėmesį, kitas 
vertas asmenybes bent trumpai apibūdinsime. R. Nebe-
lis, K. Riedelis, K. Heinischas ir nuotraukoje nesantis Rol-
fas Engelis sudarė pagarsėjusią bendraminčių ketveriu-
kę, kuriai prigijo smagi „prietrankų iš Tegelio“ (Narren	
von	Tegel) pravardė. Jie darbavosi vadinamajame „Rake-
tų aerodrome“ Berlyne. 1931 m. K. Riedelis ir R. Nebelis 
užpatentavo savo konstrukcijos raketos variklį, kuriam 
naudotą benziną pakeitė trečdaliu mažesniu kiekiu spi-
rito. Klausas Riedelis sugalvojo į degimo kamerą tiekia-
mus degalus prieš tai pašildyti pačios kameros šiluma. 
Vienu šūviu pavyko nušauti du zuikius: išspręsta degi-
mo kameros aušinimo ir degalų pašildymo problema. 
Dėl paprastumo ir efektyvumo šį techninį sprendimą 
žinovai pavadino tiesiog genialiu.

Klausas Riedelis dalyvavo daugelyje ankstyvųjų 
skysto kuro raketų programų, galiausiai ir Pėnemiundės 
armijos tyrimų centre balistinių raketų V-2 kūrimo pro-
gramoje. 1931 m. gegužės 10 d. K. Riedelis iškėlė skysto 
kuro raketą į 60 m aukštį, o 1942 m. kartu su kitais ben-
dradarbiais paleido pirmą balistinę raketą į 90 km aukštį. 
Tai buvo reikšmingas žingsnis toliau žengiant ir į būsimą 
kosminių skrydžių erą. 1944 m. rugpjūčio 4 d. vos trisde-
šimt septynerių sulaukęs Klausas Riedelis žuvo autoka-
tastrofoje. Jo atminimas, pabrėžiant laimėjimus techninė-
je srityje, įamžintas 1970 metais, kai vienam nematomos 
Mėnulio pusės krateriui suteiktas Riedelio vardas.

Visi nuotraukoje įamžintieji – gerai žinomi Vokie-
tijos raketinės technikos asmenys, nors nė vienas iš jų 
šlovės spinduliais neprilygo Werneriui von Braunui. 
Įnoringas likimas Oberthą ir von Brauną suvedė, matyt, 
neatsitiktinai. Werneris taps vienu aktyviausių Obertho 
talkininkų, bet profesoriaus globoje neužsisėdės. Šian-
dien apie mokinį žinome daugiau negu apie jo įkvėpėją 
ir mokytoją Oberthą, nors pastarojo įtaka neabejotina, ir 
to von Braunas niekada nepamiršdavo pabrėžti. Apskri-
tai sugebėdavo vertinti pirmtakų laimėjimus. Nuo šiol 
ir mūsų pasakojimas apie mokytoją ir mokinį natūraliai 
pinsis, nes atplėšti vieną nuo kito būtų ne visai korek-
tiška.

Šioje Rudolfo 
Nebelio knygoje 
aprašyta vadinamųjų 
„prietrankų iš Tegelio 
ketveriukės“ veikla, 
o tai reikšminga 
Vokietijos ankstyvojo 
periodo skysto kuro 
raketų kūrėjų veiklos 
dalis



16N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 0 ,  N R .  1  ( 6 1 0 )  

Mormonų religija išpažįsta tokį angelą Moronijų, 
kuris neva ir yra aprašytas šioje Apreiškimo 
knygos citatoje. Mormonų šventyklų bokštų – 

špilių viršūnes puošia ne kryžius, o angelas Moronijus, 
pučiantis ilgą trimitą – skelbiantis pasaulio pabaigą. 
Mormonai ignoruoja kryžiaus reikšmę, teigdami, kad 
svarbiausia yra ne buvusi kančia, o esamas Prisikėlimas. 
Pasaulyje viešpataujančią krikščionybę jie laiko sukly-
dusia, o save atitinkamai tikraisiais teisingaisiais krikš-
čionimis. Kristus gyvas, o ne miręs – kam tą jo kryžių 
beminėti? Jėzus karaliauja danguje, o mormonai, jo va-
dovaujami, žemėje. Ir turime pagaliau išaušusį rojų – tai 
Mormonų Bažnyčia!

P I R M O J I  PA Ž I N T I S
Apie mormonus žinojau nedaug – tik iš bendro pobūdžio 
enciklopedinių ir žurnalinių straipsnių, svarbiausia, kad 
tai grynai amerikietiška sekta. Todėl, radęs pašto dėžutė-
je mormonų skelbimėlį – kvietimą į jų pamaldas, kuriose, 
jei dalyvausi, gausi dovanų Mormono knygą, apie kurią 
žinojau, kad ji mormonams tarsi nauja Biblija, supranta-
ma, apsidžiaugiau ir nuvykau.

Pamaldos – sueiga vyko Vilniuje, išsinuomotoje Ra-
šytojų sąjungos rūmų salėje. Žmonių susirinko mažo-
kai – vos keliolika. Pamaldas vedė kažkoks lietuvis. Pri-
sistatė – inžinierius, vedęs, turi vaikų ir jau mormonas! 
Atstovauja čia atvykusiai amerikiečių mormonų grupei. 
„Kaip greitai persiorientavo – nori išlėkti į Ameriką“, – 
negražiai pagalvojau. Buvo tada atgimimo po sovietinio 
sąstingio metas, Lietuva skleidėsi pasauliui, kartu ir pati 
smalsiai dairydamasi į naujai auštančias laisvojo pasau-
lio erdves. Bet kas jį žino, tą inžinierių, – gal jis tikrai taip 
keistai dievotas? Visokių juk yra.

Nepamenu, ką jis ten kalbėjo, įstrigo tik mormonų 
Komunija. Ją dalino nuo padėklo, ant kurio buvo sudė-
tos mažytės plastmasinės taurytės su grynu vandeniu ir 
mažyčiai paprasto lietuviško batono kubiukai. Vienam 
kukliam kąsneliui ir gurkšneliui – daug neprivalgysi. 
Vanduo todėl, kad mormonai laikosi sveikos gyvense-
nos ir alkoholio nevartoja. Tačiau tai pagrįsta ir teologiš-
kai – Evangelijoje pagal Joną yra aprašoma, kad kai ka-
reivis perduria mirusiam Jėzui šoną, iš jo išteka kraujas 
ir vanduo, o ne vynas (Jn 19, 34). Dėl batono vartojimo 
taip pat teologinė interpretacija. Šiaip Komunijai varto-
jama nerauginta duona – pagal Mozės įsaką tautai, kai 

To m a s  R e k y s

Mormonai
Ir	aš	pamačiau	kitą	angelą,	lekiantį	dangaus	viduriu,	turintį	paskelbti	žemės	gyventojams,	
visoms	tautoms,	gentims,	kalboms	ir	žmonėms	amžinąją	Evangeliją.	
Jis	šaukė	galingu	balsu:	„Bijokite	Dievo	ir	atiduokite	jam	pagarbą,	nes	atėjo	jo	teismo	valanda;	
nuolankiai	pašlovinkite	dangaus	ir	žemės,	jūros	ir	vandens	šaltinių	Sutvėrėją!“	(Apr	14,	6–7)

paskutinę naktį prieš bėgant iš Egipto vergovės paskubo-
mis buvo valgoma būtent nerauginta duona, nes nebuvo 
kada jos išsirauginti. Simboliškai tai atspindi būseną, kai 
dar nepasiekta žadėtoji Kanaano pieno ir medaus upių 
žemė – dėl jos dar teks pavargti, o krikščioniams tai dar 
nepasiekta dangaus karalystė – vis dar esame savo že-
miškame kelyje ir nedera atsipalaiduoti, jaustis žemėje 
tarsi dangaus puotoje. Nors stačiatikiai vartoja raugintą 
duoną, tuo pagrindu, kad Jėzus štai jau atvėrė dangaus 
karalystę, jau atėjome – ją išreiškia buvimas cerkvėje. 
Taigi, būtent tokios pozicijos laikosi ir mormonai. Jau 
galime valgyti ir raugintą duoną. Tik tada galėtų ir so-
čiau pavaišinti, pagalvojau, – ne pasninkauti juk dangaus 
karalystėje, triumfuoti reikia!..

Pamaldoms artėjant prie pabaigos, prisėdo prie ma-
nęs du jaunuoliai. Kaip vėliau pastebėjau, jie visada 
vaikšto tik po du, lygiai kaip kad Jėzus siuntė savo mo-
kinius. Gal kad dviem saugiau, kartu ir nuo visokių gali-
mų pagundų vienas kitą pasaugo. Prisėdę mormoniukai, 
pasirodo, baigę Jutos valstijos universitetą, ir ši kelionė į 
Lietuvą – tarsi jų diplominio darbo misija. Į Lietuvą at-
vykę su keliais dėstytojais ir profesoriais. Kalbėjo rusiš-
kai – ne idealiai, su klaidomis, bet beveik laisvai. Kalbų 
jie ir mokosi tuo vienu misionierystės tikslu. Literatūra, 
kurios turėjo prisivežę, irgi buvo rusų kalba, bet vėliau, 
jau po kelerių metų, Lietuvoje ėmė rastis ir lietuviškos 
jų produkcijos. Pasiteiravau apie mormonišką jų bibliją. 
Paaiškino, kad įteiks vėliau, kai išklausysiu visą jų pas-
kaitų kursą, kurį jie gali pravesti bet kur ir bet kada. Pa-
kviečiau į savo namus...

Sutartu laiku ir atėjo, žmona buvo paruošusi kuklų 
kavos staliuką. Vėliau sužinojau, kad jie ir kavos negeria, 
nei arbatos, bet pas mane svečiuodamiesi visgi gurkšno-
jo – mačiau, nenoromis, prisiversdami, iš mandagumo. 
Suprantama, iš pasiaukojimo šventai sielų gelbėjimo 
misijai galima ir šiek tiek nusidėti – kiekviena kova rei-
kalauja aukų... Pradžia apskritai buvo mandagios dip-
lomatijos pobūdžio. Papasakojo apie save, paskleidė 
keletą nuotraukų – jie iš padorių daugiavaikių šeimų, 
visi laimingi, besišypsantys ir linkintys visam pasauliui 
tik gero.

Toliau jau dalykinį pokalbį pradėjo nuo atviruko, 
kurį pagarbiai atrėmė į ant stalo stovėjusią vazą. Tai buvo 
Jėzaus Kristaus portretas. Mums neįprastas, – nei ken-
čiantis, nei medituojantis, o daugiau karingas – ryžtingai 
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nusiteikęs griežtų veido bruožų vyras. Я	его	люблю! (aš jį 
myliu!) – pabrėžtinu tonu pareiškė vienas jų, kitas linkte-
lėjo galva ir tai buvo tarsi įžanga į būsimą paskaitą. Kiek 
sutrikau, man pasirodė, kad tas meilės prisipažinimas 
nuskambėjo perdėm jau kategoriškai ir kartu intymiai. 
Net praskriejo tokia ne visai padori mintis, kad šiuo atve-
ju labiau tiktų kokios holivudinės gražuolės nuotrauka... 
„Ir aš myliu, – atsakiau, – žinau jį – mes šiaip jau katali-
kai“, – dar patikslinau. Trumputė pauzė ir jie tęsė toliau.

Toliau teko susipažinti su jų sektos įkūrėju – XIX 
amžiaus pranašu bei kankiniu Josephu Smithu ir su 
man visiškai nežinota Amerikos istorija. Smithas, būda-
mas labai religingas, iškėlęs sau tokį klausimą – įvairių 
denominacijų bažnyčių Amerikoje daug, o kuri gi iš jų 
tikra? Atsakymo ieškojo Biblijoje ir ten rado parašyta: 
„Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, ku-
ris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus 
suteikta.“ (Jok 1, 5) Smithas tuo tikslu nuėjo į mišką ir ten 
jam apsireiškė pats Dievas su Jėzumi Kristumi, paskelb-
dami, kad jis neturėtų dėtis prie jokios bažnyčios, nes 
visos jos nukrypusios nuo Evangelijos ir tapusios bjau-
rastimi. Pačiam Smithui atleidžiamos visos nuodėmės ir 
jo laukia didi pranašo bei kunigo misija: įkurti Viešpaties 
karalystę – naująją Bažnyčią, skelbiančią tikrąją Evange-
liją ruošiantis antrajam Jėzaus Kristaus atėjimui, kuris, 
beje, jau čia pat... Taip Smithas tapo naujuoju Jėzaus 
Kristaus apaštalu.

Vėliau Smithui reguliariai apsireikšdavo ir toks an-
gelas Moronijus, atskleisdamas jam nežinomą Amerikos 
istoriją. Pasirodo, dar prieš žydų patirtąją Babilono trem-
tį ir Jeruzalės sugriovimą kelios žydų šeimos perplaukė 
Atlantą ir įsikūrė Amerikoje... Ten jau buvo genčių, – tai, 
ką vadiname indėnais, – jie irgi kilę iš biblinių laikų Tarp-
upio arealo, Ameriką pasiekę kažkokiomis specialiomis 
baržomis. Iš naujai atvykusių žydų šeimų kilo dvi gen-
tys – lamanitai ir nefitai. Pirmieji buvę blogi, niekam tikę 

tinginiai – todėl Dievas juos nubaudė pavertęs jų odą 
tamsia; jie susilygino su irgi niekam tikusiais indėnais bei 
visokiais polineziečiais (kaip kad ir negridai religiškai 
kildinami iš kažkada Nojaus prakeiktų Hamo palikuo-
nių). O nefitai buvo pozityvūs – kūrė miestus, rašė savo 
istoriją. Tos dvi gentys nuožmiai tarpusavyje kariavo.

Vėliau juos aplankė prisikėlęs Kristus. Jėzaus misija 
Europos kontinente buvo žlugusi – visi apaštalai išžudy-
ti, evangelinė žinia iškraipyta. Tad ir išganymas, teikia-
mas europinių bažnyčių, netikras ir negaliojantis. Tikrąjį 
mokslą ir tikrąjį išganymą gavę amerikiniai žydų pali-
kuonys. Tarp jų išsiskyrė toks didis nefitų karvedys Mor-
monas (nuo jo vardo ir mormonų terminas), vėliau tapęs 
pranašu. Jis surinko visus ten išsibarsčiusius raštus, juos 
sutvarkė ir perrašė ant gryno aukso lakštų vadinamąja 
reformuota egiptiečių kalba (kuri iš tiesų neegzistuoja). 
Knygą Mormonas perdavė savo sūnui – irgi didžiam 
karvedžiui, kapitonui Moronijui, paskutiniajam nefitų 
tautos mohikanui... Tos tautos, tegul ir Jėzaus apšvies-
tos bei palaimintos, neišvengė savojo dekadanso – išsi-
žudė per karus, ir jei ne Mormono knyga, pasaulis būtų 
likęs be tokios reikšmingos istorijos pažinimo. Moronijus 
knygą užkasė slaptoje vietoje, po to numirė, bet prisikė-
lė, tapo angelu ir apsireiškė Smithui, nurodydamas, kur 
ieškoti tos knygos (kažkur Niujorko valstijoje – ten dabar 
iškilęs paminklas angelui Moronijui).

Smithas knygą išsikasė, kartu dar ir tokius stebuk-
lingus akinius. Čia jau susiduriame su nežemiškomis 
technologijomis, Senajame Testamente minimais mįslin-
gais Urimo ir Tumimo akmenėliais. Pasirodo, jų buvę 
ne viena pora – kita štai atsidūrusi Amerikoje. Kapito-
nas Moronijus, užkasdamas knygą, kartu užkasė ir tuos 
akmenėlius, įtaisytus į akinius. Tik jų dėka Smithas ga-
lėjo išversti Mormono knygą į anglų kalbą. Moronijus 
aiškiai tikėjosi, kad ateities archeologai ims ir išsikas 
tą knygą ir kad jiems bus reikalinga vertimo pagalba... 
Smithas, baigęs versti Moronijaus knygą (Smithas tik 
diktavo, rašė jo pagalbininkai – jo žmona ir artimiausi 
bendrininkai), grąžino ją kartu su stebuklingais akiniais 
angelui Moronijui.

Pasiteiravau, ar yra kokių mokslinių įrodymų apie 
tų genčių egzistavimą, kokių gal archeologinių arte-
faktinių radinių? Kad ir koks žydiškos buities indas ar 
egiptietiškas hieroglifas, jeigu jau tokie buvo vartojami... 
Klausimas juos suglumino, mačiau, pasirodė jiems kvai-
las. Tačiau greitai susizgribo, net su optimistine gaidele 
vienas išsitraukė iš kuprinės knygą su paveiksliukais. 
Įstabūs piešiniai – mūsų laikų iliustracijos apie galingus 
ano meto vyrus, aukštus tvirtovių mūrus, įvairias kovas 
su indėnais. Kariai raiti ant arklių, koviniuose vežimuo-
se, ginkluoti metalinėmis ietimis, kardais, skydais... (Ir 
visa tai ikikolumbinės Amerikos kontinente, kai visų 
tų dalykų ten nė būti nebuvę!). Vartė jie tas iliustraci-
jas karštai aiškindami, komentuodami – istoriją žinoti 
labai svarbu! O aš jau tylėjau. Nekalbant apie piešinių 
anachronizmus bei absurdiškas nesąmones, ką gi sakyti 
tokiems studentams, kurie neskiria archeologinių iškase-
nų nuo, vaizdžiai tariant, plastmasinių žaislų. Vėliau dar 
patyriau, kad Mormono knygoje minimi ir Amerikoje 
tuo metu po miškus lakstę drambliai...

Mormonų Bažnyčios įkūrėjas Josephas Smithas
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Iš tiesų mokslininkai nėra radę absoliučiai nė vieno 
artefakto visoms toms Smitho pasakoms paliudyti. Šiuo-
laikinė DNR analizė parodė, kad indėnai nėra semitų ar 
jiems giminingų tautų palikuonys – jų kilmė azijietiška. 
Toje vietoje, kur kapitonas Moronijus buvo užkasęs auk-
so knygą, anot pačios knygos aprašymų, vykusios kovos, 
per kurias žuvę du milijonai karių! Mormonų aktyvistai 
išrausė visą tą slėnį, bet nerado nė vieno kaulo, jokių 
ginklų liekanų, absoliučiai nieko. Tačiau, nepaisant viso 
to, Smitho pasakos vis vien pripažįstamos, ir net univer-
sitetiniu lygiu!

Susipažinus su mormonų istorija, toliau sekė pas-
kaitų ciklas apie mums jau žinomą Bibliją – visa Senojo 
ir Naujojo Testamento istorija. Pradėjo nuo Adomo ir 
Ievos, bet neužsivedė – paskaitos apimties reglamentas 
baigėsi, kita paskaita kitą kartą. Susitarėme dėl laiko, 
bet savo laukiamos Mormono knygos neprašiau, buvo 
kažkaip nepatogu – dar juk susitiksim. Paliko tik keletą 
smagiai iliustruotų brošiūrėlių apie Smitho istoriją – pa-
skaitinėti, įsigilinti…

N AU J A S I S  A PA Š TA L A S
Likęs vienas, tai ir padariau. Smithui įvertinti tada pa-
kako turimos informacijos, vėliau internete ir tiesiogiai, 
gyvendamas Amerikoje, susipažinau ir giliau.

Josephas Smithas gimė XIX amžiaus pradžioje pra-
siskolinusio fermerio šeimoje. Turėjo nedidelę negalią – 
vaikystėje, persirgęs dėmėtąja šiltine, patyrė sunkią kom-
plikaciją ir liko nežymiai raišas kaire koja. Buvo beveik 
bemokslis, rašto ir aritmetikos pramokęs namie. Tačiau 
Josephas pasižymėjo lakia fantazija, ją ugdė ir savotiš-
ka šeimos tradicija, ypač palaikoma Smitho tėvo – tikėti 
magija, burtais, stebuklais. Tuo metu buvo populiarios 
pasakos apie užkastus indėnų lobius. Paauglystės metais 
Smithas tuo ir užsiėmė pasitelkdamas maginius užkal-
bėjimus ir virgules. Negana to – praktikavo ir drastiškus 
okultizmo metodus: aukojo gyvūnus, daugiausia šunis, 
jų krauju pašlakstydavęs žemę. Taip neva nuimdamas 
indėnų uždėtą užkeikimą tikėjosi rasti lobių. Dėl šios 
veiklos jis turėjo problemų su vietos įstatymais ir buvo 
priverstas liautis (Vikipedijos	duomenimis, Smithui per jo 
gyvenimą buvo iškelta apie 30 kriminalinių bylų). Vėliau 
lobių viziją Smithas perkėlė į kapitono – angelo Moroni-
jaus – personažą.

Smitho jaunystės laikais Amerikoje buvo kilęs religi-
nio pakylėjimo bumas, darėsi aktualu apsispręsti, kurios 
religinės denominacijos link sukti. Imigrantai iš senosios 
Europos neretai buvo įvairūs sektantai ar šiaip savitų įsi-
tikinimų ir dėl to priversti bėgti nuo persekiojimų. Ame-
rikos kontinente jie jau laisvai reiškė savo įsitikinimus, 
kūrėsi ir naujos sektos. O priglusti prie kokios nors gru-
puotės vertė pats amerikinio gyvenimo principas – vie-
nišiui tiesiog sunkiau išgyventi.

Smithas savo religiją kūrė pagal savotišką pseudo-
logiką, išlaikančia jį bibliniame kontekste. Į klausimą, 
kuri bažnyčia teisinga, atsakyti gali tik Dievas, o kur jį 
rasti? Jeigu Mozė su Dievu kalbėjosi ant kalno, Smithas 
pagal atitinkamą geografinį landšaftą nuėjo į mišką. Sa-
kytume, optimaliausias sprendimas, atliepiantis biblinį 
reglamentą. Taip pat ir auksinės knygos autentiškumo 

klausimu Smithas rėmėsi Šventraščiu, kur visais ginčy-
tinais klausimais reikalaujama dviejų–trijų liudininkų 
patvirtinimo. Smithas tokių surado netgi daugiau. Svar-
biausi buvo pirmi trys liudytojai, po to dar aštuoni. Tie 
trys – garbūs ir žinomi to meto veikėjai – pasirašė po 
Smitho sukurptu raštu, teigiančiu, kad jie matę tą auksi-
nę knygą, angelą ir kad viskas, ką sako Smithas, yra tiesa. 
Kiti aštuoni liudytojai matę knygą panašią	į	auksinę, bet, 
kaip dabar nustatyta, kai kurie tų parašų buvo suklastoti. 
Mormono knygos leidiniuose visada publikuojamas tų 
pirmųjų trijų liudininkų pasirašytas raštas – kaip tiesos 
garantas. Na, o tai, kad tie trys buvo Smitho draugai ir 
bendražygiai, o tarp tų aštuonių netgi jo šeimos narių – 
antraeilė ir jau nebereikšminga detalė (neužginčysi juk 
biblinio reglamento – skaičiaus!).

Kitos istorinės detalės irgi pagal tą patį principą. 
Jeigu biblinis Nojus galėjo pasistatydinti laivą, atlaikiusį 
Tvaną, kodėl gi daug vėlesniais laikais kas nors negalėjo 
pasistatydinti laivų ir nuplaukti į Ameriką? Išgalvojęs 
akinius su Urimo ir Tumimo akmenėliais, Smithas taip 
pat savaip išsilaiko bibliniame kontekste. Jeigu pasitelkęs 
juos Mozė bendravo su Dievu, visai logiška prielaida, 
kad būtent jie tiko ir šifruojant Mormono knygos hiero-
glifus. Juo labiau Smithui buvo patogu fantazuoti, nes 
egiptiečių hieroglifai tada dar nebuvo iššifruoti. Žodžiu, 
Smithą galima laikyti tiesiog įžūliai drąsiu tipu, visai tin-
kamu savo meto kaimiškai publikai mulkinti.

Tačiau, kaip jau minėta, nerasta absoliučiai jokių mor-
moniškos istorijos patvirtinimų. Net priešingai. Nustatyti 
Smitho fantazijų šaltiniai – tie tariamų žydiškų genčių var-
dai įtartinai panašūs į Smitho vaikystės aplinkinių kaimų 

Angelas Moronijus
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pavadinimus, kai kurie mormoniškos Amerikos istoriniai 
epizodai paimti iš Smitho vaikystės laikų nuotykių kny-
gų. Tai, ką girdėjo Smitho ausis – liko įamžinta jo religi-
joje, tačiau ne visada sėkmingai. Štai kapitonas – angelas 
Moronijus (angliškai Moroni) yra graikų žodžio moron kil-
mės, reiškiančio visišką kvailį... Manoma, kad Smithas bus 
kažkur tą žodį nugirdęs, bet nežinojo jo prasmės. Vėliau 
buvo bandymų įtvirtinti moron kaip oficialų medicininį 
terminą, reiškiantį nepagydomą silpnaprotystės stadiją, 
tačiau jis liko tik anglų kalbos slengo lygio.

Taigi, Smitho regėjimai yra ne kas kita, kaip jo kuk-
lios gyvenimiškos aplinkos įkūnijimas jo audringos fan-
tazijos pasaulyje. Į savo religiją jis įaudė ir savo taip 
mėgtą gyvūnų aukojimą. Jėzaus auką, kaip užbaigiančią 
visokių kitokių aukojimų poreikį, Smithas pripažino, ta-
čiau pasisakė ir už gyvūnų aukojimų tęstinumą įtvirti-
nant kunigystę. Nežinia, kiek mormonai konkrečiai at-
likinėjo tokius aukojimus, bet Smithas teigė, kad tokie 
aukojimai turėtų būti praktikuojami bent simboliškai, 
ir reiškė įsitikinimą, kad ateity jie bus atnaujinti – po 
Antrojo Kristaus atėjimo tai tikrai, nes kunigystė – tai 
amžinas procesas, o aukoti gyvūnus yra kunigų privile-
gija ir pareiga. Gyvūnų aukojimo įvedimas rodo Smitho 
pretenzijas būti ne Jėzaus kunigu, o kunigu šalia Jėzaus 
kaip lygus su lygiu. Smithui ir vienam jo bendražygiui 
(vienam iš tų trijų liudininkų) taip pat buvo apsireiškę 
ir kiti reikšmingi dangiški autoritetai: apaštalai Petras, 
Jokūbas, Jonas bei Jonas Krikštytojas. Pastarasis Smithui 
ir jo draugui rankų uždėjimu suteikė paties Aarono (Mo-
zės brolio) kunigiškąjį įšventinimą, po kurio abu naujieji 
veikėjai jau galėjo vienas kitą pakrikštyti tikruoju	krikš-
tu. Dar vėliau Smithas, įtvirtindamas savo viešpatavimą, 
paskelbė, jog gavęs netgi paties Melchizedeko – mįslin-
gojo Senojo Testamento kunigo – šventimus, taip įgyda-
mas aukščiausią kunigišką valdžią. Paskutiniojo Teismo 
soste mormonai vaizduojasi Dievą Tėvą, jo dešinėje Sūnų 
Jėzų Kristų, o viduryje tarp jų – Smithas... Be Smitho pro-
tekcijos į dangų patekti neįmanoma.

Smithas iš tiesų gerokai painiojosi tuose savo ap-
reiškimuose. Ypač dėl pirmojo – išnagrinėjus Smitho 
laiškus, nustatyta, jog skiriasi ir to apreiškimo data, ir 
turinys. Atitinkamai daroma išvada, kad Smitho kūryba 
buvo ilgas nenutrūkstamas procesas, vis pasipildantis 
detalėmis bei koreguojamas pagal iškylančius poreikius. 
Ši tradicija vėliau perimta mormonizmo lyderių – visus 
savo naujus teologinius postulatus ar pokyčius jie argu-
mentuoja naujais Dievo apreikštais nurodymais (Dievas 
niekur nedingęs – jis čia pat ir visada su mormonais).

Smithas įkūrė savo Bažnyčią ne iš karto. Nepaisant, 
kad, paties Smitho teigimu, per vizijas jam buvę nuro-
dyta nesidėti prie jokios konfesijos, jis, kai kurių tyri-
nėtojų teigimu, vėliau plakėsi ir prie metodistų, ir prie 
baptistų, nors patys mormonai tai neigia. Tačiau tikrai 
žinomas faktas, kad Smithas buvo įstojęs į masonų ložę 
ir tai įvykę po visų tariamų jo apreiškimų. Iš masonų 
Smithas perėmė kai kurias slaptas apeigas bei simbolius 
savajai Bažnyčiai. Pati pirmoji Smitho bažnyčia buvo pa-
vadinta lakoniškai ir kartu pretenzingai: Kristaus Bažny-
čia (Church	of	Christ). Pretenzijos augo kartu su arogan-
cija, atitinkamai ilgėjo ir bendruomenės pavadinimas: 

Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia (The	
Church	of	Jesus	Christ	of	Latter-day	Saints; sutrumpintai – 
LDS	Church, t. y. abreviatūroje pradingęs Jėzaus vardas).

Smitho sekėjai savęs mormonais nevadino – tai pra-
vardinės kilmės terminas. Taip buvo pajuokiami tikintieji 
kvaila Mormono knyga, bet vėliau terminas įgijo pozity-
vią prasmę – garbė tikėti Mormono knyga... Įvardijimas 
mormonais buvo priimtas oficialiai, nors pastaruoju metu 
bandoma sugrįžti į pradinę stadiją – įtvirtinti pas kutinių 
dienų šventųjų pavadinimą arba tiesiog – šventieji...

Mormonų judėjimas sparčiai plito – lėmė ir puoselė-
jamos amerikinės ambicijos. Religija visgi kiaurai ameri-
kietiška, nutraukianti visus ryšius su Europa ir bet kokią 
priklausomybę nuo jos. Jie tapę niekuo – mes viskuo! 
Vis dėlto ne vien dangaus duona Smithas buvo gyvas, o 
ir konkrečiu jos įkūnijimu žemėje – nebūtų jo Bažnyčia 
Viešpaties karalystė! Smitho fantazija ir specifinė „išmin-
tis“ padėjo jam tapti religiniu lyderiu, bet jis bandė lįsti ir 
į politiką – buvo iškėlęs savo kandidatūrą į JAV preziden-
tus! Gal ir būtų juo tapęs, jeigu ne nežabotas apetitas. Ką 
gi reiškia valdžia ir turtai be moterų... Smithui, pasirodo, 
Dievas buvo paskelbęs, kad be poligamijos nėra išgany-
mo... (Ši doktrina tapusi svarbia mormonų teologijos da-
limi.) Dėl Smitho žmonų skaičiaus tyrinėtojai nesutaria, 
manoma, kad jų buvo apie keturiasdešimt, tarp jų – bent 
dešimt nepilnamečių, net kelios jo podukros. Kai kurios 
Smitho žmonos buvo prieš tai ištekėjusios, tad su Smithu 
jas siejo slaptas erotinio religingumo ryšys. Tokie daly-
kai, deja, kompromituoja, ir kelias į JAV prezidento postą 
Smithui buvo užkirstas.

Smitho etinės naujovės piktino eilinius amerikiečius, 
juo labiau, kad absoliuti jų dauguma buvo dievobaimin-
gi krikščionys. Ir kartą Misūrio valstijoje Smithas buvo 
įtūžusios minios sučiuptas, išrengtas nuogas, išteptas 
derva ir išvoliotas plunksnose... Turėjo Smithas nesusi-
pratimų ir su savomis bendruomenėmis. Ohajo valstijo-
je jis su savo bendrais buvo įsteigęs banką, kuris turėjęs 
paremti ten augančią mormonų bendruomenę. Tik, deja, 
tas bankas kažkaip įtartinai greitai bankrutavo. Smithas 
buvo apkaltintas pinigų pasisavinimu. Jam pavyko pa-
sprukti, bet jo bendruomenė tada gerokai praretėjo.

Paskutinė Smitho apsistojimo ir viešpatavimo vieta 
buvo Ilinojaus valstijos pakraščio kaimelis, kuris veikiai 
dėl mormonų gausos virto miesteliu (Nauvoo), o Smit-
has – meru! Jis turėjo netgi  šiokią tokią savo kariuome-
nę, policiją, valdė padedamas naujai iškeptų dvylikos 
apaštalų. Vis dėlto Smithui oponuojantys veikėjai išdrįso 
publikuoti laikraštį, kuriame buvo smerkiamas Smitho 
autoritarizmas ir daugpatystė. Įtūžęs Smithas įsakė nu-
siaubti spaustuvę, bet dėl to kilo tik dar didesnis pasipik-
tinimas (Amerika šiaip visada didžiavosi žodžio ir spau-
dos laisve). Situacija grėsė net karu ir Smithas, pasvarstęs 
jėgų santykį, pasidavė valstijos gubernatoriaus malonei. 
Teismo salėje besiklausant Smitho išvedžiojimų, publikai 
trūko kantrybė – išmetė jį pro langą. Kadangi tai buvo 
tik antras aukštas, Smithas liko gyvas, bet sulaužytais 
kaulais. Minia, nubildėjusi žemyn, pribaigė Smithą kau-
bojiškai – sušaudė gulintį... Taip pat buvo nušautas ir jo 
brolis. Smitho žūties detalės aprašymuose skiriasi – pa-
tys mormonai teigia, kad Smithas didvyriškai atsišaudy-
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damas nukovė tris žmones ir pats bandė šokti pro langą, 
bet gavęs kulką griuvo žemyn leisgyvis. Tačiau iš esmės 
vaizdas aiškus – linčo teismas, išreiškiantis dar sveiką 
masių galvoseną.

Po to įvykio Smitho religinei bendruomenei teko 
jau bėgti. Amerika didelė, plati – mormonai jautėsi tar-
si Mozės žydai, ištrūkę iš Egipto, ir toliau ieškojo savo 
„Naujosios Žemės“. Ją rado Jutos valstijos dykynėse prie 
Druskos ežero (Salt Lake). Jo slėnyje įkūrė gyvenvietę, 
kuri dabar tapusi didžiausiu valstijos miestu ir sostine – 
Solt Leik Sičiu (Salt	Lake	City – Druskos ežero miestas).

AT S I S V E I K I N I M A S
Antras mormonų vizitas išėjo trumpesnis. Jie neskubėjo 
atskleisti visų savo religijos žiedų; iš tikrųjų jų vyresnybė 
net saviems mormonams teologines paslaptis atskleidžia 
pamažu – tokiems dalykams reikia pribręsti, nes jų teo-
logija iš tiesų šokiruojanti. Tačiau aš pats sau nekėliau 
tikslo stoti į mormonų sektą, naiviai galvodamas, kad 
jie pasitenkins keliais susitikimais, už malonų priėmimą 
išdės visą savo religijos lobyną ir atsisveikins... Toli gra-
žu. Mūsų informacinis konfliktas iš tikrųjų prasidėjo dar 
per pirmą vizitą. Jie lygiai taip pat iš manęs reikalavo in-
formacijos, kurios, deja, suteikti jiems niekaip negalėjau.

Pažintys su įvairiais sektantais man nebuvo naujie-
na. Ne todėl, kad ieškočiau žemėje, kaip tas Smithas, tei-
singos religijos, bet tiesiog iš smalsumo, bandydamas ty-
rinėti aplinką... Pavyzdžiui, sektantai sekmininkai, nors, 
viena vertus, per jų pamaldas žalojama psichika – pikt-
naudžiaujama hipnoze ir prieinama iki masinės isterijos 
priepuolių, kita vertus – ten net beviltiški alkoholikai ir 
narkomanai atsigauna, pagyja... Tiesa, salygiškai. Fizio-
loginė narkomanija ten pereina į dvasinę (pamaldų įtaiga 
kaip narkotikas, be kurio jie toliau gyventi jau nebegali), 
bet, kaip sakoma, iš dviejų blogybių pasirenkama mažes-
nė ir konkrečiu sekmininkų atveju tai nėra taip jau blo-
gai. Žodžiu, bandau suprasti ir man svetimą mentalitetą 
(sakyčiau, sekdamas šiuolaikine liberalinio politkorek-
tiškumo mada...).

Mormonų atžvilgiu juo labiau nebuvau nusiteikęs 
priešiškai, ir net žvelgiau su smalsia pagarba – ameriko-
nai vis dėlto! Nieko blogo apie juos nežinojau, pažintinis 
apsilankymas jų pamaldose irgi kaip nors negatyviai ne-
nuteikė. Tačiau naktį gavau visą paketą jau perdėm nega-
tyvios informacijos. Tai buvo košmariškas sapnas. Mane 
jis nustebino ir net nuliūdino – kokias baisybes sapnuoju 
apie man malonius žmones! Buvo tiesiog nejauku prieš 
save patį. Aiškinausi svetimos kultūros smūgius į sme-
genis. Gal mano organizmas taip sureagavo į raugintą 
duoną? Per daug filosofuoju miegodamas – padariau 
išvadą... O sapnas buvo toks:

Sėdžiu Rašytojų sąjungos salėje, vyksta mormonų 
pamaldos. Žmonių nedaug, vos keli šmirinėja palei sceną, 
nuo kurios pamokslininkas kažką kalba. Tačiau man pasi-
daro smalsu, kas vyksta užkulisiuose, už tos didžiulės te-
atrinės tamsiai raudonos užuolaidos (realybėje tokios ne-
buvo). Kažkokios galios pastūmėtas ten ir atsiduriu. Buvo 
pakankamai šviesu – iš pro kažkur gilumoje esančius lan-
gus sklido saulės spinduliai, apšviesdami ore plūkančias 
dulkes. Aplink tvyrojo didžiulė netvarka, apdulkėjusios 
sendaikčių nuolaužos. Pagalvojau, kad tai normalu užku-
lisiams. Dairydamasis staiga palei tą raudoną užuolaidą 
išvystu didžiulį, veik dviejų metrų skersmens, katilą. Po 
katilu dega laužas, o jame iš lėto kunkuliuoja kažkoks 
viralas, kurį kartkartėmis milžiniška mente maišo ant 
kopėtėlių pasilypėjęs toks mažas mormoniukas. Jo gerai 
įžvelgti negaliu, nes jį dengia senų baldų ir kitokio šlamš-
to šešėlis. Kažkodėl man pasidaro aišku, kad tai – mor-
monų ruošiama Komunija... Pažvelgiu į to puodo turinį – 
panašu į raugintų kopūstų sriubą, tik ji man pasirodė kiek 
pašvinkusi. Įsistebeilijęs atidžiau, išvydau nuo maišymo į 
paviršių išplaukiančias žmogaus išmatas... Pasišlykštėjęs 

Josephas Smithas dervuojamas ir plunksnuojamas

Josepho Smitho mirtis
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atšokau ir paskutinę akimirką matau, kad tame dvokale 
iškyla dar ir kruvinos žmonių kūnų dalys... Mane apima 
siaubas ir aš pabundu...

Mormonai tradiciškai vertina magiją, yra prietaringi 
ir galas žino, kokiom dar mistinėm priemonėm remda-
miesi per pirmą vizitą, dar prieš sėsdami prie stalo, man-
dagiai pasiteiravo būtent apie sapną – ką aš sapnavęs 
naktį po apsilankymo jų pamaldose? Sutrikau. Pamela-
vau, kad nieko, kad nepamenu... Mačiau – nepatikėjo, ir 
stebėjausi – kokiu gi pagrindu? Tačiau tada taip ir liko. 
Gal kad žmona neleido per plačiai išsiplėsti – ragino sėsti 
svečius prie stalo.

Ir buvau tikras, kad daugiau prie to klausimo mor-
moniukai nebegrįš. Tačiau klydau. Lankydamiesi antrą 
kartą, jie buvo dar ryžtingesni ir jau nebeatlyžo: tai pri-
simink, ką sapnavęs!.. Tu būtinai turėjai kažką susapnuo-
ti – Šventoji Dvasia visada suteikia savo malonę naujai 
apsilankiusiems mūsų pamaldose ir jie visada mums 
papasakoja savo patirtį. Visiškai sutrikau ir suglumau – 
jie mane, ko gero, kiaurai mato ir supranta, kad meluo-
ju. Man tai netgi priminė epizodą iš kadaise vaikystėje 
skaitytos lietuviškų pasakų knygos Nė	 velnio	 nebijau. 
Ten vienoje pasakoje mergaitė naktį kapinėse matė savo 
jaunikį (jis iš tiesų buvo velnias), graužiantį iš kapo išsi-
trauktą lavoną... Persigandusi parbėgo namo, o anas irgi 
pardūmęs kamantinėjo: ką matei kapinėse? Toji drebėda-
ma: nieko... Nieko nemačiau ir aš – nieko nesapnavau...

Prie stalo šį kartą sėdo nepatenkinti, su aiškiai reiš-
kiamu nepasitikėjimu manimi. Buvo pagrindo... Arba jie 
geri psichologai, arba aš nemoku apsimetinėti, galvojau. 
Jaučiausi tarsi prasikaltęs vaikas, kuriam gėda prisipa-
žinti. Kaip ir praėjusį kartą, padėjo ant stalo Jėzaus port-
retą, kad ir jis kartu dalyvautų sesijoje, ir ėmė pasakoti 
Senojo Testamento istoriją. Tačiau iš karto įsiterpiau, kad 
man Biblija gerai žinoma, kaip ir viskas apie Jėzų Kristų, 
kurį jie taip karštai myli. Taigi, raminau aš juos, nevarki-
te, aiškinkite tiesiai dar ką nors apie Smithą, jūsų religijos 
esminius skirtumus nuo kitų krikščionių, ir jei gaučiau 
Mormono knygą – man informacijos užtektų...

Deja, toks pasiūlymas jiems netiko. Manęs laukia 
dar 5 vakarai – viską turiu iš naujo išgirsti iš jų lūpų. 
Žinios juk religinės, jos tarsi kunigo palaiminimas, ir jis 
tikras tik iš mormonų lūpų! Tokia perspektyva manęs 
netenkino, nemaniau, kad tas kursas bus būtent toks – 
ilga formali, kone apeiginė procedūra. Bet kitaip nebus 
išganymo...

Kaip tik požiūris į išganymą galutinai užbaigė tas 
derybas. Vadinasi, visi mano protėviai pasmerkti, ir visa 
mūsų Katalikų Bažnyčios istorija su kunigais ir popie-
žiais veltui? Visi pragare? – paklausiau. Taip, linktelėjo 
vienas galva, o man beliko atsistoti. Tuo metu tikrai pasi-
jutau tarsi esąs vienas iš tų aršiųjų amerikiečių fermerių 
teisme ir man trūko tik kolto... Kitas mormonas, supra-
tęs, kad reikalai krypsta į fiasko, bandė aiškinti, kad čia 
nesusipratimas, jie ne visai pragare, yra dar kažkokių 
niuansų, bet man užteko ir turimų. Kategoriškai pa-
reiškiau, kad jų paskaitų man daugiau nebereikia. Visgi 
prieš išsiskiriant priminiau jiems jų žadėtą knygą. Pas-
kaitų kurso neišklausiau, tačiau jų pamaldose apsilan-
kiau, o jų reklaminis lapelis jokių kitų sąlygų neskelbė. 

Knygą įteikė. Jutau, duoda su aiškiu sąžinės priekaištu – 
šventą daiktą į nevertas rankas...

Jiems leidžiantis laiptais žemyn, vienas atsisukęs 
reikšmingai ištarė: išeidami iš tavęs mes nusivalome 
ir dulkes nuo savo batų... Žinojau, ką tai reiškia. Jėzus 
taip mokė savo mokinius, siųsdamas į pasaulį: „O kur 
tik žmonės jūsų nepriimtų, išeidami iš to miesto nusi-
kratykite nuo kojų dulkes kaip liudijimą prieš juos.“ (Lk 
9, 5) Tik šiuo atveju gana kazuistinė situacija. Nes taip 
sako krikščionis krikščioniui... (Bent jau mormonai save 
laiko krikščioniais). Pagalvojau – lygiai taip galėčiau 
jiems atsakyti, bet tik numojau ranka – tuščias burnos 
aušinimas. Mormonus galima lyginti su žvejais, o mes, 
pasaulio žmonės – žuvys. Palaimintos, kurios klius į 
Petro tinklus. Lapelis tarsi skelbė – atplaukę ir apsilan-
kę mūsų tinkluose, gausite dovanų slieką... Atplaukiau, 
gavau, bet tinkluose nelikau. Ir čia jau mano reikalas. Te 
valosi savo dulkes.

T E O L O G I N Ė S  S U B T I LY B Ė S
Kalbėti apie mormonų teologiją kebloka. Ji per daug fan-
tastiška, sudėtinga, nenuosekli, nelogiška ir prieštaringa. 
Mormonai yra šiek tiek nevieningi ir teologiniai atskirų 
jų denominacijų vaizdiniai skiriasi. Šiaip mormonai ver-
tinami ne vien kaip religinė, bet jau kaip atskira kultūri-
nė bendruomenė, turinti ir savo folklorą. Tačiau bendra 
opinija – frazė mormon	tales (mormonų pasakos) reiškia 
tuščius plepalus ir išgalvotas nesąmones. Kadangi savo 
pasakomis mormonai tiki, suteikdami joms religinio 
autentiškumo, yra tapę dar ir gerokai prietaringais. Ap-
skritai pasakojamajame folklore gausu simbolių, o mor-
moniškas folkloras atviras, be jokių simbolių. Viena kita 
mormoniškų pasakų detalė gali pasirodyti kaip gilesnė 
būties įžvalga, tačiau bet kokiu atveju viskas lieka pa-
skandinta bendrame jų teologijos liūne.

Pasak Smitho, žydai ir krikščionys, nesuprasdami 
tikrojo Dievo, savaip iškraipė Šventąjį Raštą, todėl Smit-
has ėmęsis savaip perrašyti visą Bibliją, išmesdamas tai, 
kas ten netiesa ir prikergdamas, kas teisinga... Dangiškas 
tiesas jis gavęs iš paties Dievo, reikšmingas korekcijas 
Smithui teikė ir jam apsireiškęs Mozė. Deja tik, Dievas 
neapsaugojo Smitho nuo žūties ir darbas liko nebaigtas. 
Mormoniška Biblija baigta ir išleista jau mūsų laikais. 
Esminis skirtumas ten – transcendencijos traktavimas.

Jėzaus teologiją galima vertinti kaip žmogaus pers-
pektyvą į nežinomos transcendencijos erdvę, o Smitho 
teologija tėra viso labo kitos planetos – gal jis tarėsi šitaip 
atliepiantis to meto mokslinį progresą (yra nustatyta, 
kad Smithas tikėjo žmones gyvenant Mėnulyje). Pavyz-
džiui, Jėzus kalbėjo apie teisiuosius, kurie, priklausomai 
nuo savo nuopelnų, gaus valdyti penkis ar visą dešimtį 
miestų. Jėzus pabrėžęs, kad jis kalba tik palyginimais, ir 
čia tenka sutikti, kad išreikšti transcendenciją konkre-
čiais įvaizdžiais, ko gero, neįmanoma. Tik ne Smithui. 
Jėzus neva turėjęs minty kitas planetas, tik to meto as-
tronominės žinios neleidusios jam kalbėti atvirai – niekas 
nebūtų jo supratęs.

Pradėti aiškinti mormonų teologiją derėtų nuo pa-
ties Dievo sąvokos. Irgi Trejybė, bet kitaip traktuojama. 
Tai trys atskiri vyriškos lyties asmenys, turintys konkretų 
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fizinį kūną, kuris yra dangiškas, sudvasintas ir didesnių 
galimybių. Tėvas ir Sūnus yra perėję žemišką gyveni-
mą – buvę žmonėmis su fiziniu kūnu, kaip kad mes esa-
me dabar, o Šventoji Dvasia – ne. Ji yra toks vyras, kuris 
turi tik dangišką kūną be žemiško įsikūnijimo.

Taigi, Dievas Tėvas pats kadaise kažkurioje žemės 
tipo planetoje gyvenęs kaip žmogus ir už gerą, teisin-
gą elgesį tapęs dievu – t. y. įgijęs nemirtingą dangišką-
jį kūną. Tokių dievų Visatoje yra be galo daug. Visi jie 
pereina žemiško tipo planetų egzistenciją ir po mirties 
transformuojasi į dangiško kūno dievus. Būdami tokie, 
jau gyvena dangiškose planetose (reikia suprasti, be jo-
kių gamtos kataklizmų) ir įgauna galimybę kurti nau-
ją planetą ar kelias – būsimų žmonių buveines. Dievai 
kiekvienas savo planetose turi moterų, kurios prigimdo 
vaikų, kurie yra ne kas kita, kaip angelai. Jie ir įsikūnija 
kaip žmonės, o po mirties grįžta į buvusį būvį. T. y. žmo-
nės dauginasi trumpindami dangaus angelų eilę. Savo 
dangiškoje planetoje dievas yra vienintelis ir absoliutus 
šeimininkas ir atitinkamai rašytinas jau didžiąja raide – 
Dievas! Arba Dievas Tėvas.

Planetos planetomis, tačiau religinis korektiškumas 
įpareigoja operuoti ir dangaus bei pragaro sąvokomis. 
Smithas skelbė esant tris dangus, remdamasis šv. Pau-
liaus teigimu, kad buvęs nugabentas į trečiąjį dangų. 
Tai yra aukščiausiasis – egzaltuotas dangus, mūsų Die-
vo Tėvo planeta. Ten nukeliauja visi mormonai po tam 
tikrų pašventinimo apeigų savo šventyklose. Antrajame 
danguje šiaip dori žmonės, krikščionys bei visokie netikę 
mormonai – apleidę bažnytines apeigas ir pan. O jau pir-
majame danguje – įvairiausi nusidėjėliai ir nusikaltėliai: 
paleistuviai, melagiai, vagys, plėšikai, žmogžudžiai ir 
t. t. Už tų planetų – pragaro tamsybės, kurias astronomiš-
ku nuoseklumu turėtume įvardyti kosmoso vakuumu.

Pirmasis dangus kartais įvardijamas pragaru, ku-
riame kančių lygis irgi traktuojamas nevienodai, bet iš 
esmės galima lyginti su vienuolių cele arba su senovės 
izraelitų pomirtiniu šeolu – niūria šešėlių buveine. Ir svar-
biausia – ta buveinė laikina! Ten žmonės turi apsčiai laiko 
apsigalvoti ir pagaliau priimti mormonizmą! Maždaug 
tokiu principu mormonai komponuoja į savo kosmologi-
ją Biblijoje minimą pomirtinę tūkstantmetę karalystę. Tuo 
metu tuos žemesniuosius dangus – planetas aplankys 
pomirtiniai mormonų misionieriai. Kelias į aukščiausiąjį 
egzaltuotą dangų bus atviras, ir tik sąmoningai atsisakiu-
sieji mormoniško krikšto pražus jau amžiams. Tai pražū-
ties sūnūs – bus ištėkšti į pragariškas kosmoso tamsybės, 
kur galės blaškytis kartu su šėtonu ir jo angelais...

Čia jau prieiname prie šėtono supratimo ir jo vertini-
mo. Kartu tai ir žmonių gyvenimo Žemės planetoje isto-
rija. Šio scenarijaus preliudas yra toks. Dievas, prieš kur-
damas Žemę, surinko savo angelų (savo vaikų) tarybą. 
Buvo iškelti du pasiūlymai. Pirmagimio Jėzaus ir antrojo 
sūnaus – Liuciferio. Jėzus pasiūlė, kad visi čia esantys an-
gelai, kuriuos pagimdė Dievo žmonos, turi būti išbandy-
ti ir tai vyks jiems tapus žmonėmis Žemės planetoje. Nes 
kai kurie angelai tėra verti pragariškų tamsybių. Iš kur 
toks Jėzaus verdiktas, nėra labai aišku, tačiau pasidarė 
aišku vėliau, kai pirmoji žmonių pora, šėtono gundoma, 
nusidėjo. Vienintelis absoliučiai teisus ir tobulas Dievo 

vaikas Jėzus vėliau visus tuos puolusius žmones – ange-
lus – didvyriškai išgelbės savo atperkamąja auka.

Tam pasipriešino Liuciferis, teigdamas, kad tobulo 
Dievo vaikai turi būti irgi atitinkamai tobuli ir jokio iš-
bandymo čia nereikia. Pagyventų sau žemėje kaip žmo-
nės komandiruotėje ir sugrįžtų visi sveiki atgal į dangų. 
Tačiau tai daro žemišką egzistenciją beprasmę ir todėl 
buvo nubalsuota už Jėzaus siūlymą – t. y. už galimy-
bę įrodyti savo tobulumą. Vėlesnis įvykių scenarijus 
parodė, kad toks nubalsavimas išreiškė ne ką kita, kaip 
arogantišką pasipūtimą – pasitikėjimą savo teisumu, ku-
ris taip ir nepasitvirtino (visi žmonės yra nusidedantys). 
Tad ir išvada – visi angelai parodė savo nevertumą grįžti 
į dangų pasirinkdami būtent Jėzaus siūlytą scenarijų...

Liuciferis ir jo poziciją palaikiusieji angelai atsisakė 
paklusti tokiam sprendimui ir sukilo. Kovą jie pralošė ir 
buvo nutrenkti į tamsybes. Liuciferis (šviesą nešantysis) 
virto šėtonu (prieštarautoju) be galimybės kada nors įsi-
kūnyti žemėje paprasto žmogaus kūno pavidalu – taigi, 
be galimybės sugrįžti į dangų. Fiziologiniu atžvilgiu šė-
tonas likęs Šventosios Dvasios analogu – vien dvasiško, 
efemeriško kūno. Šalia danguje kovojusių angelų buvo 
ir abejingųjų, kurie tik stebėjo kovą, tikėdamiesi vėliau 
prisijungti prie laimėjusiųjų... Tačiau Jėzaus kariauna lai-
mėjo taip staigiai, kad tie žiopsotojai nespėjo susiorien-
tuoti. Ir liko nubausti – jie gimė žemėje tamsiaodžiais, 
gyvenime jiems tekę sunkiau – ilgą laiką net mormonų 
terpėje užėmė žemiausias pozicijas, negalėjo tapti mor-
monų dvasininkais.

Garbė tapti pirmąja žmonių pora buvo suteikta ark-
angelui Mykolui, vadovavusiam kovai prieš Liuciferį, ir 
Mykolo žmonai, kurios angeliško vardo mormonai ne-
pateikia. Tie angelai tapo Adomu ir Ieva ir apsigyveno 
rojuje, kuris, pasak Smitho, buvo dabartinės JAV Misūrio 
valstijos teritorijoje. Būtent iš tos valstijos aplinkos vėliau 
kilo ir plito po pasaulį žmonija. Liuciferis – jau šėtonas – 
sugundo Ievą paragauti uždrausto vaisiaus, taip įtvirtin-
damas angelų žemiškos egzistencijos prasmę. Nežinia, ar 
kelia mormonai klausimą, kodėl šėtonas gundė? Tai juk 
buvo ne jo idėja, o Jėzaus. Sakytume, tegul pats Jėzus 
sau tada ir gundo...

Krikščionių teologijoje Jėzus Kristus savo misija – 
kančia ir mirtimi – atperka prigimtinę žmonių nuodė-
mę (Adomo ir Ievos prasižengimą rojuje) ir kartu toliau 
įvykdomas nuodėmes, kurios laikomos rojaus prasižen-
gimo pasekme. Ta atpirkimo malonė įgyjama per krikštą 
(Bažnyčia čia savo veikla – krikšto suteikimu – išbaigia 
Jėzaus darbą, be jos Jėzaus misija prarandanti prasmę). 
Atitinkamai žmogus, miręs be krikšto, lieka ir be atpirki-
mo malonės, net jeigu tai būtų ir kūdikis. Čia mormonų 
teologija irgi gerokai skiriasi. Jie nepripažįsta prigimtinės 
nuodėmės ir Adomo su Ieva įvykdytas aktas nelaikomas 
paveldima nuodėme. Tai tik tarsi vartų atvėrimas žemiš-
kajai egzistencijai, kur tolesnį žmogaus gyvenimą nule-
mia jo darbai. Ir jų Jėzus atpirkęs tik žmonių vykdomas 
konkrečias nuodėmes. Logiškiau būtų mormonams tada 
iš viso atmesti rojaus istoriją, nes tas Adomo ir Ievos pra-
sižengimas vis vien išreiškia idėją, kad žmonės įžengia į 
gyvenimą per nuodėmę. Mormonai čia tiesiog bando de-
rinti tradicinius religinius vaizdinius su savo pasakomis.
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Atrodytų, kad angelai, žinodami reikalo esmę, ne-
turėtų elgtis žemėje kaip nors nuodėmingai ir apsieiti be 
Atpirkėjo. Tačiau tada ir gimimas žmogumi nebeturėtų 
prasmės. Situacija išsprendžiama tuo, kad žmogus savo 
buvusio angeliško būvio neprisimena, o tolesnis žemiškas 
būvis atskleidžia angelo vertę – visi žmonės nusidėjėliai 
ir jiems reikia atperkamosios Jėzaus aukos. Vis dėlto kaip 
tik čia mormonai palieka erdvės ir gėrio egzistencijai – kai 
kurie angelai yra geri ir jiems, gyvenant žemėje, krikšto 
nereikia. Tai tiesiog – vaikai! Mormonai nekrikštija vai-
kų iki jiems sueina aštuoneri metai. Šis amžiaus statusas 
paremiamas Senojo Testamento reikalavimu žydams api-
pjaustyti berniukus aštuntą dieną po gimimo. Neva žydai 
turėję simbolinę dienų skaičiaus apeigą, kurios prasmės 
nesupratę... Taigi, vaikas iki aštuonerių metų yra tyras 
angelas, tačiau po aštuonerių tampa nebevertas aukščiau-
siojo dangaus ir mormonai skuba jį krikštyti.

Palaimintąjį aštuonerių metų reglamentą Smithas 
teigė tik mormonų vaikams, kitų vaikų nekaltumo statu-
sas imtas teigti vėliau, nors tokia tolerantiška kitatikiams 
pozicija nėra tiesiogiai išreikšta. Čia tik svarbu akcen-
tuoti vieną iš ryškesnių mormonų teologijos prieštara-
vimų – teigiama, kad mirę maži vaikai keliauja dangun 
dėl to, kad jie yra atpirkti Jėzaus kančios ir mirties, tačiau 
kartu mormonai neigia prigimtinę nuodėmę...

Be abejo, kyla klausimas, pagal kokį egzistencinį mo-
delį vystėsi paties Dievo Tėvo būtis? Ar jis savo ruožtu 
turėjo žemiškus tėvus? Tas pats ir apie visus kitus miria-
dus dievų Visatoje: kas atsirado pirma – višta ar kiaušinis 
(dievai ar žmonės)?.. Ir pagal kokį egzistencinį scenarijų 
tie dievai grįžo iš žemiškų planetų į dangiškas: pagal 
liuciferišką – be jokių kliūčių, ar pagal Jėzaus – per Nuo-
puolį ir Atpirkimą? Jeigu per Nuopuolį, tai kas tada Die-
vui Tėvui ir kitiems dievams galėjo įvykdyti Atpirkimą? 
Logiškai tariant, gal – tobuliausias iš gimusių angelų?

Mormonai teigia, kad mūsų Dievo Tėvo vardas dan-
guje yra Elohim, o jo tobulasis sūnus danguje vardu Jahvė. 
Žemėje įsikūnijęs Jahvė vadinamas Mesiju Jėzumi. Tačiau 
buvo svarstoma ir idėja, kad įsikūnijęs Jahvė – tai Adomas. 
Pastaroji koncepcija buvo atmesta, įvertinta kaip erezija.

Šiuo metu Dievas Elohim, rodos, panėšėja į žmonių 
suvokiamą apibendrintą Dievą – jis tik vienas visa ko, 
visų dievų ir žmonių kūrėjas, o jo laikinas tapimas žmo-
gumi kadaise buvo tik visokios kūrybos preliudija. Čia 
jau gal daugiau filosofijos nei religijos, tačiau bet kokiu 
atveju tai grynos spekuliacijos, kurioms vargu bau bus 
galas. Iškeliant Dievą Elohim Visatos valdovu, atitinka-
mai ir Jahvė-Jėzus tampa amžinai kenčiančiu ir mirštan-
čiu visų kitų Visatos planetų Gelbėtoju...

Įdomus yra Jėzaus motinos Marijos traktavimas. 
Kaip ji tapo nėščia nuo Dievo Tėvo – neaiškinama (t. y. 
jų teologai vis dar aiškinasi), tačiau teigiama, kad po 
mirties ji sugrįžusi į dangų jau kaip Dievo Tėvo žmona 
ir papildė jo haremą... Tai, kad Marija, būdama iki gi-
mimo angelu – t. y. Dievo Tėvo dukra, o dabar tapusi 
Dievo Tėvo žmona, mormonų nejaudina, nes incestą jie 
tradiciškai laiko normaliu dalyku, bent jau ten – kažkur 
danguose... Dar kita koncepcija teigia, kad Dievas Tėvas 
turi ne daug žmonų, o tik vieną, ir tai ne Marija, o vadi-
namoji Visatos Motina. Tai susiję su poligamijos atsisa-

kymu – mormonai buvo priversti tai padaryti federalinės 
JAV valdžios spaudimu.

Mormonai nekvestionuoja nei Smitho Biblijos taisy-
mų, nei juo labiau kitų jo rašinių, o stengiasi kaip nors 
racionaliai pagrįsti kiekvieną frazę. Mormonų teologai 
nuolat tuo ir užsiėmę – veda konferencijas, diskusijas, 
rašo disertacijas, ieško tiesų ir sunku tiksliai pasakyti, 
ties kuo apsistota konkrečiai šiuo metu.

Pagrindinė mormoniškos teologijos idėja yra ta, kad 
Dievas pirma gimdo vaikus danguje – tai angelai, kurie 
vėl turi gimti žemėje kūnišku pavidalu, kur patirs išban-
dymą – gyventi be nuodėmės arba nuodėmingai. Nuo-
dėminguosius gelbsti tik mormonų krikštas, kurį galima 
bus priimti net ir po mirties. Toks švelnus pomirtinės bū-
ties traktavimas mormonizmo formavimosi laiku lėmė 
mormonų skaičiaus augimą, nes publikai tiko galimybė 
gyventi laisvai, be didesnės baimės dėl atsakomybės už 
savo darbus.

Galima būtų pamanyti, kad Smithas siekė savaip išsi-
aiškinti krikščionių religijos paslaptis. Tik sunku atsikra-
tyti pajautos, kad jo teologijoje suformuotas karikatūrinis 
Dievo, Jėzaus ir angelų paveikslas. Jėzus čia tarsi kartu 
sadistas ir mazochistas, savo kompleksą dangstantis aro-
gantišku nihilizmu kitų Dievo vaikų – angelų atžvilgiu. 
Vienintelis teigiamas dangaus personažas yra Liuciferis, 
linkintis žmonėms šviesos, gėrio ir meilės. Tačiau jis kovą 
pralošęs, nutrenktas, apšmeižtas. Rinktis tiesą darosi pa-
našu kaip ir graikų Prometėjo atveju – amžinos kančios 
dėka... Kas gi sąmoningai žengs tokiu keliu? Geriau jau 
rinktis už viską atkentėjusio Jėzaus kelią, Evangelijoje 
išsakytą žodžiais: Mano	jungas	švelnus,	mano	našta	lengva 
(Mt 11, 30). Išvada čia tik viena – Smithas išsityčiojo iš 
krikščionių religijos. Jo kurta dangaus teologija atsklei-
džia jo paties charakterio gelmes ir žemiškąsias aspi-
racijas, kurios žinomos iš jo gyvenimo. Akivaizdu, kad 
Smithui bus užkliuvusi krikščionybės teikiama skaisti 
dangiškos egzistencijos perspektyva. Jam tai tikrai netiko.

M O R M O N I Z M O  G E L M Ė S
Mirusiųjų	 krikštas
Kaip ir visos religinės grupuotės, mormonai suinteresuo-
ti didinti savo narių skaičių. Misionierystė yra pagrindi-
nė jų veiklos rūšis, tačiau mormonai susirūpinę ne tiktai 
gyvais žmonėmis, bet ir mirusiaisiais. Svetimus jiems 
mirusiuosius jie „apiformina“, sakytume, neakivaizdi-
niu principu. Tai vadinamasis mirusiųjų krikštas, arba 
tikslesne formuluote – krikštijimasis už mirusiuosius 
(baptism	 for	 the	 dead). Tai nėra mormonų išgalvojimas, 
užuominų apie tokį krikštijimąsi yra Pauliaus laiške bei 
kai kurių ankstyvųjų krikščionių raštuose. Tai galėjo būti 
fanatiškos baimės sukeltas rūpestis dėl savo mirusių ne-
krikštytų artimųjų, bet ilgainiui, krikščionių Bažnyčiai 
įsigalint, tokių nekrikštų nebelikę ir, nespėjusi deramai 
įsišaknyti, tradicija užgeso. Tačiau savitai ją atgaivino 
mormonai – tariasi atlieką meilės ir gailestingumo aktą. 
Juk nekalti žmonės, kad numirė taip ir nesutikę gyveni-
me mormono – tenka ir dera juos gelbėti.

Norint apkrikštyti mirusįjį, reikia žinoti jo vardą, o 
buvęs velionio tikėjimas ar darbai mormonams nesvar-
bu. Jiems rūpi tik iškapstyti kuo daugiau vardų. Mor-
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monai čia remiasi Šventraštyje minima gyvenimo knyga: 
„Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, buvo 
įmestas į ugnies ežerą.“ (Apr 20, 15) Ten turima omeny 
mistinė ir gal labiau simbolinė dangaus knyga, tačiau, 
pasirodo, jos įkūnijimas yra jau dabar, žemėje – mormo-
nų terpėje.

Solt Leik Sityje mormonai turi didžiausią pasaulyje 
Šeimos istorijos biblioteką, kurioje sukaupti žmonių ge-
nealoginiai duomenys. Didesniais ar mažesniais šeimos 
istorijos centrais jie apraizgę visą planetą – turi tokių per 
3000. Pati didžiausia genealoginė saugykla yra netoli Solt 
Leik Sičio milžiniškoje granito uoloje. Šeši didžiuliai var-
tai veda į iškaltus tunelius ir sales – tai tikros vardų kata-
kombos. Medžiaga ten tiekiama iš viso pasaulio archyvų, 
metrikacijų biurų, senovinių ir esamų bažnytinių krikšto 
knygų ir t. t. Sukaupta per 2 milijonus mikrofilmų ritinių 
ir nesuskaičiuojamos krūvos dokumentų. Teigiama, kad 
ten „ilsisi“ daugiau nei 2 milijardai vardų... Grūda jie į tas 
uolų katakombas ir telefonų knygas – kokias tik iškaps-
to. Kol kas absoliuti dauguma tų žmonių gyvi, betgi ne 
amžini. Numirs kada nors ateityje – bus darbo mormonų 
palikuoniams. Paskutiniame Teisme Dievui bus svarbu 
sužinoti vardą, o be vardo žmogaus kaip ir nėra – kaipgi 
išganysi? Kitaip sakant, žmogus vienaip ar kitaip, gyvas 
ar miręs, turi būti paliestas mormoniško „apiforminimo“.

Mormonai čia itin rūpestingi – jie įvykdę pomirtinį 
krikštą kone visiems žymiems asmenims, pavyzdžiui, 
su patriotiniu pasididžiavimu skelbia visų buvusių JAV 
prezidentų apkrikštijimą... Pasauliui įžūlus pasirodė po-
mirtinis Popiežiaus Jono Pauliaus II apkrikštijimas. Į 
priekaištą, kaip jie drįsta kėsintis į garbingų žmonių ego, 
mormonai atšauna, kad tas krikštas nėra privalomas, mi-
rusysis aname pasaulyje gali to krikšto ir nepriimti, jeigu 
savo valia pasirenka pragaro tamsybes. Tad mormonai 
čia nieko neprievartaujantys ir jokių teisių nepažeidžian-
tys. Visišku akibrokštu tapo Adolfo Hitlerio ir kartu ho-
lokausto aukų mormoniškas apkrikštijimas. Kilus dėl to 
skandalui, mormonai ėmėsi įvairių suktų išvedžiojimų ir 
net to krikšto neigimo, bet nelabai sėkmingai. Mormonai 
nelinkę konfliktuoti su pasauliu, tačiau pagal galimybes 
laikosi savo principų, o išsisukinėjimu ir insinuacijomis 
jiems lygių pasaulyje, ko gero, nėra.

Čia kiltų toks logiškas klausimas: jeigu misijas mor-
monai žada tęsti ir po mirties, kam tada taip susirūpinus 
griebtis mirusiųjų jau dabar? Tokiai iš pirmo žvilgsnio 
painiai situacijai tinka lakoniška frazė – ieškok moters 
(cherchez	la	femme). Kai kurie mormonų istorijos aspektai 
leidžia teigti buvus erotinio akstino inspiracijų. Jeigu tū-
lam mormonui tenka daug žmonų, neišvengiamai lieka 
nuskriaustųjų, kuriems nebelikę nė vienos. Štai ir keliauk 
į archyvus ar kapines rinktis sau žmonų būsimam gyve-
nimui... Tokį interesą buvus skelbia mormonų specifinis 
dabartinis mirusiųjų apkrikštijimo akcentas – kad vyrai 
rankiotų tik vyriškus vardus, o moterys – moteriškus. 
Tai ne kas kita, kaip ankstesnio buvusio skirtingų lyčių 
reglamento korekcija. Vyrai krikštijosi vietoj mirusių mo-
terų su intencija, kad jos papildys būsimąjį jų haremą. 
Atitinkamai vyrus krikštyti derėjo moterims, tik gal jau 
be specifinio intereso. Bet kokiu atveju kalbama apie teo-
logines insinuacijas, kurios nuolat koreguojamos ir šiuo 

metu įvairios mormonų denominacijos mirusiųjų krikšto 
praktiką vertina gana skirtingai.

Mormonai turi būti išlandžioję ir visokias kapines ir 
dėl to juos bandoma lyginti net su satanistais. Nežinia, 
kuo ten užsiimtų pastarieji, o mormonai, vedami kilnių 
tikslų – kopijuodami antkapių užrašus – gelbsti sielas. 
Tačiau vis vien dvelkia kažkaip nejaukiai. Daugeliu 
atveju tai kėsinimasis į dvasinę likusių gyvų artimųjų 
erdvę – pasigrobs koks mormonas tavo mirusią moti-
ną, seserį, žmoną, dukrą į savo pomirtinį haremą... Tarsi 
kokia dvasinė nekrofilija. Daugeliu atveju užsienio kal-
bomis iškalti vardai ant antkapių mormonui nėra aiškūs 
lyties atžvilgiu – kur ten guli vyro, kur moters palaikai. 
Betgi varyk visus iš eilės – danguje išsiaiškinsim... Per 
daug sielų nebus, o tik daugiau visuotinio džiaugsmo 
mormoniškos amžinybės palaimoje.

Mirusiųjų krikštas savo esme panaikina savaimi-
nę žmonijos egzistencinę prasmę. Svarbu tik formalus 
kultinis mormono prisilietimas. Tai tarsi atlieptų krikš-
čioniškąją savęs išsižadėjimo vardan Dievo poziciją, tik 
link Dievo čia žengiama pagal perfrazuotą Šventų Mišių 
formulę – per	jį,	su	juo	ir	jame... – per mormoną... Priim-
damas mormoną, tu tiesiog išsižadi savęs.

Atpirkimas	 krauju
Esant tokiai teologinei mormoniško krikšto traktuotei, 
religinių veiksmų scenarijus nusidriekia ir toliau – žmo-
gus juk mąstanti būtybė... Jeigu mirusiajam mormoniš-
kas krikštas yra gerai, o gyvajam tokio krikšto atsisa-
kymas yra blogai – tai tam gyvajam geriau būtų vietoje 
numirti... Kadangi vargu kas sutiks savo noru mirti, čia 
irgi teikiama mormoniška pagalba. Tai vadinamasis At-
pirkimas krauju (Blood	Atonement)!

Pagal šią doktriną žmogus gali padaryti tokių baisių 
nuodėmių, kad Jėzaus atperkamosios aukos čia nebeuž-

Antrasis mormonų prezidentas Birghamas Youngas
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teks ir reikia paties kaltininko kraują pralieti žemėn – 
kaip auką už jo darbus. Tokiais darbais laikomi žmog-
žudystė, vagystė, svetimavimas ir svarbiausia – apostazė 
(atsimetimas nuo mormonų religijos). Atpirkimo krauju 
doktriną išvystė Smitho sekėjai remdamiesi jo sukurpta 
formuluote krauju	už	kraują (blood	for	blood). Pagal ją žu-
dikas turi būti ne pakariamas, o sušaudomas arba jam 
nukertama galva – svarbu, kad būtų pralieta kraujo že-
mėn. Šia prasme mormonai dedasi drąsiais, mirti nebi-
jančiais kariais, nes, gavę kulką, jie pralieja savo nekaltą 
kraują, kaip kad ir Jėzus.

Smithas pabrėžė, kad pirmiausia mirties bausmės 
yra vertas kiekvienas, kuris nužudo mormonų vaiką, 
nesulaukusį aštuonerių metų. Nes tai nekalto, dangaus 
verto angelo nužudymas. Be abejo, tai jautri teisingumo 
siekio apraiška, tačiau, vertinant pagal mormonišką teo-
logiją, išeitų, kad vaiko nužudymas – pozityvus aktas. 
Nes tai – tik tobulo angeliško statuso įtvirtinimas. Vai-
kas – angelas siunčiamas atgal tiesiai į egzaltuotąjį dan-
gų! Jeigu visi žmonės būtų geri ir nežudytų vaikų – tai 
tobulų angelų skaičius danguje gerokai sumažėtų... Tad 
teologiškai mormonams darosi nebepateisinama nepri-
imti doktrinos, remiančios visų savo gimstančių vaikų 
išžudymą (šiaip savižudiškų ir kitus žmones žudančių 
sektų buvimas – ne naujiena). Mormonai apsistojo ties 
kitatikių vertinimu.

Žmonės, atsisakę mormonų krikšto, yra įvykdę patį 
didžiausią nusikaltimą sau – pasmerkę save pragaro 
tamsybėms. Ir išganyti juos galima tik suteikiant jiems 
atpirkimo krauju aktą. Šitokios teologinės doktrinos įtvir-
tinimui labiausiai nusipelnė antrasis pagal reikšmę po 
Smitho veikėjas – Brighamas Youngas. Pagal jo mokymą 
kaltininkas turi su džiaugsmu priimti šią mormono jam 
suteikiamą malonę. Šiuo teologiniu pagrindu 1857 metais 
buvo įvykdytos žudynės, žinomos Kalnų pievų slėnio 
skerdynių pavadinimu (The	Mountain	Meadows	massacre).

Per Jutos valstiją vyko persikėlėlių iš kitų Amerikos 
valstijų gurguolė – keliavo į Kaliforniją. Vežimuose – 
vyrai, moterys, vaikai, visoks turtas, įvairūs galvijai... 
Pavargę ir išsekę persikėlėliai pasiprašė mormonų lei-
dimo atsikvėpti jų teritorijoje. Mormonai sutiko, keliau-
tojai džiaugėsi, ir tikrai buvo ko – jie sapnavo būsimą 
Kaliforniją, bet nežinojo, kad mormonai rengia jiems 
dar didesnį džiaugsmą – dangaus karalystę... Į kurią jie 
įžengti galės įgiję atpirkimą savo krauju... Persikėlėliai 
klaidingai tikėjo Kristų ir mormonų akivaizdoje savo 
klaidų neišsižadėjo. Laimė, mormonai gali suteikti jiems 
išganančiąją korekciją.

Įstabu, kad žudymo mormonai ėmėsi ne atvirai, – 
kaip kad mūsų laikų teroristai šaukdami Allach	 akbar! 
(Dievas yra didis!), – o suktai ir klastingai, nes bijojo JAV 
federalinės valdžios bausmės. Tam reikalui mormonai 
įtraukė vietinę indėnų gentį – primeluodami jiems, kad 
persikėlėliai ruošiasi indėnus išnaikinti. Ir apsiėmė indė-
nams pagelbėti – patys persirengę indėnais... Persikėlėlių 
vyrai buvo ginkluoti, tad atakas atmušinėjo. Veikiai indė-
nai pajuto klastą ir atsisakė tęsti kovą, tad mormonams 
beliko patiems užbaigti šią šventą misiją. Įgiję persikė-
lėlių pasitikėjimą – neva atėję į pagalbą – pagal sutartą 
šūkį: „Mormonai, įvykdykite savo pareigą!“ – staiga ėmė 

visus šaudyti ir skersti. Šaudė moteris ir vaikus, šaudė 
bėgantiems į nugaras, pribaiginėjo sužeistuosius. Gyvus 
paliko tik kūdikius ir mažus vaikus, kurie dar nepajė-
gūs visko suprasti ir papasakoti. Buvo išžudyta apie 120 
žmonių. Žuvusiųjų kūnus paskubomis užkasė, galvijus 
pasisavino, o daiktus skubiai pardavė aukcione. Tai buvo 
pagrindinis vadinamojo Jutos karo mūšis. Atvykusi fe-
deralinė kariuomenė užėmė valstiją, o naujai paskirta 
valdžia ėmėsi tų skerdynių tyrimo. Mormonai bandė 
kaltę suversti indėnams, bet nesėkmingai. Tačiau ir val-
džia kaltu pripažino tik vieną iš mormonų vadeivų, gal 
pagal principą, kurį sėkmingai taikė sovietai, – pavienis 
kenksmingas elementas... Jį ir sušaudė. Dar po kiek laiko 
to meto JAV Prezidentas atleido Brighamui Youngui kal-
tes ir šis atgavo valdžią savoje valstijoje. Mormonai dėl 
to mano, kad karą jie iš esmės laimėję ir tuo didžiuojasi. 
Pagaliau prasidėjo jų klestėjimo istorija.

Skerdynių vietoje dabar stovi memorialas su iškal-
tais aukų vardais. Paminklas ten buvo pastatytas praė-
jus vos trejiems metams po to įvykio, bet mormonai jį 
nugriovė, ir tai kartojosi kelis kartus. Šiuo metu memo-
rialas saugomas valstybės įstatymo ir, atrodo, paliktas 
ramybėje.

Kiek konkrečiai mormonai taikė atpirkimą krauju 
saviesiems, nėra labai aišku, tačiau žinoma, kad prakti-
kavo savo teismo procesus slapta nuo oficialios valdžios. 
Šiuo metu šios kraupios doktrinos atsisakyta, ją pripažįs-
ta tik dabartiniai fundamentalistai, ir tik už žmogžudys-
tę. Tačiau apskritai – juridiškai – mirties bausmės Jutos 
valstijoje tebetaikomos iki šiol. Vis dėlto atpirkimo krau-
ju implikacija išlieka – ją išduoda mormonų pastangos 
pasmerktam mirti nusikaltėliui taikyti ne JAV priimtą 
nuodų injekciją ar elektros kėdę, o būtent sušaudymą. 
Internete teko aptikti vieno iš mormonų Bažnyčios lyde-
rių prasitarimą, kad atpirkimo krauju doktrina būtų vyk-
doma ir toliau, jeigu mormonai turėtų absoliučią galią…

M O R M O N A I  I Š  A R Č I AU
Per savo beveik 200 metų istorijos laikotarpį mormonai 
skilo į daugybę smulkių denominacijų, kurios nesutarė 
kai kuriais teologiniais ir etikos klausimais. Mūsų dieno-
mis išlikę vos keliolika mormonų grupuočių. Pagrindinė ir 
gausiausia jų denominacija, išlaikiusi senąjį Smitho teiktą 
įvardijimą, yra jau minėta Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus 
Kristaus Bažnyčia, kurios angliška santrumpa LDS. Jos na-
rių visame pasaulyje yra apie 16 milijonų, tuo tarpu jiems 
giminingos denominacijos narius skaičiuoja tik keliais ar 
keliomis dešimtimis tūkstančių. Savo nariais mormonai 
didžiuojasi. Nors palyginti su katalikais ir protestantais 
jų mažuma, tačiau tai juk jų vertingumo ženklas – jie kaip 
auksas, kaip druska... Pagaliau mormonų pasaulyje beveik 
tiek pat kaip ir žydų. Mormonai čia įžvelgia mistinę pras-
mę: jie – Naujasis Izraelis, tikrieji krikščionys...

Mormonai yra religinė-kultūrinė teokratinio tipo ben-
druomenė, taikanti sau abstraktų Bažnyčios (Church) įvar-
dijimą. Tačiau kultiniai jų pastatai funkcionaliai skiriasi į 
dvi kategorijas: šventyklas ir bažnyčias (šios vadinamos ir 
koplyčiomis). Šventykla – tai Dievo buveinė, ji šventa ir 
joks ne mormonas ten įžengti negali. Čia jie remiasi evan-
geline Jėzaus ištarme: Iš	tiesų,	iš	tiesų	sakau	tau:	kas	negims	
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iš	vandens	ir	Dvasios,	neįeis	į	Dievo	karalystę... (Jn 3, 5). T. y., 
netapęs mormonu, negali įžengti į dangaus karalystę, ir 
kartu tai reiškia, kad mormonams dangus jau nusileidęs į 
žemę – tai jų šventykla. Ten vyksta svarbiausios – sakrali-
nių ritualų apeigos, o bažnyčios skirtos mažiau reikšmin-
gai buitinei religinei praktikai. Skirtingai nuo šventyklų į 
mormonų bažnyčias svetimšaliai įleidžiami.

Aukščiausia valdžia LDS Bažnyčioje yra vadinamoji 
Pirmoji Prezidentūra (First	Presidency). Ji sudaryta pagal 
aliuziją į Švč. Trejybę – Prezidentas su dviem savo pata-
rėjais. Juos supa 12 mormonų apaštalų. Toliau slenkant 
žemyn – vadinamoji 70-ties prezidencija (taigi, viskas 
pagal biblinius skaičius), dar toliau jau panašiai kaip ir 
krikščionių bažnyčiose – vyskupai, kunigai ir įvairios 
pagalbinės tarnybos, kurios nariai įvardijami broliais ir 
seserimis. Dvasines pareigas užima tik vyrai ir jos ski-
riamos iki gyvos galvos. Numirus Prezidentui, jo vietą 
užima vienas iš patarėjų, o į patarėjo vietą stoja vienas 
iš 12 apaštalų. Tokia specifinė rotacija – nuo žemesnio 
rango į aukštesnį – paremta teologiniu įvaizdžiu apie 
pomirtinį žmonių perėjimą iš žemesnių dangaus sferų 
(planetų) į aukštesnes.

Beveik visų mormonų šventyklų bokštų viršūnės 
yra špiliai, šiuolaikinėse dažnai aukštyn ištempti tarsi 
smaigai. Vienas smaigas išreiškia aukščiausio laipsnio 
Melchizedeko kunigystę, du smaigai – Melchizedeko ir 
Aarono kunigystes. Trys pagrindinės jų šventovės Solt 
Leik Sityje trys fasadiniai smaigai atspindi mormonų 
dvasinės valdžios struktūrą – Prezidentą su dviem pa-
tarėjais, nes jie toje šventykloje yra patys aukščiausieji. 
Jeigu šventyklą puošia daugiau smaigų, jie gali išreikš-
ti likusius apaštalus arba kokią kitą teologinę prasmę. 
Aukščiausio smaigo viršūnę puošia angelo Moronijaus 
statula, nors pasitaiko ir išimčių – vien plikas smaigas. 
Solt Leik Sičio šventyklos angelas yra 3,7 m aukščio, pa-
dengtas gryno aukso plokštėmis ir sveria gerokai per 
toną. Paprastos mormonų bažnyčios visada kuklesnės.

Taigi, mormonai išsiskiria itin aukštomis dvasinėmis 
pretenzijomis. Ir net jų apsistojimas prie itin druskingo 
Didžiojo Druskos ežero Jutos valstijoje, ko gero, mistiniu 
būdu sutapo su Jėzaus ištarme: „Jūs žemės druska <...> 
Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris 
pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio ži-
burio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra 
namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdo-
je, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą 
danguje.“ (Mt 5, 13–16). Ir mormonų pastangos čia įsta-
bios – prie to ežero įkurtas Solt Leik Sičio miestas teisėtai 
vertinamas kaip vientisa didžiulė Bažnyčia.

Solt Leik Sitis pirmiausia yra, ko gero, švariausias 
miestas pasaulyje. Mormonai iš kailio neriasi tvarkyda-
mi ir švarindami savo aplinką. Jų gatvės ir aikštės kaip 
išlaižytos, patys mormonai visada tvarkingai apsirengę. 
Šventyklos aikštė papuošta skulptūromis, įkūnijančio-
mis Smitho  vizijas bei eilinių mormonų kasdienio džiu-
gaus gyvenimo akimirkas. Taip pat pastatytas didingas 
monumentas Brighamui Youngui.

Greta Šventyklos yra didžiulė, apie 7000 sėdimų 
vietų turinti posėdžių, susirinkimų ir koncertų salė, va-
dinama mormonų Tabernakuliu (biblinis Tabernakulis – 

tai Mozės kilnojamoji Palapinė arba Padangtė, – šven-
tų švenčiausioji vieta, nes ten buvo saugoma Sandoros 
Skrynia su 10 Dievo įsakymų). Didžiuojamasi Taberna-
kulyje įrengtais vienais didžiausių pasaulyje vargonais, 
garsiu visoje Amerikoje 360 narių mormonų choru ir ne 
mažiau žymiu Jutos simfoniniu orkestru.

Aktyvūs mormonai ir sporte, ypač vertina visokias 
šaudymo varžybas. Pagrindinė mormono įvaizdžio de-
talė yra jo turimas šaunamasis ginklas. Mormonai juos 
itin vertina, tarsi gyventų senovės kovų nuotaikomis ir 
visada būtų pasirengę apginti savo religiją. Turėti ginklą 
mormonui – kone neoficiali pareiga, nors šia prasme jie 
nesiskiria nuo paprastų amerikiečių. Gyventi kaubojiška 
praeities dvasia yra gana populiaru. Šiek tiek utriruo-
jant – kiekvienas susipratęs amerikietis miega po pagalve 
pasikišęs pistoletą...

Kasdienis mormonų gyvenimas vėlgi organizuoja-
mas pagal jų teologiją – ne laikytis kaip nors asketiškai 
ar kukliai, bet visur ir visada pirmauti! Nes jų Dievas 
reikalauja ne tik veistis ir daugintis, bet ir maksimaliai 
išnaudoti turimus gabumus – tai tiesiog kelias, vedantis 
į egzaltuotą jų dangų.

Per didelis mormonų perfekcionizmas nejučia perša 
tam tikrą atoveiksmio mintį – primena Jėzaus priekaiš-
tą dėl pastangų plauti taurės išorę ar puošti karstus, kai 
„...viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų“ 
(Mt 23, 27). Tačiau mormonai rūpinasi ir savo dvasine 
būsena – jie visada mandagūs, paslaugūs, laikosi griežto 
moralės kodekso, visiškai nevartoja alkoholio ir nerūko, 
jų šeimos gausios, išlaiko glaudžius giminystės ryšius. 
Dar jie absoliutūs konservatoriai, nusistatę prieš visokias 
liberalistines pagundas – prieš pornografiją, nekuklius 

Šventykla Solt Leik Sityje
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drabužius, tatuiravimąsi, seksualinių mažumų laisvę, 
abortus, loteriją, kazino... Žodžiu, kone šventieji!

Tradicinis kaltinimas mormonams dėl poligamijos 
irgi nebegalioja. Jų praktikuota poligamija buvo persi-
pynusi su prievartavimais, pedofilija bei incestu. Iš es-
mės daugiausia kaip tik dėl šių kaltinimų XIX amžiaus 
viduryje ir kilo minėtasis Jutos karas tarp JAV federali-
nės valdžios ir Jutos bendruomenės. Jo pasekmė buvo ta, 
kad mormonai, paklusdami galingesnei jėgai, poligami-
jos bent jau formaliai turėjo atsisakyti. Pamažu jos buvo 
atsisakyta iš viso, išskyrus mormonų fundamentalistus. 
Mūsų laikų priešpaskutinis fundamentalistų lyderis tu-
rėjo net 80 žmonų, tačiau buvo kaltinamas ir nepilname-
čių mergaičių prievartavimu. Dar ir dėl to, kad slapstėsi 
nuo policijos, buvo nuteistas subtiliu JAV teisėtvarkos 
verdiktu: iki gyvos galvos ir dar 20 metų... Čia gal pagal 
pačių mormonų teologiją – teks jam po mirties ne tie-
siai į egzaltuotą dangų keliauti, o dar dvidešimt metų 
patūnoti žemesnėse sferose, nebent jį iš ten amnestuotų 
pats misteris Smithas. Tik vargu. Mormonų lyderiai ne 
tik yra atsisakę poligamijos, bet ima teigti, kad Smithas 
niekada poligamijos ir neskelbęs, pats gražiai gyvenęs su 
viena žmona. Jei kas nostalgiškai prisimena poligamiją – 
tas eretikas. Daugelio žmonų turėjimo garbė paliekama 
Brighamui Youngui – turėjo 55, tačiau tai vertinama kaip 
istorinis atavizmas. O Smithas imamas garbinti kaip 
idea lus monogaminės šeimos vyras. Visokioms abejo-
nėms išblaškyti Solt Leik Sičio šventyklos skvere pastaty-
tos Smitho ir jo vienintelės teisėtos žmonos skulptūros...

Keičia mormonų lyderiai ir rasistinę politiką. Dabar 
jau kiekvienas spalvotasis gali tapti mormonų kunigu! 
Nes Dievas atleido tiems, nuo kovos susilaikiusiems an-
gelams – atitinkamai lamanitams, virtusiems tamsiao-
džiais. Kodėl tada jų tamsi odos spalva nepašviesėja (juk 
kai lamanitai buvo nubausti, jų balta oda tapo tamsi), 
neaiškinama. Tačiau akivaizdu, kad mormonų vadovai 
tiesiog jaučia poreikį taikstytis prie pasaulinės situacijos. 
Savo religiją jie netgi bando derinti su naujais mokslo 
atradimais, o jei nepavyksta, paprasčiausiai ignoruoja, 
laukdami patogaus momento. Pavyzdžiui, mormonai 
susilaiko nuo evoliucijos komentavimo ir jų mokyklose 
ji paprasčiausiai nedėstoma. Nors šiuo klausimu mormo-
nai ne vieninteliai tokie Amerikoje.

Toks kategoriškas mormonų teologijos ir istorijos 
vertinimo lankstumas galimas dėl beveik neriboto religi-
nių vadovų autoritarizmo – jų žodis prilyginamas Dievo 
žodžiui, nes jiems, kaip ir kadaise Smithui, ir toliau ap-
sireiškinėja Dievas skelbdamas savo valią. Eiliniai mor-
monai negali kelti jokių abejonių dėl savo vyresnybės 
sprendimų, jie gali tik pritarti. Lygiai taip elgiasi ir jų Pre-
zidentas. Gavęs iš Dievo nurodymus, jiems nuolankiai 
paklūsta, net kai jie prieštarauja ką tik buvusiems. Aklas 
paklusnumas mormonizme apskritai laikomas aukščiau-
sia etine dorybe.

Taigi, pasauliui mormonai siekia prisistatyti tik švie-
siom spalvom, paneigdami kompromituotą savo praeitį. 
Kai kurios mormonų denominacijos ne visada sutinka su 
naujais teologiniais postulatais, kiekvienai jų kalba irgi 
savas Dievas. Mūsų liberalistinės demokratijos laikais 
darosi ypač aktualu įtvirtinti hedonistinę laisvę ir ši ten-

dencija mormonų neaplenkė. Kai kurių jų denominacijų 
jaunimas stoja už erotinę laisvę ir Mormonų Bažnyčia 
priversta, švelniai sakant, taikytis prie pasaulio. Pagrin-
dinė LDS denominacija, dar visai neseniai piestu stoju-
si prieš seksualinių mažumų laisvę, dabar jau žengia į 
kompromisą – bent jau leidžia krikštyti homoseksualių 
porų įsivaikintus vaikus. O LDS satelitinė denominaci-
ja – vadinamoji Restauruotoji Bažnyčia – iš viso stojo už 
homoseksualų santykių įteisinimą.

Teigiama, kad tik tapęs mormonu gali gauti Švento-
sios Dvasios dovaną suprasti gilesnes jų tiesas, kurios po 
truputį atveriamos jų šventyklose per tam tikras speci-
fines, maždaug atitinkančias katalikų Sutvirtinimo sak-
ramentą, apeigas. Šventyklose yra skirtingo šventumo 
patalpos ir mormonai ten įžengia tik pagal savo augan-
čios religinės brandos lygį. Toks principas perimtas iš 
masonų tradicijos. Pati elementariausia yra psichologi-
nės priklausomybės procedūra – suteikiant sakralinius 
apatinius drabužius, privalomus nešioti visą tolesnį gy-
venimą. Tie drabužiai pažymėti specialiais magiškais 
ženklais ir tarsi talismanas turi saugoti mormoną nuo 
pasaulio blogio.

Į aukščiausiąjį dangų reprezentuojančias patalpas 
įvedami sutuoktiniai savo santuokos sutvirtinimui am-

Mormonų Tabernakulis
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naikinamas Adomo ir Ievos prasižengimo galiojimas, ir 
pagal mormonų teologiją tai ne kas kita, kaip žemiškos 
būties užbaigimas... Toliau mormonai paskirstomi dan-
giškoms funkcijoms – vieni patepami karaliais ar kara-
lienėmis, kiti – kunigais. Ir kiekvienas mormonas gauna 
naują sak ralinį vardą, kurį laiko paslaptyje. Tas vardas 
tarnauja slaptažodžiu žengiant į būsimą pomirtinį egzal-
tuotąjį dangų. Remiamasi Apreiškimo knygoje teikiamu 
epizodu: „Nugalėtojui aš duosiu paslėptos manos ir bal-
tą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, 
kurio niekas nežino, tiktai gavėjas.“ (Apr 2, 17) Ši teksto 
dalis suprantama kaip kalbanti apie pomirtinę būtį. Ta-
čiau mormonai nelaukia – apsirūpina leidimu jau dabar.

Taigi, vyraujanti mormonų religijos ypatybė – dan-
gus jau čia! Tai išreiškia ir jų Komunijoje vartojama rau-
ginta duona. Ir kadangi ši dangaus religija savo esme yra 
meilės religija, tenka susirūpinus gelbėti tuos, kurių šia-
me danguje dar nėra. Pagrindinė mormonų veikla – mi-
sionierystė. Šia dvasia mormonas gyvena iki pat mirties.

M O R M O N Ų  M I S I J O S
Misijos – tai iš esmės svetimų šalių uzurpavimas. Prieš 
kolonizuojant šalį, paprastai pirma siunčiami misionie-
riai. Kartu tai ir žvalgai, o svarbiausia – pretekstas įvesti 
tvarką, kai tie misionieriai nužudomi... Misionierius gin-
davo kryžiuočių ordinai, konkistadorai, šiaip kariuome-
nė. Mūsų laikais procesai vyksta taikiai ir lemia čia iš 
esmės vien finansinis interesas.

Nenuostabu, kad mormonų lyderiai ir akcentuoja 
bene patį svarbiausią visų laikų biblinį įsakymą – mokėti 
šventikams dešimtinę... Ji privaloma pagal Senojo Testa-
mento nuostatas, tad tai netgi ne auka – aukojant reikia 
duoti dar šiek tiek daugiau. Mormonų bažnyčiose per pa-
mokslus su vieša pompastika išvardijamos pavardės au-
kojusių daug ir taip pat viešai pasmerkiami aukoję mažai 
ar iš viso pasitenkinę tik dešimtinės atidavimu. Pašalinius 
tokia etika stulbina, bet mormonams tai priimta – pagir-
tieji užriečia nosis, o pabartieji rausdami gūžiasi.

Mormonų Bažnyčia yra pati turtingiausia Ameriko-
je. Internetiniais duomenimis, bendras LDS Bažnyčios 
turtas siekia 40 milijardų dolerių, o kasmetinis pelnas – 
15 milijardų dolerių. Ir šie skaičiai nuolat auga, numano-
ma greitu laiku viršyti 100 milijardų turto ribą. Mormo-
nams priklauso viena aviakompanija, platus viešbučių 
tinklas, tarptautinė žiniasklaidos korporacija, radijo ir 
televizijos stotys, įvairios finansinių investicijų ir draudi-
mo kompanijos, nekilnojamojo turto agentūros, fermos, 
gamyklos, universitetai.

Oficialiai mormonai į politiką nesikiša – laikosi prin-
cipo, ką valstybė nusprendžia, tai ir yra gerai. Tačiau 
galinga finansinė mormonų padėtis leidžia užimti visas 
įmanomas socialinės veiklos pozicijas ir net siekti poli-
tinių aukštumų. Nėra valstijos, kur nebūtų kokios nors 
mormonų įtakos. 2012 metais mormonas Mittas Romney 
buvo iškėlęs savo kandidatūrą į JAV prezidentus, bet ne-
sėkmingai – jį nurungė Barackas Obama.

Mormonai teigia esantys sparčiausiai auganti krikš-
čioniška Bažnyčia pasaulyje. Jie iš tiesų aktyviai vykdo mi-
sionierystės politiką, siekia atkurti tikrąją krikščionybę... 
Tarp religinių leidinių Mormono knygos tiražai užima tre-

Mormonų šventyklos

žiams. Krikščionių tradicijoje po vieno iš sutuoktinių 
mirties kitas tampa laisvas, o danguje žmonės nei ves, 
nei tekės. Mormoniškų apeigų sutvirtinimu santuoka 
tampa amžina – ji truks ir po mirties. Tai nereiškia, kad 
našlys turėtų taip ir likti laukdamas pomirtinės būties. 
Tai tik reiškia iš tiesų pomirtinės poligamijos galimybę... 
O šiame gyvenime amžinos santuokos principu teigiama 
ypatinga šeimos ryšio prasmė – tėvai myli vaikus, vai-
kai – tėvus... Visi myli, bet mormonai labiau už kitus.

Iš tiesų tai eilinis Evangelijos supaprastinimas. Že-
miška būtis nėra jau tokia paprasta, be problemų, ir 
Jėzus akcentuoja tiesos ieškojimo ir teigimo niuansą: 
„Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš moti-
ną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam 
priešais. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane – 
nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu 
mane – nevertas manęs.“ (Mt 10, 35–37) Griežti žodžiai, 
tačiau jų prasmė aiški – ne visada gyvenime yra taip, kad 
žmogaus aplinka atitiktų religinės etikos idealus. Tačiau 
tas ir yra, kad mormonams visos problemos jau išsibai-
gusios. Rinktis Jėzų ir reiškia rinktis mormonizmą kaip 
dangaus preliudiją.

Būtent per tas specifinio šventumo apeigas mor-
monai „apiforminami“ dangiškajai ateičiai – jiems pa-
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čią vietą pasaulyje po Biblijos ir Korano. Didžiuodamiesi 
jie skelbia grandiozinius savo misijų skaičius, pavyzdžiui, 
nuo pat savo susibūrimo pradžios jų Bažnyčia išsiuntusi 
į pasaulį per milijoną misionierių. Šiuo metu visame pa-
saulyje darbuojasi daugiau nei 70 tūkstančių mormonų 
misionierių, neskaitant įvairių bažnytinių veikėjų.

Misionierystei mormonai rengiami nuo mažų dienų, 
Bažnyčia organizuoja specialius kursus, kuriuose svar-
biausią vietą užima užsienio kalbų mokymasis. Mormo-
nams misijų pareiga yra kaip karinė tarnyba – ji priva-
loma ir trunka dvejus metus. Švelnesniu reglamentu į 
misionierystę įtraukiamos ir moterys. Tačiau visas misijų 
išlaidas dengia patys tėvai – pinigus jie ima kaupti tik 
vaikui gimus.

Mormonų misionieriai vaikšto visada po du, atlie-
piant evangelinį epizodą, kur Jėzus irgi siunčia mokinius 
po du. Mormoniški apaštalai visada klasikiniais tamsiais 
kostiumais, baltais marškiniais ir su kaklaraiščiu. Verba-
vimo argumentai paprastai remiasi elementariu žmogiš-
kuoju pozityvu – artimo meilės teigimu, šeimos vertybių 
iškėlimu ir pan., o toliau jau nuoseklus savo teologijos 
diegimas. Vis dėlto turint minty, kad mormonai misijas 
atlieka prieš minėtąsias pašvenčiamąsias šventyklos ap-
eigas, misionierystė vertintina ir kaip pačių mormonų 
auklėjimas, tai jų religinės brandos etapas.

Mormonai ne tik kad vaikšto po du – jie visada po 
du! Vienas žmogus yra potencialiame pavojuje – tai būtų 
tarsi Rodino Mąstytojas... Ir mormonai nuo vienatvės čia 
griežtai apsaugoti. Nė minutės po vieną – net kai vienas 
eina miegoti, kitas privalo irgi gultis į savo lovą. Abu už-
siėmę tik misijos reikalu, atitinkamai ryšys su tėvynėje 
likusiais artimaisiais – laiškais ir telefono skambučiais – 
irgi griežtai apribotas. Kitas reikalas bendravimas su 
savo dvasine vyresnybe – abu mormonai privalo rašyti 
ataskaitas vienas apie kitą... Tai nėra įvardijama skun-
dimu, greičiau kaip abipusio dvasinio brandumo įver-
tinimas. Laikoma, kad taip jie vienas kitą apsaugo nuo 
netikusio pasaulio ir fiziškai, ir dvasiškai.

Abipusis misionierių santykis pagrįstas rotaciniu 
principu, iš esmės tapačiu valdžios kaitai. Po vienerių 
misionieriavimo metų pora išskiriama ir kiekvienam 
priskiriamas naujokas. Dar po metų vyresnysis baigia 
savo misiją, o likusysis gauna savo naujoką. Vyresnysis 
moko jaunylį, šis semiasi patirties ir pratinamas paklus-
numo. Taip įgyvendinama griežta kontrolė ir ugdoma 
religinė branda.

Mormonų kontrolė ir savikontrolė vyksta visais gy-
venimo aspektais. Mormonai primygtinai pabrėžia laikų 
pabaigą ir dėl to privalo turėti namuose specialų mais-
to paketą – tarsi vaistinėlę automobilyje. Tas paketas ne 
šiaip kokioms juodoms dienoms, o Antrajam Kristaus 
atėjimui – tikimasi kažkiek laiko truksiančios suirutės... 
Specialūs mormonų agentai turi teisę netikėtai to mais-
to paketą patikrinti – maistas turi būti šviežias, davinys 
nuolat atnaujinamas. Atitinkamai mormono smegenys 
nuolat užimtos mintimi apie Pasaulio pabaigą.

Nepaisant mormonų pastangų būti dorais, tvarkin-
gais ir tiesiog idealiais, Amerikoje apie juos vyrauja la-
biau neigiama opinija. Čia ir evangelinę Jėzaus ištarmę 
galima taikyti, kad „tenežino tavo kairė, ką daro dešinė“ 

(Mt 6, 3). Mormonai kaip tik žino! Kaip, ko gero, ir ap-
skritai bet kokios religijos ar specifinės ideologijos adep-
tai – tokio priekaišto gali išvengti nebent laisvamaniški 
indiferentai. Mormonų dėmesys kitam žmogui visada 
turi vieną vienintelį tikslą – įtraukti jį į savo mormoniz-
mo tinklus. Jeigu mormonai žinotų, kad jų pastangos 
bus bevaisės – visas jų interesas tam žmogui dingtų. Ir 
tai atsitinka staiga ir netikėtai, išlieka tik nuomonė apie 
mormonus – kad jie veidmainiai, nelaikantys žodžio, jo-
kiame reikale jais negalima pasitikėti. Nes mormonams 
visokie kitokie reikalai ir nerūpi. Jie įpratę klausyti melo, 
juo tikėti ir patys meluoti. Toks savotiškas neskyrimas 
tiesos nuo melo, o dargi aklo paklusnumo valdžiai ug-
dymas daro juos panašius į negyvus zombius.

Tačiau kaip tik dėl šių ypatybių mormonus vertina 
JAV slaptosios tarnybos. Čia jau kažkiek bendri reikalai, 
abipusiai svarbūs interesai. Mormonai pareigingi, pa-
klusnūs, nekritiški... Svarbu ir tai, kad jie moka užsienio 
kalbų! Geresnio parankinio nerasi. Aukštiems postams 
tokie nelabai tinka, bet daugybei smulkių paslaugų jie 
idealūs. Svetimųjų šalių neretai ir kaltinami šnipinėjimu, 
pagaliau, net ir be šito – mormonų koja svetimoje šalyje 
vis šioks toks forpostas, visada pravers...

Ir taip jau man atsitiko, kad netrukus po pabendra-
vimo su mormonais perskaičiau spaudoje atsitiktinę ži-
nutę – neva kažkur archyvuose atrastas Josepho Smitho 
laiškas savo artimiausiam bendražygiui. Jame Smithas 
šaipėsi – kaip šauniai mes apkvailinom tuos kaimiečius... 
Žinutėje buvo teigiama, kad po šito laiško paviešinimo 
iš mormomų universiteto pasišalino visa dešimtis dės-
tytojų ir profesorių. Reikalas iš tiesų pavojingas – laišką 
perėmęs Federalinis tyrimų biuras detaliau ištirti. Tačiau 

Mormonų misionieriai
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Mormonų centras Romoje

praėjo jau daug metų, o apie to tyrimo rezultatus niekur 
nė žodžio, tarsi to laiško nė būti nebuvę. Čia galima tik 
numanyti, kad JAV valdžia paprasčiausiai negali leisti te-
gul ir tik ideologinio vienos valstijos suirimo, pagaliau – 
ar valdžiai rūpi tiesa?.. Jos tiesa – saugiai ir patikimai 
valdyti šalį, kontroliuoti bet kokią iškylančią konfliktinę 
situaciją. O mormonai – tiesiog Amerikos dalis!

T R I U M FA S
Mormonai išplitę po visą pasaulį, stengiasi įsikurti me-
gapoliuose bei religiniuose centruose. Jie didžiuojasi, 
pavyzdžiui, kad jų Brighamo Youngo vardo universite-
tas turi filialą net pačioje Jeruzalėje (The	Brigham	Young	
University	Jerusalem	Center). Įstabu, kad tas centras įsikū-
ręs rytinėje Jeruzalės dalyje ant paties Alyvų kalno! Dėl 
šios vietos varžėsi daug krikščionių bendruomenių, bet 
nugalėjo mormonai.

Tačiau didžiausiu mormonų laimėjimu laikomas jų 
įsitvirtinimas Romoje. Vos keli kilometrai nuo Vatikano 
mormonai buvo išsipirkę žemės plotą ir dabar ten di-
džiausias Europoje mormonų religinis centras, tarsi sala, 
teikianti tikrąjį išganymą, nusileidžianti tik jų Solt Leik 
Sičio didybei. Į tą kompleksą įeina Šventovė, Sekmadie-
ninė bažnyčia, Lankytojų centras, genealoginis Šeimos 
istorijos centras bei patalpos aptarnaujančiam persona-
lui. Teritoriją puošia sodai, fontanai.

Šventykos pastato reglamentą ribojo tik viena italų 
vadovybės sąlyga – jos aukštis neturi viršyti Vatikano 
Šv. Petro bazilikos aukščio! Šventyklos smaigas aukš-
čiu šiek tiek ir nusileidžia, tačiau šį trūkumą mormonai 
sėk mingai kompensuoja nepaprastai brangia ir įmantria 
ištaiga. Šventykla pastatyta iš brangaus marmuro ir gra-
nito. Viduje – milžiniški krištoliniai sietynai, įmantriau-
si vitražai, gryno aukso ir deimantų dekoras. Įsirengusi 
modernų saulės baterijų kompleksą, šventykla yra nepri-
klausoma nuo išorinio pasaulio. 

Lankytojų patalpose stovi 3,4 m aukščio prisikėlusio 
Jėzaus ir natūralaus žmogaus dydžio visų 12 apaštalų 
marmurinės statulos. Tai idealios garsaus XIX amžiaus 
danų skulptoriaus Bertelio Thorvaldseno kūrinių kopi-
jos. Thorvaldsenas buvo pasirinktas neatsitiktinai – lai-
koma, kad jo Kristaus skulptūra yra tobuliausia pasauly-
je. Visas šis ansamblis pro stiklinę pastato sieną žvelgia 
į šventyklos pusę tarsi skelbtų, kur yra tas tikrasis, tei-
singasis kelias...

Komplekso statyba truko dešimt metų ir baigta 
2019-aisiais. Prieš atidarant šventyklą, buvo paskelbtas 
poros savaičių atvirų durų laikotarpis – pasmalsauti vi-
siems, ir ne mormonams. Vidaus interjero puošnumas 
ir brangumas turėjo paveikti lankytojus teisingo apsi-
sprendimo link. Į šventyklos pašventinimo ceremoniją 
atvyko pats mormonų Prezidentas su visa savo apaštalų 
palyda ir tai buvo pirmas jų istorijoje toks visos religinės 
vadovybės išvykimas į konkrečią misiją. Po pašventini-
mo durys svetimiesiems buvo užvertos. Į dangų bet kas 
nežengia.

Ta proga įvyko ir pirmasis istorijoje mormonų religi-
nės vadovybės susitikimas su Popiežiumi Pranciškumi. 
Vizito metu Popiežiui buvo įteikta tos pačios Prisikėlu-
siojo Kristaus skulptūros mažesnė kopija. Mormonai au-
diencija buvo itin patenkinti, gyrė ir liaupsino Popiežių 
už jo gerumą, supratimą, šiltą priėmimą. Nors šios dvi 
konfesijos skirtingai traktuoja Švč. Trejybę ir nepripa-
žįsta vieni kitų krikšto, tačiau buvo sutinkama sociali-
nio pobūdžio klausimais – žmonijos kančių mažinimu 
pasaulyje, religinės laisvės skelbimo svarba, tradicinių 
šeimos vertybių iškėlimu. Labiausiai buvo akcentuotas 
bendras susirūpinimas pasaulyje plintančia sekuliari-
zacija. Katalikų Bažnyčia jau senokai viduramžiais po-
puliarų šūkį „be Bažnyčios nėra išganymo“ sėkmingai 
keičia naujų aplinkybių diktuojama taktika – geriau bet 
kokia religija negu jokios... Racijos čia yra. Mirtinų reli-
gijos priešų – laisvamanybės, ateizmo ir deizmo pozicijos 
vestų į ideologinę ir kartu visuomenės anarchiją.

Jungtinėse Amerikos Valstijose neretai į duris pasi-
beldžia įvairūs sektantai – ne tik mormonai, bet ir visokie 
jahovistai, baptistai ir pan. Pagal evangelinę tradiciją irgi 
paprastai po du. Ir būna sunkoka jų atsikratyti. Šiaip ar 
taip, bet jie pasikaustę psichologiškai: žino visokių ma-
nevrų – žmogui negražu jų neišklausyti, nepriimti siū-
lomų brošiūrų. Taip ir prakaituojama tarpdury... Laimė, 
pastaruoju metu ima veikti religinės tolerancijos princi-
pas. Užtenka pasakyti, kad jau priklausai kitai kažkokiai 
krikščionių, ir net nebūtinai jų, bendruomenei. Tokiu 
atveju jau vis viena – beveik savas, nors ir svetimas. Sa-
vas bendru principu – svarbu tik tos esamos ar tariamos 
tavo bendruomenės pavadinimas. Jis kaip slaptažodis, 
tarsi mormonų slaptas vardas, atveriantis duris į dan-
gaus karalystę. Kadangi tu jau ten, apaštalams belieka 
patraukti prie kitų durų.
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Sapnų vilionės

sapnuoju
savo gyvenimą

sraigės kiautu apdengtą
vėjo nublokštą tolyn
apdergtą šuns išmatom
lianom susuktą ant šakų

savo gyvenimą

kitoje planetoje
paraleliniame pasauly
ne savo laiku
praeity ateity

gyvenimą

vertą trumpo blykstelėjimo
nevertą biografinių knygų
vertą tik įrašo akmeny
nevertą daugelio vasarų žiemų

sapnuoju gyvenimą

ne mano kaimyno ar priešo
ne draugo o nedraugo
ne tolstančio horizonte keleivio
ne tavo o savo

sapnuoju savo

sumaišytą su dulkėmis
išlytą rudenio liūtimis
po žiemos pusnimis paslėptą
pavasario viltimi neprikeltą

sapnuoju

gyvatės geluonies sula
teka mano arterijomis
suvyta ritė iš gyslų
tampu kuolininku

savo

nenugyventą kelionę
paliktus pėdsakus žemėj
užpustė smėlis
žvarbią širdį krūtinėj

D a i n i u s  S o b e c k i s

bundu
prabundu
atsibundu

sapnuoju gyvenimą

Nemirtingas

prašliaužiu
šliužas esu

išgyvenu karą
tarakonas esu

tinklan pagaunu
voras esu

siurbiu kraujo vyną
ne uodas uodė esu

smegenis išplaunu
erkė esu

bjaurybė

koks nemirtingas
esu

mirtingas
ne

bjaurybe
gimęs

nemirsi
bjaurybe

ne

mirsi
liks šlapia vieta

Sapnuotasis aš

plevenu koridoriais
it plunksna
papūsta skersvėjo

išeičiau į lauką
neliktų manęs

neštų mane vėjas
už jūrų marių

neduotų ramybės

tik sustočiau
akimirkai atsikvėpti

iš karto vėl pagautų
ir skraidintų
skraidintų
skraidintų

kol atiduočiau
viską

galų gale
net ir galus

Kaita

užraktas
vis tas pats

niekada nesikeičia

atrakinti
užrakinti

tik rūdija
pats mechanizmas

vieną dieną
spyruoklė nutrūks

užraktas
atsidurs
konteinery
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Kaip	supratai,	kad	Tau	svarbi	dailė,	tapyba?	Kokius	dar	pro-
fesijos	pasirinkimus	svarstei?

Buvau jautrus menui, kiek save pamenu. Bažnyčių aplin-
ka, kurioje augau – paveikslai, vitražai, pati architektūra, 
apeigų grožis – formavo skonį, meno pajautą. Nuo kūdi-
kystės lydėjo muzika. Tėvas, studijavęs pas Juozą Nau-
jalį, Stasį Šimkų, buvo vargonininkas ir pirmasis mūsų, 
keturių savo vaikų, muzikos mokytojas. Dirbo įvairiose 
vietose – nuo Skuodo iki Kėdainių ir Stakliškių. Gyven-
davome vis šalia bažnyčių, vargonininkams skirtuose 
namuose. Ilgą laiką vienintelis mūsų nuosavas šeimos 
baldas buvo muzikos instrumentas – Zimmerman firmos 
pianinas. Pas mus visada būdavo pilna žmonių – tėvas 
su choru dažnai namie repetuodavo iki vėlumos, o aš 
gulėdavau čia pat, užuolaida atitvertame kampe. Tad 
mano vaikystės lopšinės būdavo Kyrie... ir Sanctus... Dar 
nemokėdamas rašyti ir skaityti, jau atmintinai mokėjau 

Menas yra daugiau 
negu gyvenimas
Tapytoją Aloyzą Stasiulevičių kalbina Ona Stasiulevičiūtė

Kalbėdamas	apie	dailę,	tapytojas	Aloyzas	Stasiulevičius	dažnai	naudoja	su	muzika	susijusias	
metaforas	–	vertina	spalvos	skambumą,	kolorito	dermę,	spalvinius	akordus.	Tos	metaforos	nėra	
atsitiktinės	–	dailininkas	jau	porą	dešimtmečių	kuria	„Muzikinį“	paveikslų	ciklą.	2020	metų	
sausį	„Pylimo“	galerijoje	surengtoje	parodoje	„Stasiulevičiaus	metai“	dailininkas	eksponavo	
dalį	darbų	iš	šio	ciklo	bei	naujausius	per	metus	sukurtus	paveikslus.

Apie	tai,	kas	rūpi	jauniems	žmonėms,	pradedantiems	eiti	savo	kūrybos	keliu,	po	parodos	
dailininką	klausia	Ona	Stasiulevičiūtė.

visą bažnytinį choro repertuarą. Tėvas mane paruošė 
ir nuo keturiolikos metų jau pavadavau jį bažnyčioje – 
grodavau per mišias vargonais. Tarnavimas bažnyčioje 
mane išmokė disciplinos, išugdė atsakomybės jausmą. 
Muzika iki šiol labai svarbi mano gyvenime. Kai tapau, 
mano studijoje visada skamba klasikinė muzika. Tačiau 
anksti supratau, kad negaliu būti muzikantu, nes netu-
riu geros muzikinės atminties. Nuo trylikos keturiolikos 
metų žinojau, kad man tai svarbiausia.

Ar	 menas	 Tau	 yra	 padėjęs	 išgyventi	 sudėtingas	 situacijas,	
emocijas?	

Be jokių abejonių, menas yra stiprybė. Jis man padeda 
kasdien. Yra buvę gyvenime labai sudėtingų situacijų... 
Kai teko važiuoti į Krymą gydytis, menas buvo pagrin-
dinis dalykas, kuris padėjo tuo sunkiu metu. Aš ir sirg-
damas visada piešiau, tapiau, ir tai buvo kaip vaistai. 

Bokštų	preliudas, 2019, drobė, 
akrilas, 50x80 cm
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Esu stipresnis, kai kuriu. Įprasminu save mene, be jo 
esu silp nas. Būti menininku man svarbiausia, ne dėl kaž-
kieno vertinimų, bet todėl, kad darau tai, kam jaučiuosi 
esąs sutvertas. 

Ar	esi	bijojęs,	kad	tai,	ką	kuri,	yra	neprasminga?

Prasminga yra pati kūryba ir jos visuma, o ne atskiri dar-
bai. Kūryboje yra kalnai ir pakalnės, kelias vingiuoja tarp 
atradimų ir praradimų, tarp neigimo ir pripažinimo... Aš 
tik einu savosios šventyklos link. Vis dėlto kelias turi eiti 
pirmyn ir aukštyn...

Kiekvieną dieną dirbu po 5–6 valandas, nuolat iš-
kyla naujos užduotys, kurias turiu įveikti. Aš bijau, kai 
padedu ant molberto didelę drobę ir reikia pradėti. Kol 
skaitai, mąstai, stebi, darai eskizus, paprasčiau. 

Iš	kur	įgauni	drąsos	kurti?

 Žinau, kad prasmės pojūtis atsiras tik tada, kai ką nors 
padarysiu. Baimės nugalėjimas jau yra prasmė. Kas-
dien turi eiti dirbti, tada tavyje atsiranda jėga. Kariau-
ju prie drobės su savimi, su savo ribomis ir baimėmis. 
Dažnai jaučiu, kad neturiu pakankamai drąsos priimti 
ateinančią kūrybos galią, kuri virš manęs, aš tik pajė-
giu arba ne ją priimti. Yra dienų, kai jauti ir priimi tą 
galią, ir yra dienų, kai guli paslikas. Įkvėpimas gražiai 
skamba, o iš tikrųjų, tu nežinai, iš kur ateina ta ga-
lia, ir negali jos suvaldyti. Dėl to visuomet turiu būti 
pasiruošęs, tinkamos „formos“. Tai priklauso jau nuo 
valios. Svarbiausia nepamiršti savidrausmės. Taip ir 
gyvenu, savo gyvenimą tvarkau taip, kad neiššvaisty-

čiau man skirto laiko. Beje, kūryba irgi yra darbas. Tai, 
kas jau padaryta, palieku ramybėje ir einu toliau. Nes 
kiekvieną dieną turiu pasitikrinti, ar galiu „dainuoti“, 
ar esu pasiruošęs. 

Kam	reikalingas	menas?	

Svarbu, kiek menas padeda žmogui, tautai gyventi. Ar jis 
mums reikalingas kaip gyvybės vanduo, ar yra tik žaidi-
mas? Žmonija šitiek amžių groja, klauso Bacho ar Mozar-
to, vis naujai patiria tą genialią muziką ir ji mums padeda 
išgyventi būtį. Esu nutapęs tokį paveikslą – Nešantis	van-
denį, jame pavaizdavau žmogų, atnešusį vandens nukry-
žiuotam Kristui. Menininko vaidmenį suprantu kaip to, 
nešančiojo vandenį, o visa kita yra žaidimas. 

Mano paveikslų yra muziejuose, kolekcijose, jie ke-
liauja iš vienų pas kitus. Retkarčiais sutinku žmonių, 
kurie man sako: „Turiu jūsų paveikslą, ačiū jums.“ Ir tai 
yra mano gyvenimo prasmė.

Kodėl	menas	veikia	žmones?

Menas veikia tik tada, kai žiūrovas tikrai jį pamato, iš-
girsta. Reikia tam tikro jautrumo, kad tai patirtum. Jei 
žmogus mato gamtos grožį, jis greičiausiai galės matyti 
ir paveikslus. Kai žiūriu į gerą meno kūrinį, jaučiu iš jo 
einančią energiją, kaip tyro oro gurkšnį, ir tada jaučiuosi 
stipresnis, laimingesnis. Nežinau, kodėl taip yra. 

Žmogus, nupaišęs žmogų, tarsi jį pagimdo. Nuta-
pytame portrete žmogus atgimsta ir ten išlieka. Jis gali 
mirti, bet jis gyvas. Čia yra galia. Menininkas yra gim-
dytojas. Menas – daugiau negu gyvenimas.

Krištolinė	erdvė	II, 
2013, drobė, 
akrilas, 80x100 cm



Miestas	erdvėje, M. K. Čiurlionio atminimui, 1993, drobė, akrilas, koliažas, 65x81 cm

Vilniaus	panorama	nuo	Gedimino	kalno, 2019, drobė, akrilas, 80x100 cm

Krintančios	žvaigždės	preliudas, 2019, drobė, akrilas, 75x50 cm

A L O Y Z A S  S T A S I U L E V I Č I U S



Dominikonų	ansamblis, 2018, drobė, akrilas, 60x80 cm

Dvi	laukiančios. Iš ciklo Baroko	skulptūros, 
2019, drobė, akrilas, 80x100 cm

Vilniaus	miesto	žali	bromai, 2019, drobė, akrilas, 60x80 cm

Muzikinis	trio, 2019, drobė, akrilas, 80x100 cm Mėlynos	sankryžos, 2019, drobė, aliejus, 101x81 cm
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Aloyzas Stasiulevičius, jau kadaise tapęs lietuvių 
tapybos klasiku, nesiliauja stebinęs. Nesiliauja 
kurti paveikslų kaip muzikos kūrinių, o jų įvairo-

vė pribloškia vis naujomis temomis, variacijomis, struk-
tūromis. Ne, jis nepasikeitė, jis nesikeičia jau daugiau 
nei šešis dešimtmečius, bet kiekvieną kartą, baigdamas 
naują paveikslų ciklą, jis vis kitoks.

Neįtikėtinas kūrybos genijus.
A. Stasiulevičiaus kūryba nelyginant alsavimas − ji 

įkvepiama ir iškvepiama, todėl ji gyvena. Ja galima gy-
venti.

Pastebėjau, kad pastaruosius dešimtmečius dailinin-
kas ciklus tapo lyg metų laikus. Ir tada susivokiau, kad 
tai − klasikinio muzikos kūrinio kūrimo principas. Die-
važi, klasika atliepia gamtą.

Keturi metų laikai prilygsta keturioms klasikinės 
simfonijos dalims. Tai ir žanras, tai ir temos. Nekyla abe-
jonių, kad daug, labai daug meno mačiusiai sielai aišku, 
apie ką kalba klasika. Ji kalba apie amžinybę, į kurią 
žmogus įkrenta kurdamas.

Todėl, kai atrodė, kad A. Stasiulevičiaus miesto 
žvaigždynuose nėra žmonių, tai buvo apgaulė − žmo-
nės buvo amžinybėje ir stebėjo miesto alsavimą amži-
nybėje.

Stebinčiam iš šalies žmogui dažniausiai nėra lengva 
„įeiti“ pro A. Stasiulevičiaus pravertas paveikslų duris. 
Taip, plika akimi žmogus regi miestą, miesto geomet-
riją, miesto dangaus sferas. Žvilgsniui plečiantis, hori-
zontui kylant, vadinasi, sujudėjus sielai, jau pastebima 
gelmė, gatvių ir aikščių tinklo gelmė − gyvenimo vieta. 
Dar atidžiau pažvelgus, žvilgsnis sujudina visa, kas iki 
šiol matyta, ir ima žmoguje skambėti ciklai ir variaci-
jos − tai muzika. Tyriausia muzika. Geometrinė mistika 
virsta muzikiniu kūriniu, kuris įsilieja į dangaus sferas. 
Į miestą, į žmogaus gyvenamą erdvę įeinama su sferų 
muzika. Simboliai ir visa, kas regima, skirta judėjimui ir 
yra judėjimas. Struktūra niekad nebūna sustingusi, sako 
matematikos žinovai, nes, kai ji virsta sistema, ji sujuda. 
O muzika juda amžinai! Net partitūroje, net natose ji juda 
tiems, kurie ją skaito. Muzika − pati gyviausia siela, įro-
dymas, kad žmogaus esmė − būti gyvam.

Judėjimas, erdvių judėjimas − tai ir laikas.
Muzika yra erdvinis laiko valdymas, apvaldymas. O 

kai šitai daro tapyba − tai dieviškas reiškinys.
Tapybos paslaptis atsiskleidžia pakėlus nedidelį pa-

saulinės drobės kampą. Kad ir A. Stasiulevičiaus drobės, 
gyvenimo kraštą. Dailininkas šiam eksperimentui pasi-
rengęs. Jis liepia pažvelgti ir liepia klausytis: štai sonata. 

A r v y d a s  J u o z a i t i s

Kaip sonata ir simfonija
Aloyzo Stasiulevičiaus muzikinė tapyba

O tai – nedidelė simfonjetė. O štai – jau visos simfonijos 
pirmieji akordai. Suprantame? Iš tikrųjų tai nesunku, 
nes matoma. Paveikslas, kad ir girdimas, bet pirmiausia 
pamatomas. O kadangi jis klasikinės tonacijos muzikos 
kūrinys, jame išsyk yra visos keturios simfoninės dalys − 
Allegro	(greita dalis), Andante, arba Lento, (rami, lėta da-
lis), Menuetas, arba Scherco, (charakteringa, žaisminga 
dalis). Finalas Allegro	(greita dalis).

Kūrinio ir žmogaus augimo, žmogaus ir kūrinio su-
pratimo matas tas pats − harmonija. Vadinasi, muzikinės 
prigimties. Tema, nuskambėjusi pradžioje, turi skambėti 
ir pabaigoje. Pabaigoje − jau praturtėjusi gyvenimu. To-
dėl finalas yra turtingesnis Allegro.

Taip yra A. Stasiulevičiaus kūryboje.
Stebinčiam ir klausančiam žmogui – A. Stasiulevi-

čiaus sonatos ir simfonijos. Jos skamba kartu. Žinoma, 
taip ir turi būti, nes abi šias muzikines formas sudaro 
keturios dalys.

Tačiau čia esama didžios paslapties. Ilgai žiūrint į 
paveikslą, paslaptis skleidžiasi mumyse. Išgirstame mu-
ziką. Kur ji? Išgirstame ją nebe paveiksle, o savyje. Se-
novės graikų kalba „simfonija“ ir reiškia „sąskambis“.

Apie žmogų pasakoma: „Jis tarsi simfonija.“ Būtent 
taip.

Kūrėjas yra simfonija. Rodantis klasiko kelią. „Clas-
sicus“ reiškia „pavyzdinis“.

Tokia Aloyzo Stasiulevičiaus muzikinė tapyba.

Arvydas Juozaitis, Aušra Poškutė, Aloyzas Stasiulevičius dailininko 
studijoje 2020, vasario 26.
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Vyro keramika

– Iš kur tu, juodas žmogau? 
– Iš ūkanoto molio. 
 
– Iš kur tu, baltas žmogau? 
– Iš ūkanoto molio. 
 
– Kuo būsite man rytoj? 
– Mes ūkanoti broliai. 
 
– Kuo maitinsimės? 
– Avinais iš ūkanoto molio. 
 
– Kuo užgersime? 
– Šiaurės vynais iš ūkanoto molio. 
 
– Ką mylėsim? 
– Aukštas merginas iš amžino įšalo molio. 
 
– Kas padės mums? 
– Aukšti kariai iš tylos imperijos molio. 
 
– Kas svarbiausia? 
– Rytai, Vakarai ir audra iš nežinomo molio. 
 

* * *

Girioje lūžtančių klyksmas,
žuvėdros, žuvies, žaibo blyksnis,
tyla, užkeikimas, knyga,
pinigai, ligos, viesulas,
laikas kalbėti ir laikas tylėti,
kažkas panašaus į jaunystę,
šlovė, atlaidai, žinios,
trūkumai, rudenys, ūkanos,
neaplankyti kraštai, aplankyti kraštai −
yra tai, kas prasideda
arba pasibaigia palei Bedugnį,
kur galima luktelti
girioje lūžtančių klyksmo...
Bet galim neluktelt.

S t a s y s  S t a c e v i č i u s

* * *

Gal per ilgai buvau
jaunas ir liaunas,
supainiojau
sėkmę ir sakmę,
tolimą šalį
ir artimą šilą,
žydintį kadugyną
ir pralaimėjusį dangų,
mokslą ir moterį,
tylą ir epitafiją...
Gal jau nelieskite rankom
akmens miegu miegančio akmenio,
nes nebeaišku, ar šąla, ar šyla
akmuo kadugyne
ant kalno
(o gal ant krūtinės).

Stasys Stacevičius ir Teresė Jankauskaitė Merkinės vienkiemyje, 2007, rugpjūčio 18. 
R I ČA R D O  ŠI L E I K O S  nuotrauka



T E R E S Ė  J A N K A U S K A I T Ė



Stebėtojas	3,	lapė. 2019. J U R I O  B E R G I N I O  nuotrauka Stebėtojas	2,	zuikis. 2018

Kelias	dantytas,	rantytas,	žambuotas, 2018

Parodos fragmentas. V Y T O  N O M A D O  nuotrauka

Stebėtojas	4,	stumbras. 2019. V Y T O  N O M A D O  nuotrauka

Indų komplektas Perėjimas. 2019

E G L Ė  M A S K A L I Ū N A I T Ė - B U T K U V I E N Ė
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S K I RT I N G O S  I R  PA N A Š I O S
Teresė Jankauskaitė (g. 1949) ir Eglė Maskaliūnaitė-But-
kuvienė (g. 1976) – keramikės su nevienoda gyvenimo 
ir kūrybos patirtimi, jas skiria surengtų parodų skaičius, 
plėtojamos temos ir idėjos, meninių priemonių atran-
ka. Tačiau skirtumai išnyksta, kai kalba pakrypsta apie 
pasaulėjautą ir vertybinę poziciją. Ir Teresei, ir Eglei 
būdingas pagarbus požiūris į tradiciją, aplinką, gamtą, 
atsigręžimas į senąsias technologijas. Teresė Jankauskai-
tė – iki šiol nepralenkta juodosios keramikos meistrė, 
Eglė dar tik gilinasi į archajines keramikos technologi-
jas, redukcijos ir anagamos degimą. Abi menininkės ke-
ramiką traktuoja kaip raiškos sritį, kurios plastiką lemia 
medžiagos, įvaldyto amato ir technologijų galimybės. 
Amatas abiems yra vertybė, galinti paversti molio gaba-
lą tikru meno kūriniu. Taigi jokio įmantravimo, medžia-
gos prievartavimo, noro bet kokia kaina atkreipti į save 
dėmesį. Tačiau į parodas plūstantys žiūrovai patvirtina, 
kad čia eksponuojamas menas prabyla bendražmogiška 
kalba, atliepia jų jausmus ir susigyvenimo su meno kū-
riniu lūkesčius.

L E D O N E Š I S  VA S A R Ą
Teresė Jankauskaitė savo jubiliejinę juodosios keramikos 
parodą praėjusių metų vasarą Šv. Jono gatvės galerijoje 
įvardijo Ledonešiu	jūroje, prisimindama šviesaus atmini-
mo poetą ir sielos draugą Stasį Stacevičių (1959–2012), 
kurio poezijoje nuskamba dramatiškas ledonešio moty-
vas. Neatsitiktinai iš menininkės lūpų per parodos ati-
darymą skambėjo poeto eilės:

Minioje	maldininkų	sapnuosis	beveik	neištirtas
labai	gražus	kraštas.	Seni	jo	ledai	pajudės,
ir	girdėsim	nežinomą	įgulą:	mudu	jau	tirpstam,
todėl	prisiglauski	prie	mano	ledinio	peties.11

Vilniaus publikai menininkė atrinko kelių pastarųjų 
dešimtmečių darbus, labiausiai atspindinčius jos kūry-
bos esmę. Kelinta tai paroda jos kūrybinėje biografijoje, 
nesuskaičiuotų net pati autorė, jų skaičius seniai perkopė 
pusšimtį. Keramika eksponuojama teminėmis grupėmis: 
„žibintų“, „riedulių“, „kadagių“, „lizdų“ ir „dvasiukų“ 
serijos, langus dengiantys skambantys ažūriniai lapeliai, 
net šešis kilogramus sverianti garsioji keraminė suknelė, 
kuria pati dailininkė pasipuošia ypatingomis progomis. 
Instaliacinis kūrinių pateikimo būdas sustiprina jų po-
veikį, verčia įsijausti į savitą pasaulį, užliejantį juodosios 
keramikos metaline visuma, diktuojantį savo taisykles, 
kviečiantį gilintis į lengvo ir sunkaus priešpriešą, susi-
gaudyti, ar čia molis, ar šiuolaikiniam menui būdinga 
medžiaginė fikcija. Tokią intrigą sukuria meistriškai val-

L i j a n a  Š a t a v i č i ū t ė

Dvi keramikės
doma senoji technologija, sumetalėjusi itin plona kerami-
nė šukė, kuri – išdegta specialioje lauko krosnyje – atrodo 
lengva, dematerializuota.

Tikra žemaitė T. Jankauskaitė juodosios keramikos 
liga serga nuo jaunystės, šios technologijos ji mokėsi jau 
po studijų Vilniaus dailės institute pas Merkinės puo-
džius Miką Miliauską ir Stasį Mašalą, o vėliau apsigyve-
no arčiau senųjų juodosios keramikos centrų – Pelekiškės 
kaime (Merkinės seniūnija), pratęsdama šios keramikos 
tradiciją profesionaliame lygmenyje. Dailininkės kūryba 
gali būti pavyzdys, kaip autoriaus asmenybė, jo gyveni-
mo būdas ir kūryba susilieja į autentišką visumą. T. Jan-
kauskaitė – tikras deimančiukas, jos kūryboje galima 
įžvelgti lietuviško mitologinio mąstymo bruožų, gilią 
archetipinių įvaizdžių pajautą  ir romantinę poziciją, su-
taurinančią viską, prie ko ji prisiliečia.

Jei ne T. Jankauskaitė, ko gero, juodoji keramika Lie-
tuvoje būtų likusi tik puodžių ar fragmentiškai ja besi-
dominčių profesionalių menininkų sritimi. Kuo patrau-
kė Teresę ši ilgaamžė degimo technika, atspėti nesunku. 
Hermetiškoje aplinkoje cheminiams junginiams netekus 
deguonies, dirbinio paviršius metalizuojasi įgydamas 
juodą, o kartais vaivorykštinį susiliejančių spalvų spin-
desį. Kadaise tik buičiai tarnavusią juodosios kerami-
kos technologiją menininkė pasitelkia dekoratyvinėms 
kompozicijoms, neretai turinčioms užuominų į konkre-
čią paskirtį – tarnauti kaip šviestuvai, puodynės, indai, 
dengti langus smulkių elementų ažūru. Menininkė ypač 
mėgsta žibinto – dvasinės šviesos ir sielą apvalančios 
liepsnos – simbolį, primenantį tamsoje tarsi žiežirbas 
pasklidusius jonvabalius. Iš jos kūrybos kyla įsitikini-
mas, kad egzistuoja matomas ir nematomas pasaulis. 
Pievos, medžiai, Dzūkijos šilų kadagiai, širšių lizdai, 
akmenys, tarp jų gyvenantys nematomi „dvasiukai“ – 
menininkės fantazijos apdoroti virsta neįmantriomis 
erdvinėmis struktūromis: apskritimais ir piramidėmis, 
traukiančiomis jaukumu ir paprastumu, kartu – ir pa-
slaptingos kosminės didybės įspūdžiu. Prie to prisideda 
ne tik metalizuoti paviršiai, bet ir aptakūs, į kosminius 
kūnus panašūs objektų pavidalai, prismaigstyti (kaip 
ir planetų) įvairaus dydžio „kraterių“ ir čiulptuvėlių. 
Ažūras – neatsiejama meninė priemonė, palengvinanti 
plokštumas, praleidžianti žiburio šviesą, suteikianti er-
dvės pojūtį. Tokie kūriniai, natūraliai pritampa gamtoje, 
tą patvirtina Teresės dažnai rengiamos parodos pačioje 
Pelekiškės sodyboje arba visai šalia, sudėliojus juos prie 
ežerėlio ar pievoje.

Tačiau net ir galerijos salėje eksponuota paroda, į ku-
rią susirinko gausus menininkės talento gerbėjų būrys, 
įtikino, kad dvasinis gylis ir nuoširdumas atsiskleidžia 
bet kokioje aplinkoje.



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 0 ,  N R .  1  ( 6 1 0 )  41

S T E B Ė T O J A S .  K A M P U O TA S
Taip pavadinta jaunesniosios kartos keramikės Eglės Mas-
kaliūnaitės-Butkuvienės antroji asmeninė paroda, kurio-
je eksponuojami pastarųjų kelerių metų darbai. Pa rodos 
pavadinimas – tarsi nuoroda į dviejų rūšių objektus: fi-
gūrinę plastiką (stebinčių gyvūnų figūras) ir abstraktaus 
pobūdžio kompozicijas, grįstas statymo, konstravimo ir 
perdėliojimo idėja. Skirtingų kūrinių grupių koegzistavi-
mas šiais intensyvių meno procesų vyksmo ir dailininkų 
savasties paieškų laikais neturėtų stebinti. Tarp kai kurių 
darbų netgi nėra griežtų skirties ribų, nes keramikė lin-
kusi apibendrinti formą, panašiai kampuotai stilizuoti ir 
figūras, ir daiktus. Tačiau eksponuojama ir aptakių for-
mų, nugludintos lipdybos animalistinių figūrų, gerokai 
besiskiriančių nuo geometrizuotų abstrakčių kompozici-
jų. Jose stengiamasi gilintis ne tik į gyvūnams būdingus 
siluetus, bet ir į jų psichologiją, išgąstį ir ribines būsenas. 
Vis dėlto galima teigti, kad E. Maskaliūnaitės-Butkuvie-
nės interesų laukas vientisas. Kūrybinę vienovę lemia ne 
tik panaši formos traktuotė, bet ir medžiaga (grubokas 
šamotas, akmens masė) bei technologija. Dauguma dar-
bų degti malkomis kūrenamoje anagamos krosnyje, pa-
liekančioje specifinius molio lydymosi ir pelenų apnašų 
pėdsakus. Ilgai trunkantis degimas aukštoje temperatū-
roje priartina darbus prie natūralių gamtos struktūrų, su-
teikia jiems paslaptingo pirmapradiškumo įspūdį.

E. Maskaliūnaitė-Butkuvienė atkreipė dėmesį į savo 
kūrybą kasmetinėse Baltijos šalių keramikos parodose 
Pavasaris ir Kaune rengiamų redukcijos simpoziumų 
ekspozicijose. Ten rodyti darbai – gamtinės kompozici-
jos, pirmieji gyvūnai-stebėtojai, senoviniai buities „ra-
kandai“ pasižymėjo monumentaliomis formomis, sie-
kiu išnaudoti medžiagų (molis ir porcelianas) ir glazūrų 
(blizgus ir matinis paviršius) kontrasto iškalbą. Buvo 
akivaizdu, kad menininkę traukia visa, kas gyva, tačiau 
kartu ji mėgsta stabilias konstrukcijas, gilinasi į daiktų 
pasaulį, suteikdama jiems metafizinę sustingusio lai-
ko potekstę. Nuo 2004 metų menininkė yra nuolatinė 
Vilniaus botanikos sode Kairėnuose rengiamų žemės ir 
aplinkos meno plenerų dalyvė. Ten sukurti jos darbai 
pasižymi natūralumu, noru nutrinti ribas tarp gamtos ir 
žmogaus sukurto objekto.

Šioje parodoje eksponuojama dešimt „gyvūnų stebė-
tojų“ figūrų – po kelis stumbrus, kiškius,  driežus, avis, 
dar višta, lapė, beždžionė. Vieni jų ramūs, pasyvūs, susi-
taikę su lemtimi, kiti – įsitempę, sustingę judesyje, nors 
pasižymi ypatingu judrumu. Animalistines figūras meni-
ninkė kuria labai preciziškai. Egzotiškus ir mūsų miškų 
bei naminius gyvūnus Eglė piešia iš natūros, daugiausia 
Kauno zoologijos sode, taip pat kaime. Tik vienintelio 
baikštaus kiškio prototipas buvo nusižiūrėtas iš nuotrau-
kų. Vėliau ji daro atranką iš daugybės eskizų ir lipdo at-
mesdama nereikalingas detales, palikdama tik būdingiau-
sius atpažįstamus bruožus, kailio faktūrą. Autorei  įdomu 
įsijausti į aplinką stebinčio gyvūno pozą, primenančią 
žmogaus stebėtojo būseną, ji kviečia mus pabūti nejučia 
užklupto, išsigandusio ar nelaisvėje gyvenančio gyvūno 
kailyje. Toks požiūris turi pastaruoju metu pasaulio mene 
aktualizuojamo „gyvūninio posūkio“, t. y. žmogaus ir gy-
vūno santykių permąstymo, bruožų. Ryškus lietuviškas 
šio posūkio pavyzdys – MO muziejuje veikusi paroda Gy-

vūnas	–	žmogus	–	robotas (kuratorės Erika Grigoravičienė ir 
Ugnė Paberžytė). Tad keramikė, gal ir pati to nežinodama, 
pataikė į tarptautines meno tendencijas. Anot pačios me-
nininkės, jai daro poveikį ankstyvojo renesanso žvilgsnis 
į gyvūnijos pasaulį, kuris buvo neatskiriamas nuo žmo-
giškojo, taip pat japonų tušu tapytos žanrinės scenos su 
gyvūnais, atspindėjusios socialinius santykius.

E. Maskaliūnaitės-Butkuvienės pasirinkimas įdo-
mus ir tuo, kad gyvūnija nėra populiari lietuvių kera-
mikoje, neskaitant XX a. ketvirto–septinto dešimtmečio 
realistinių dekoratyvinių animalistinių skulptūrėlių, pli-
tusių buityje ir tęsusių XIX šimtmečio interjero puošy-
bos madą. Jau vėliau, XX a. paskutiniais dešimtmečiais, 
laikomais lietuviškos keramikos pakilimo laikotarpiu, 
sukurtos Noros Blaževičiūtės animalistinės scenos su 
varnomis, karvėmis, kiškiais ar Ryto Jakimavičiaus tarsi 
suplotos gyvūnų skulptūros įliejo į lietuvišką kerami-
ką žaismingumo ir ironiškos potekstės, skatino norą su 
šypsena pažvelgti į supančią tikrovę. O Eglės požiūris į 
gyvūnus kitoks, ji įsijaučia į jų būseną, tapatinasi su iš-
gąsdintu ar nelaisvėje laikomu gyvūnu. Kartu žavisi jų 
išvaizda, parinkdama ekspresyvias formas ir išraiškingą 
dekorą. Štai orus vienaragis stumbras ilsisi ant bejėgiš-
kai ištiestų kojų, gudri kūmutė lapė grakščiu porceliani-
niu snukučiu, prie žemės palinkusi romi avelė, baikštus 
zuikis, sustingęs ant užpakalinių kojų. Kai kuriems gy-
vūnams, pavyzdžiui, paprastai kiemo vištai, suteikiama 
ypatinga monumentali forma, išraiškingas kampuotas 
siluetas, puošnus įrėžtas ornamentas.

Antra kūrinių grupė – iš molio statomi „namai“, ku-
riamos savotiškos konstrukcijos derinant statiškas vertika-
lias plokštumas su horizontaliomis, išaugintomis vienos iš 
kitų, akcentuojant konstrukcijos stabilumą (užuomina į 
molio patikimumą) ir kartu laikinumą, perteikiamą sta-
tinio ažūru. Natūralūs degti plokštumų paviršiai, derina-
mi su glazūruotais, polichromuotais ar druskų paveiktais 
plotais, primena senas plytas, ant kurių lieka ir liepsnos 
liežuvių, ir jas gaminusių meistrų pirštų pėdsakų. Ant 
senų lentų keramikė kaskart vis kitaip sudėlioja kam-
puotas ir išlankstytas molines detales. Tokia improviza-
cija – savotiška meditacija, leidžianti atitrūkti nuo racio-
nalaus mąstymo. Eglė lipdo ir indus, jie monumentalūs, 
laiptuotų plokštumų, raiškiai transformuoti. Indų kaip, ir 
kitų dirbinių, pavidalai išduoda susižavėjimą modernisti-
niais formų deriniais, kurie prieš keliasdešimt metų buvo 
tikras proveržis pasaulio keramikos mene, leidęs ištrūkti 
iš funkciškai apibrėžtos srities į visavertės kūrybos erdvę. 
Tačiau modernistinių požymių kontekstualumas išduoda, 
kad tai postmodernistinio laikotarpio kūriniai.

E. Maskaliūnaitei-Butkuvienei būdingas pagarbus 
santykis su Lietuvos keramikos tradicija ir senosiomis 
technologijomis. Siekdama geriau perprasti šimtmečius 
egzistuojančius molio apdorojimo būdus, kūrybinio ke-
lio pradžioje ji išbandė juodosios ir raugo keramikos spe-
cifiką, vėliau susidomėjo redukciniu degimu, šiuo metu 
gilinasi į anagamos degimo galimybes. Menininkė įsiti-
kinusi, kad dabartinė keramika seniai peržengusi savo 
srities ribas. Eglės žodžius patvirtina pernai jos kuruota 
paroda Tekstilė	keramikoje	ir	keramika	tekstilėje.
1 Stasys Stacevičius. Gal,	sulaukęs	ledonešio,	neprivalėsiu	pradingti… // 
Metai, 2012, Nr. 5–6, p. 9.



Upė, 2015, spalvotas linoraižinys, 35x90 cm

Upe	aukštyn	III, 2010, spalvotas linoraižinys,14x15 cm

Noktiurnas	III, 2018, spalvotas linoraižinys, 99,7x55 cm 13'LAP., 2015, spalvotas linoraižinys, 59,5x90,5 cm

D A L I U T Ė  I V A N A U S K A I T Ė



Vasaros metas, 2015, spalvotas linoraižinys, 60x90 cm

Noktiurnas	I, 2017, spalvotas linoraižinys, 55,5x90,5 cm

Mėlynas	rytas	IV, 2019, spalvotas linoraižinys, 10x10 cm Laukinės	obelys, 2012, spalvotas linoraižinys, 55x91 cm
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Žmonijos istorijoje raštas tūkstančius metų keitėsi, 
tobulėjo, kol įgijo šiandienines formas.

Iš graikų kalbos kilęs žodis	kaligrafija reiškia 
„gražus raštas“. Šiemet sukanka 100 metų, kai rašto gro-
žio pradėta mokyti Vilniaus universiteto Dailės skyriu-
je – 1919 metais čia įvestas šrifto kursas. Šį kursą pagal 
pažangią anglų šrifto mokymo metodiką, sukurtą Edvar-
do Johnstono, dėstė Varšuvos profesorius Bonaventūra 
Lenartas. Lietuviško šrifto kelias, prasidėjęs nuo Vilniaus 
universiteto, išsiskleidė ir praturtėjo, įgavo naujų raiškos 
formų.

 

D a l i u t ė  I v a n a u s k a i t ė

Šiuolaikinė 
Lietuvos kaligrafija
Paroda, skirta šrifto raidos Lietuvoje 100-mečiui

Kazio Varnelio namuose-muziejuje pirmą kartą pri-
statoma šiuolaikinės Lietuvos kaligrafijos paroda, į kurią 
pakviesta 20 autorių. Jų darbai sukurti per pastarąjį de-
šimtmetį. Iš viso eksponuojama beveik 100 kaligrafinių 
kompozicijų, atkeliavusių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Iz-
raelio bei Juodkalnijos. Muziejaus erdvėje vyresniosios 
kartos gerai žinomų kaligrafų Alberto Gursko, Broniaus 
Leonavičiaus, Jokūbo Zovės, Mindaugo Petrulio kūriniai 
puikiai dera su jaunųjų menininkų, tokių kaip Greta Su-
raučiūtė, Ieva Liaugaudaitė, Aleksandra Vilimaitė ir kiti. 

Parodoje eksponuojami darbai pasižymi temų ir 
stilių įvairove – nuo meistriškai išrašytų tekstų, Jokūbo 
Zovės, Zitos Inčirauskienės, Viktorijos Daniliauskaitės ar 
Mikalojaus Vilučio puošnių barokinių raidžių iki Ievos 
Liaugaudaitės, Gretos Suraučiūtės, Aleksandros Vilimai-
tės, Eriko Siliuk, Ingos Laužonytės zenga krypties spon-
taniškosios kaligrafijos tradicijos.

Albertas Gurskas, turėdamas didžiulę kūrybinio 
darbo patirtį ir išbandęs įvairias meninės raiškos for-
mas, pasuko į visai kitą zenga krypties kaligrafinių vaiz-
dinių pasaulį. Jo sukurtos kaligrafijos Viltis (2019),	a	b	c	
kaligrafija	 (2019),	 Kalnas	 (2019), DI	 (2019) priartėjo prie 
abstrakčios monochrominės tušo tapybos, o kaligrafinė 
kompozicija Alytus	 (2019) atspindi ir šių dienų aktuali-
jas – gaisrą Alytuje. Leo Ray kūriniams būdingas subtilus 
kompozicijos jausmas, meninio stiliaus glaustumas ir iš-
raiškingumas. Virginija Kalinauskaitė meistriškai jungia 
kaligrafiją su piešiniu. Zita Inčirauskienė gilinasi į Lietu-
vos istorinį ir kultūrinį paveldą darbe Rašto	genezė	(2008),	
penkių dalių kaligrafinė kompozicija Lietuvos	 rašytojai	
(2001–2009) derina įprastas ir netradicines medžiagas ir 
technikas: kaligrafija tekstilėje, aplikacija, siuvinėjimas. 
Rasa Janulevičiūtė kuria kaligrafiją pasitelkdama piešinį, 
spalvą, ritmą, formą.

Parodoje eksponuojami kūriniai pasižymi ne tik 
stilių, bet ir technikų įvairove, sukurti naudojant įvai-
riausias technikas ir medžiagas – įprastas tradicines ir 
modernias šiuolaikines: kaligrafiniai teptukai, metalinės 
plunksnos, bambukas, medinės plokštelės, aliejinės krei-
delės, tušas, akrilas, kaligrafija tekstilėje, kaligrafija ant 
metalo, šilkografija, skaitmeninė spauda ir kitos autori-
nės technikos.

Tai aiškiai rodo, kad kaligrafija Lietuvoje turi gilias ir 
gyvybingas tradicijas, yra svarbi Lietuvos kultūrinio gy-
venimo dalis ir tampa vis populiaresnė. Juolab kad šian-A L B E R T A S  G U R S K A S . abc	kaligrafija, 2019, kiniškas popierius, tušas, 

apvalus akvarelinis teptukas, 46x30 cm
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dien, kai, atsiradus naujoms informacinėms tech-
nologijoms, keičiasi šrifto ir kaligrafijos poreikiai, o 
teksto įskaitomumas tampa antraeiliu ar net nebū-
tinu dalyku, vis labiau imamas vertinti kaligrafijos 
meno poveikis dvasiniam žmogaus tobulėjimui, kū-
rėjo ir žiūrovo estetinio skonio ugdymui.

Šios parodos tikslas – pristatyti šiuolaikinę Lie-
tuvos kaligrafiją, atskleisti jos įvairovę, didinti žino-
mumą ir prieinamumą, ugdyti visuomenės sampra-
tą apie kaligrafiją.

Neatsitiktinai ši paroda atsirado dailininko ir 
kolekcininko Kazio Varnelio namuose-muziejuje. 

K. Varnelis šiai meno sričiai skyrė didelį dėme-
sį, žavėjosi Rytų Azijos meno estetika ir jo kolekci-
joje rasime išskirtinių kaligrafijos meno pavyzdžių.

G R E T A  S U R A U ČI ŪT Ė . Inversija	Nr.1, 2019, popierius, 
tušas, 100x60 cm

D O N AT A  P O R VA N E C K A I T Ė . Jūrai, 2011, popierius,
autorinė technika, 86x61 cm

R A S A  J A N U L E V I ČI ŪT Ė . Sutartinės.	Gėlės	ir	bitės, 2019, popierius, aliejinė pastelė, 
62x85 cm

L E O  R AY . Kur	vasara, 2019, popierius, tušas, 70x100 cm



VA I VA  ČY VA I T Ė . Pilkasis	sąsiuvinis, 2019, drobė, kalkiniai dažai, akrilas, tušas, 
plunksna, pieštukas, 70x50 cm

Z I T A  I N ČI R A U S K I E N Ė. 5 dalių 
kaligrafinė kompozicija  Salomėja, 
2001–2009, kaligrafija ant tekstilės, 
aplikacija, dekalkomanija, 
170x28 cm

M I K A L O J U S  V I L U T I S . 
R, 2010, skaitmeninė 

spauda, 29x21 cm



M I N D A U G A S  P E T R U L I S . Žodžio	kelias	II, 2019. CAD, 29,6x50 cm

O V I D I J U S  T A L I J ŪN A S . Jungtis	001, 2016, 
popierius, mišri technika, 62x43 cm

B R O N I U S  L E O N AV I ČI U S . Kaligrafinė kompozicija Fuga, 2016, kartonas, mišri technika, 84x107 cm



48N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 0 ,  N R .  1  ( 6 1 0 )  

„O jis išvaizdus“, – pamanė Lainė. Paslapčia 
nužvelgusi prie Alinos stalo sėdintį klien-
tą, atsigręžia į monitorių ir vėl imasi dėlio-

ti užsakytąją spalvų paletę. Alina flirtuoja – koketiškai 
palenkdama galvą ar kartkartėmis lėtai prisimerkdama.	
Tačiau pati ji nė nesusivokia flirtuojanti. Kaip visada. 
Paskui po kiekvieno tokio kliento rūkykloje net išrau-
dusi koneveikia visus kvailius vyrus, kurie tvarkydami 
sandėrius nesugeba susikaupti. 

– Na ir ištvirkėlis. Įsivaizduoji – paprašo mano rašik-
lio ir bemaž griebia pastarąjį su visais mano pirštais. O 
pačiam iš švarko kišenės parkerio viršūnė kyšo. 

Ji aistringai traukia dūmą ir vėl vylingai nuleidžia 
akis. 

– Betgi klientas. Ir papūsk tu jam. Šypsokis ir pūsk.
Lainė sukikena ir atsistoja užsiplikyti dar vieną ne-

padoriai stiprios kavos. Jai taip niekada nebūna. Nėra 
tokia patraukli kaip Alina. O ir jaunystė seniai praėjo. 
Galbūt taip net geriau: dėl to jos pokalbiai dalykiškesni 
ir konkretesni. Tik tiek, kad, įėję į saloną, klientai, Lainės 
visai nepastebėdami, visada pasuka Alinos link.

Lainė ne tik neišvaizdi, bet ir beprotiškai nerangi. 
Praeidama pro šalį, riebiais sėdmenimis kliudo kėdės, 
kurioje sėdi vyras, atlošą. 

– Atsiprašau, – sumurma ir, nuleidusi galvą, nusku-
ba į virtuvėlę. 

– Kaip kokia antis, – suburba sau panosėje. Įjungia 
virdulį ir į didįjį puodelį įsiberia penkis arbatinius šaukš-
telius maltos kavos.

– Jis tavimi domėjosi, – įėjusi po valandėlės, sako 
Alina iš nustebimo pakeltais antakiais. Lainė jau pila 
užvirusį vandenį į puodelį.

– Kas toks? – nesupranta Lainė.
– Na, tas juokingas klientas. Severinas pavarde Kaž-

kokstenaitis. 
Alina pasideda ir savo puodelį bei įmeta šaukštelį. 

Šis skardžiai žvangteli.
– Cha, cha, atrodo, nusiminei, ką? – Lainė nesusi-

tvardžiusi nusijuokia. – Tau juk tie ištvirkėliai nusibodę. 
Kas dabar, vis dėlto norėjosi? – draugiškai paerzina ko-
legę. – Kaipgi pasireiškė tas domėjimasis?

J a n a  E g l e

Antis
Jana	Egle	(g.	1963	m.	Rucavoje,	Latvijoje)	–	rašytoja,	poetė	ir	vertėja.	Rašytoja	debiutavo	
1995	m.,	iki	šiol	yra	išleidusi	vieną	poezijos	ir	tris	prozos	rinkinius.	Apsakymų	rinkinys	
„Šviesoje“	(lat.	„Gaismā“)	yra	pelnęs	2016	m.	Latvijos	metų	literatūros	apdovanojimą.	
Apsakymas	„Antis“	(lat.	„Pīle“)	yra	iš	paskutiniojo,	2020	metais	išleisto	rinkinio	„Gimimo	
diena“	(lat.	„Dzimšanas	diena“).	Pirmąkart	šis	kūrinys	publikuotas	populiariame	latvių	
kultūros	internetiniame	žurnale	„Satori“	2019	metais,	parašytas	Latvijos	gerovės	ministerijos	
remiamiam	projektui	„Menas	prieš	smurtą“.

– Na, klausė, kuo tu vardu ir ar nebūtų jam geriau 
su savo užsakymu kreiptis į tave. Daugiau nieko tokio 
ir nepakalbėjom. Kaliausė kažkoks.

Lainė šypteli. Jei Alinos nekabina, tai kaliausė, jei 
kabina	– ištvirkėlis. Mergiotė visai vyrų išlepinta. Lainė 
praveria spintelės duris ir susiranda jau ligi pusės nu-
valgytą pieniško šokolado plytelę. Tiks. Kiekvienam savi 
džiaugsmai. Atsilaužia tris gabalėlius ir, visus išsyk susi-
grūdusi burnon, garsiai sriūbteli karštos kavos. 

Po kelių dienų Severinas ir vėl čia. Iškart pasuka Lainės 
link. 

– Laba diena, Laine! – prieina pernelyg arti, įsižiūri 
į akis ir sveikindamasis ištiesia ranką. 

Prie tokių familiarumų Lainė nėra pratusi, todėl jai 
norisi kvailai kvatotis. Juo labiau, kai už kliento nugaros 
matyti dailus perkreiptas Alinos veidelis.

Severinas ieško pigiausio varianto įmonės vizuali-
niam apipavidalinimui. „Pigiausio varianto pigiausioje 
įmonėje“, – be menkiausio lojalumo savo darbovietei – 
tyliai padaro išvadą Lainė. Tačiau bendrą kalbą jie randa. 
Lainė yra dalykiška ir nešvaisto laiko nereikalingiems 
klapsėjimams blakstienomis ar viliokiškiems šypsniams. 
Galiausiai nėra jau ji tokia išvaizdi – šitaip maivydamasi 
atrodytų juokingai. 

Severinas ir iš arti Lainei atrodo patrauklus. Lieknas 
tamsiaplaukis rudomis akimis. Rankos išpuoselėtos, kel-
nės išlygintos be priekaištų, o ir kaklaraištis dailiai už-
rištas. Šiek tiek trikdo, kad jis visiškai nesišypso. Kartais 
lūpų kampučiai tįsteli, tačiau iki šypsenos šiai grimasai 
labai toli.

– Mes galėtume kur nors išgerti arbatos, – per pas-
kutinį dalykinį susitikimą, kai užsakymas jau atliktas, 
sako jis. 

Po tokio netikėto pasiūlymo Lainė visai apstulbsta.
– Gerai. Dabar? – tai yra viskas, ką pavyksta išpyš-

kinti Lainei.
– Na, taip. Kodėl ne? 
Lainė, išėjusi į darbuotojų patalpas, nužvelgia save 

veidrodyje. Rankomis sušiaušia savo garbanotus, nieka-
da nerišamus plaukus. Nusprendžia, kad galbūt reikėtų 
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vėl prisiminti akių pieštuką: žvilgsnis visai išblėsęs, ne-
išraiškingas. Užsimeta paltą ir yra pasirengusi eiti.

Čia pat už kampo yra bakalėja – joje galima nusi-
pirkti šviežiai keptų bandelių, atsigerti kavos, arbatos ar 
sulčių. Lainė greitai susidomi traškia pynute su kremu, 
tačiau Severinas, nieko neklausęs, abiems užsako pipir-
mėčių arbatos. Taip dabar abu ir sėdi, laukdami, kol ver-
dantis vanduo šiek tiek atvės.

– Tu viena, ar ne? – be užuolankų klausia jis. Lainė 
net susigūžia nuo tokio staigumo. 

– Na, taip. Vaikai jau užaugę, palikę namus. Bet aš 
turiu katiną, – nusijuokia ji.

Severinas nesijuokia.
– Man irgi yra taip, kad šiuo metu esu vienišas. Gal-

būt galėtume susitikti dar kokį kartą? – sako jis.
Lainė žiūri į priešais sėdintį simpatišką vyrą ir negali 

suprasti – patinka ar nepatinka jai toks tiesmukiškumas. 
Bet ji jau taip ilgai vieniša. Galbūt vis dėlto tikrai verta 
pabandyti? Vyras išėjo prieš dešimt metų ir po to nieko 
rimtesnio taip ir nesusiklostė. Jei nesusiklostys ir šįkart, 
toliau gyvens kaip iki šiol. O jeigu susiklostys? 

Severinas pastebi nuklydusį Lainės žvilgsnį. Jo lū-
pos vėl tįsteli į šonus. Turbūt tikrai tokia ir yra jo šypse-
na. Lainei jis labiau patinka, kai nesišypso.

Į kavines jie daugiau nebeina. Severinas pasiūlo pasi-
vaikščioti. Kitą kartą susitikę, ramiai plepėdami, jie bas-
tysis Kengarago pasivaikščiojimų taku. Pastarasis yra 
netoli Lainės namų. Severinas kalba daug, tačiau Lainė 
vėliau negali prisiminti, ką iš tikrųjų jis pasakojo. Kažko-
kios kalbos apie kompiuterių pasaulį, apie istoriją, apie 
korumpuotą politiką ar apykvailę visuomenę… Nuobo-
duma, bet Lainė mandagiai šypsosi ir kartą kitą kažko 
perklausia. Keliukas pribiręs geltonų lapų. Lainė pasi-
mėgaudama įkvepia giliai krūtinėn rudens kvapo. Prie-
šais eina akivaizdžiai nuo jausmų apsvaigusi jų amžiaus 
pora – gal kiek mažiau nei penkiasdešimties. Vyro ranka 
tvirtai apsivijusi moters juosmenį, jos rankoje – trys sau-
lėlydžio spalvų rožės. Susilietę nosimis, jie kažką tyliai 
ir meiliai burkuoja – visai kaip kokie penkiolikmečiai. 

– Tau patinka gėlės? – netikėtai paklausia Severinas. 
Lainė nusišypso ir jau nori atsakyti: „O kuriai moteriai 
jos nepatinka?“ Tačiau nesuspėja. 

– Visiškai beprasmės žolės. Pamerks į vazą, po trijų 
dienų prasmirs ir reikės išmesti, – dėsto Severinas.

– Man patinka, – truputį užsigavusi, bet drąsiai pa-
prieštarauja Lainė. Severinas pašiepiamai į ją dėbteli, o 
burna vėl tįsteli į šonus.

„Na, po velnių! Tipelis. Nereikia man tokio“, – ty-
liai pasidygi Lainė. Tačiau Severinas apglėbia Lainę per 
pečius ir, prisitraukęs arčiau, lūpomis nerangiai paliečia 
jos smilkinį. Šiluma. Tai Lainei patinka. 

–	Ką tu apie tas žoles! Aš tave vesiu ir nupirksiu tau 
namus ir mašiną. Ar ko tik panorėsi. 

Dar kartelį pabučiuoja Lainę. Šįkart į lūpas. Bučiuo-
tis tai jis moka… 

– Ar būsi mano?

Pasirodo, Severinas puikiai gamina. Jau pirmą kartą į jos 
butelį penktame aukšte prisistatė nešinas žaliomis salo-

tomis, šviežiais žalumynais, ožkos sūriu ir dar balažin 
kokiais produktais. Kažkokį kuokštą (atrodo, tai buvo 
bazilikas) pabučiuodamas įteikia Lainei tarsi puokštę. 
Jo lūpos timpteli į šonus, bet Lainė truputį įsižeidžia. 
Jei nėra gėlių, tai nėra ko maivytis! Tačiau tada jis išpra-
šo Lainę iš virtuvės ir per dvidešimt minučių paruošia 
šviežias, sultingas, gardžiai kvepiančias, skanias salotas 
ir dar savotiškos, bet labai aromatingoa arbatos, – sako, 
dvidešimt keturių žolelių užpilas. 

– Na, kaip? – klausia jis akivaizdžiai tikėdamasis 
pagyrimo.

– Pritrenkiamai! – atsako Lainė. Ir ji nemeluoja.
– Tu turbūt pati namuose nieko negamini. Nieko 

padoraus nei šaldytuve, nei spintelėje neradau, – kons-
tatuoja Severinas.

– Nekenčiu gaminti. Paprastai pavalgau kur mieste 
ar užsisakau picos, – sąžiningai prisipažįsta Lainė.

– Išlaidautoja. Moteriai reikėtų būti ūkiškesnei. 
Jis vėl šypsosi.
Lainė truputį susigėsta dėl nenušveistos dujinės 

(tačiau ant šios ji retokai ką pasišildo) ir katino plaukais 
aplipusios sofos bei paminkštintos kėdės. Pats Mika ne-
pasirodo. Keista – įprastai, jei kas ateina, murklys iškart 
prisistato. Per daug į akis nelenda, bet įsitaiso patogioje 
vietelėje, iš kurios galėtų viską stebėti, ir tingiai drybso 
demonstruodamas savo blizgų smėlio spalvos kailį. Gra-
žuolis. Vienišų Lainės vakarų kompanjonas, kurį ji saugo 
kaip savo akį jau vienuolika metų. 

– Galiu pasiūlyti vyno ar brendžio, – staiga atsikvo-
šėjusi pakyla nuo sofos Lainė.

– Aš negeriu! – netikėtai rūsčiai krinta Severino at-
sakymas.

– Na, gerai, – ramiai atsako ji. – Aš tai įsipilsiu tau-
rę vyno.

– Man tikrai patiktų, jei su manim išsiverstum be 
alkoholio…

„Įdomu, – pagalvoja Lainė ir sustoja kambario vidu-
ryje. – Kas jis toks, kad aiškintų, ką man daryti ir ko ne?“ 

Valandėlę susvyravusi, vis dėlto vėl prisėda ant 
sofos. Būtų gana kvaila, jeigu ji dabar viena sriubčiotų 
vyną. Išgers taurę rislingo, kai jis bus išėjęs.

Severinas persėda nuo sofos ant fotelio šalia jos. 
Lainė nenutuokia, kaip elgtis. Jinai jaučiasi tokia didelė 
ir nerangi. Tačiau Severinas karštais delnais suima jos 
veidą ir prisitraukęs bučiuoja lūpas, kaklą, ausį. Lainė 
jaučia, kaip šyla jos klubai, bet pagalvoja, kad dar ne – ji 
dar nenori miegoti su šiuo vyru. Jinai juk iš tikrųjų apie 
jį nieko nežino, jiedu pažįstami vos tris savaites. Lainė 
nėra įsitikinusi, ar tai tikrai turėtų įvykti dabar ir, velniai 
rautų, kodėl ji dabar pati save bando įtikinti, kad ji turi 
priežasčių nenorėti. Ji tiesiog nenori! 

Severinas, pakišęs delną po lengvute tunika, jau 
glosto Lainei pilvą. Ji stumia įkyrią jo ranką šalin.

– Ne, Severinai, šįkart dar ne. Nereikia.
Tačiau jis stipresnis.
– Tu juk to nori, baik... Neapsimetinėk!
Kita ranka jis atsega Lainės liemenėlę. Didelės šil-

tos krūtys nugula į jas paliesti nekantravusias plaštakas. 
Krūtų speneliai išsišovę ir kieti. Vieną jų Severinas suima 
pirštais ir lengvai sumygia.
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– Gali meluoti, bet šitie nemeluoja. Tu nori.
Lainė nenori, iš tiesų nenori, ir dabar ji iš visų jėgų 

priešinasi stiprioms Severino rankoms. Bet jos jėgų per 
maža. Jis, grumdamasis su Lainės priešinimusi, pavie-
niui jau spėjo nuvilkti ir savo, ir Lainės drabužius. Abu 
jau nuogi gulomis grumiasi ant sofos. 

– Severinai, prašau! Na, nereikia! Aš nenoriu, girdi?
Ji laiko blauzdas stipriai suspaustas ir rankomis ban-

do atremti Severino bandymus jas atskirti. Oda trinasi į 
grublėtą audinį, ligi Lainė suvokia, kad jokios prasmės 
priešintis nebeliko. Šiaip ar taip jai neužteks jėgų. Todėl 
ji leidžia Severinui daryti tai, ko įsigeidęs. Neužtrunka. 
Neskauda. Pabaigęs pasislenka ir įsistebeilija į nuogą Lai-
nės kūną. Tada plaštaka plekšteli jai per pilvą. Šis suliula. 

– Jei numestum kokius penkiolika kilogramų, bū-
tum kaip saldainis. Jei nori, galiu suveikti tau dietos 
meniu.

Lainė nieko neatsako. Galvoja, kad jai labai, labai 
reikėtų nusiprausti… Bet kaip atrodys dabar nuoga ei-
dama praustis. Lainė vis dėlto pasikelia ir eina, ir tiesiog 
oda jaučia Severino žvilgsnį į savo apkūnų užpakalį bei 
riebalų raukšles žemiau menčių.

„Daugiau neisiu su juo susitikti“, – turkšdamasi po 
drungnu dušu, mintija Lainė. Vyras kaip vyras, įpras-
tasis ištvirkėlis, kaip pasakytų Alina, bet aš jo nenoriu. 

Lainės gyvenime viskas gerai ir be vyro, be to – ji 
neūkiška ir per stambi.

Nusišluosčiusi ji apsimuturiuoja tuo pačiu rankš-
luosčiu ir eina atgal į kambarį.	Severinas vis dar neapsi-
rengęs ir kažką staigiai padeda ant stalo. Pastebėjęs, kad 
tai mato ir Lainė, ramiai paaiškina: 

– Padėjau tavo telefoną, vos nenukrito ant grindų. 
Vos spėjau sučiupti.

Lainė paima telefoną ir atveria dangtelį. Praleistas 
skambutis – Pūkuotukas. 

– Sesuo skambino, – sako ji.
– Kuo vardu tavo sesuo? – nori žinoti Severinas.
– Beatė, – sako Lainė.
– Tikrai? Kaip mano žmona? Jau buvusi, žinoma. – 

Severinas atrodo nepatiklus. Bet tai pirmas kartas, kai 
užsimena apie savo žmoną. 

Mintis apie tai, kad jis išsiskyręs, Lainei patinka 
labiau negu jei paaiškėtų, kad Severinas yra užkietėjęs 
senbernis. 

– Turi vaikų? – paklausia ji. Severino veidas įgauna 
naują išraišką. Lainė tokios dar nėra mačiusi. Ta pati gri-
masa, gal šypsnys, tačiau lūpos pravertos, o kampučiai 
ištempti dar smarkiau nei kitais kartais. Tarsi urgztų. 

– Aš turiu vienuolikmetį sūnų, – šypsodamasis at-
sako Severinas. – Nesu matęs jo jau pusantrų metų ir 
nežinau, kur jis yra. Yra bobų, kurios nesupranta, kad 
bernui reikalingas tėvas.

Lainei tarsi šiek tiek pagailsta Severino. Jis liūdi dėl 
berniuko ir pyksta, kad yra atskirtas. Galbūt todėl toks 
niūrus. Tai galima suprasti. 

– Jei aš žinočiau, kur jie yra ir jei turėčiau pistoletą, 
aš tą bobelką tiesiog nušaučiau. 

Jis dar vis klastingai šypsosi. Lainė negali suprasti, 
ar čia juokai, ar jis kalba rimtai, tačiau šie žodžiai jai vi-
sai nebepatinka.

Severinas prieina ir dar kartelį apkabina. Jam stovint 
taip arti, Lainė suuodžia, kas nutiko prieš akimirką: jų 
abiejų išskyros vis dar džiūva ant vyriško kūno ir garuo-
damos kelia šleikštulį. 

– Duok man švarų rankšluostį, noriu nusiprausti, – 
sako Severinas. Lainė eina į antrąjį kambarį ir spintoje 
suranda švarų, nors ir šiek tiek suglamžytą rankšluostį. 
Mika pasišiaušęs sėdi ant palangės ir pro langą žvelgia 
laukan. Lainė nusišypso: pavyduliauja, ar ką?

Severinas nueina po dušu. Vos tik pasigirsta van-
dens šniokštimas, Lainei vėl skambina. Ji iš signalo atpa-
žįsta, kad tai kažkuris iš vaikų. Kol Severinas prausiasi, 
yra šiek tiek laiko. Lainė paima telefoną. Dukra. Nori 
pasikalbėti – turi problemų su vaikinu. Tačiau tokiam 
pokalbiui Lainė dabar nėra pasirengusi. 

– Krista, aš tau paskambinsiu po kokios valandos, 
sutarta?

Bet Krista nenori to girdėti ir pasakoja toliau. Lainė 
dar kartą pakartoja, kad šiuo metu neturi laiko.

– Aš tau nė kiek nerūpiu? – nepatenkinta klausia 
dukra. 

Duše stoja tyla, ir Lainė nenori kalbėtis su dukra 
girdint Severinui.

– Nepyk, aš negaliu dabar kalbėti. Vėliau paskam-
binsiu, gerai? Bučkis.

Jis išeina iš vonios kambario vis dar nuogas. Tylė-
damas rengiasi. Ima po vieną drabužį nuo grindų: pir-
miausia kruopščiai nupurto, perbraukia delnu ir tik tada 
apsivelka. Lainė sėdi vis dar įsisupusi į rankšluostį. Lau-
kia, kada jis pagaliau išeis. Jai nepatinka Severinas. Jai 
netrukdo nenušveista plytelė, katės plaukai ir jos pačios 
papildomi kilogramai. Jai trukdo šis svetimas vyras.

– Kas tau dabar skambino? – sagstydamasis marški-
nius, klausia Severinas. 

– Dukra. Negi tau svarbu, kas skambina?
Tvarkingai užsisagstęs rankogalius, jis prieina prie 

pat Lainės. Delnu suima jos pakaušį po susivėlusiais 
plaukais ir pritraukia jos galvą sau prie krūtinės. Tvir-
tai. Per tvirtai. Kieti pirštai skaudžiai spaudžia pakaušį. 
Lainės nosis įsispaudusi į Severino krūtinės raumenis. 
Marškiniai vos užuodžiamai kvepia skalbimo milteliais 
ir Lainei sunku kvėpuoti. 

– Niekada man nemeluok, – sukužda jis. 
Tai skamba grėsmingiau nei kad jis rėktų. Lainė tyli. 

Jai baisu ir ji laukia, kada Severinas išeis pro duris.

Praėjo trys dienos. Severinas parašo trumpąją žinutę: 
„Sveika. Susitiksime po darbo šįvakar?“ Laine nustėrs-
ta. Ji tikėjosi, kad viskas baigta, kad jis jai neberašys, 
nebeskambins, nebekvies. Ji juk per apkūni, aplaidi ir 
nemoka gaminti. Prisimenant jo pasisvečiavimą, apima 
toks lyg ir nejaukus jausmas – ir ne dėl plytelės ar ka-
tino plaukų.

Lainė yra darbe ir iškart neatsako. Po dešimties mi-
nučių Severinas skambina. Akimirką ji galvoja, ar atsi-
liepti, ar ne. Tada išeina į virtuvėlę ir nuspaudžia myg-
tuką „atsiliepti“.

– Taip, Severinai.
– Labas! Aš tau parašiau trumpąją žinutę.
– Taip, sveikas, mačiau.
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– Kodėl neatsakai? Susitinkam šįvakar? Aš nekan-
trauju paspaudyti tavo dideles krūtis, panerti į tavo tam-
siąsias gelmes. Juk buvo idealu, ar ne?

Lainei konvulsiškai trūkteli gerklės dugne. Reikėtų 
atsigerti.

– Ko tu tyli? Kelintą tinkamės?
– Aš turbūt šiandien negaliu.
– Kaip taip?
– Dukra žadėjo atvykti, jai reikia pasikalbėti, – me-

luoja Lainė.
– Neliks juk per naktį? Aš galiu atvažiuoti vėliau.
– Nežinau. Man atrodo, kad nereikia.
– Baik! Praėjusį kartą tau irgi atrodė, kad nereikia, 

bet galiausiai juk buvo gerai.
Lainė ir vėl aiškiai žino, kad nenori.
– Severinai, aš nenoriu. Man atrodo, kad mums ne-

reikia susitikti, – susikaupusi vienu ypu iškošia.
– Tu juokauji? Tu turi kokį kitą? Pūkuotuką, su ku-

riuo bučiuojiesi per telefoną? – Severino balse neabejoti-
nai suskamba pašaipa.

– Pūkuotukas yra mano sesuo, aš ją taip vadinu nuo 
vaikystės, – Lainė pati nesupranta, kodėl teisinasi. Ji nori 
nutraukti pokalbį, tačiau yra pernelyg mandagi, kad tai 
iš tikrųjų padarytų. Ji laukia, kol Severinas išgirs, supras 
ir susitaikys, kad jie daugiau nebesusitiks

– Kas nutiko? Viskas juk buvo tobula. Ko dar prin-
cesė ant žirnio pageidauja? Nori, kad aš nešinas gėlėm 
pas tave ateičiau? Nupirksiu tau glėbį raudonų rožių, tau 
turbūt trūko tų žolių! – vėl iš balso girdėti, kad tyčiojasi.

– Aš tau viską pasakiau. Atleisk.
Lainė nuspaudžia mygtuką „baigti pokalbį“.

Darbe Lainė užsiliko paskutinė. Čia jie visi dirba laisvu 
grafiku. Svarbiausia yra nepavėluoti atliekant užsakymą: 
niekas neseka, kiek valandų tu praleidi darbe, kada atei-
ni ir kada išeini. Patikrinusi visus langus, ar visi sanda-
riai uždaryti, ar visas šviesas išjungė, Lainė automatiškai 
suspaudo signalizacijos kodą prie išėjimo durų ir išeina. 
Per dvidešimt sekundžių reikia užrakinti visas spynas. 
Ši akimirka jai niekada nepatiko: stovi apšviesta aikšte-
lėje prie durų ir rakindama negali matyti, kas vyksta už 
nugaros. Ten – tamsoje. Tai visada nejauku.

Tačiau viskas kaip visada tvarkoje. Išskyrus tai, kad, 
kišant raktus į rankinę, visas ryšulys išslysta ir žvangė-
damas nukrinta ant žemės. Lainė tyliai subumba: 

– Atgrubnagė! – ir pasilenkia pakelti raktų. Na, vis-
kas. Dabar į tramvajų ir namo.

Gatvė nėra labai gerai apšviesta, paskutinieji lapai 
ant medžių šakų dar slopina gelsvą žibintų spindesį. 
Lainei šis kelias įprastas, ji žino kiekvieną šio šaligatvio 
duobelę. Kažkas eina už nugaros. Labai arti, bet neap-
lenkia. Lainė nebijo, bet vis vien nemalonu. Šiek tiek 
paspartina žingsnį. Žmogus už nugaros neatsilieka. Po 
valandėlės Lainė sustoja, lyg kažko ieško rankinėje. Pa-
keleivis irgi sustoja. Dabar jau Lainei baisu apsisukti: ji 
nežino, kas svetimojo galvoje. Ji greitai pasikiša ranki-
nę po pažastimi ir risčia pasileidžia tramvajaus stotelės 
pusėn. Netoli. Tačiau bėgant nebesigirdi, kas vyksta už 
nugaros. Priekyje šviesesnė aikštė. Iš ten šnekėdamiesi 
priešais eina du jauni vaikinai. Lainė užbėga už jų, su-

stoja ir žiūri atgal. Apytamsėje gatvelėje sunku įžiūrėti, 
bet atrodo, kad ten nieko nėra.

Atsidususi Lainė nueina stotelės link. Iškart atvva-
žiuoja tramvajus. Ji dar pasižiūri, ar niekas nebeseka. 
Tačiau į stotelę ji atėjo viena, o be jos į vagoną įlipo tik 
pusamžė pora bei jauna mergina su kuprine.

Važiuojant kvėpavimas nurimsta. Lainė galvoja, kad 
galbūt kažkas tik pajuokavo. Nieko jai juk nepadarė, net 
neprilietė. Išlipusi savo Prūsų gatvės stotelėje, ji vėl pu-
siau tekina pribėga prie namų. Negeras jausmas išliko, 
nors šįkart niekas neseka. Greitai laiptais aukštyn, į butą, 
ir viskas. Ramybė, viskas gerai. Namuose šilta, o visai 
apsimiegojęs Mika išlenda iš didžiojo kambario. Lainė 
pasilenkia pataršyti savo meilutį.

Dzingteli telefonas – atėjo trumpoji žinutė. Lainė 
nusivelka paltą, iš rankinės išsiima telefoną ir skaito: 
„Sveika, princese! Negaliu užmiršti mūsų paskutinio su-
sitikimo, tu buvai tokia karšta ir nevaldoma. Susitikime 
rytoj vakare? Bučkis.“

Lainė nusipurto. Severinas po paskutinio pokalbio 
telefonu nerašė, praėjo jau pusantros savaitės. Lainė 
buvo įsitikinusi, kad jis susiprato ir atstojo. Ji nežino, ką 
daryti – atsakyti ar ignoruoti. Jai bunda įtarimas, ar tik 
seklys tuščioje, tamsioje gatvėje nebuvo Severinas. Lai-
nė papurena plaukus ir pakraipo galvą atpalaiduodama 
kaklą. Kaklas atsimena Severino gniaužtus. Ji vis dėlto 
atsako: „Ne, Severinai. Aš Tau jau viską pasakiau.“

Katinas glaustosi atkakliau nei įprastai. Kas valan-
dėlę klausiamai miaukteli. Lainė paima Miką ant kelių, 
sėdi ir galvoja. Rainis prisiglaudžia jai prie krūtinės ir 
murkdamas trinasi viena ausimi į jos ranką. Severinas 
neberašo.

Penktadienis. Lainė visą dieną šiek tiek įsitempusi. Su-
skamba telefonas ir ji beveik pastebimai krūpteli. Pū-
kuotukas. Sesuo kviečia po darbo išlenkti po taurę vyno 
ir Lainė apsidžiaugia. Jos patauškės ir laikas prabėgs 
nepastebimai. Jei pasiseks, sesers seneliukas parveš ją 
namo. Seneliukas, – Lainė tyliai sukikena, – bet būtent 
taip Pūkuotukas vadina savo stotingą, sportišką grakš-
tuolį vyrą, kuris laipioja po kalnus ir leidžiasi slenksčiuo-
tomis upėmis. Pūkuotukui pasisekė. Bet ne visi juk gali-
me… Lainė dar kartelį nusijuokia, sesuo jos Nulėpausiu 
seniai jau nebevadina.

Vakaras išgelbėtas. Šįkart Lainė išeina ne paskuti-
nė. Darbą palieka abi su Alina, dizaineriui Uģiui ir to-
liau studijuojant kalendoriaus maketą. Eidama su Alina, 
Lainė visąlaik dairosi aplink. Gatvė ir vėl tuščia, lapkritį 
sutemsta jau prieš penkias. Bet nieko niekur nematy-
ti. Tramvajus taip pat šįkart abiem į vieną pusę: Lainė 
važiuos pas seserį. O stotelėje šią valandą žmonių tiek 
daug, kad neįmanoma apsižvalgyti... Ir šįkart Lainė jau-
čiasi saugiai.

Pas seserį gera. Jos išgeria po dvi taures vyno, kalba-
si apie Lainės dukros sielvartus, apie paskutinę seneliu-
ko kelionę į Kaukazą, apie sveikatą, naują sesers sukne-
lę. Sesuo yra dviem metais vyresnė ir tokia pat kresna 
kaip Lainė. Tačiau ji su seneliuku kartu nuo ankstyvos 
jaunystės ir, nepaisant visų vėtrų, potvynių ir atoslūgių, 
apie skyrybas jie nesvarstė nė sykio. Lainė ir džiaugiasi, 
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ir truputį pavydi. Bet ne visi juk galime... Pačiai Lainei 
ant liežuvio galo Severinas ir visi būgštavimai, kurie pas-
tarosiomis dienomis ją slėgė, tačiau jai truputį nemalonu 
pasakoti seseriai, kad yra permiegojusi su beveik nepa-
žįstamu vyru. Sesuo Lainę laiko beveik vienuole ir savo-
tiškai yra teisi. Papasakoti, kad ji nenorėjo, bet Severinas 
per jėgą pasiekė savo, atrodo dar kvailiau. Tad Lainė apie 
tai nutyli. Jai svarbu, ką pagalvos sesuo.

Seneliukas, žinoma, parveža ją namo, palydi iki pat 
durų, dar paklausia, ar nereikia palydėti iki viršaus. Lai-
nė yra išgėrusi dvi taures vyno ir jai nebaisu. Ji apskritai 
nėra baikšti, tik pastaruoju metu retsykiais… Atsisveiki-
nusi Lainė įeina į laiptinę. Šviesos jungiklis neveikia. Ap-
sigrabaliodama ji lipa į antrą aukštą. Ir ten šviesos nėra. 
Lipa, lipa, o šviesos nėra net pačiame viršuje, penktame 
aukšte. Ir vis dėlto baisu. Paskutinėje laiptatakio aikšte-
lėje Lainė sustoja ir išsitraukia telefoną, kad apšviestų 
savo buto duris. Ten nieko nėra. Priešais esančio buto 
kaimynai išvykę, atvažiuoja dukart per metus, todėl jei 
nutiktų kas negera, net kelti triukšmą būtų beprasmiš-
ka... Dar telefono šviesoje ji susiranda raktus, įkiša tele-
foną į rankinę ir užlipa paskutinį laiptą. Pirštai užčiuopia 
rakto skylę. Durys jau atidarytos, tik staiga kažkas gana 
didelio, plaukuoto ir drėgno šlumšteli Lainei ant galvos, 
nuslysta veidu ir šlepteli ant žemės. Lainė nesupranta, 
kas čia buvo, strimgalviais peržengia tą kažką ir neria į 
savo butą, užtrenkia duris, drebančiomis rankomis už-
rakina viršutinę ir apatinę spynas ir užneria grandinėlę. 
Tada įsijungia šviesą ir pamato save veidrodyje. Visa 
kakta kruvina...

– Mika, Mika! – šaukia ji lakstydama po visą butą, 
uždegdama visus šviestuvus ir sienines lempas. Mikos 
nesurast. Lainė jau apimta panikos, bet užmato murk-
lį, susirietusį kamputyje prie radiatoriaus. Jis atrodo 
išsigandęs, bet nepaliestas ir sveikas. Lainė apsiverkia 
ir nori paimti katiną ant rankų, pamyluoti, bet žvėrelis 
letenomis stumia ją šalin. Lainė prisimena kruviną savo 
veidą. Ji nubėga į vonios kambarį ir trina kaktą, prausia 
veidą, galų gale palenda po dušu, nusiprausia visą kūną 
ir išsitrenka plaukus. „Kas tai buvo, kas tai buvo“, – kar-
toja ji sau, bet neįsidrąsina nueiti ir pasižiūrėti – kas gi 
tai buvo? Gal skambinti Pūkuotukui, kad seneliukas at-
važiuotų ir užliptų viršun. Jis galbūt dar tik pusiaukelė-
je namų link. Lainė prieina prie durų, prispaudžia ausį 
ir įdėmiai klauso. Ten tylu. Jokio garselio, tik kiekvieną 
vakarą girdimas burbėjimas iš apatinio aukšto butų. „Vis-
kas bus gerai“, – raminasi ji. Po akimirkos dar kartelį 
pasiklauso, tada įsipila dar vieną taurę vyno, išjungia vi-
sas šviesas ir tamsoje lėtai gurkšnoja vėsų gėrimą. Mika 
atsitupia šalia ir, prisispaudęs prie jos klubų, užmiega.

Laiptinėje guli negyva antis. Laukinė antis, greičiausiai 
iš čia pat esančios Daugavos... Sulaužytomis kojomis, 
perskrostu pilvu ir be galvos. Regis, galva ne nupjau-
ta, o nusukta. Lainė pasižiūri viršun ir vis dėlto negali 
suprasti, kaip ir iš kur naktį ant jos užkrito antis. Iš kur 
ji atsirado? Severinas? Lainė abejoja ir netgi pykteli ant 
savęs, kad dėl visko nesuvokiamo ir gąsdinančio dabar 
kaltina Severiną. Tačiau anksčiau nieko tokio nebuvo 
atsitikę... Ji susiranda plastikinį maišą, įkiša ranką į ma-

žiausią maišelį ir, paėmusi už sulaužytų kojų, įmeta antį 
į maišą. Išneša į konteinerį, tada užlipa atgal į viršų ir 
šlapiu skuduru kruopščiai nušveičia kraujo dėmes nuo 
durų staktos ir betoninių grindų. Viskas sutvarkyta.

Pirmadienį darbe Lainė dar labiau įsitempusi ir išsi-
blaškiusi negu prieš tai. Susigūžia beveik nuo kiekvieno 
netikėto trakštelėjimo. Alina paslapčiom ją stebi, kol ga-
liausiai paklausia: 

– Klausyk, ar tau viskas gerai? Kažkas nutiko?
– Ne, ne, viskas tvarkoje, – atsako Lainė, akimirką 

pagalvojusi, ar nepapasakojus Alinai apie antį. Bet tada 
kiltų klausimų ir vargu ar Lainė išvengtų įtarimų, tada 
reikėtų papasakoti apie romaną su klientu. 

Ne, viskas gerai, Lainė susiima ir tvarkingai dirba. Nie-
ko nevyksta. Niekas Lainės gatvėje nepersekioja, niekas 
prie jos buto nebepalieka gyvūnų gaišenų, niekas nerašo 
trumpųjų žinučių ir nekviečia susitikti.

Praėjo savaitė, penktadienio vakaras. Lainė po darbo 
eina namo, laiptinėje vėl nėra šviesos. Ji išsitraukia mo-
bilųjį ir laiko rankoje. Bet dangtelio neatidaro. Lėtai lipa 
į viršų, kartais sustodama ir apsidairydama. Tyla. Ji lipa 
iki paskutinio pusaukščio ir vėl sustoja. Tyla. Lainė pa-
kelia telefoną prieš savo duris ir atveria dangtelį. Nie-
ko nėra. Nieko nėra. Ji lipa aukštyn ir telefono šviesele 
apšviečia visus kampelius ir visas staktas. Nieko nėra. 
„Tampu kvaila paranojike“, – pagalvoja Lainė, atidaro 
duris, įsmunka vidun kone bėgomis ir vėl kruopščiai iš-
jungia visiškai viską.

Severinas neberašo. Lainė pamažėl rimsta, atsipalaiduoja 
ir galvoja, kad buvo neteisi, visus tuos blogus dalykus 
nurašydama jam. Kažkoks kvailas aplinkybių sutapi-
mas. Keistieji įvykiai pamažu išblėsta, išblunka. Ar tik-
rai buvo, ar tikrai nutiko? Lainė vėl vakarais nebekabi-
na durų grandinėlės ir rakina tik pagrindinę, apatinę, 
spyną.

Lainė eina namo iš dukters. Jau vėlu, arti vidurnak-
čio, ji lipa aukštyn. Laiptinėje šviesa dega ir Lainė net 
nepakelia akių. Tik lipa. Už paskutinio posūkio pakelia 
galvą ir prie savo buto pamato Severiną. Šis stovi peti-
mi atsirėmęs į sieną, lūpos ištemptos kaip tada, kai jis 
kalbėjo apie savo žmoną, o rankose – rožės. Dešimt ar 
dvidešimt, gal penkiolika. Lainė sustoja. 

– Aš tavęs taip ilgai laukiu, kur tu buvai? Turi kaž-
kokį?.. – klausia jis.

Lainė pavargusi, sumišusi, norėtų bėgti laiptais že-
myn, bet kurgi ji bėgs? Šauktis pagalbos? Sukels kaimy-
nus ant kojų ir ką tada sakys? Kad prie jos durų stovi 
vyras su rožėmis? 

Ji lipa aukštyn ir sako vyrui: 
– Ko tu nori? Na, ko tu iš tikrųjų nori?
Severino lūpos vis dar ištemptos, jis įteikia Lainei 

rožes ir atsako: 
– Tu esi mano, mes juk sutarėme.
O Lainė neprisimena, kad apie ką panašaus jie būtų 

kalbėję. Ji nepriima ištiestų rožių, stovi ir tyli. Severinas 
tai turbūt ne taip supranta. Jis prieina arčiau ir apkabina 
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ranka, kurioje laiko rožes, o su kita stumia ją prie sie-
nos. Sunkiai, skaudžiai spaudžia jos krūtinę ir kiša del-
ną į tarpukojį. Lainė vėl grumiasi. Spurda šnypšdama ir 
spjaudydamasi, rankomis ir keliais stumdama vyrą šalin. 
Imtynės tyliai nuaidi visoje laiptinėje. Už durų pradeda 
miauksėti Mika. Kažkur žemiau girdėti praveriamos vi-
dinės durys – kažkas turbūt klausosi. Jie abu aprimsta. 
Lainei gėda, ji nemato išsigelbėjimo...

– Einame vidun, – šnibžda Severinas. 
– Ne, – sako Lainė. – Ne! – pakartoja.
– Tada aš paimsiu tave čia pat, – šnibžda jis, o lūpos 

vėl išsitempia. – Tau patiks, pamatysi. Taip, kaip tąkart. 
– Palik mane ramybėje! – suklinka Lainė patyliukais. 
– Priekvaile tu, jau pradedi mane tikrai erzinti. 

Princesė atsirado. Antis tu esi – riebi, kvaila antis, o ne 
princesė.

Paskutinis sakinys jau ištartas balsiai.
Lainė persigąsta, kraujas išteka iš galvos. Apima 

vėsus svaigulys. Ji prisimena sudarkytą anties kūną be 
galvos. Jis gulėjo čia pat, tiksliai šioje vietoje...

Apačioje vėl prasiveria durys, šįkart jau ir išorinės. 
Laiptinėje niekas nepasirodo, tačiau turbūt atidžiai klau-
sosi. Paskui durys užsidaro.

– Jei tu tuoj pat neišeisi lauk, aš rėksiu, – šnibžda 
Lainė. – Aš šauksiu, kad kviestų policiją. 

Severinas delnu suima jos riešą ir, stipriai suspau-
dęs, pasuka. Lainė iš skausmo suvaitoja. Mika už durų 
vėl pradeda miauksėti, dabar jau ir braižydamasis. Tuš-
čioje laiptinėje naktį tai nuskamba pernelyg garsiai.

– Gerai, – jis vėl grįžta prie šnibždėjimo. – Aš dabar 
eisiu, bet tu juk supranti, kad aš žinau, kur tu dirbi, ži-
nau, kur tu gyveni. Gerai pagalvok! Ir tu man patinki, 
nors esi per stora ir per tingi. Pats nesuprantu, kas tavyje 
taip traukia…

Jis dar kartą suspaudžia Lainei ranką, įkiša rožių 
puokštę kotu į jos palto kišenę ir patyliukais, ant pirštų 
galų, leidžiasi laiptais žemyn. Apatiniuose aukštuose nė 
vienos durys nebeatsiveria...

Jaunasis budintysis inspektorius atsakingas. Lainei rei-
kia papasakoti, kas atsitiko, kodėl ji atėjo, o tada jie kar-
tu parašys pareiškimą. Lainė pasakoja, bet jai gėda, kad 
ji leido svetimam vyrui įsibrauti į savo gyvenimą ir na-
mus; ji net nesupranta, kaip taip galėjo nutikti, o dabar ir 
pati nebesusitvarko. Tačiau ji pasakoja. Viską. Ne, beveik 
viską. Ir tai, kad ji bijo. Policininkas galvoja, kad reikėtų 
rašyti pareiškimą dėl Teismo sprendimo dėl apsaugos 
nuo smurto. Lainė nesupranta. 

– Jis negalės prie jūsų artintis, – sako policininkas. 
– Aš nežinau, ar jis tikrai pavojingas… – sumišusi 

atsako Lainė. – Bijau perdėti…
Inspektorius užduoda klausimus ir surašo Lainės 

duomenis. Ji tvarkingai išvardija viską iš eilės. Asmuo, 
kuris kelia pavojų. Vardas, pavardė. Asmens kodas. 

– Aš nežinau, – sako Lainė. 
Gyvenamoji vieta? 
– Nežinau… Aš darbe galėčiau surasti juridinį adresą.
Telefono numeris. Kokie yra jūsų santykiai? Inspek-

torius vardija variantus: 
– Vyras, bendras namų ūkis, turite bendrų vaikų?

Lainė purto galvą. 
– Ne, ne. 
Kitokie santykiai. Kokie? 
Lainė nežino, ką sakyti. 
– Ar Jūs esate turėjusi intymių santykių su pavojų 

keliančiu asmeniu?
Lainė parausta ir sušnibžda: 
– Taip. 
– Savo noru? 
– Na, aš nežinau, galbūt… 
– Ar yra, kas paliudytų, kokie įrodymai apie pavojų 

keliantį elgesį? Susirašinėjimas? Fotografijos? Liudyto-
jai? Gydytojo išvada? 

Lainė tyli. Nieko nėra. Galbūt visai nėra taip, kaip ji 
jaučiasi, kaip galvoja? Bet viskas juk buvo – jis per jėgą 
pasiekė savo lovoje, kruvina antis buvo tikra ir pakau-
šis bei riešas – savo oda ji prisimena skausmingus pri-
silietimus. 

Lainė pasakoja policininkui viską dar kartą ir dabar 
jau viską savo vietoje – ir tai, ką prieš tai nutylėjo: apie 
gėdingas grumtynes lovoje, apie persekiotoją tamsoje po 
darbo, apie kruviną antį prie durų. Policininkas klauso-
si, visąlaik kažką užsirašydamas. Kai viskas išpasakota, 
jis prašo Lainės perskaityti ir pasirašyti. Lainė kurį lai-
ką žiūri į užpildytą formą, tačiau nesugeba susikaupti 
ir perskaityti visko, kas ten parašyta. Ji tiesiog pasirašo. 
Tuo metu policininkas barškina kompiuterio klaviatūrą. 

– Galbūt nereikėjo, galbūt… 
Lainė nori sakyti, kad nėra visai tikra, kad tas perse-

kiojimas tamsoje ir antis yra tikrai Severino darbas. Bet 
policininkas ją pertraukia.

– Reikėjo. Jūs labai protingai padarėte, kad atėjote… 
Labai, labai protingai. Šis asmuo yra duomenų bazėje. 
Prieš porą metų buvo Teismo nuosprendis dėl skubaus 
atskyrimo. Jūs išsisuksite kur kas lengviau… 

„Reikės sulaukti Teismo sprendimo. Galiu numanyti, 
kad su tuo nebus problemų“, – sako policininkas. 

Lainė eina namo ir galvoja, kad galbūt derėtų pa-
keisti gyvenamąją vietą. Susirasti butą kur nors arčiau 
sesers. Savo kaina greičiausiai butas Kengarage būtų 
mažesnės vertės, bet Lainei juk užtektų ir vieno kamba-
rio. Lainei ir Mikai.

Į darbą šiandien Lainė nėjo. Ji ėjo į policiją. Pats vi-
durdienis, įstrįžai šviečia vėsi gruodžio saulė, o Lainė pa-
sijaučia taip baisiai pavargusi ir išsekusi. Ji lipa aukštyn į 
savo penktąjį aukštą, jai baisu. Dabar ji nežino, ar baimės 
kada aprims. Lainė įeina į butą, tvarkingai viską užraki-
na ir uždeda grandinėlę. Mika, išgriuvęs ant palangės, 
gaudo skūpius žiemos saulės spindulius, kurie pro langą 
per porą valandų sušildo butą. Lainei merkiasi akys. Ji 
pasiima pledą, išsitiesia fotelyje ir akimirksniu užmiega.

Staiga ji pabunda visiškoje tamsoje. Šalia įsitaisęs 
Mika tyliai knarkia. Lainė ištiesia ranką, kad įjungtų 
lempą, tačiau ši neužsidega. Greičiausiai perdegė lem-
putė. Lainę užklumpa nerimas ir vis dėlto ji bando save 
nuraminti. Apgraibomis nueina šviestuvo jungiklio link, 
šviesos nėra. Lainė įsiklauso – ir šaldytuvas virtuvėje 
tylus... Tylutėliai vienomis kojinėmis ji nueina prie buto 
durų. Stovi ir klausosi. Jos pačios širdis taip dažosi, o 
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ausyse kraujas ošia taip, kad nieko negali išgirsti. Staiga 
prie kojų prisiglaudžia minkštas kailis ir Mika murkda-
mas miaukteli. Ir išorėje nuaidi garsas, lyg kažkas delnu 
perbrauktų duris. Lainė nesėkmingai čiupinėdama ieško 
rankinės, kurioje yra telefonas. Tik reikia prisiminti, kur 
jį įėjusi paliko.

– Tu mane girdi, ar ne? – pro durų plyšį įsmunka Se-
verino kuždesys. – Įleisk mane, mums reikia pasikalbėti.

Lainė tyli ir toliau ieško rankinės.
– Aš juk tau išvis nieko nepadariau. Kodėl tu mane 

atstumi? Viskas taip gražiai prasidėjo, kas nutiko? Pra-
šau, įleisk, pakalbėsim. Aš tau nieko nedarysiu. Tu man 
miela. 

Lainė girdi, kaip aukštyn žemyn kilnojasi durų ran-
kena, bet durys užrakintos abiem spynomis, viršuje – 
grandinėlė. Ji pagaliau suranda rankinę – buvo virtuvėje 
ant stalo. Taip, Lainė nėra pernelyg tvarkinga ir ne visada 
viską pasideda į vietą.

Ji eina ligi tolimiausio, mažiausio kambario, priveria 
duris ir pirmą kartą gyvenime skambina policijai. 110. 

– Į mano butą bando įsilaužti. Ne, aš nežinau, kas 
ten. Tas žmogus man išjungė elektrą. Taip, mano adresas, 
prašau, siųskit ką nors greičiau... Aš bijau. 

Tada Lainė atsisėda čia pat ant grindų ir klausosi, 
kaip Severinas kažką nepaliaujamai kužda. Žodžių ne-
sigirdi. Tada pradeda energingiau klebenti rankeną ir, 
valandėlę kovojęs, sustoja. Kurį laiką tvyro tyla, o paskui 
Lainė suuodžia dūmus. Iš pradžių vos juntamus, tačiau 
kvapas pamažu stiprėja, tirštėja. Ji nori užrakinti Miką 
giliajame kambaryje, tačiau katinas kažkur pasislėpęs ir 
į tylius kvietimus neatsiliepia. 

Lainė telefono šviesoje susiranda kibirą, pripila van-
dens ir apšlaksto duris iš vidinės pusės. Dūmų srautas 
akimirką sumažėja, o paskui vėl plūsteli. Laiptinėje Se-
verinas prunkščia ir sykiais kosteli. 

Lainė girdi, kad iš apačios lipa žmonės. Keliese at-
eina drąsiu, tvirtu žingsniu. Ji sušlapina rankšluostį, už-
sidengia burną ir laukia.

Iš latvių kalbos vertė Saulė Kubiliūtė
Versta iš: https://www.satori.lv/article/pile

A N N A  D Z ĒR V E , 
Chuligano	portretas, 2020,  
acetono atspaudas, anglis, 
koliažas
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1928 m. vasarą diplomatas, Lietuvos pasiuntinys Suo-
mijoje Jurgis Savickis, uždarius ambasadą Helsinkyje, 
buvo sugrąžintas į Lietuvą užsienio reikalų ministerijos 
žinion. Jį nemaloniai nuteikė žinia, kad dar neapsispręs-
ta, kur tęsis jo tarnyba ateityje. Iš Helsinkio išvyko lie-
pos 2 d.

Kaunas po Helsinkio dar buvo didelis „kaimas“. 
Kaune J. Savickis kruopščiai įsirenginėjo butą, liūdėjo 
be šeimos, atostogavusios Palangoje. Netrukus J. Sa-
vickis paskirtas Teisių ir administracijos departamento 
vadovu (šis bene specialiai sukurtas, kad atsirastų pa-
reigybė buvusiam Lietuvos atstovui Suomijoje). Darbas 
departamente siejosi su smulkmeniška atstovybių, ku-
rių buvo dešimt ar dvylika, globa. J. Savickis džiaugėsi, 
kad darbas baigdavosi antrą valandą, todėl turėjo daug 
laiko tvarkyti asmeninius reikalus, kurti. Kaune išleido 
1926 m. užbaigtą apsakymų rinkinį Ties	 aukštu	 sostu	 ir 
apybraižą Atostogos. Gegužės 5 d. atėjo gana netikėtas 
pasiūlymas iš Švietimo ministerijos. Ministrui pirminin-
kui ir užsienio reikalų ministrui Augustinui Voldemarui 
Švietimo ministerija gegužės 12 d. raštu pranešė, kad 
Užsienio reikalų ministerijos Teisių ir administracijos di-
rektorius Jurgis Savickis nuo 1928 m. gegužės 5 d. paskir-
tas Valstybės teatro direktoriumi, laikant tą pareigybę 
antraeile. Kodėl priėmė tą pareigybę, galima tik spėlioti. 
Galbūt Savickį vadovauti Valstybės teatrui galėjo paska-
tinti pats Augustinas Voldemaras, prašomas ar veikia-
mas kultūros ir meno žmonių. Ne paskutinį vaidmenį 
atliko atlyginimas – 1500 litų per mėnesį. Ši alga buvo 
didesnė negu pagrindiniame darbe (su priedais 1120 
litų). Buvo kalbama, kad Savickis Voldemarui iškėlė są-
lygą: neisiu ubagų įstaigai vadovauti, duokit pinigų, kad 
teatro menininkai bent pavalgę ir apsirengę tinkamiau 
būtų, kad savo direktoriui gėdos nedarytų... Vienaip ar 
kitaip J. Savickis gavo teatrui valdyti neįtikėtinai didelę 
sumą ir galėjo drąsiai tvirtinti, kad jis, o ne kas kitas yra 
tikrasis Valstybės teatro ponas direktorius... Vyresnieji 
teatro aktoriai lengviau atsiduso: „Jis kaip kultūringas 
menininkas mokės dramą išlaikyti tinkamoj aukštumoj. 
Džiaugsmingai tikėsimės ir lauksim“ (iš aktorės Antani-
nos Vainiūnaitės dienoraščio). Pakviestas užimti naujas 
pareigas, J. Savickis turėjo aukoti kūrybinį darbą. Pir-
muoju Valstybės teatro direktoriumi nuo 1925 m. buvo 
L. Gira. Jo laikais direktoriaus kabinetas buvo panašus 
į netvarkingą kontorą: jokio gero rašomojo stalo, viena 
kita sena kėdė, suverstos afišos, programos, popieriai. Jį 
1926 m. birželio 6 d. pakeitęs A. Sutkus nesutarė su ko-
lektyvu, mažėjo teatro pajamos. A. Sutkui nepavyko su-

sidoroti su vidiniais teatro sunkumais, teko ieškoti kito 
teatro direktoriaus. J. Savickis gerai tiko naujoms par-
eigoms: buvo taktiškas, veiklus, svarbiausia – vertinęs 
meną kaip šventenybę. Per trumpą laiką jis padarė „ste-
buklą“ – subūrė iš naujo kolektyvą, sutvarkė materialinę 
bazę. Naujasis vadovas pasikvietė Maskvos II dailės tea-
tro režisierių Andrių Oleką-Žilinską (1893–1948), surado 
operos režisierių Teofaną Pavlovskį (1861–1936). Režisie-
rius atvyko iš Belgrado. J. Savickis, atėjęs į teatrą, visiems 
nuoširdžiai prisipažino, kad teatrą žino mažai, kad jis 
lig šiol nuo teatro gana toli stovėjo... „Jei tai iš dalies ir 
tiesa, tai reikėjo stebėtis, kokį sveiką menišką instinktą 
turėjo p. Savickis“, – rašė režisierius Borisas Dauguvietis 
1930 m. 7	meno	dienose. Balys Sruoga pastebėjo: „Savickis 
prieš savo norą pasidaręs teatro direktoriumi, vadovavo-

J u o z a s  B r a z a u s k a s

Jurgis Savickis –
Valstybės teatro direktorius
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si pagirtinais, jo padėtyje vieninteliai galimais dėsniais: 
suburti darbininkus, konsoliduoti jėgas, leisti visiems 
dirbti.“ J. Savickis dienomis sėdėjo savo kabinete, tea-
tro patalpose pasirodydavo tik per generalinę repeticiją, 
premjerą. Direktoriaujant J. Savickiui, aptilo vaidai, iki 
šiol nenutildavę. Sumažėjo girtuokliavimas, dingo vaikš-
čiojimas į „božegraiką“, į restoranėlį, čia pat, prie teatro, 
kur tuoj po repeticijų skubėjo teatro menininkai, ir ten 
buvo dalinamos rolės, partijos, rezgamos intrigos tarp 
orkestrantų ir dirigentų. Visa tai staiga nutilo, išblėso 
ir išnyko. Teatre atsirado daugiau kūrybinės nuotaikos, 
prasidėjo spartesnis ir meniškesnis darbas. Nebuvo te-
atre žmogaus, kuris negerbtų vadovo. Jis išklausydavo 
skundikus, pažadėdavo ištirti ir, jei jautė, kad tai intri-
gėlės dėl vaidmenų, partijų ir kt., palaidodavo nežinion 
pašnekesį ar kvailą skundą... Sugrįžo į teatrą Konstanti-
nas Glinskis, Ona Rymaitė, Vincas Steponavičius, iš JAV 
parvyko Stasys Pilka. Pasak Stasio Pilkos, Jurgis Savickis 
buvo teatralų pravardžiuojamas Karaliumi Jurgiu, ku-
ris viešpatauja, bet ne valdo! Buvo svarbus pačių akto-
rių vertinimas. Teofilė Vaičiūnienė pastebėjo: „Būdamas 
daugiau menininkas negu diplomatas, jis puikiai suprato 
aktorių psichologiją. Elgėsi su mumis nepaprastai man-
dagiai, švelniai – kaip su mažais vaikais. Matyt, nujautė, 
kad geruoju iš mūsų galima virves vyti, bet administra-
cinėmis priemonėmis šio elemento nesuvaldysi, nes kie-

kvienas menininkas – tai atskiras pasaulis ir į bendrus 
gyvenimo rėmus jo įsprausti neįmanoma.“ Naujasis di-
rektorius išrūpino pastovius atlyginimus ir taip įgijo visų 
pasitikėjimą, pagarbą. Prieš jam ateinant į teatrą, artis-
tams buvo sumažintos algos, nuimti asmeniniai priedai. 
1926 m. kovo 24 d. buvo priimtas Valstybės teatro įsta-
tymas. Darbuotojai gavo visas valstybės tarnautojo tei-
ses, pastovius atlyginimus. Savickis juos dar padidino, 
sutartis pakeitė kategorijomis. Jam vadovaujant, buvo 
parengtas 1929 m. naujas Valstybės teatro įstatymas. Su-
tartys sudaromos tik su laisvai samdomais tarnautojais 
į laisvas etatines vietas. Teatro tarnautojams atlyginama 
vadovaujantis valstybės tarnautojų atlyginimo įstatymu. 
Teatro darbuotojams, išskyrus administraciją, gali būti 
mokami asmeniniai priedai iki 100 procentų pagrindi-
nio algos dydžio. Laisvai samdomi negaudavo trimečių, 
švenčių ir kitokių valstybės tarnautojų priedų, pensijos ir 
pašalpos diferencijuojamos kategorijomis. 1929 m. teatro 
įstatymas praplėtė nuolatinių teatro darbuotojų teises, 
jas suvalstybino bei sulygino su kitais darbo atstovais. 
Direktoriui antraeilininkui buvo už ką dėkoti ir jį ilgam 
prisiminti geru žodžiu. Antrasis teatro įstatymas įsiga-
liojo tik nuo 1929 m. lapkričio 1 d., o po dviejų mėnesių 
J. Savickis pasitraukė iš pareigų...

Taigi J. Savickis teatre atliko didelį ir garbingą darbą. 
Jo direktoriavimo metais įgyvendinta daug meniškų ir 
gerų pastatymų, perdirbta netobula scena, padidėjo tea-
tro pajamos, padaugėjo teatrą lankančių žmonių, vėl pra-
dėjo veikti vaidybos mokykla, galutinai priimtas teatro 
statutas, nustatyti etatai ir suvalstybintas visas teatro ap-
aratas. Pradėjęs dirbti, sugrąžino į teatrą Antano Sutkaus 
vadovavimo laikotarpiu išėjusius ir atleistus aktorius, 
stengėsi sutelkti pajėgiausius menininkus, organizuoti 
išvykas ir gastroles kitose šalyse. Jo vadovavimo laiko-
tarpiu buvo pastatytas Vinco Krėvės Šarūnas (režisuotas 
Andriaus Olekos-Žilinsko, vėliau perėmusio teatro direk-
toriaus pareigas) – vienas reikšmingiausių ir geriausiai 
įvertintų to meto spektaklių. Būdamas diplomatiškas, 
lengvai bendraujantis ir nešališkas vadovas, J. Savickis 
greitai pelnė kolektyvo pagarbą ir simpatijas. Beje, teatre 
jis būdavo retai, jo „virtuve“ smulkmeniškai nesidomėjo, 
pavaldinių nekontroliavo ir visus besikreipiančius pri-
imdavo savo tiesioginėje darbovietėje – Užsienio reikalų 
ministerijoje. Gal būtent dėl tokio liberalumo atmosfera 
teatre labai pagerėjo. Naujasis direktorius netoleravo in-
trigų, užkulisinių žaidimų ir girtuokliavimo, tačiau su 
aktoriais buvo jautrus ir nuoširdus. Mėgo intymiai pa-
bendrauti su teatro primadonomis... Dėl to namie žmona 
Ida Savickienė kelidavo pavydo scenas. Šeima pradėjo 
irti. Buvęs Valstybės teatro muzikantas žydas, vokiečių 
okupacijos metais jau būdamas Kauno gete, pasakojo, 
kad Jurgiui Savickiui kai kurie teatro žmonės priekaišta-
vę, kam orkestre tiek daug žydų. Jurgis atsakė, kad jeigu 
kiti taip išmoks groti kaip žydai, tai pakeis...

Buvo geras diplomatas. Kartą į repeticiją atėjo pavė-
lavusi Ona Kurmytė, kuri flirtavo su ministru pirminin-
ku Augustinu Voldemaru. Kurmytė pradėjo teisintis dėl 
savo vėlavimo. Jurgis Savickis jai sako: „Tik ne repeticijų 
metu! Man nesvarbu, kur Tamsta buvai – ar pas pirmi-
ninką, ar pas sargą. Repeticijoje reikia būti laiku.“

Jurgis Savickis su Martynu Yču ir Juozu Tumu-Vaižgantu, 1918
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Voldemaras iškvietė Savickį ir sako:
– Parašyk viską, kaip buvo.
– Atsiprašau Jūsų ekscelencija, – sako Savickis, – jei 

paminėjau Jūsų pavardę.
Voldemaras atsakė:
– Nesikiškim į bobų pletkus...
J. Savickis iš valdžios išreikalaudavo visko, ko rei-

kėjo teatrui. Teatre buvo nutarta įrengti teatro biblioteką, 
įkurti teatro muziejų, scenos kalbos taisyklingumui sekti 
nutarta pakviesti kalbininką Juozą Balčikonį teatro kon-
sultantu... Visų planų nespėta įgyvendinti, nes 1929 metų 
vasarą atvykęs Andrius Oleka-Žilnskas po pusmečio pa-
keitė Jurgį Savickį ir pradėjo savo reformas...

Antrą kartą į Lietuvą A. Oleka-Žilnskas „keliavo“ 
ilgai – nuo 1926 metų, kai laiške B. Sruogai buvo sura-
šęs „namų darbus“, kuriuos teatro dramos trupė turėjo 
atlikti iki jam atvykstant. Tie darbai buvo skirti ugdyti 
aktoriaus asmenybei – gilinti meno esmės suvokimą, 
plėsti kultūrinį bei teatrinį akiratį, tobulinti aktoriaus iš-
raiškos „priemones“ – kūną, balsą ir kalbą. 1924–1929 m. 
jis buvo Maskvos Dailės teatro (II) aktorius. Nežinia, 
kodėl A. Oleka-Žilinskas Kaune nepasirodė 1926 m., bet 
direktoriaujant A. Sutkui, prasidėjo nesutarimai dramos 
trupėje, o gal jį Maskvoje sulaikė 1926 metų gruodžio 
17-osios valstybės perversmas. Maskvoje jis turėjo vai-
dmenų, asmeninių problemų. Tik 1928 m. rūpinantis ir 
tarpininkaujant Lietuvos ambasadoriui Sovietų Sąjungo-
je Jurgiui Baltrušaičiui, imta kalbėti apie Oleką-Žilinską, 
jo sugrįžimą į Kauną. A. Oleka-Žilinskas nedatuotame 
laiške „Gerbiamam Jurgiui Savickiui. Valstybės teatro 
direktoriui Kaune“ išdėstė, kad režisuoti sutiko tik dėl 
J. Savickio („aš buvau kviečiamas ir seniau šiam darbui, 
bet negalėjau pakvietimo priimti, nes prieš Tamstos atėji-
mą į teatrą jo vadovybė (direkcija) būdavo tokiose ranko-
se, kuriose aš negalėdavau	įžiūrėti	meniškos	ir	morališkos	ga-
rantijos	mano	darbui“), kad neįsivaizduojąs nekūrybiško 
darbo („aš negaliu teatre tiktai tarnauti ar valdininkauti... 

galiu tiktai gyventi	 teatre“). 1929 m. liepos 24 d. pasira-
šyta sutartis ir A. Oleka-Žilinskas pradėjo „vesti meno 
srityje valstybės dramą“. Naujojo režisieriaus debiutas 
įvyko 1929 m. gruodžio 17 d. parodyta V. Krėvės drama 
Šarūnas. Tai buvo tikra teatro sensacija, „apie kurią ūžė 
visas Kaunas“. Drama buvo įspūdingas ir naujas spek-
taklis turinio ir formos atžvilgiu. Režisieriaus sėkme pa-
sidžiaugė ir Valstybės teatro direktorius Jurgis Savickis.

1929 m. rugsėjo 19 d. prezidentas A. Smetona palei-
do Augustino Voldemaro vadovaujamą ministrų kabi-
netą, naują vyriausybę sudarė Juozas Tūbelis. Naujuoju 
užsienio reikalų ministru tapo Dovas Zaunius. Keitėsi 
aukštieji valstybės asmenys, keitėsi ir diplomatija – san-
tykiai su valstybėmis, kuriose nuo 1927 m. Lietuva ne-
buvo atstovaujama. J. Savickiui vėl pasiūlytas darbas už-
sienyje, dabar jau nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo 
ministro Stokholme. Apsigimęs kultūrininkas apgailes-
tavo, kad teatre padarė ne viską, ką galėjo ir privalėjo 
padaryti. Kitame A. Olekos-Žilinsko laiške, tikriausiai 
neišsiųstame, užsimenama apie būtinybę apginti teatro 
direktorių. Nuo ko? Laiške yra teiginys: „Tamstai išvyks-
tant prieš Tamstos norą“. Kažkas intrigavo, brovėsi į ge-
rai funkcionuojantį kolektyvą. O gal žmona įkalbinėjo 
vykdomąją galią turinčius, kad teatras jos vyrą... demo-
ralizuoja: „Mama buvo labai pavydi, – užrašė Augusti-
nas Savickas E. Žalinkevičaitės-Petrauskienės pasakoji-
mą. – Pas Vainiūnaitę net apalpo. Savickį pasodino prie 
Vainiūnaitės, o ją – prie Kubertavičiaus. Jis buvo neįdo-
mus pašnekovas. Pats pasakojo anekdotus ir pats juok-
davosi... Savickis pasveikino Vainiūnaitę su gimimo die-
na, ją pabučiavo, ir Savickienė apalpo.“ Jurgiui Savickiui 
diplomatiškai teko aiškinti, kad taip kartais pasitaiko...

J. Savickis buvo karjeros diplomatas, vienuolika 
metų dirbo užsienio reikalų ministerijoje ir su ja buvo 
susijęs. Jo nusistatymas išeiti iš teatro buvo tvirtas ir 
galutinis. Naujuoju teatro direktoriumi buvo paskirtas 
Andrius Oleka-Žilinskas.
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H E N R Y K  R A D E J  (g. 1955) – polonistas, poetas, 
publicistas. Eilėraščių tomų Žaliasis amžius (1983) 
bei Fleita	ir	lankas (2012) autorius. 1989–1991 m. 
redagavo žurnalus Kamena ir Kresy	Literackie. Dabar 
bendradarbiauja su leidiniais Egeria, Nestor, Lublin.	
Kultura	i	Społeczeństwo. Visuomeninėje kultūrinėje 
spaudoje yra paskelbęs daugybę eilėraščių, reportažų, 
feljetonų ir recenzijų. Rašo savo internetiniame 
tinklaraštyje haradej.blogspot.com. Nuosekliai 
nepartinis – niekam nepriklausantis ir nepriklausomas.

A L F R E D  M A R E K  W I E R Z B I C K I  (g. 1957) rašo 
monografijas ir filosofinius straipsnius, publikuoja 
esė ir feljetonus, skaito paskaitas, sako pamokslus, 
dalyvauja diskusijose, reiškiasi žiniasklaidoje. Poezijoje 
ieško savitos kalbos. Išleido 12 eilėraščių rinkinių. 
Naujausi – 76	eilėraščiai (2017), Bernardinų	gatvė (2018).

Z B I G N I E W  D M I T R O C A  – poetas, pasakėčių 
rašytojas, vertėjas, satyrikas ir dramaturgas. Išleido 
penkias poezijos knygas ir apie šešiasdešimt knygų 
vaikams. Verčia Anos Achmatovos, Aleksandro 
Bloko, Josifo Brodskio, Marinos Cvetajevos, Osipo 
Mandelštamo ir Tomo Venclovos kūrybą.

J ÓZ E F  F R A N C I S Z E K  F E R T  (g. 1945) studijavo 
Marijos Curie-Skłodowskos ir Liublino katalikiškajame 
Jono Pauliaus II universitetuose. Pastarajame ėjo 
prodekano, o vėliau ir prorektoriaus pareigas. Išleido 
daugybę knygų apie Cyprianą Kamilį Norwidą ir jo 
kūrybą. Kelių šimtų straipsnių ir dešimties poezijos bei 
prozos rinkinių autorius. Gavo keturis ordinus, kurių 
vienas – Popiežiaus įteiktas Pro	Ecclesia	et	Pontifice.
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W O J C I E C H  P E S T K A  – eilėraščių, apysakų ir 
romanų autorius. Labiausiai išgarsėjęs reportažais 
iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos. Pelnė Lenkijos ir 
Europos apdovanojimus už reportažus apie kovas 
Rytų Ukrainoje.

Kita literatūrinės bičiulystės akcija – literatūros vertėjų konkursas Amat	victoria	curam 
(Pergalė	reikalauja	triūso). Jame dalyvavo 16 lenkų literatūros vertėjų į lietuvių kalbą 
ir 8 lietuvių literatūros vertėjai į lenkų kalbą. Jų darbą vertino patyrusių vertėjų 
komisija: Irena Aleksaitė, Teresa Dalecka ir Pawełas Krupka. Apdovanojimus įsteigė 
bendrovė Orlen	Lietuva. Tarp lietuvių literatūros vertėjų geriausiais pripažinti Karolina 
Slotvinska (Vytauto Mačernio eilėraščiai), Gabriela Lipska (Undinės Radzevičiūtės 
romano fragmentas) ir Diana Kardis-Gavinčiuk (Kazio Sajos apsakymo Bedugnė 
fragmentas) – kūriniai bus publikuoti dvisavaitiniame leidinyje pisarze.pl. Lenkų 
literatūros vertėjai laureatai – Naujojoje	Romuvoje; tai – Viktoras Tamošiūnas, Edita 
Masiulianec, Lina Valionienė ir Lenkijos instituto Vilniuje paskatinamąsias premijas 
laimėjusios Jūratė Petronienė ir Nida Timinskaitė.

Z B I G N I E W  W ŁO D Z I M I E R Z  F R O N C Z E K  – 
Liublino Marijos Curie-Skłodowskos universiteto 
filologijos absolventas. Eilėraščių, apsakymų, istorinių-
literatūrinių pašnekesių ir reportažų knygų autorius. 
Jo kūryba išversta į daugelį kalbų. Leidinio Lublin.	
Kultura	į	społeczeństwo	vyriausiasis redaktorius, 
Lenkijos rašytojų draugijos Liublino skyriaus 
pirmininkas.

J A N  M AT E J K O . 
Liublino	unija, 1869
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Mano Tėvynėje

Mano duoningame Krašte
žmonės kalba svetimomis kalbomis
pasmerkti būti vienas su kitu
po vienu dangumi dalijasi
stogą ir lovą

Mano pakrikštytame Krašte
ieškau širdžių, kurios gali dalytis
ir nesiskųsdamos
neatlygintinai
nešti kitų naštas

Mūsų televiziniame Krašte
leidžiamės būt užliūliuoti
nuraminti užmaršties
kol naktį nepratrūks riksmas ir verksmas
ir gūžtelėjimas pečiais

H e n r y k  R a d e j

Paskui paliks ant grindinio
gėlę ir liepsną

Mano beginkliame Krašte
trypiamame svetimos kariuomenės
vis dar yra daug saulės ir šilumos
tarp šokančių sodų

Jame man teko gyventi
ir ragauti rojaus vaisių

Mūsų laisvame Krašte
mokausi išsižadėti
laisvės
kad vėl netapčiau
belaisvis

Iš lenkų kalbos išvertė K A R O L I N A  S L O T V I N S K A

PONO CREDO SAPNININKAS
  B o h d a n u i  Kró l i k o w ski u i

Bažnyčia? Cerkvė?
Kažkur Rusijoje? Kažkur Sicilijoje?
Juodai apsirengusi moteris palaidais pilkais plaukais
žegnojasi ir lenkiasi.
Esu turistas, bet kodėl slepiuosi
klausykloje?
Prie senutės prieina mergaitė ir prašo:
Išmokyk mane šokti taip gražiai kaip tu.
Tėvai atitraukia ją rėkdami angliškai:
Negalima, negalima.
Moteris išeina iš bažnyčios,
jos veidas, figūra ir kojos kaip Sofijos Loren,
paskui pasilenkusi, panaši į Aną Achmatovą.

***
Vanduo liejasi iš vonios,
užtvindo prieškambarį, pasiekia viršutinę spintos lentyną.
Studentai atėjo pas mane į paskaitą.
Jie įėjo pro terasos duris,
vėjas plaiksto užuolaidas.
Kažkas sako: Jo čia nėra, tai paskaitysime
jo interviu su Galilėjumi.
Praveriu duris: Ogi esu.

A l f r e d  M a r e k  W i e r z b i c k i

***
Nustebęs, kad sapnuoju nežinoma kalba,
Pasipuošęs šventiniais ne savo drabužiais
išeinu pasitikti jūsų,
žydų protėviai.
O, kaip didžiuojatės būdami sulyginti su lenkų ponais.
Kvaili, pernelyg skubotai nusimetėte
išrinktumo kilnumą.
Kam ateinate sapnuose.

***
Žinau, kad ne tikrovėje, o sapne
Skaitau Puotą ir Giesmių giesmę.
Po to deklamacija tuščiame graikų teatre,
bet nesuprantu žodžių.
Laikau dvi knygas sėdėdamas kaip režisierius.
Jaučiu akmeninio suolo šilumą,
šalia nepažįstamas, atrodo, graikas
lyg pats sau sako: Meilė −
tai tragedijos ir komedijos tema,
joje tiek šventumo ir nedorumo,
praverstų autorius, kuris visa tai
išreikš vienoje pjesėje.

Iš lenkų kalbos išvertė K A R O L I N A  S L O T V I N S K A
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VA I Z D U O T Ė S  L AV I N I M A S
Tuščios gatvės kelia tam tikrą nerimą, policija sustab-
dė automobilių eismą centre. Ar yra šioje situacijoje kas 
nors daugiau nei tik atsitiktinumas, po laiko pamušalu 
paslėpta pašaipa? 2011. 05. 27. Miesto autobusams tą die-
ną skirtos specialios apylankos, jie braunasi per siauras 
priemiesčio sankryžų gerkles, sukasi kaip chocholiška-
me šokyje atsitiktinėmis gatvėmis vengdami uždarytų 
juostų. Autobusų maršrutams priskirtos trasos nukryps-
ta nuo tikrųjų, tai, kas žinoma, liaujasi buvę atpažįstama, 
tampa laikina. Virš miesto sukasi sraigtasparnis, ausyse 
− variklio ūžesys, medijose − tik Barackas Obama (atmin-
tyje kaip rakštis kontroversiškas 2009-ųjų „Taikos No-
belis“). Užtat knygynuose karaliauja Miłoszas. Didžioji 
kulminacija numatyta birželio 30-ąją, turi tikslią datą ir 
solidžią iškabą: šimtosios gimimo metinės, bet jo pavar-
dė jau nuo metų pradžios kaip krušos debesis ritasi per 
mokyklų skaityklas, apskričių kultūros institucijų sales, 
kyla virš pilnų knygų lentynų. Rūšinis 1980-ųjų literatū-
rinio Nobelio svoris toks didelis, kad prislegia viską. Ir 
dirgina vaizduotę, kursto aistras, sukelia kontroversijas 
kaip tas Obamos sraigtasparnis, pakabintas tarp dangaus 
ir žemės virš kantraus, pasigailėjimo laukiančio miesto. 
Emocijos galbūt net stipresnės nei tos, susijusios su Ame-
rikos prezidento vizitu, nes Miłoszas − tai juk nacionali-
nio pragaro personažas. Pakanka prisiminti Visuomeni-
nį-Patriotinį Protestinį Komitetą Prieš Tautinio Panteono 
Profanaciją, besipriešinusį Miłoszo palaidojimui Skalko-
je. Šio „švento“ pasipiktinimo nepakeitė netgi Jono Pau-
liaus II žodžiai: „Prie jo karsto noriu pasitelkti ir mano 
atsakymą: „Rašote, kad jo rūpestis buvo nenukrypti nuo 
katalikiškos ortodoksijos kūryboje. Esu įsitikinęs, kad to-
kia Poeto nuostata yra lemtinga. Šia prasme džiaugiuo-
si, kad galiu patvirtinti Jūsų žodžius apie mūsų bendro 
tikslo siekį.“ Atrodė, kad tos emocijos užgeso, abejonės 
išsisklaidė, išsitrynė iš atminties po protestiniais raštais 
prikeverzotos pavardės. Tačiau ramybė pasirodė esanti 
apgaulinga, apie tai liudijo diskusija Seime dėl Kultūros 
ir žiniasklaidos komisijos nutarimo paskelbti Miłoszo 
metus. Pratybos, tobulinančios vaizduotę, rekomenduo-
tos kito Amerikos prezidento Donaldo Trumpo vizito 
Varšuvoje 2017 m. liepos 5−7 d. kontekste: tyrinėjant to-
lesnius atminties regionus, rasti bendrą vardiklį, gležną 
siūlą, kuris leistų bent kiek susieti šias dvi figūras.

P R A G A R O  K O R I D O R I A I
„Gera gimti mažame krašte, kur gamta yra žmogiška, 
žmogaus masto... Turiu galvoje Lietuvą, mitų ir poezijos 
žemę. Ir nors mano giminė jau nuo XVI amžiaus varto-

Wo j c i e c h  P e s t k a

Tikėjimas, viltis... Miłoszas?
Kaip turi būti danguje

jo lenkų kalbą, kaip daugelis giminių Suomijoje vartoja 
švedų, o Airijoje − anglų, ir dėl to esu lenkų, ne lietuvių 
poetas, Lietuvos gamtovaizdžiai ir galbūt dvasios nieka-
da manęs neapleido“, − šiais žodžiais, ištartais 1980 m. 
gruodžio 10 d. Karališkojoje Švedijos akademijoje Stok-
holme, Miłoszas labai preciziškai apibrėžė savo ryšį su 
gimtuoju kraštu. Gal dėl šios prisimintos po trisdešim-
ties metų deklaracijos tezė „Suprasti Miłoszą“ koketuo-
ja, gundo paslaptimi, provokuoja, kelia abejonių. Kitas 
dalykas, kad pasirinkimas: važiuoti ar ne (kitaip nei: 
būti ar nebūti) nesukelia jokių pasekmių. Kelionių tar-
nybų kova dėl klientų paskatino eilinę akciją − bilietas iš 
Varšuvos į Vilnių vis dar kainuoja 55 zl (galima sakyti, 
kad menkniekis, ir tai yra finansinis, antras tokio verslo 
nuosmukis). Tikriausiai tai tik viena iš daugelio priežas-
čių, dėl kurių į pakraščių takus kasdien juda nauji tauti-
nių kryžiaus žygių dalyviai. Iškeliaujantieji iš Vakarinės 
[stoties] gali savo kailiu patirti patarlę, kad tiesa apie 
miestą slypi stočių laukiamuosiuose. Tie, kurie čia būna 
dažniau, jau nebeturi iliuzijų. Susipynusios, nubyrėjusiu 
tinku požeminės perėjos valdomos kitų dėsnių: jos pri-
mena pragaro koridorius, kuriuose be paliovos vyksta 
sezoninis vertybių išpardavimas. Beveik dvi valandas 
autobusas suka ratus mieste ieškodamas pasiklydusių 
keleivių. Diena vis dar ilgėja, Saulė kopia į Vėžio ato-
grąžą. Ant bilbordo prie kelio pusnuogė mergina rekla-
muoja įdegio kremą. Sakoma, kad viską iš esmės lemia 
smulkmenos, todėl visuomet svarbiausia gyventi pagal 
pirminę, primityvią savo biologiją. Reikia užmigti, nes 
nakčiai pasibaigus laukia Vilnius, apie kurį Berklyje 1963 
metais Miłoszas rašė: „Niekad nuo tavęs, mieste, negalė-
jau nutolti... Bėgau per vis greičiau besisukančią žemę.“

I L G E S I O  P L O TA I
„Sudie, Pakraščiai. ...noriu būti tikras, kad po II karo nu-
brėžtos sienos ne skiria, bet jungia, kad ne skiria, o jungia 
istorija − nors buvo kruvina ir žiauri“, − manau, kad šis 
asmeniškas Tadeuszo Chrzanowskio prisipažinimas (Kre-
sy	czyli	obszary	tęsknot, 2009) labiau tinka rytinėms nei šiau-
rinėms buvusios Žečpospolitos sritims. Lietuva nesukelia 
tokių emocijų, visuomenėje veikiančių stereotipų kom-
plektas šiuo atžvilgiu nesikeičia. Tai veikiau lemia supa-
prastinimai, kuriais naudojasi mokyklų vadovėliai, krei-
piantys lenkišką bendros Abiejų Tautų istorijos matmenį: 
Jogaila ir Vytautas − tai Žalgiris, paskui Liublino unija, 
kitoj vietoj Aušros vartai... Tik kai imama kalbėti apie 
dabartį, kažkur kaip fonas grįžta keletą metų velkama ir 
iki šiol neišspręsta lenkiškų pavardžių rašymo problema.

Tarsi kalba lietuviams būtų tautinių kompleksų šaltinis.
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R E A L I T Y  S H O W  ( A R  M Y L I 
L I E T U VĄ ? )
Lenkiškas dienraštis Kurier	 Wileński (leidžiamas nuo 
1953 m. liepos 1 d.) gegužės numeryje (2011. 05. 31), be 
informacijos apie poezijos festivalio inauguraciją prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo, taip pat skelbia žinias 
apie piketus lenkams Lietuvoje apginti. Šis protestas 
Varšuvoje vykstant Vidurio ir Rytų Europos preziden-
tų susitikimui buvo spontaniška akcija (nereikalaujanti 
registracijos dėl skubos − teisė numato tokią galimybę). 
Ambasadorius Januszas Skolimowskis, atidarydamas 
Vilniuje Miłoszui skirtą mokslinę sesiją ir tokia proga 
viešai skaitydamas jo eilėraščius, nenorėjo kalbėti apie 
lenkų mažumos teisių pažeidimus ir europietiškų stan-
dartų laužymą dalyvaujant Lietuvos valdžiai − nukrei-
pė mane į pranešimus internetiniame URM puslapyje. 
Praėjus vos kelioms dienoms po mūsų pokalbio, situa-
cija įsiliepsnojo, prasidėjo televizijos programa Aš	myliu	
Lietuvą. Šio reality	show stiliaus sumanymo krikštatėviu 
tapo buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, ku-
ris per atidarymą Vilniaus Katedros aikštėje iškilmin-
gai įteikė programos dalyviams nacionalines vėliavas. 
Pagal projekto nuostatas grupėmis suskirstyti dalyviai 
turėjo lankytis kaimuose ir miesteliuose, rengti tautos 
didvyriams skirtas akcijas, žadinti patriotinius jausmus. 
Apie jų veiklą Eišiškėse, Šalčininkų rajone, rašė Kurier	
Wileński (2011. 06. 4−6), cituodamas seniūno Stanisławo 
Zimińskio žodžius: „Atvažiavo, nuplėšė lenteles su len-
kiškais gatvių pavadinimais ir parodė tai per televiziją 
kaip lietuviško patriotizmo pavyzdį.“ Gal tam tikras 
šios situacijos paaiškinimas būtų ponios Lietuvos am-
basadorės Varšuvoje Loretos Zakarevičienės pasakymas 
(gazeta.pl 2011. 06. 20): „Lenkijoje gyvenantys lietuviai, 
kitaip nei Lietuvos lenkai, yra lojalūs piliečiai.“ Kad ir 
kaip būtų, matyt, tai yra priežastis, dėl kurios prisime-
name Andrzejaus Walickio užrašytus Miłoszo žodžius, 
kad „...netgi norėdamas negalėjo būti lietuvių poetu, 
nes lietuviams kalba yra tautybės kriterijus“ (Dariusz 
Gawin. Polska,	wieczny	romans, 2005).

M I E S TA S  B E  VA R D O ?
Miłoszas yra čia visur, kiekviena gatvė kažką jo prisime-
na, kažką primena. Tankėja Vilniaus žemėlapis, austas 
įvairiaspalviais siūlais, kietai supintas iš įvairių kultūrų, 
kalbų, tradicijų ir tikėjimų, suveržtas į visumą stipraus 
istorijos diržo. Ant griežto miesto rajonų brėžinio, ant 
sankryžų mazgų užklotas lengvas audinėlis, laki persi-
pynusių žmonių likimų medžiaga. Per vidinius miesto 
kiemus ir siaurus vartus veda mus Wojciechas Piotro-
wiczius (Vilniaus poezijos antologijos, poetinių rinkinių 
autorius, tokių knygų kaip Adam	Mickiewicz	 w	Wilnie, 
2007, Adam	 Mickiewicz	 na	 zesłaniu, 2008, bendraauto-
ris), labiau miesto grožiu susižavėjęs poetas nei visur 
būnantis žurnalistas. Reikia turėti ypatingą dovaną ir 
nemenkus žinių išteklius, kad, pasitelkęs žodį, galėtum 
akimirkai išjudinti vaizduotės teatrą, saugiai praspruk-
damas per stačius kaprizingo laiko nuolydžius. Vienu 
ypu: Pakalnės 5, kur apsigyveno su tėvais 1921-ųjų pa-
vasarį (pasikeitė namų numeracija, tai suteikia lauką 
vaizduotės spekuliacijai: „visada buvau ten su knygo-

mis drobiniame krepšyje“, − Cz. Miłoszas), Jasinskio, 
arba nutryptas Valstybinės miesto karaliaus Žygimanto 
Augusto gimnazijos slenkstis (iš dienoraštėlio: „bar-
niuose koridoriuje ir klasėje dalyvaujantis triukšma-
darys“), paskui vaizdas nuo Mała Pohulanka (dabar 
K. Kalinausko gat vė − vert.	past.) (galima įkvėpti oro − 
girdžiu, kaip grindiniu šokinėja mediniai brikelių ratai), 
„vardan Tėvo ir Sūnaus...“ kunigo Chomskio, proga pri-
siminti Jerzy Ordos (filosofijos dr., Jogailos 6) butą an-
trame aukšte, ir tragiška, nes blogai pasibaigusi Teodo-
ro Bujnickio gyvenimo istorija (sušaudytas AK), Żagary 
(be Miłoszo kiti: Bujnickis, Gołubiewas, Jędrychowskis, 
Zagórskis...), Vilniaus Slowo redakcija (Pilies gatvė...) 
ir pats, pirmuoju asmeniu Stanisławas Cat-Mackiewic-
zius, Rudnickio kavinė (buvusioje Mickevičiaus gatvė-
je), kampiniame name Brolių Jabłkowskių firma, o juk 
dar... tuoj, grįžkim − studentų bendrabutis ant Bufalo 
kalno, Zdziechowskis (pakeliui − Rožių alėja), Witoldas 
Hulewiczius iš radijo stoties Žvėryne, ir taip tiesiai pa-
taikome į Gałczyńskį (rankos judesys į Užupį), taigi tei-
sės studijos, Batoro universitetas, prieškarinis vežimėlis 
ir Bujako dirbtuvės Vilniuje (tai buvo Orzeszkowos aikš-
tė?), Vilniaus bastūnų klubas, viskas ir dar daugiau, taip 
ne iš eilės, kaip iš viršaus apačion, nuo apačios į viršų, 
atrodytų, be tvarkos, vienu judesiu, o vis dėlto vietos 
harmonija, žodžių vienybė, muzika, muzika...

L I AU D Ė S  D A I G Y N A S
„Be Billewiczių, apylinkėje mat buvo tik keli didesni na-
mai − Sołłohubai, Montwiłłai, Schyllingai, Koryznai, Si-
cińskai (nors ir smulkesnių šių šeimų atstovų netrūko), 
beje, visas Liaudės paupys buvo tankiai nusėtas vadi-
namųjų „apylinkių“ arba, paprastai tariant, užkampių, 
apgyvendintų garsios ir šlovingos Žemaitijos istorijoje 
Liaudės bajorijos“, − taip šį istorinį kraštą, kurio pava-
dinimas kildintinas iš mažo, vos keturiasdešimties kilo-
metrų ilgio, Liaudės upelio (dešiniojo Nevėžio intako), 
aprašė Tvane Sienkiewiczius. Čia, nuo Kėdainių, prasi-
deda kelias, vedantis per vietas, susijusias su Miłoszo 
vaikyste. Žymi jį rudos informacinės pakelės lentelės 
Č.	Milošo	muziejus. Pirmos šioje trasoje yra senos kapi-
nės prie Vandžiogalos bažnyčios, šalia esantys Serbinai 
buvo Miłoszų giminės nuosavybė nuo XVI amžiaus. 
Čia palaidotas  Andrzejus Miłoszas, kuris 1605 metais 
mušė švedus prie Kircholmo, čia taip pat ilsisi poeto se-
nelis iš tėvo pusės Arturas Miłoszas (1836−1895), Sausio 
sukilimo dalyvis, Vilniuje pakarto Pakaunės vaivados 
Zygmunto Sierakowskio adjutantas. Pavardės antkapi-
niuose paminkluose tarsi nurašytos iš romanų puslapių: 
kapai su Jagiełowiczių, Jurewiczių, brolių Wilkiewiczių,  
Rodalewiczių šeimos palaikais... Kadaise buvo sakoma: 
„Od	Datnowa	do	Janowa	wszędzie	słychać	polska	mowa“ (nuo 
Dotnuvos iki Jonavos visur girdėti lenkų kalba). Kaip 
tvirtina Ryszardas Jankowskis, vietinio Lietuvos lenkų 
sąjungos skyriaus pirmininkas, 1918 metais apylinkės 
lenkai bandė čia skelbti nepriklausomą Vandžiogalos 
respubliką.

Iš čia į pasaulį iškeliavo poeto tėvas Aleksandras 
Miłoszas.
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P E R K Ū N Ų  D I E V O  AU K O T O J A I
Apytalaukyje, už šešių kilometrų nuo Kėdainių, yra 1635 
metų Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, daugelio Miłoszo bio-
grafų minima kaip vieta, kur 1909 metais susituokė jo 
tėvai: Aleksandras ir Weronika iš Kunatų (išliko akto 
originalas), o paskui 1911-aisiais buvo pakrikštytas pats 
poetas („Apytalaukyje buvo rusų kalba parašyta mano 
krikšto metrika“, − Cz. Miłoszas). Pastatyta ant kalvos 
prie pat kelio, ji iškyla virš apylinkės. Ir kaip anose ka-
pinėse prie bažnyčios su lenkiškais užrašais ant kapų, čia 
ilsisi Zawiszų, Zabiełłų, netoli esančių rūmų savininkų, 
palaikai. Ši įstaigų dokumentų patvirtinta informacija 
apie Miłoszo tėvų santuokos, o paskui jų sūnaus krikš-
to vietą sukelia tariamą jo biografų nuomonių skirtumą, 
bet turi paaiškinimą, kurį galima suprasti tik apsilankius 
netolimame Šventybrastyje. Medinė 1744 metų Dievo at-
simainymo bažnytėlė gilaus šioje vietoje Nevėžio slėnio 
pakraštyje atlieka šventovės filialo vaidmenį, čia buvo 
suteikiami sakramentai, kuriuos patvirtindavo Apyta-
laukyje rašomi metrikiniai aktai. Iš tikrųjų būtent čia, 
šalia Šetenių, įvyko minėta santuokos ceremonija, čia 
buvo pakrikštytas. Galingo ąžuolo pavėsyje Szymono 
Syrucio (1807−1870), poeto prosenelio ir Šetenių bei Si-
rutiškių savininko, kapo obeliskas − „...šioje vietoje ka-
daise vykdė savo apeigas perkūnų dievo aukotojai“ (Cz. 
Miłoszas). Bet, matyt, verčiu atviras duris, primindamas 
šią pagonišką girią...

V I S I  K E L I A I  V E D A  Į  Š E T E N I U S
Taip galėjo pasakyti Zygmuntas Kunatas, kuris iš Kras-
nogrūdos persikėlė į Šetenius, į žmonos  Józefos sody-
bą, kad paveldėtų ją po uošvio Szymono Syrucio mir-
ties 1870-aisiais. Čia būtent 1911 metų birželio 30 dieną 
gimė Czesławas Miłoszas. Nieko neliko iš senos Syru-
cių giminės buveinės, per valdas persirito kolektyvi-
nio, komunistinio ūkio volas, septintame dešimtmetyje 
kolūkio vadovybė nusprendė išardyti nugriautą dvarą, 
išpjovė liepų alėją parke. „Nėra namų, yra parkas, nors 
seni medžiai išpjauti / <...> Ši vieta ir aš, nors toli nuo 
čia / Kartu, metai po metų, prarasdavome lapus“, − rašė 
Miłoszas eilėraštyje Dvaras po vizito į  Šetenius 1992 
metais, kai tapo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
daktaru honoris	 causa. 1999 metais seno kluono vietoje 
iškilo neįdomus, iškrintantis iš aplinkos angaro pavida-
lo statinys, vykdantis Czesławo Miłoszo kultūros centro 
funkcijas. Galvoju, kaip atrodys ši vieta po kelerių metų, 
nes ir dabar sukelia slogutį, sudaro negyvos, užmarščiai 
pasmerktos vietos įspūdį. Lyg ir eilinį kartą, tik šįsyk 
dėl kieno kaltės?

Tad net nesukelia mano reakcijos diskusija automo-
bilyje apie lentelę lietuvių ir anglų kalbomis, kuri stebė-
tinai (lyg išsemiant temą) apibrėžia nobelininko ryšius 
su Lenkija − „...praleido 50 metų užsienyje (Lenkija, JAV, 
Prancūzija)“.

„Kad ir kur keliaučiau... visada buvau atsigręžęs 
veidu į Upę.“ Nevėžis, tekantis Šeteniuose prie Miłoszo 
senelių iš motinos pusės, Zygmunto ir Józefos (iš Syru-
cių) Kunatų, kiemelio, tai jo mitinė Issa. Žaviai apie ją 
rašė Ignacy Buszyńskis (Brzegi	 Niewiaży, Wilno, 1873): 
„Tai laukinis ir gūdus užkampis, kartais pasigirsta pelė-
džiuko balsas arba šlykščių roplių, šliaužiojančių šen bei 
ten po iš pelkės kylančius kemsus, šnypštimas; keleivių 
niekad nematyti, o smalsuoliai nepažvelgia čia, nes ką gi 
rastų tinkamo pamatyti, išskyrus atgrasius daiktus, kurie 
paprastai būna tokiose vietose. Iš tokio nuošalio išteka 
upė Nevėžis, priskiriama prie reikšmingiausių Žemaiti-
jos upių. <...> Visa šios upės vaga, išskyrus pelkėtą pra-
džią, prieinama iš abiejų pusių, krantai turi puikų ir labai 
derlingą dirvožemį, žemumose − drėgnos pievos, o ant 
šių krantų išdygę dvarai ir dvareliai, miestai ir miesteliai, 
taip pat smulkiosios bajorijos kaimai ir apylinkės sudaro 
dailų kraštovaizdį. Spygliuočių miškai dera su ąžuolų ir 
uosių giraitėmis, ypač nuo Kėdainių iki Kauno, o arčiau 
pastarojo vis dažniau pasirodo plačiašakės liepos, iš po 
kurių žvelgia purpuriniai raugerškiai, balti rakiai ir gud-
obelės su įvairiais žiedais, kurių dosni gamtos ranka pa-
bėrė ant vietinių kalvų.“

Nuo apleisto parko apsuptos progumos, vietos, kur 
kadaise buvo įkurtas dvarelis, leidžiuosi stačiu krantu į 
Nevėžio slėnį, mindžiodamas senų medžių pavėsyje su-
vešėjusias ir kojas plikančias dilgėles, varnalėšas, usnis. 
Upė teka neskubėdama, vingiais: žino, kad yra graži. 
Nusispiriu sandalus, raitojuosi kelnes aukščiau kelių, 
pėdos grimzta į dumblą. Po auksinį akivarą klaidžioja 
paskutiniai vakarinės saulės spinduliai. Tai viena tų ma-
giškų vietų, kurias galima gerai matyti tik užsimerkus. 
Naiviai tikiuosi, kad ką nors iš šio nepaprastumo pavyks 
užrašyti pasitelkus skaitmeninę techniką, dar ir dar kartą 
spaudžiu užrakto gaiduką įsitikinęs, kad spėsiu, sugebė-
siu sustabdyti šią akimirką...

S AU L Ė S  N U T V I E K S TA M E  S L Ė N Y J E
Yra tik tingius vandenis ridenanti upė, oro virpesys, iš 
toliau atskrendantis šuns lojimas, beskoniai gęstančio 
laužo dūmai. Ir gaila, kad į tą pačią upę negalima įbris-
ti nors dar bent vieną kartą − „...neatpažinau upės; / Jos 
spalva kaip rudjuodės automobilio alyvos  / Nei nendrių, 
nei vandens lelijų“ (Dvaras − Cz. Miłoszas).

Iš lenkų kalbos išvertė A N D R I U S  K O N I C K I S
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Loto žmona 

kodėl ji žvilgtelėjo sau už nugaros
visi bėgo į priekį
ausimis įspaustomis į pečius 
akimis įsmeigtomis į priešakyje bėgančiųjų 
pėdsakus 
arba į abejingus takelio vingius
dykumos link

niekas nė nemėgino
paslapčia
pažvelgti į dangaus akis
išsprogusias melsvas nesuprantančias

kodėl ji žvilgtelėjo sau už nugaros

viena drąsi ir nerami
galbūt pamiršo užsukti dujas
ar čiaupą ir vanduo jau siekė užuolaidas
arba lašėjo ant kaimynų apačioje kilimų

gal sėklų
neįbėrė kanarėlei
arba pamiršo palikti praviras duris
ir katinas grįžęs po naktinio bastymosi
nesėkmingai draskė medieną
ir plėšydamas gerklę maldavo atleidimo

visa tai tiesa
ji visa tai pamiršo
išgąsdinta sąžinės papūgos riksmo
ir šeimos verksmo

J ó z e f  F r a n c i s z e k  F e r t

tačiau aš manau
kad ši moteris pamatė taip pat
tai
ko neturėjo pamatyti:

draugišką pažįstamą miestą
visame gyvenimo gražume
malonų ir kviečiantį
kaip šiltas įdubimas
tik ką apleistoje lovoje
kaip tikintį vaiką tiesiantį rankas
suaugusiesiems
kurie nežinia kodėl ir kur
bėga nuo švelnumo

ir teisės abstrakcijomis pakeičia
amžinai žalią gyvenimo stichiją

šešios tuopos prie senos

jos taip auga be šlamesio
vietose kurias joms paskyrė
dievas arba išmani žmogaus ranka
trumpalaikis vėjo ir įkvėpimo
gūsis
aš tuo tarpu
glostau svetimo namo kampą
stebiu kaip teka upė – kur
kaip nuplaukia debesys – kur

Iš lenkų kalbos išvertė D O M I N I K A  O L I C K A

Liublino senamiestis
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Lakštingala ir natos

Ar matėte kada lakštingalą,
Kuri čiulbėtų iš dainyno?

Lakštingala natų išvis nežino,
Lakštingala tik meiliai gieda,

Tačiau nieks jos neapkaltins,
Kad ji čiulbėdama nepataiko į natas.

Miškai, parkai ir sodai
Vadina tai gamtos stebuklu.

Argi būtų stebuklas didesnis,
Jei lakštingala iš dainyno čiulbėtų?

Pasaka apie gerą auklėjimą

Susiginčijo dvi vištos:
− Nesąmones pezate, ponia, nesąmones...
Negali būti, kad mano sūnelis
Blogai elgtųsi su mergaitėmis.
Jis toks meilus ir mandagus.
Jei tik jo neužkabintų
Ir anksčiau iš kelio pasitrauktų,
Jis nebūtų joms pakišęs kojos!..

Burokas ir salieras

Augo lysvėje storas burokas,
Didis niurzga ir stipruolis,
Įsitikinęs buvo jis šventai,
Kad veiklos jam reikia būtinai.
Tarė jis kartą salierui,
Kad trykšta energija.
Salieras, šelmis, kokių reta,
Rimtu veidu tarė: – Drąsiai!
Kvailystėms laiko nešvaistyki
Ir naudingą darbą atliki!
Toks talentas kaip tu
Visur yra mielai laukiamas!
Tik tai turi būti darbas,
Kuriuo nenusiviltum.
Tapk, brolau, kultūristu,
Bosu arba kontrabosistu.
Tapk klounu arba kalviu,
Juvelyru ar medkirčiu,
Tapk net prezidentu...
O dabar tylos! Nes ką tik
Mačiau šeimininkę,
Didelę mūsų vertybių žinovę...
Jei kas jai į akį kris,
Tas aukštai nekils,
Nes kas kris į akį jai,
Tas nutūps puodo dugne!

Pomirtinis Bolesławo Leśmiano eilėraštis
Fra g m e n t a i

O už tamsos? Kas yra už tos tamsos?
Ar tamsa yra vienintelis vaizdas?

<...>

Ar tik tamsa alsuoja tuštuma tamsi
Ir nieko daugiau tuštumoje nevyksta?

<...>

Ar tuštuma tik tai, kas tuštuma vadinas,
O šis eilėraštis tėra tuščiažodžiavimas?

Iš lenkų kalbos išvertė D O M I N I K A  O L I C K A

Z b i g n i e w  D m i t r o c a
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Zofiją	O.	pažįstu	 iš	matymo.	 Ji	 pasirodo	 tose	 vietose,	 kurias	
mėgstu	ir	kur	dažnai	būnu:	kavinėje	„Jutrzenka“,	kine	„Kos-
mos“,	 Saksų	 sode.	 Kadaise	 knygyne	 „Albatros“	 skaitė	 savo	
eiles.	Taigi	yra	poetė,	turi	vyrą,	nežinau,	ar	turi	vaikų.	Kartą	
bibliotekoje	užstojo	man	kelią.	

−	Žinau	apie	tave	daugiau,	nei	manai,	−	pareiškė.	−	Noriu,	
kad	 ir	 apie	mane	 ką	nors	 žinotum!	Esu	 jau	 šiame	pasaulyje	
ketvirtą	kartą!	Supranti?	Nesupranti!	Tad	paklausyk!

1
1675 metais buvau ispanų princesė, penkioliktą savo 
pavasarį nelaimingai įsimylėjau. Nelaimingai, nes mano 
išrinktasis buvo klajojantis aktorius. Nespėjome pabėgti, 
tėvai atidavė mane į vienuolyną. Po trejų metų numiriau 
dėl niekam nežinomos ligos, nors kai kurie tiesiai sakė, 
kad tikriausiai iš ilgesio ir širdgėlos. Palikau šimtą še-
šiolika baladžių. Dainuoja jas iki šiol, tačiau niekas neži-
no, kad esu jų autorė. Vakar per radiją išgirdau vieną jų 
atliekamą paties Georges’o Brassenso!

2
Amžiui praėjus pasirodžiau vėl. Buvo 1796 metai, man 
buvo šešiolika ir turėjau pirmą vyrą. Keliavome Ame-
rikos prerijomis, prie Agasio upės jį nušovė indėnas ir 
nuskalpavo mano akivaizdoje. Jo palapinėje dyriau odą 

ir rūkiau mėsą. Mano pirštai sugrubo, o nagai virto kap-
liais. Maniau, pavirsiu lokiu. Ne, taip nenutiko, kartą 
mūsų stovyklą nusiaubė nepažįstami vyrai, vienas pa-
ėmė mūsų arklius, kitas odas ir ginklus, trečias mane. 
Pasitraukėme į tolimesnę vietą, kur žemumoje stovėjo 
medinis namas, o toliau stūksojo kalnai su baltomis snie-
go kepurėmis. Buvo man geras, verkė šalia, kai galavausi 
devintą mėnesį nėščia. Ar gali įsivaizduoti, kad ilgiuosi 
jo kaip nieko kito?

Iš kur žinau? Iš sapnų! Iš naujesnių sužinau vis įdo-
mesnių dalykų!

3
Prieš šimtą penkiasdešimt metų visus žavėjo mano skaid-
rus žvilgsnis, šviesūs plaukai ir grakšti figūra. Neįtariau, 
kad pasmaugs mane vyro meilužės pasamdytas plėši-
kas. Pagavo mane, kai buvau virtuvėje viena ir surakino 
pirštais kaklą. Spėjau pastebėti, kad patinku jam, tad per-
plėšiau suknią apnuogindama krūtis. Negalėjo atsispirti 
jų nepalietęs. Kai pajuto glamonių skonį, smogiau jam 
ąsočiu. Deja, per silpnai, apalpo tik akimirkai, nespėjau 
pabėgti. Gerai padariau, kad sukėliau niekšui skausmą, 
palengvinau žmogžudžiui darbą, užmušė mane jau ne dėl 
pinigų, o iš neapykantos. Tad ilgai kentėti neteko.

Kodėl tai sakau? Primeni man tą plėšiką!

Z b i g n i e w  W ł o d z i m i e r z  F r o n c z e k

Keturi Zofijos O. įsikūnijimai

Amazonės: Juodoji jūra, Dunojaus delta, 
proguma Ričivule
Dievo	Arėjo	ir	nimfos	Harmonijos	palikuonės.	Matytos	Juo-
dosios	 jūros	 pakrantėse,	 Trakijoje,	 prie	 Dunojaus,	 taip	 pat	
Kaukazo	 kalnuose.	 Nepaprastai	 karingos,	 sudarė	 vien	 mo-
terišką	bendruomenę,	vyrus	niekino.	Vikrios	žudyti,	kartais	
duodavo	į	kailį	miniai	gladiatorių.	Priešingos	lyties	palikuo-
nius	sunaikindavo,	užtat	tobulino	mergaičių	karo	meną.

1
Heraklis − jei tikėtume mitais1 − išburiavo į amazonių 
kraštą prie Juodosios jūros, kad nuplėštų karalienės Hi-
politės diržą. Buvo ne vienas, turėjo šalia Tesėją ir gal tris 
tuzinus herojų, su kuriais galėjo kariauti prieš karalystes, 
valdovus, mitinius baisūnus. Amazonės, − kaip skelbia 
poetai, − atvykėlių nuostabai, pasirodė esančios draugiš-
kos, mandagios ir mielos. Surengė puotą, neketino šykš-
tėti savo grožybių, gal viskas būtų baigęsi svaiginančiu 
pobūviu, baisu pagalvoti − orgija, bet ką gi; Hera − ne-
palanki Herakliui − įvarė karėms siuto. Pataikavimai bai-
gėsi, griebtasi ginklų, karalienė žuvo, herojai pasipustė 
padus, nes jau artėjo būriai amazonių, kurios troško ne 
bučinių, o kraujo.

2
Antoni Skorka turi trobą Ričivulo kaime, darželį, ple-
pią žmoną, kurios niekada nebuvo kumštelėjęs nei jai 
smogęs.

Ir savo metus, kurie prilenkė jį prie žemės.
Kadaise, kadaise dar turėjo arklį, karvių, hektarų sėti 

miežius ir rugius.
− Šiandien galiu prisipažinti turėjęs vieną nuotykį, − 

porino man praėjusiais metais, kai svečiavausi jo 
kieme. − Pačiam sunku tuo įtikėti, o ir žodžiais apvilkti 
nėra lengva. Diena buvo puiki, pavasarinė, pasaulis 
kvepėjo vėju ir suartais laukais. Jau pusdienį ariau ant 
kalnelio prie miško, tad leidau sau ir arkliui atsikvėpti. 
Atsisėdau, nusiaviau batus ir iškračiau iš jų žemę, širmis 
rupšnojo žolę, virš galvos čiulbėjo vieversėlis, ir staiga iš 
miško tankumos išniro moteris ant žirgo. Maniau, kad 
dvarininkė, nes ji mėgo pabūti vienumoje, bet ši buvo su 
trumpu chalatu, mačiau boluojančias drūtas jos kojas, o 
kai prijojo arčiau manęs, nuslydo nuo arklio nugaros, 
apakino − sunku buvo sutramdyti nuostabą − nuogi 
jos sėdmenys. Spoksojau išsižiojęs, o ji priėjo, įrėmė 
basą pėdą man į krūtinę ar į petį ir su stulbinančia jėga 
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parbloškė ant žemės. Vos neuždusau, kai išsidrėbė ant 
manęs kaip ant šiaudų kūlio. Ir trūko man valios, o gal 
ir jėgų, kad nublokščiau ją šalin. Ir niekas manęs taip 
gyvenime nebuvo pažeminęs ar įskaudinęs. Galop dar 
pasakė, kad jeigu pakelsiu ranką prieš savo bobą, būsiu 
pakartas ant šio medžio, ir jos pirštas pakrypo galingo 
ąžuolo link. Mačiau ją dar ir vėliau, o gal į ją panašią, 
šmėžuojančią ant žirgo prie miško.

Nežinojau: užjausti ar pavydėti. 
− Kas per viena? − išsprūdo man klausimas.
− Amazonė, pone, amazonė!

3
Dunojaus deltoje, toli nuo žmonių, kai vieną vasarą lei-
dau laiką stebėdamas paukščius ir šitaip džiugindamas 
akis ir sielą, šalia manęs netikėtai pasirodė jaunutė mo-
teris − smulkaus sudėjimo, bet stamantri, sakyčiau, ber-

niokiška, labai trumpu sijonu, medvilnine palaidine, po 
kuria neįžvelgiau liemenėlės.

− Susiūk man sandalą, − kreipėsi į mane, − dervasiūlį 
rasi kaime, tai trys varstai2 nuo čia, grįši prieš temstant, 
jeigu suskubsi!3

Nusišypsojau atlaidžiai rodydamas nesutikimą. Keti-
nau eiti šalin, bet pastebėjau iš pykčio suspaustas lūpas ir 
ant smėlio didelį akmenį, kurio link nukrypo jos žvilgsnis. 
Nežinau, iš kur tas instinktas, bet pribėgau ir nusviedžiau 
jį toliau, jos žvilgsnis degė įniršiu, jai pratisai sušvilpus iš 
krūmyno ir nendrių, kuriose prieš akimirką siautėjo paukš-
čiai, išlindo merginų galvos. Dešimt, gal dvylika. Ilgiau 
nelaukiau. Pasileidau bėgte link kaimo, kuriame turėjau 
rasti dervasiūlį. Visada buvau guvus bėgikas, pasprukau be 
vargo. Pasakoju tai nesigėdydamas, Heraklis juk irgi gelbė-
josi sprukdamas nuo amazonių4. Jis šoko į laivą, aš radau 
užuovėją prie krautuvėlės, kur keli vyrai smaguriavo vyno.

Nutiko taip, kad Janas Smólskis − bajoras gražus kaip iš 
paveikslėlio − krito į akį kunigaikštienei Radziwiłłowai. 
Pirma krito, galop nuskendo.

Kunigaikštienė − ponia turtinga ir viliojanti − patiko 
Smólskiui, bet vargšas bajoriukas jautė pagarbą didžiam 
Radziwiłłui ir į kunigaikštienę akių nekėlė. Kurį laiką. 
Leidosi sugundomas, o gal ir paperkamas, nes kuni-
gaikštienė atvėrė piniginę, jaunuolis įgijo drąsos ir per-
žengė jos miegamojo slenkstį.

Kunigaikščiui buvo pranešta apie jo žmonos mei-
lužį, supykęs magnatas nusiuntė galvažudžius, kad su-
čiuptų berniukėlį. Nepraėjo nė dvi savaitės ir Smólskis 
buvo atgabentas į Bransko pilies kiemą, budelis jau 
laukė. Kunigaikštis liepė parišti pagautajam po kaklu 
akmenį. Ir − į vandenį! Tai − sena istorija, bet ir šiandien 
panašių netrūksta.

*
Kaziukas Strusis patiko moterims. Panelėms, ištekėju-
sioms, irgi našlėms. Jo skonį labiausiai atitiko bičiulių 
žmonos.

Evą, Heniuko Mrózo žmoną, suvedžiojo gal mėnesį 
po vedybų. Po poros metų vėl atsirado šalia Evos ir pri-
pažino, kad yra dar gražesnė ir dar elegantiškesnė nei 
kadaise. Kaziukas, provincijos Kazanova, nedelsdamas 
pasikvietė Evą į savo butą. Bet vargšelis neįvertino situ-
acijos! Heniukas Mrózas jau turėjo pravardę Karalius ir 
buvo automobilinės šutvės vadas, kontroliavo tris ar ke-
turias vaivadijas, o gal net ir pusę Lenkijos! Kad kontro-
liuotų tokį plotą, turėjo likviduoti konkurenciją. Ir Kara-
lius nė nemirktelėjęs skelbė nuosprendžius trukdantiems 
jo sėkmei, paskelbė ir Kaziukui, kai tik išgirdo, kad tas 
įtaisė jam ragus.

Pašoksi dubenyje − pareiškė suvedžiotojui.
Du stipruoliai − rodos, iš Rusijos ar Ukrainos − ap-

lamdė Kaziuką, įgrūdo jo pėdas į dubenį, pilną greitai 
džiūstančio cemento. Surištas stebėjo, kaip cementas 

Pašokti dubenyje
džiūsta kaustydamas jo pėdas. Kai pilkas statybinis skie-
dinys pavirto akmeniu ir Kaziukas įaugo į jį kaip medis į 
žemę, prieš jį išdygo Heniukas Mrózas – pseudokaralius 
ir pasakė: į Vyslą!

* *
Kai budelis tempė Smólskį į tvenkinį, kunigaikštienė 
žvelgė į paskutiniąsias savo meilužio akimirkas pro pi-
lies langą. Pasmerktasis pastebėjo ją ir tikriausiai iš pas-
kutiniųjų sušuko: „Ponia, gelbėkit mane!“

Ponia su panieka išpūtė lūpas ir, rodos, šūktelėjo: 
„Sočiai pavalgius, gera ir vandenėlio gurkštelėt.“

Taiklus sakinys buvo ne jos sukurtas, anais laikais 
tai buvo gana populiarus posakis.

* * *
Kaziukas turėjo šaukti Evai: pasakyk, kad tarp mūsų 
nieko nebuvo. Nėra žinoma, ar išgirdo kokį atsakymą.

Iš lenkų kalbos išvertė A N D R I U S  K O N I C K I S

1 Heraklis buvo pagimdytas Dzeuso ir jo žemiškos meilužės Alkme-
nės. Hera, Dzeuso žmona, ėmė neapkęsti savo žemiškos varžovės, 
pavydėjo jai sūnaus ir siuntė jam kerus, piktas jėgas ir bestijas 
žmogaus ir žvėrių pavidalu. Kartą įsiutęs Heraklis nužudė savo 
žmoną ir vaikus. Teko jam − atgailaujant − eiti tarnauti karaliui 
Euristėjui. Šis pavedė herojui atlikti dvylika darbų, devintas 
uždavinys buvo gauti amazonių karalienės Hipolitės diržą. Šis 
diržas − prieš papuošdamas Heraklio petį − suteikdavo karalienei 
antžmogiškos jėgos.

2 Termino „varstas“ niekas jau nebevartoja, tai senas rusų ilgio 
matas, maždaug 1067 metrai.

3 Kreipėsi į mane rusiškai. Jos rusiški posakiai skambėjo gal ne taip 
sklandžiai kaip grėsmingai, pateikiu juos laisvai išverstus.

4 Pasprukimas nesukėlė Herakliui nešlovės. Senovinis posakis Nec	
Hercules	contra	plures (Heraklis nepajėgus, jei priešų daug) pateisina 
traukimąsi prieš pranokstančias priešo jėgas. Šiais laikais pritariama 
šiam požiūriui, lotyniška frazė susilaukė daugybės travestacijų... 
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J e r z y  P a r u s z e w s k i 

Pasi-kalbėjimas
Tarp Jeruzalės miesto griuvėsių
Vis ieškojo, kas tiktų, lyg šydo,
Stumti žiemą padėsiančio vėsią...
Ir sustingo staiga – priešais žydą!

Šis, poziciją tvirtą užėmęs,
Vamzdį jo kryptimi nutaikė,
Nors šovinių neturėjo nė vieno.
Ir arabas sprogmens nelaikė. 

Ir stebėjosi vienišas žydas,
Likęs gyvas, kad dar vieną žmogų –  
Vienui vieną arabą išvydo:
Ir abu buvo mąslūs bei slogūs.

Drovūs artinos vienas prie kito,
Akimis tarsi tyliai klaustų:
„Gal užveskime kalbą kitą?“
„Kodėl ne?“ Juk nieks nenubaustų?

Saulė leidos, abiem neprailgo...
Vis kalbėjosi apie likimą:
Palestinos abu pasiilgo – 
Apkasai tenai viršų ima.

Tušti žodžiai virš miesto didžiulio,
Tamsuma už kiekvieno kampo:
Nenušviečia jos jaunas mėnulis
Nei žvaigždė šešiakampė.

Iš lenkų kalbos išvertė V I K T O R A S  T A M O ŠI ŪN A S

Trys Orfėjo dainos

I
Tu – pavasaris mano uolėtos tėvynės,
vaisius, kurio skonis tuščiais urvais prasiskverbia,
o mintims liepia klajoti tarp dviejų polių.

Tu – dangus ir žemė suaižėjus,
riba, už kurios slopsta vėjai, kur jūra
netobula ir pilna kaltumo,
o jos vandenys tikrojo mėlio.

Tu – grandinė, apjuosusi mano dieną,
vienintelę ilgą dieną gazelės akim
ir dumblinu karpio kūnu.  

II
Gatvės malonios, glamonėja giedra,
gatvės kaip liūdnos motinos
ir gražiausios Gernikos, kaip kareivis
nušautas kapituliacijos aktą jau pasirašius... 

Gatvės miesto, kurio vartus regiu 
tarp žydinčių lietaus pumpurų,
ir tik manajam laike,
tarp apčiuopiamų daiktų
su naudingais pavadinimais,
gatvės, kuriomis ėjai ne pas mane,
mano dainas įsimylėjusi.

A l e k s a n d e r  N a w r o c k i

III
Euridike, nuslopinau savo dainas, kai numirei,
prakalbau ir mano žodžiuose lizdus susisuko  
svetimi daiktai, kuriems pradėjau tarnauti,
svetimos širdys, kurias pradėjau suprasti,
ir pradėjau mylėti varį bei geležį,
o kančią pavadinau šviesa
žvėries kanopomis.

Tuomet viena žvaigždė sustojo nustebus
ir netrukus sudužo
palaidodama savo šešėlį spalvų skalės spazmuose,
o jos tylą padengė planetų, neabejojančių 
savo misija, amžinoji tvarka. 

Euridike, tavęs apraudojimas bus it bukas kirtis
į želiantį medį, kaip sentėvių žodis,
kurio jau nieks nemoka ir nenori suprasti,
bus kaip kelias, nutiestas palei pusiaują,
o tavo vardas it ledas, kuriame slypi gyva žvaigždė.

Euridike, negrįžki. Užgyja oras
po mūšių, surandės ir tavo žaismingas riksmas, 
ir bejėgės gyvatės šliaužiantis žvilgsnis, 
kuriame aš stovėjau arčiausiai.

Nes kaip vėl susiliesime rankomis, kaip pavadinsime
meilę, kurią po oda dar nešioju?

Ką pasakysi apie mano didįjį verksmą?
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El Condor Pasa

Kadaise buvo tokia televizijos reklama – senas indėnas 
kreipiasi į jaunuolį žodžiais: „Tai gera diena mirti, sū-
nau“, gyvenimo kelionę kalnų taku simboliškai baig-
damas ant vienos iš viršūnių. Toliau jau blogiau. Senis 
atsigula ant gūnios, sūnus jį apkloja, kad tik tėvas mir-
damas nesušaltų, ir, atrodytų, viskas. Tėvas su gyveni-
mu atsisveikins gamtoje, sūnaus draugijoje. Po to bus 
parodyti pabaigos titrai, ištrykš ašara, kamera greitai 
pritrauks saulę, dar greičiau atitolins, ratas užsidarys ir 
visiškai pagrįstai ateis pabaiga. Išsipildymas. Absoliutas. 
Gyvenimo ir mirties paslaptis įspėta. Bet ne. Tą akimirką, 
kai sūnus pasilenkia virš gęstančio tėvo, iš kišenės ant jo 
krūtinės nukrinta šokoladinis batonėlis.

Kita scena – sūnus meldžiasi, tėvas žiaumoja Marsą.
Niekaip nesugebu susitaikyti su tuo, kad po tokios 

įspūdingos pradžios laikinas gliukozės šuolis senio kūne 
sugadina galutinį įspūdį, ir indėnas ne miršta, o prisi-
kelia iš mirusiųjų, kad leistųsi ieškoti Laukinės Saulu-
tės. Vertinu meistrišką reklamos specialistų rinkodaros 
triuką, suprantu rinkos reikalavimus, jos vidaus me-
chanizmą ir ją valdančius dėsnius, bet vis dėlto truputį 
gaila. Iš indėno tikėčiausi kur kas daugiau. Taip tiesiog 
nedaroma. Nuo saldumynų gliukozės lygis pakyla tik 
trumpam, ir, suvalgęs batonėlį, senis jau po penkiolikos 
minučių tikrai nuoširdžiai gailėjosi kvailystės, padarytos 
prieš kamerą. Sugedusi nuotaika grąžino jam sveiką pro-
tą, o senis galų gale mirė, tik jau nebe taip efektingai ir 
visiškai kitokiame vaidmenyje. Tikrai ne kaip susitaikęs 
su gamta, suprantąs dalykų esmę išminčius, kokiu, bent 
pagal išvaizdą, galėjo būti.

Kvailys, ne indėnas.
Paskui jis vienišas vyto už kadro kaip persisotinęs, 

nesusitaikęs su savo likimu, sukriošęs kavalierius, kuris, 
nepasimokęs iš gyvenimo patirties, dėl gliukozės šuolio 
iki pat galo apgaudinėjo save, painiodamas sudirgintą 
libido su nemirtingumu.

Jei vis dėlto jam būtų pavykę mirti, pagaliau būtų 
buvę ką pažiūrėti per televiziją. Dienotvarkę dėliočiausi 
taip, kad tą minutėlę turėčiau vien tik sau. Ramumoje, 
stiklinėje garuojant arbatai, patogiai įsitaisęs laukčiau 
savo mėgstamo serialo. Toks spektaklis, be akivaizdaus 
pramoginio malonumo, turėtų ir didžiulę edukacinę 
vertę. Juk socialiai angažuotų scenaristų pastangomis 
masinė auditorija jautriau reaguoja į įvairias civilizaci-
jos ligas, tokias kaip bedarbystė, skurdas, nepakantumas 
imigrantams, gėjų diskriminacija, mažas gimstamumas, 
nutukimas, abortai. Apsipranta su sergančiaisiais epi-

To m a s z  O r g a n e k

Baimės valdymo teorija
Fragmentas

lepsija, ŽIV viruso nešiotojais, turinčiaisiais judėjimo ne-
galią, psichikos sutrikimų ar su socializuotais kaliniais, 
kuriems reikia padėti integruotis į visuomenę. Senasis 
indėnas pratintų prie mirties.

Tiesą sakant, prisijaukinti mirtį neįmanoma, nes 
tam reikėtų ilgą laiką turėti ją po ranka, kaip žiurkę 
glausti prie krūtinės, o kas jos ten norėtų? Krūtinę lyg 
akmeniu slegia, kai kraujo tyrimo rodikliai skiriasi nuo 
normos. Kai nuokrypių nėra, mirtis automatiškai ir be-
veik visiškai išleidžiama iš akių. Nesimato, vadinasi, 
nėra. O kadangi nėra, tai ką čia jaukintis? Mirštama 
greitai lėktuvo katastrofoje arba lėtai ligos atveju, bet 
televizija juk tam ir yra, kad, pasitelkdama savo, kaip 
įprasta sakyti, magiją, gerintų mūsų gyvenimus, tad iš 
indėno reikalaučiau kur kas daugiau. Tikėčiausi ramy-
bės ir savitvardos pamokos. Stojiško susitaikymo su tuo, 
kas neišvengiama, kad, atėjus žadėtajai valandai, jis at-
sigultų ant kalno ir apšviestas saulės spindulių išdidžiai 
užbaigtų tai, kas buvo pradėta net ne jo paties valia. Ir tai 
būtų indėno, pažįstamo man iš vaikystės, verta pamoka. 
Deja, ir šįkart per televiziją buvo parodytas blogas pa-
vyzdys. Indėnas buvo akivaizdžiai pakištas, vidury El	
Condor	Pasa	priedainio ištrauktas iš po prekybos centro 
už tarptautinio maisto pramonės koncerno, nesuvokia-
mai arogantiško net tokiu neginčijamu klausimu kaip 
mirtis, pinigus. Šiaip ar taip, viską gadina šokoladinis 
batonėlis, grąžinantis seniui saldų aistros prisiminimą, 
kas šiame dvasingo, siekiančio nirvanos išminčiaus kon-
tekste atrodo siaubingai lėkštai. Bet ko daugiau tikėtis 
iš televizijos?

Tačiau jei tokia pamoka būtų pavykusi, išlavintas 
žiūrovas – tai yra aš – manytų, kad visiškai kontroliuoja 
savo mirtį, o šitai smarkiai palengvintų gyvenimą. Bė-
gant metams, žmogus, remdamasis patirtimi, be vargo 
darytųsi vis išmintingesnis, kol galiausiai pasiektų lau-
kiančius jo kalno viršūnėje paskutiniuosius teismus. Ku-
pinus savęs įtikinėjimo – kad vis dėlto verta buvo, kad 
niekas nenuėjo veltui – metafizikos. Kad, šiaip ar taip, 
viskas turėjo gilią prasmę, tik iš apačios žvelgiant ne-
ryškią, paslėptą rūko aukštumų. O tada, atsikratęs bet 
kokios baimės ir abejonių, susitaikęs su likimu, jausda-
masis išsipildęs ir laimingas, kad rado atsakymą į visą 
gyvenimą kankinusį klausimą, atsigultų ant pasirinktos 
viršūnės, kad išeitų su ramybe gęstančiose akyse.

Kada ne kada pasigirsta istorijų, kaip senoliai neva 
su šypsena lūpose gulasi į švarius patalus suvokdami, 
kad atėjo pabaiga. Tačiau jei tai tiesa, kodėl karstuose 
jiems ir toliau auga nagai? Ko reikalauja nuo užgesusio 
proto pavadžio paleistas kūnas? Pakaruoklis kartu su 
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paskutiniu atodūsiu nevalingai pašalina šlapimą, išma-
tas ir sėklą. Tai tam tikras paradoksas. Nors virškinimo 
sistema, staigiai apsivalydama ir atsikratydama būties 
likučių, tarytum susitaiko su lemtimi, lytinis potraukis 
tvirtai priešinasi iki galo. Sėklos išsiliejimas tokią akimir-
ką rodo akivaizdų nesutikimą su staigia pabaiga, kol ne-
atlikta vienintelė užduotis, kuriai pakaruoklis buvo aps-
kritai pašauktas gyventi. Desperatiškas noras perduoti 
savo DNR yra toks stiprus, kad organizmas nevalingai, 

Į VA D A S
Tai pasakojimas apie daiktus. Ir – apie pokalbius. Taigi, 
apie žodžius ir daiktus. Taip pat tai knyga apie mano 
motiną, vadinasi, ji nebus itin linksma.

Kadaise maniau, kad žmones atsimename tol, kol 
galime juos aprašyti. Dabar galvoju, kad atvirkščiai: jie 
esti su mumis tol, kol to padaryti nesugebame.

Savo atminties dėžutėse turime mirusius žmones, 
sumažintus iki kažkokio vaizdinio ar kelių sakinių. Lyg 
figūras fone. Dabar jau žinome – jie buvo tokie arba ano-
kie. Dabar jau galime narplioti visą tą raizgalynę. Sudė-
lioti nuo A iki Z. Padėti tašką. Paskelbti rezultatus.

Bet kol kas ne viską atsimenu. O kol negaliu apra-
šyti – jie dar truputį gyvi.

Prieš keturiasdešimt metų – nežinau, kodėl būtent 
tas pokalbis suskambo man atmintyje – skundžiausi dėl 
kažkokios nuobodžios edukacinės laidos, vedamos per 
Polskie	radio, o mano mama pasakė: „Žinai, ne viską gy-
venime pavyksta paversti juokingais pasakojimėliais.“ 
Žinojau, kad tai tiesa. Bet vis vien bandžiau.

Knygoje apie dizainą1 rašiau, kad namuose turėjome 
daug mėnesinio leidinio Ty	i	ja2 egzempliorių, kuriuose 
trūko puslapių su kulinariniais receptais. Šį kartą para-
šysiu, kaip juos suradau. 

I  D A L I S
M A N O  M A M O S  V I RT U V Ė

PA L I K I M A S
Ji nekalbėdavo apie mirtį. Tik kartą. Atsainiu rankos ju-
desiu mostelėjo lentynų pusėn:

– Ką su visu tuo darysi?
„Tas viskas“ reiškė dalykus, kuriuos paprastai per-

kame Ikea parduotuvėse. Metalinės detalės, kronšteinai, 
lentos, popierius, dulkės, spaustukais pritvirtinami vai-
kų piešiniai. Dar – atvirukai, suvenyrai, susiraukšlėję 
kaštoniniai žmogeliukai, praėjusių metų lapų puokštės. 
Turėjau kaip nors reaguoti.

M a r c i n  W i c h a

Daiktai, kurių neišmečiau
– Atsimeni Marijušą iš mūsų mokyklos?
– Labai mielas, – atsakė, nors tikrai turėjo atsiminti, 

kad jo nemėgau.
– Prieš kelerius metus mes su Marta buvome nu-

važiavę pas jo uošvę, kažką turėjome užvežti ar atvežti, 
kažkokį vaikišką daiktą, gal vaikštynę.

– Kiek jis turi vaikų?
– Nežinau, bet uošvė jį gyrė net susiriesdama. Pa-

sakojo, kad tuomet, kai jos namo stogas pradėjo leisti 
vandenį, Marijušekas finansavo naujo bituminio stogo 
dengimo darbus, o tai buvo itin brangu, bet jis pasakė: 
„Dėl pinigų, mamuk, nesijaudink, viskas vis vien liks 
mums kaip palikimas.“

– Ir kaip jam sekasi?
– Nežinau, dirba kanceliarijoje. O tu dėl palikimo 

nesirūpink, dar yra laiko.
Bet laiko nebebuvo.
 

Mano mama be galo mėgo pirkti. Laimingiausiomis savo 
gyvenimo vasaromis kasdien po pietų išsiruošdavo į par-
duotuves. „Mes į miestą“, – tarstelėdavo.

Kartu su tėčiu pirkdavo visokiausius smulkius ne-
reikalingus daiktelius. Arbatinukus. Lenktinius pei-
liukus. Lempas. Rašiklius. Žibintuvėlius. Pripučiamas 
pagalvėles, talpias kosmetines ir įvairius smulkius daly-
kėlius, kurių gali prireikti kelionėse. Tai buvo ganėtinai 
keista, nes jie niekada niekur neišsiruošdavo.

Galėdavo apeiti pusę miesto ieškodami pamėgtos 
arbatos ar naujos Martino Amiso3 knygos. Turėjo savo 
mėgstamus knygynus. Mėgstamiausias žaislų parduo-
tuves. Mėgstamiausias taisyklas. Megzdavo pažintis su 
įvairiausiais – dažnai labai labai mielais – žmonėmis. Po-
nia iš antikvariato. Peiliukų ponas. Eršketų ponas. Lap-
sang	souchong arbatos pora.

Kiekvienas pirkinys turėjo savo ritualą. Štai naudo-
tų lempų parduotuvėje, kurios savininkas buvo Lempų 
ponas, labai mielas pilietis – jei naudotume iškalbingus 
mano tėvo žmonių apibūdinimus – pamatė kažkokį ne-
įprastą egzempliorių.

be nereikalingos preliudijos, automatiškai išspjauna tai, 
kas, jo manymu, yra vertingiausia.

Vitae	essentia.
Noras gyventi yra stebinantis, bet ne iki galo aišku, 

ką su juo veikti. Kirmėlytė, nusiritusi į griovio dugną, 
sutelkia visas jėgas, kad iš ten išsikapstytų, bet išsikaps-
čiusi vėl pradeda bejėgiškai šliaužioti ratais.

Iš lenkų kalbos išvertė E D I T A  M A S I U L I A N E C
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Apžiūrinėjo. Išklausinėjo apie kainą. Nusprendė, 
kad ne jų kišenei. Grįžo namo. Kankinosi. Dūsavo. Krai-
pė galvas. Pažadėjo sau, kad kai jau turės pakankamai 
pinigų, o tai turėtų tuoj tuoj nutikti, va tada tai tikrai...

Kitas dvi dienas kalbėjo tik apie savo svajonių lem-
pą. Įsivaizdavo, kur ją pastatytų. Vis primindami sau, 
kad toji jiems per brangi. Lempa jau gyveno su jais. Tapo 
namų ūkio dalimi.

Tėvas pasakojo apie neįtikinamiausias jos savybes. 
Piešė ant servetėlės, kaip toji atrodo (turėjo puikią re-
gimąją atmintį), nurodydamas kai kuriuos originalius 
sprendimus. Kaskart pabrėždavo, kad laidas yra apvy-
niotas medžiagine izoliacija, kuri, beje, visai nenutrinta. 
Gyrė bakeletinį jungiklį (jau mačiau, kaip jį sukinės vie-
nu iš daugybės savo atsuktuvų).

Kartais jie važiuodavo aplankyti savo lempos. Pa-
žiūrėti į ją. Įtariu, kad niekada net nebandė derėtis dėl 
kainos. Galiausiai nusipirko.

Buvo idealūs klientai. Geranoriški. Nuoširdžiai su-
sidomėję naujų prekių asortimentu. Paskui kažkuriame 
prekybos centre, paragavus žalio sveikuolių gėrimo, tėvą 
ištiko infarktas. Apie tai net pajuokavome. Net greitosios 
gydytojas pripažino, kad tai juokinga.

Gyvenimas susiaurėjo. Televizoriaus pultelis. Dėžutė su 
vaistais. Dubuo vėmimui.

Daiktai, kurių ilgai niekas neliečia, tampa matiniais. 
Blunka. Vingiuotos upės, liūnas, dumblas.

Stalčiai, prigrūsti senų telefonų įkroviklių, sulūžusių 
parkerių, parduotuvių vizitinių kortelių. Seni laikraščiai. 
Nebeveikiantis termometras. Česnakų spaustukas, tarka 
ir – kaip jis vadinasi, juokėmės iš to žodžio, labai dažnai 
kartojosi receptuose – muštuvis. Muštuvis.

Ir daiktai jau žinojo. Jautė, kad tuoj bus kilnojami. 
Perdėliojami į jiems neįprastas vietas. Liečiami svetimų 
rankų. Apdulkės. Duš. Trūkinės. Lūš po svetimo prisi-
lietimo.

Netrukus jau niekas nebeprisimins, kas buvo pirk-
ta vengrų rajone. Kas naudotų baldų krautuvėje. Kas 
suvenyrų parduotuvėje. Kas antikvariate, intensyvaus 
klastojimo laikais. Po to dar kelerius metus paštu gauda-
vome įmonių lankstinukų su linkėjimais trimis kalbomis, 
visada su kokio nors metalinio niekučio nuotraukomis. 
Ilgainiui nustojo siųsti. Gal savininkas, gavęs naują pre-
kių asortimentą, prarado viltį sulaukti savo pirkėjų. Gal 
uždarė parduotuvę.

Niekas nebeprisimins. Niekas nebepasakys, kad rei-
kia suklijuoti tą puodelį. Pakeisti laidą (kur dabar tokį 
rasi?). Tarkos, plaktuvai ir sieteliai taps šiukšlėmis. Pa-
likimu.

Tačiau daiktai ruošėsi kovai. Ketino priešintis. Mano 
motina ruošėsi kovai.

– Ką su visu tuo darysi?
Daug žmonių užduoda šį klausimą. Neišnyksime be 

pėdsako. O jei mes išnyksime, liks mūsų daiktai – tarsi 
apdulkėjusios barikados.

K O L 
– Ar tai aš? Na, jei jau taip mane matai... – sunkiai pri-
imdavo liaupses. Nebuvo lengvas modelis. Tiesą sakant, 
su ja apskritai nebuvo lengva.

Ketvirtoje klasėje gavome užduotį: „Aprašykite savo 
mamą“, tiksliau „mamytę“, nes mokykla dievino mažy-
binius žodelius. Dieve, atleisk man, nes parašiau: „Mano 
mama yra tamsių plaukų ir gana stora.“ Vaikai savaip 
suvokia svorį ir apimtį.

Lenkų kalbos mokytoja svėrė šimtą kilogramų ir 
pabraukė tušinuku mano parašytą frazę „gana stora“. 
Brėždama spaudė taip, kad net pradrėskė sąsiuvinio 
popierių. O paraštėje išraitė pastabą: „Nepasakyčiau.“ 
Mama retai kada pritardavo švietimo sistemai, tačiau tą 
kartą liko patenkinta.

Be to, turėjo savyje kažką tokio, ką garbūs piliečiai 
apibūdintų kaip mhm. Pabrėžiu: „garbūs“. Ne tokie gar-
būs niekada neturi problemų su iškalba.

Jos provokuojančiuose veido bruožuose slypėjo dar 
kažkas, kas išmušdavo iš vėžių. Buvo, mhm, išvaizdos. 
Atrodė kaip asmuo, kilęs iš... mhm, mhm. Iš kur kilu-
sios? – Mhm. Hm.

Tam reikėtų sukurti specialų skyrybos ženklą. Ger-
klų spazmo garso grafinį įprasminimą. Kablelis šiuo 
atveju netinka. Kablelis vaizduoja pauzelę įkvėpti orą, o 
čia reikia tipografinio mazgelio, griovelio ar slystelėjimo.

Sunku, kai taip atrodai. Turėjau vieną pažįstamą, 
kuris tam tikrus žmones apibūdindavo kaip „N.“ – nėra 
nepanašus į Jerzy Kosińskį. Tačiau N. visai nebūtinai tu-
rėjo būti panašus į žinomą žydų kilmės rašytoją. Galėjo 
būti, tarkim, žemas, apvalus kaip statinė, nuoširdaus vei-
do gerietis be apykaklės, jojiko kelnių ir rimbo, bet vis 
dėlto apdovanotas išraiškingu mhm.

Laikantis šios terminologijos, mano mama taip pat 
nebuvo nepanaši į Jerzy Kosińskį. „Dabar aš esu seno-
ji Žydė“, – pasakė vieną 1984 metų dieną. Tiesą sakant, 
tądien ji buvo jaunesnė nei aš dabar. Bet faktas. Turėjo 
tą mhm. Tokį mhm, kad oi.

Iš lenkų kalbos išvertė L I N A  VA L I O N I E N Ė

1 Rašytojo knyga Jak	 przestałem	 kochać	 design.
2 Leistas nuo 1960-ųjų gegužės iki 1973-ųjų gruodžio Varšuvoje.
3 Britų novelistas, eseistas ir scenarijų rašytojas, The	Times įvardytas 

kaip vienas iš 50 geriausių britų rašytojų nuo 1945 metų.
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Nėra	baisesnės	ligos	nei	visiškai	pamiršti	individualią	ir	per-
imti	bendrinę	kalbą.	Ja	serga	valdininkai,	politikai,	akademikai,	
kunigai.	Tuomet	lieka	vienintelė	terapija	–	literatūra.	

Mėgstu užimti panoptikinę perspektyvą ir į viską – bent 
minutėlę – pažvelgti iš viršaus. Tuomet mūsų žmo-
gišką pasaulį galima matyti kaip organizmų koloni-
jas – plačiai išsibarsčiusias, savimi patenkintas, lengvai 
prisitaikančias prie aplinkos pokyčių, ekspansyvias ir 
besirungiančias, bet gebančias save pažinti bei bendra-
darbiauti.

Toje organiškoje struktūroje knygų vertėjai yra 
veiksniai, be kurių ši negalėtų egzistuoti, nes jie yra 
sudėtiniai kažkokio nervinius impulsus praleidžiančio 
audinio, kažkokio tinklo, kuris padeda perduoti infor-
maciją iš vienos to kūrinio vietos į kitą, elementai. Tai 
žmonės, per kurių protus eina skirtingus pasaulius ski-
riančios sienos, o jie dėl savo talento ir gebėjimų turi 
galimybę tą sieną nugriauti, ištrinti ir savo kompiute-
rių alembikuose sukurti mūsų laikų filosofinį akmenį – 
universalumą.

Nieko keisto, kad per amžius vertėjų dievas, globėjas 
ir patronas yra Hermis. Nedidelio ūgio, laibas, greitas, 
apsukrus, judrus dievukas, besibastantis po svetimus 
kraštus, kalbant Plutarcho žodžiais – „mažiausias ir ap-
sukriausias iš dievų“. Ilgaplaukis, su plačiabryle skry-
bėle ir kaducėjumi rankoje, sunkiai nusakomos lyties, 
jis yra visur. Tai sintezės, asociatyviai jungiamų dalykų, 
išminties, naudos pritraukimo dievas. Dievas, turintis 
humoro jausmą, linkęs meluoti ir pokštauti. Pardavėjų, 
pirklių, amatininkų, lošėjų dievas.

Tai jis palaiko mums draugiją kelionėse ir būtent jo 
balsas prabyla iš kelionių vadovų. Veda mus klystkeliais, 
moko skaityti žemėlapius, perveda per sienas. Iš esmės 
pasirodo ten, kur tik vyksta koks nors komunikacijos 
aktas. Vos tik atveriame burną, norėdami kitam ką nors 
pasakyti, – Hermis jau čia. Kai skaitome laikraštį, naršo-
me internete, siunčiame žinutę – jis ten yra. Jo šiuolaikinė 
šventovė, jei tik tokia būtų, niekaip neapsieitų be telefo-
no, fakso, kopijavimo aparato.

Vienas iš jo titulų – Hermeneutas – tai vertėjas žo-
džiu ir raštu. Iš tiesų jo šventovėje žyniai ir žynės yra 
vertėjai, nes jų darbas reikalauja dievybės įsikūnijimo – 
padėti žmonėms komunikuoti per kalbą ir net nepaisant 
kalbos ir perkelti jų patirtis iš vienos kultūros į kitą.

Jaučiu silpnybę šiam dievui, o kartu ir stiprų ryšį 
su juo. Vis dėlto norėčiau tam prieštaraudama ir iš mei-
lės paradoksui pasidžiaugti tuo, jog kartais tekstas būna 
nesuprastas.

O l g a  To k a r c z u k

Kaip vertėjai gelbsti pasaulį
PA K A RT O T I N A I  N E U Ž Š A L D Y T I !
Viena jauna stilinga moteris, susižavėjusi kiniškais hiero-
glifais, ant sprando išsitatuiravo gražų ir keistą užrašą, 
turėjusį nustebinti kiekvieną, bent kiek mokantį kiniškai: 
„Pakartotinai neužšaldyti!“

Tai rodo tam tikrą naivumą, kuris tik žvelgiantiems 
iš aukšto ir besijaučiantiems pranašesniais gali pasirody-
ti primityvus ar apgailėtinas. Vis dėlto dažnai pasidaro 
juokinga, juk žinome, jog kiekvienas iš mūsų kada nors 
yra patyręs kokį nors nesusipratimą, patekęs į tiesiog 
neįtikėtiną situaciją. Nesusipratimas reiškia vienatvę ir 
tam tikrą distanciją, kuri paprastai išryškėja nepažįstamo 
konteksto fone. Tai stipriausio ir gėdingiausio introver-
tiškumo rūšis, nes juk gėdijamės, kad kažko nesupran-
tame. Mūsų kultūra auklėja mus suprasti ir taip suteikia 
galimybę kontroliuoti pasaulį. Nesuprantantis žmogus 
netenka galimybės kontroliuoti.

Vis dėlto būna tokių akimirkų, o dažniausiai jų pa-
sitaiko tolimesnių kelionių metu, kai nežinojimas tampa 
išlaisvinančiu išgyvenimu. Jį galime patirti mums visiškai 
nepažįstamose vietose, kur viskas rodosi kitoniška, nau-
ja, nesuprantama. Kvapai šokiruoja, spalvos akina nere-
gėtais atspalviais ir ryškumu, kvėpuojame kitokiu oru, 
stebina oro temperatūra. Sutinkamų žmonių kūno kalba 
trikdo, vartojama kalba atrodo neperprantama, o abėcė-
lė primena guotą egzotinių augalų, skirtų alpinariumui.

Po instinktyvaus panikos priepuolio mūsų kvėpavi-
mas pamažu rimsta, o smegenys naujoje tvirtovėje ima 
intensyviai ieškoti kokių nors detalių, suveiksiančių kaip 
kablys, kurio patemptas mūsų protas tarsi nusilpęs va-
riklis galėtų vėl užsivesti. Iš duomenų chaoso su palen-
gvėjimu išnyra žodis „bike“ arba tarptautinės įmonės pa-
vadinimas, patvirtinantis, kad gyvename tame pačiame 
pasaulyje, nors kitokiame jo variante.

Po kelių dienų bergždžio darbo ir prasmės paieškų, 
pasikartojančių ženklų siejimo su kokia nors situacija, 
smegenys nurimsta ir pereina į būseną, panašią į medi-
taciją. Nustoja ženklus laikyti informacijos nešėjais, žiū-
ri į juos kaip į gražų ornamentą, kaip į kažką organiš-
ko, natūralaus, į formą be reikšmės; juk taip žvelgiame 
į gamtą – kaip į informaciją, atsietą nuo prasmės. Taip 
reklamos nustoja įtikinėti, tampa margomis dėmėmis 
milžiniškuose stenduose, iškabos tampa tiesiog durų 
apipavidalinimu, o bilietai – popierėliais, panorėjusiais 
nebūti baltais, tuščiais, neužrašytais lapeliais.

S R I U B A ,  T I K  K O K I A  G I ?
Šnekamoji kalba praeivių lūpose primena paukščių čiul-
bėjimą, galima jos klausytis išskiriant paskirus garsus, 
tačiau neteikiant jiems didelės reikšmės. Galima stebėti 
lūpų judesius, veido raumenų darbą – sekti, kaip šoka 
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antakiai, dirba skruostai, ką tarp tų keistų garsų išdari-
nėja žmogaus akys. Smagu stebėti rankų bei viso kūno 
judesius. Kai kurie iš jų atrodys pažįstami – linktelėjo 
galva, nusišypsojo, tačiau kiti – pamojavo delnais prieš 
veidą, loštelėjo galvą atgal – nieko mums nesako. Vis 
dėlto kiekvieną iš šių gestų, žinomų ar svetimų, reikia 
išsiversti – o čia ir slypi spąstai. Juk tai gali tuo pat metu 
būti nepakantumo arba simpatijos, pritarimo arba atme-
timo ženklas.

Tokioje tolimoje kelionėje turime pratintis prie sve-
timumo. Tą jautė Marco Polo, kai pasiekė kinų valdovo 
rūmus, ir tą patį jaučia šiuolaikiniai turistai, kuriuos, 
sutemus vaikštinėjančius, pavyzdžiui, po Radžastano 
Džodhpurą, apima keista, pribloškianti būsena – tarsi 
jų būtis būtų sustojusi. Nieko nesupranta, niekur ne-
pritampa, niekam nerūpi. Kai akis į akį susiduriame su 
faktu, jog nemokame vietinės kalbos, šiurkščios iliuzinės 
pasaulio vizijos, kurioje pasaulis atrodo savas ir kontro-
liuojamas, siūlės pernelyg išryškėja, o mes patys imame 
žvelgti per atstumą, tarsi vaiduokliai, besiskverbiantys 
per ženklų ir taisyklių sluoksnius. Pasikliaujame atsitik-
tine sėkme, tikime stebuklinga įvykių seka ir, užsisaki-
nėdami patiekalus iš valgiaraščio, dažnai apsigauname, 
nes vadovaujamės atpažįstamomis paslaptingų raidžių 
kombinacijomis.

Man taip neseniai nutiko keliaujant po Rumuniją, 
kai pakelės bare, kur stiprinosi vietiniai vairuotojai, iš 
valgiaraščio išsirinkau visiškai atpažįstamai atrodžiu-
sį patiekalą: Zama	de	cocos	de	casa	si	 taitei	de	casa. Mano 
álkanos ir nekañtrios vegetarės smegenys paskubomis 
atpažino šį pavadinimą kaip tailandietišką sriubą su ko-
kosų pienu. Tačiau paaiškėjo, kad tokio skuboto mosto 
vaisiai buvo nekokie: padavėja atnešė naminį vištienos 
sultinį su naminiais makaronais.

Ši keista proto būsena iš esmės yra kūrybinė būsena. 
Mūsų protas mobilizuojasi alinančiam darbui, liepdamas 
panaudoti visą metų metus kauptą žinių, patirties ir in-
tuicijos kapitalą. Taip pažadinta vaizduotė gali tapti ir 
dideliu pagalbininku, ir klastingu priešu.

Manau, kad kiekvienas privalo patirti tą keistą tuš-
tumos būseną, būseną prieš suprantant, prieš aprėpiant 
tikrovę protu ir sąryšių, saitų, asociacijų tinklais, kurie 
sujungia mūsų patyrimą apie pasaulį ir teikia mums 
vilties, jog pasaulis – tai kažkas pastovaus, kažkas val-
domo nenuginčijamų ir pasikartojančių dėsnių, kažkas, 
kuo gali pasitikėti. Kartu tokia būsena mums iškalbingai 
rodo, kad pasaulis gali egzistuoti ir funkcionuoti rem-
damasis kitomis nei aplinkinių ar mūsų nuostatomis ir 
nuo to jam nei šilta, nei šalta. Kad mūsų tvarka tėra vie-
na iš daugelio, o komfortą jaučiame todėl, kad prie jos 
pripratome.

V E RT I M A S  K A I P  G E L B Ė J I M A S
Kai Hermis dar gulėjo lopšyje, niekas nė neįtarė, kad šis 
kūdikis turi kažkokių ypatingų gebėjimų, nesvarbu, kad 
paties Dzeuso sūnus. Tačiau netrukus mažasis dievukas 
paspruko iš namų ir pavogė savo brolio Apolono karvių 
bandą. Mėtydamas pėdas, gyvulių kanopas apvyniojo 
oda, kad nepaliktų pėdsakų, dar spėjo saugiai paslėpti 
bandą, po to grįžo į lopšį.

Esama gražios istorijos, kurią vertėjai turėtų laikyti 
savo mitologiniu dosjė, mat ji įrodo, jog tai vertėjai išgel-
bėjo civilizuotą pasaulį.

Atrodė, kad po Romos imperijos griūties, po plėši-
kaujančių barbarų antplūdžio Europoje dingo bet koks 
intelektinės tradicijos paveldas. Ir tikrai – daug kas išny-
ko negrįžtamai, o tai, jog nepaisant visko, šis tas buvo 
išgelbėta, yra arabų valdovų iš Abasidų dinastijos, nuo 
VIII amžiaus valdžiusios dideles teritorijas, tarp jų Vi-
duržemio jūros baseiną ir Artimuosius Rytus, nuopelnas.

Jie savo valstybės sostinėje Bagdade įkūrė didelę 
akademiją, skirtą būtent vertimui. Šiuose garsiuose Iš-
minties rūmuose daugybė vertėjų į arabų kalbą vertė 
beveik viską iš eilės – tai, kas atkeliaudavo iš visos impe-
rijos teritorijos. Arabai ypač jautė silpnybę graikams: Ar-
chimedui, Teofrastui, Ptolemajui, Hipokratui, Euklidui. 
Tačiau labiausiai mėgo Aristotelį. Juos domino mokslo 
darbai – ne tik geografija, astronomija, medicina, bet ir 
astrologija bei magija. Vertė ne tik graikiškus, bet ir iš 
Egipto, Indijos ar Persijos atkeliavusius darbus.

Gal kai kuriems iš mūsų gaila, kad arabai visai ne-
sidomėjo istoriniais veikalais ar poezija. Nei Herodotas, 
nei Homeras, nei Tukididas ar Aristofanas jų nedomino. 
Nė dramų nevertė, todėl tiek daug jų amžiams pradin-
go. Jie, pragmatiški Rytų gyventojai, labiau buvo linkę 
užsiimti kalbotyra, gramatika ar stilistika. Matyt, ketino 
sukurti savų, dar geresnių darbų.

Šiaip ar taip, kol Europą vis dar gaubė smilkstančių 
civilizacijos griuvėsių dūmai ir tvaikas, kelis ankstyvųjų 
viduramžių šimtmečius svarbiausi griūvančios civiliza-
cijos tekstai, tartum nugvelbta Apolono karvių banda, ki-
tomis kalbomis dulkėjo Bagdado ir kitų arabų bibliotekų 
lentynose. Ir visa tai tokiais laikais, kurie, kaip žinome, 
buvo vieni iš tamsiausių mūsų žemyno istorijos pusla-
pių, kai karai ir barbarų antplūdžiai lygino miestus su 
žeme, niokojo dirbamus laukus, smurtas ir ligos marino 
žmones. Tai buvo netinkamas metas bibliotekoms.

A R  Ž I N O T E  TA S  PAVA R D E S ?
Istorijos malūnai sukasi lėtai, paklusdami taisyklėms, 
kurias išmano tik jie patys, tad XII amžiuje situacija pa-
sikeitė, ir kitoje Viduržemio jūros pusėje nutiko panaši 
į anksčiau aprašytą istorija. Tada įsibėgėjo rekonkista – 
ginkluota krikščionių, trokštančių išvyti maurus iš Pirė-
nų pusiasalio, kova – o visa tai, kaip žinome, vyko tuo 
pat metu, kai buvo rengiami kryžiaus žygiai, kai agituo-
jantys pamokslininkai sekė vaizduotę kaitinančius pasa-
kojimus apie Šventosios Žemės atgavimą ir arabų turtus 
Artimuosiuose Rytuose.

Arabai, vis labiau traukdamiesi iš Europos ir stu-
miami į dabartinės Ispanijos pietus, po savęs paliko 
turtingus, gražius miestus, neįprastą muziką ir aukš-
tą kultūrą. Ir bibliotekas. Karo nugalėtojams iš paskos 
traukė vienuoliai ir knygų žmonės, kurių nejaudino joks 
kitas turtas, išskyrus pergamentus ir kodeksus. Dabar – 
atvirkščiai – buvo reikalingi vertėjai iš arabų į krikščio-
niškąsias kalbas.

Atkovoto Toledo arkivyskupas įsteigė garsiąją To-
ledo vertėjų mokyklą, ir ten vertėjai tarsi archeologai 
atrasdavo ir grąžindavo Vakarams vieną kūrinį po kito. 
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Dažnai buvo verčiama iš arabų kalbos į kastilų, tik po 
to – iš kastilų į lotynų. Šie naujieji vertėjai lotynų kalbos 
nemėgo, laikė ją visiškai supuvusia, apkerpėjusia tarsi 
žlugusios Romos imperijos akvedukai.

Veiklių, garbingų vertėjų išmokslinimas Toledo mo-
kykloje truko ilgus metus. Žinau, kad įsiminti visas šias 
pavardes gali būti išties sunku, tačiau šiandien jomis pri-
valo būti pavadintos Europos miestų gatvės: Adelardas 
Batietis, Robertas Česterietis, Alfredas Anglas, Danielius 
Morlietis, Gerardas Kremonietis, Platonas Trivolietis, 
Burgundas Pizietis, Jokūbas Venecijietis, Eugenijus Pa-
lermietis, Mykolas Škotas, Hermanas Korintietis, Wil-
helmas Morbekietis, Abraomas bar Chija. Kol šie žmonės 
nebuvo išvertę iš arabų kalbos, Vakarai težinojo tik du 
Aristotelio veikalus ir vos vieną Porfirijaus kūrinį, pa-
našų į Platono Timają, be to, kelis graikų kūrinius. Visi 
išversti Aristotelio darbai su senoviniais, bizantiškais 
ir musulmoniškais komentarais, taip pat kitų graikų ir 
arabų knygų rinkinys padarė perversmą viduramžių fi-
losofijos moksle. Tai buvo revoliucija, po kurios Vakarų 
civilizacija ėmė stotis ant kojų.

Kokio didžiulio būta darbo, galima tik įsivaizduoti. 
Arabų kalba yra be galo plastiška, leidžia sukurti dau-
gybę sinonimų. Pavyzdžiui, žodis „žaltys“ jų gali turėti 
apie penkis šimtus! Tokioje kalboje prasmė yra daugia-
reikšmė ir visiškai priklauso nuo konteksto.

Vertėjai sukosi kaip išmanydami, ir dažnai, nežino-
dami kokios nors sąvokos ir negalėdami jos rasti savo 
vertinguose, vienų kitiems skolintuose ir pildytuose žo-
dynuose, lotyniškais rašmenimis užrašydavo jo arabišką 
tarimą. Taip nejučiom tarytum jūreivių atgabenamos sve-
timų kraštų sėklos – nelyg keleiviai be bilieto – atkeliavo 
vakariečiams nežinomos sąvokos: alembikas, algeb ra, 
algoritmas, boraksas, cirkonis, eliksyras, jazminas, kam-
paras, artišokas, kava, liutnia, nadyras, ryžiai, šerbetas, 
šafranas, talkas, zenitas, ir daugybė kitų. Netikėtas lo-
bynas, kurio dievaitis – primenu – taip pat yra Hermis.

V E RT I M A S  K A I P  AT Ž A L Ų 
Į S K I E P I J I M A S
Kartą buvau susitikusi su pažįstama prancūzų rašytoja. 
Sėdėjome gurkšnodamos kavą ir kalbėjomės apie mėgs-
tamas knygas. Vardijome tas, kurios mums darė dide-
lį įspūdį, ir svarstėme apie tas, kurios pasaulyje buvo 
garbstomos ir mumyse galėjo sukelti panašius jausmus. 
Pasakojau jai, kad su dideliu malonumu skaitau Mon-
taigne’į, ir skaitau ne iš eilės, nuo pirmo iki paskutinio 
puslapio, o mėgstu vis grįžti prie jo, atsiversti atsitiktinį 
puslapį, kad patirčiau malonumą būti vedamai jo min-
ties vingiais, kad išgryninčiau mintis. Ją tai be galo nu-
stebino, ir, įtariai žvelgdama į akis, paklausė, ar skaitau 
jį prancūziškai. Atsakiau, kad lenkiškai, vertėjo tarpi-
ninkavimą tarp manęs ir autoriaus laikydama nevertu 
minėti dalyko.

Ji atsakė, jog jai, kaip ir daugumai šiuolaikinių pran-
cūzų, Montaigne’io skaitymas gimtąja kalba prilygsta 
kankynei. Jo prancūzų kalba sena, archajiška, ir reikia 
labai susikaupti, kad suprastum, kas rašoma. Sunku pa-
jausti skaitymo malonumą ar įvertinti jo plunksnos leng-
vumą. Jo Esė fragmentai prancūzų mokyklose skaitomi 

taip, kaip pas mus skaitomas Rejus1 – ne tik atidžiai, bet 
ir dedant nemažai pastangų.

Taip atsitiktinai užčiuopėme paradoksą – stebuk-
lingu būdu dėl vertėjo tarpininkavimo turiu artimesnį 
santykį su XVI a. rašytoju nei mano draugė, skaitanti jį 
originalo kalba! Anie žodžiai paseno, o vertėjas juos at-
naujino, iš senų atžalų išaugino naujas. Vis dėlto verti-
mas nėra tik vienos kalbos keitimas kita ir vienos kultū-
ros kita, tiesą sakant, jis primena sodininkystės techniką, 
kai motininio augalo atžala nupjaunama ir įskiepijama 
į kitą augalą, kur išleidžia naujus ūglius, įgauna naujų 
jėgų ir tampa visaverte šaka. (Tokią valandėlę prisimenu, 
kad Hermis, be to, jog išrado žodžius, žodynus, šifrus, 
astronomiją, muziką, lyrą, dar išmokė žmones auginti ir 
genėti alyvmedžius.)

Mano ir, manau, ne vien mano karta prancūzų lite-
ratūros klasiką žino iš Tadeuszo Boy-Żeleńskio2 vertimų. 
Šis aktyviausias ir darbščiausias prancūzų literatūros 
vertėjas į lenkų kalbą buvo stipri, išraiškinga asmenybė 
ir gebėjo atrasti tokią lenkų kalbos atmainą, kuri nepa-
prastai derėjo prie tvarkingos prancūzų kalbos sistemos. 
Skaitydama Montaigne’į, skaitau jį Boy-Żeleńskio protu. 
Kiekvienas tos knygos sakinys, prieš užrašant jį ant po-
pieriaus ir išspausdinant, ilgiau ar trumpiau užsibuvo jo 
mintyse. Galiu drąsiai tvirtinti, kad prancūzų literatūrą 
pažįstu taip, kaip ją patyrė ir suprato vertėjas. Ir taip 
su kiekvienu sakiniu. Įdomu, ką apie tai pasakytų pats 
Montaigne’is.

S I T UA C I J A ,  PA N A Š I  Į  D Ė L I O N Ę
Hermis yra ir triksteris. Niekas taip gerai kaip jis nesu-
geba apgaudinėti ir meluoti.

Prieš kurį laiką, dirbdama prie naujos knygos, ne-
mažai domėjausi tekstais, užrašytais ant molinių len-
telių, ir nusigavau į Siriją. Tuomet dar niekam nebūtų 
atėję į galvą, kad po kelerių metų toje šalyje vyks vienas 
iš kruviniausių ir žiauriausių šiuolaikinio pasaulio karų, 
kuris bus atsimenamas kaip pirmasis klimato karas. 
Tuomet Damaskas atrodė kaip rami daugiatautė oazė, 
kurioje darniai sugyveno įvairių tikėjimų bendruome-
nės, grakščiai pasidalijusios knibždančio miesto gatves 
ir kvartalus – miestas atrodė tarsi įvairių spalvų ir formų 
kilimais uždengtas parketas.

Iškart užsukau į muziejų, kurį žinojau turint di-
džiulę „deiviškųjų eksponatų“ kolekciją. Tvyrojo kaitra, 
miestas skendėjo rusvose dulkėse, kurios brovėsi net į 
muziejaus sales. Tuščias, kiek dulkėmis apneštas muzie-
jus pasirodė tikras sezamas. Daugybėje salių buvo išdė-
liotos dešimtys tūkstančių eksponatų; iškart atpažinau 
tuos, apie kuriuos labiausiai norėjau sužinoti kuo dau-
giau. Godžiai juos apžiūrinėjau, nes buvau įspėta, kad 
negalima fotografuoti, tarsi vaizdo fiksavimas būtų ga-
lėjęs kaip nors paveikti jų autentiškumą. Ir labai nusivy-
liau, kad didžioji dalis aprašymų ir bet kokia informacija 
tame muziejuje pateikta arabiškai.

Viską nusėdusios dulkės tarsi įkūnijo užmaršties 
grėsmę. Karštligiškai ieškojau vertėjo ir galiausiai radau 
muziejaus darbuotoją, kurį pričiupau prieš pat jam išei-
nant pietų, ir jis be didelio noro vertė man užrašus prie 
eksponatų, kiekvieną sakinį pradėdamas žodžiais: „Here 
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is written...“, taip atsiribodamas nuo pateiktos informaci-
jos, tarsi jo neišmanymas būtų dorybė. Arba tarsi puikiai 
žinodamas, kad versdamas man užrašus perteikia išties 
ideologizuotą, kupiną mistikos versiją, slypinčią ekspo-
natų aprašymuose, sudarytuose kažkieno kito.

Dėl kokios gi priežasties (politinės? religinės?) vi-
sos figūros, o ypač senosios Artimųjų Rytų deivės, buvo 
aprašomos kaip paprastos moterys arba kaip žaislai ar 
lėlės vaikams. Man nebuvo leista ir tikrai leista niekada 
nebebus patikrinti, ar tikrai būtent taip skambėjo dulkėti 
užrašai ant pageltusių kortelių, ar anas alkanas darbuo-
tojas laikėsi savo religijotyros sampratų.

Deja, daugelis seniausių pasakojimų, dantiraščiu už-
rašytų ant molinių lentelių, liko tik vertimuose į įvairias 
kalbas, kartais mažas. Atsitiktinai vykdomi kasinėjimai, 
įtempta politinė situacija arba atviras konfliktas dažnai 
sukelia suirutę. Yra pasitaikę, kai keliasdešimt to paties 
teksto lentelių pasidalija skirtingi pasaulio muziejai.

Turime į dėlionę panašią situaciją: seniausi žmonijos 
tekstai išsibarstė po visą pasaulį, pabėgo iš smėlio dyku-
mų, kuriose buvo rasti. Tiriami ir verčiami į įvairias kal-
bas sukūrė daugiabalsę, pateikdami daugybę to paties 
pasakojimo versijų, sekamų skirtingų tempu ir atliekamų 
skirtingais balsais, kiekvienąkart vis po kitu dangum. Ir 
taip gali veikti didis Hermis, visame pasaulyje skleisda-
mas idėjas ir pasakojimus.

PA AU G LY S  B Ė G A  I Š  N A M Ų
Pastaruoju metu daug kartų teko petys petin stovėti su 
mano knygos vertėja ar vertėju, kai pristatinėdavau savo 
užsienyje išleistas knygas. Sunku net apsakyti tą palen-
gvėjimo jausmą, kai galima su kuo nors dalytis savo 
autoryste. Džiaugdavausi, kad galiu bent truputį atsi-
kratyti visos atsakomybės už tekstą, už jo pranašumus 
ir trūkumus. Nors truputį vienai nestovėti akis į akį su 
įsikarščiavusiu kritiku, jautria ir delikačia tarsi mimoza 
recenzente, išlavinto skonio literatūros žurnalistu ar aro-
gantišku ir savimi pasitikinčiu moderatoriumi. Jaučiau 
tikrą malonumą, kad ne visi klausimai bus skirti man ir 
kad ne viskas tuose popieriaus lakštuose priklauso man. 
Manau, kad šiuo palengvėjimo jausmu dalijuosi su dau-
geliu rašančiųjų.

Vis dėlto įstabiausia buvo tai, jog vertėjo buvimas 
man atvėrė iki tol nepažintą sferą ir kad jis arba ji dis-
kusijose, liečiančiose man iki galo nesuprantamus, sveti-
mus ar net paslaptingus klausimus, dalyvavo jau nepri-
klausomai nuo manęs. Tas tekstas atsiskyrė nuo manęs, 
o gal tai aš pati atsiplėšiau nuo jo. Jis įgavo kažin kokios 
autonomijos, kaip maištaujantis paauglys, sumanęs pa-
bėgti iš namų į Vudstoko festivalį. Vertėja išties tekstą 
laikė savo rankose, rodė jį pasauliui iš kitos pusės, už-
sistojo, laidavo už jį. Koks džiaugsmas! Išlaisvino mane 
iš gilios ir šioje profesijoje neišvengiamos vienatvės, kai 
ištisas valandas, dienas ir mėnesius, netgi metus praleidi 
savo minčių, vidinių dialogų ir vizijų kosmose. Vertėjai 
ateina pas mus iš išorės ir sako: „Aš irgi ten buvau. Ėjau 
tavo pėdomis – o dabar kartu peržengiame ribą.“ Tuo-
met vertėjas tampa tikru Hermiu – ima mane už rankos 
ir veda per sienas, valstybes, kalbas, kultūras.

K A I  K A L B A  TA M PA  S PĄ S TA I S
Literatūra kaip komunikacijos aktas prasideda tada, kai 
parašytą tekstą pasirašome savo vardu ir pavarde, kai 
stovime už jo kaip autoriai ir autorės, žodžiais išreiškian-
tys savo giliausias, reikšmingiausias, nepakartojamas pa-
tirtis, tuo pat metu prisiimdami riziką, kad jos gali būti 
nesuprastos, nepastebėtos, sukelti įniršį ar panieką. Tad 
literatūra yra tas ypatingas momentas, kai pati indivi-
dualiausia ir nepakartojamiausia tavo kalba susitinka 
su kitų žmonių kalba. Tai erdvė, kurioje tai, kas privatu, 
tampa vieša.

Laikoma, jog pirma žmogiška būtybė, pasirašiusi 
literatūrinį tekstą ir taip tapusi pirmąja rašytoja, buvo 
Enheduana, šumerė deivės Inanos žynė. Niūriais vi-
suotinių neramumų, brutalių kovų dėl valdžios laikais, 
kupina nusivylimo ir abejonių parašė Himną	Inanai, ne-
paprastai graudų skundą žmogaus, kuriam rodosi, jog 
jį apleido Dievas.

Dėl vertimo, kuris savo prigimtimi sušiuolaikino 
kalbą, šiandieniniai skaitytojai puikiai supranta ir pa-
junta tekstą, nes jis perduoda gilias, nepaprastai inty-
mias patirtis, kurios keliauja iš amžiaus į amžių ir, be 
abejonės, yra universalios. Tai dramatiška, labai intymi 
nusiminimo, apleidimo, vienišumo ir nusivylimo išpa-
žintis, parašyta maždaug prieš 5000 metų (!), o šiandien 
ją lengvai gali suprasti žmogus, gyvenantis visiškai kito-
kiame pasaulyje, kai oficialios anų laikų kalbos jau seniai 
(tiesiogine to žodžio prasme) sudūlėjo.

Asmeninė kalba per visą mūsų gyvenimą kuriasi 
kaip atsitiktinis darinys, paveldėtas iš tėvų kalbos, aplin-
kos, paskaitų, mokyklos kalbų ir savito, nepakartojamo 
žmogaus individualumo. Tai intymi kalba, kuria kalba-
mės patys su savimi, ir kuri, žinoma, ne visada leidžiasi 
užrašoma – juk ne kiekvienas turi įprotį užrašyti savo 
mintis, vesti dienoraštį ar kurti tekstus pats sau. Tai šis 
tas unikalaus – kaip kad delno linijos, leidžiančios iden-
tifikuoti žmogų.

Manau, kad kultūra – tai komplikuotas balansavi-
mas tarp asmeninės ir kolektyvinės kalbų. Kolektyvinės 
kalbos – plačiai išminti keliai, o asmeninės – pavieniai 
takeliai. Tos kolektyvinės – tai sutartiniai, suvisuotinti 
komunikacijos būdai, kurie turi būti kuo suprantames-
ni, bet visų pirma perteikti turinį, padedantį susikurti 
panašų arba tokį patį tikrovės vaizdą. Tokioje bendroje 
tikrovėje žodžiai siesis su konkrečiais reiškiniais ir daik-
tais, esamais ar įsivaizduojamais. Tuomet bendra kalba 
ir tikrovės vaizdas stiprins vienas kitą.

Paradoksalu, kad kolektyvinei kalbai ir tikrovės 
vaizdui taip priklausant vienam nuo kito, laikui bėgant, 
pasijuntame tarsi spąstuose, nes kalba skubina tikrovę, 
o tikrovė kalbą. Geriausi pavyzdžiai yra uždaros totali-
tarinės visuomenės, kur valdžios perimta žiniasklaida 
pateikia postuluojamą, iš anksto numatytą ir atitinkamai 
įvardytą tikrovę. Kolektyvinė kalba tarnauja tam tikrai 
politinei vizijai palaikyti ir sąmoningai bei ciniškai nau-
dojama propagandos tikslais. Tuomet komunikacija ap-
miršta ar netgi tampa neįmanoma.
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Ž O D Ž I A I  S K A N D AV I M U I
Tokiomis aplinkybėmis labai drąsu pasikviesti žodį ar 
sąvoką, priešingą sistemai, arba išsakyti akivaizdžią tie-
są, nepriimtiną tai sistemai. Tarp kolektyvinės kalbos 
vartotojų ši kalba kartais tampa tokia akivaizdi, kad ima-
ma vartoti visiškai jos nereflektuojant, žodžiai praranda 
savo reikšmę, o kontekstai atrodo per daug šabloniški ir 
nuvalkioti, kad būtų galima juos kūrybiškai interpretuo-
ti. Tokia kalba tampa beprasmė, nustoja ką nors reikšti 
ir tampa ritualu, išrėktu šūkiu. Kontūrus praradusios 
sąvokos tinka tik skandavimui.

Kaip istorija, taip ir dabartiniai laikai mus moko, 
kad, kuriant tokias politiškai angažuotas kolektyvines 
kalbas, prieinama iki žodžių vagystės ir grobimo. Kokie 
nors neutralūs, kiek primiršti ir savo prasme jau kiek 
archajiški žodžiai, staiga ištraukti iš senienų stalčiaus, 
patenka ant vėliavų ir į rinkimų programas. Tokia są-
voka, pavyzdžiui, yra „liaudis“. Pasirodo, jog, netekusi 
savo istorinio konteksto, nupūtus nuo jos dulkes, ji gali 
puikiai tarnauti kuriant naują pasaulio tvarką. Vis dėlto 
ji lieka taip stipriai pasisavinta, kad netgi tie, kurie nėra 
tos naujos tvarkos sekėjai, kad ir kaip atrodytų, nebega-
li vartoti to, atrodytų, nekalto žodžio, nes, įgavęs naujų 
prasmių, jis tapo nesaugus. 

Žinoma, kolektyvinė kalba privalo egzistuoti, kad aps-
kritai galėtume suprasti vienas kitą nuolat kintančioje ti-
krovėje. Turi egzistuoti tam tikras kalbinis kolektyvinio 
bendravimo matas; dažnai vien paprasčiausi frazeologiniai 
junginiai ir idiomos suteikia savumo ir bendrystės pojūtį. 

Kova dėl kolektyvinės kalbos primetimo kitiems 
vyksta ne vien parlamentuose ir televizijose, bet ir uni-

versitetuose. Tai ten kyla intelektinės mados, kurios daž-
nai sukuria savo kolektyvinę kalbą. Jos įsitvirtinimas 
kiek užtrunka, tačiau po kelerių metų, kai tokia kalba 
jau prigyja, ji tarnauja ne tik pasaulėvaizdžio apibrėži-
mui, bet ir bendrystės formavimuisi, leidžia pašalinti iš 
grupės arba priimti į ją. Kiekviena karta, o šiandien gal 
net ir kiekvienas dešimtmetis, turi savo kalbą, kuria api-
brėžiamas pasaulis. Tuo pat metu ta kalba dažnai išlieka 
visiškai nesuvokianti savo efemeriškumo ir apribojimų, 
to, jog ji geba išartikuliuoti tik tai, kas patenka į jos ribas.

Nėra baisesnės ligos nei visiškai pamiršti individua-
lią ir perimti bendrinę kalbą. Ja serga valdininkai, politi-
kai, akademikai, kunigai. Tuomet lieka vienintelė terapi-
ja – literatūra. Bendrauti su kalbos kūrėjais – tas pats, kas 
pasiskiepyti nuo pasaulio vizijos, sukurtos greitosiomis 
ir traktuojamos instrumentiškai. Tai yra galingas argu-
mentas už literatūros skaitymą – taip pat ir klasikos – nes 
literatūra parodo, kad kadaise kolektyvinės kalbos funk-
cionavo kitaip ir dėl to atsirado kitokios pasaulio vizijos.

Skaityti verta būtent dėl to, kad suprastume tas kitas 
vizijas ir įsitikintume, jog mūsų pasaulis yra tik vienas iš 
galimų ir tikrai nėra mums duotas kartą ir visiems laikams. 

Sutrumpintas pranešimo Atrastieji	vertime, skaityto per IV 
Gdansko literatūrinių susitikimų (2019 m. balandžio 11–13 d.) 

atidarymą, tekstas

Iš lenkų kalbos išvertė J ŪR AT Ė P E T R O N I E N Ė

1 Mikołaj Rej (1505−1569) − lenkų renesanso poetas.
2 Tadeusz Boy-Żeleński (1874−1941) − vertėjas iš prancūzų kalbos į 

lenkų, teatro ir literatūros kritikas, rašytojas.

D e v i n t a s  s k y r i u s
P O N I O S  B É C U  L A G A M I N A I
Sodą buvo užliejusi skaisti liepos saulė. Vėlyvo rytmečio 
valanda, graži ir nuostabi, palengva slinko taku ir vejo-
mis, stabtelėdama po medžiais, vinguriavo alpstančiais 
gėlynais, tingiai gulė ant spindinčio ir šilto smėlio, skleis-
dama savo auksinę įkaitusio ir kvapnaus grožio šviesą. 
Dangus, sakytum italų jūros spalvos, pakilo aukštai virš 
žalių kaštonų kupolų, augančių arti namo. Aplink seną 
mylimą liepą dūzgė bitės. Žolėje nepavargdami savo dai-
ną griežė žiogai. Iš sodo sklido svajingas paukščių čiul-
bėjimas. Namas tylus, su plačiai atvertais langais, regis, 
ilsėjosi. Audeklu – juostuotomis baltos ir granatų spalvos 
užuolaidomis – užtraukta veranda buvo panaši į pala-
pinę, prigludusią prie akinamai baltos priekinės namo 
sienos. Tik įėjimas, pakilęs keliomis laiptų pakopomis, 
įrėmintas užuolaidų dantukais, visame tame švytėjime 
ir karštyje juodavo ir tarytum dvelkė šalčiu.

M a r i a  Z n a t o w i c z - S z c z e p a ń s k a

Atostogos Jašiūnuose
Diena buvo lyg užsakyta tikrai metų šventei – po-

nios Bécu daiktų peržiūrėjimui ir vėdinimui.
Todėl Babytė ir Teta, ilgą laiką stebėjusios orą, iš 

pat ryto davė ženklą, ir Jašiūnų reikalai klostėsi tokiais 
atvejais nustatyta tvarka. Pirmiausia – kad iki pat vakaro 
nė vienas vaikas nedrįstų rodytis šioje namo pusėje. Aiš-
ku, kad ponia Bécu, mylima draugė, mirė nuo džiovos, 
todėl vaikams būtų pavojinga artintis prie jos daiktų. O 
kol kas nors iš šeimos tų daiktų neatvažiavo pasiimti, 
jie turėjo gulėti tuose dviejuose lagaminuose, kuriuose 
buvo atsiųsti, seniai, dar anuomet, kai ponia Salomėja 
važiavo į Sileziją, Breslau1 miestą, po be galo ilgų, beveik 
dvidešimties išsiskyrimo metų susitikti su savo mylimu 
sūnum Julijum. Tai buvo 1848 metų birželį, o kitų metų 
balandį Slovackis jau buvo miręs. Jiedu susitiko tam, kad 
atsisveikintų šioje žemėje. Jo motina gyveno dar šešerius 
metus, bet gedėdama jo nelietė ir net neturėjo minties 
rengtis tais, kadaise taip mėgtais, rūbais.
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pažįstamų. Jis jau nėra nei jaunas, nei labai gražus, bet 
vaiskios, blizgančios akys tokios supratingos, lūpos taip 
žaviai šypsosi, o balsas taip puikiai skamba, kad abi pa-
nelės klausosi labai susikaupusios, be savo draugo dau-
giau nieko nematydamos. Ponas Tomas kalba. Kalba su 
įkvėpimu. Deklamuoja. Jau priėjo prie oficinos. Julija su-
stingsta ant tako, Marynė su ponu Tomu stovi po atvertu 
namo langu. Ponas Tomas valandėlę žiūri į mergaites, 
tai į vieną, tai į kitą, staiga išsitraukia iš kišenės pieštu-
ką ir skiautelę popieriaus, atsiremia į palangę ir prade-
da greitai rašyti. Jo vešlūs šviesūs plaukai pasišiaušę ir 
tamsaus kambario fone atsispindi lango stikle. Aplinkui 
labai tylu ir iškilminga. Ponas Tomas skaito, ką parašęs. 
Tai puikūs trioletai55 dviejų seserų tema, kurių meilės 
pakylėtos sielos, tarytum du spinduliai, klaidžioja tarp 
dangaus ir žemės.

Panelė Julija nepamena tų eilių žodžių, bet jų melo-
dija dabar skamba jos ausyse kaip gyva. Nėra nieko leng-
viau kaip juos ištarti, tik reikia prisiminti pirmąjį žodį. 
Veltui! Kurgi tos eilės dingo? Ir kur tos lūpos, kurios jas 
taip gražiai skaitė? O tos dvi mergaitės baltomis sukne-
lėmis, nekaltomis širdimis, kupinomis meilės?.. Panelė 
Julija giliai susimąsto.

Dabar nuo oficinos ji suka kita kiemo puse rūmų 
link, bet dar nesugrįžo į tikrovę. Pažadinta vaizduotė į jos 
atmintį atneša seniai gyvenusius žmones ir įvykius. Kie-
no gi žingsniai išmatavo tą kelią nuo oficinos iki didžiojo 
namo? Kam ošė mylimi Jašiūnų medžiai? Kas gi svajojo 
ir ilgėjosi tos alėjos šešėliuose, prie kurios pradžios, kaip 
prie įėjimo į paslaptį, į sklidiną žalios tamsos kolonadą, 
stovi dabar panelė Julija?

Iš lenkų kalbos išvertė N I D A  T I M I N S K A I T Ė

1 Breslau, dab. Vroclavas – Silezijos sostinė, įsikūrusi abiejose Oderio 
pusėse.

2 Tikas – stipraus, šiurkštaus, pusiau lininio ar lininio audinio 
rūšis, įstrižai austas, trigubu pagrindu. Tikas buvo naudojamas 
čiužiniams aptraukti, darbiniams rūbams, krepšiams, dangčiams, 
vasariniams kariškiems rūbams.

3 Naminis chalatas (orig. szlafrok) – primenantis laisvą apsiaustą ar 
prasegtą suknelę, paprastai vilkimas ant naktinių marškinių.

4 Tomas Zanas aplankė Babytę Jašiūnuose grįžęs iš Sibiro, 1841 
metais.

5 Trioletas – mėgstama Zano eilių forma: 8 eilutės, iš kurių pirma 
kartojasi po trečios, o po šeštos pirma ir antra.

– Taigi, ką čia sakiau? Aha! Tegul Tomašova meta 
tą savo amžiną lyginimą ir pasirūpina, kad jos vyras su 
vežiku ryt ryte atneštų lagaminus iš palėpės ir pastatytų 
šalia prieangio. Auklės ir slaugės žino, kad su mažesniais 
vaikais turės eiti į Šilą ar gilyn į sodą. Gal vyresniesiems 
reikia dar sykį paaiškinti, kodėl nevalia čia man painiotis 
po kojomis? Jasius mano, kad be reikalo baiminuosi? Ką 
gi, Jasius daktaras, tai tiesa, bet ir aš žinau savo, ir kol 
kas čia mano valia. Rytoj oras bus geras, ar ne, Kocia? 
Saulė neraudona, kregždutės skraido aukštai.

Kitą rytą, vos išaušus, lagaminai stovėjo prie namo 
iš kiemo pusės. Vienas buvo didelis, masyvus, ap-
kaustytas geležimi, kitas mažesnis, juodas, iškiliu pa-
viršiumi, viduje išmuštas juostuotu tiku2. Iš jų žvelgė 
visokiausi įvairiaspalviai audiniai ir dvelkė kvepalais – 
pasklido visa puokštė subtilių užsienio aromatų, nu-
stelbiančių ryto kvapus. Ištraukta iš savo įprastinio 
neveiklumo garderobe, Tomašova susirūpinusi bėgiojo 
tarp verandos ir lagaminų, nešdama tai drabužių šepe-
tį, tai mušeklį, tai krepšius ar maišelius, tai ritę virvių, 
kurias paskui ištempė tarp medžių. Jos platų, įraudusį 
veidą nusėjo prakaito lašeliai, ir jame nieku gyvu neį-
žvelgtum pasitenkinimo.

– O tu Dieve, Dieve, – nekantriai išsprūdo Toma-
šovai, nes vis ko nors trūko, bet ji savo blogą nuotaiką 
stengėsi nuslėpti nuo akylai ją stebinčios „panelės“, sė-
dinčios ant suolo po liepa.

Panelė Julija, tiesą sakant, buvo punktuali kaip visa-
da, ji jau ilgokai laukė pasirodančios Babytės ir trumpais 
žodžiais ar išraiškingais gestais komandavo ruošai. Šalia 
vartų vaikštinėjo Tomas, šiuo metu atliekantis sargybinio 
vaidmenį. Jo aukšta, liesa figūra su ilgu surdutu, kurio 
skvernai plevėsavo sulig kiekvienu žingsniu, iš tolo pri-
minė gandrą ar gervę.

Panelei Julijai nusibodo laukti. Ji pakilo nuo suolo 
ir persimetusi per ranką šlafroko3 šleifą ėmė vaikštinėti 
palei veją.

Ar kada matėte ką nors keistesnio? Nuostabus va-
saros rytas. Julija ir Marynė, jaunutės mergaitės balto-
mis, po krūtine sujuostomis suknelėmis, su didelėmis 
šiaudinėmis skrybėlėmis rankose vaikštinėja po kiemą, 
o priešais, veidu atsigręžęs į jas, eina ponas Tomas Za-
nas4, Adomo draugas, pats brangiausias iš vilniškių 

Jašiūnų dvaras XIX a.
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Pranciškus Baltrus Šivickis gimė 1882 m. rugsėjo 
30 d. Raseinių apskr. Šiluvos valsč. Žalakiškių km., 
netoli Žaiginio miestelio. Jo protėviai – meistrai 

amatininkai, atvykę statyti mūrinę Šiluvos bažnyčią, į 
Žaiginio apylinkes atsikėlė iš Ašmenos (Gardino sr.). 
Vėliau, nebegalėdami išgyventi iš amato, Kazimieras Ši-
vickis ir Ona Grigaitė užsirašė Žaiginio dvaro baudžiau-
ninkais. Pranciškus Baltrus – vyriausias iš trijų jų sūnų. 
Baigęs rusišką trimetę Šiluvos mokyklą, jis dirbo tėvo 
ūkyje (motina mirė labai jauna), bendravo su knygne-
šiais, skaitė lietuvišką spaudą, kurį laiką daraktoriavo. 
Domėjosi tautosaka, užrašinėjo dainas, pasakas, patarles, 
susirašinėjo su Jonu Basanavičiumi ir siuntė jam surink-
tą medžiagą. Įsitraukė į tautinio išsivadavimo judėjimą, 
dalyvavo 1905 m. revoliuciniuose įvykiuose. Jam teko 
slėptis nuo caro valdžios persekiojimo ir pabėgti į Jung-
tines Amerikos Valstijas.

Ten vakarais mokėsi, o dieną dirbo įvairiausius dar-
bus: geležinkelio ir oro uosto statyboje, geležinių lovų 
fabrike, vagonų remonto įmonėje, parduotuvėje mėsos 

Ne vien biologas...

kapotoju, žemės ūkyje, fermose ir kt. Dirbdamas ir kartu 
mokydamasis P. B. Šivickis įgijo biologo išsilavinimą net 
septyniuose Amerikos universitetuose. 1911 m. Indianos 
valstijos Valparaiso universitete įgijo pirmąjį bakalauro 
laipsnį. 1920–1922 m. mokėsi Čikagos universiteto Gam-
tos fakultete, kurį baigęs apgynė doktoratą iš audinių re-
generacijos. Žinias audinių regeneravimo srityje vėliau 
dar gilino Vengrijoje, Tihanio biologijos institute (1930) 
ir Anglijos Plimuto biologijos stotyje (1936).

Baigęs studijas JAV, nuo 1922 m. dirbo Filipinuose, 
Manilos universitete profesoriumi, Zoologijos katedros 
vedėju. 1923 m. įkūrė Puerto Galeros jūrų biologijos stotį 
Mindoro saloje, 1924–1925 m. buvo šios stoties direkto-
rius. Nors darbo sąlygos čia buvo puikios ir atlyginimas 
geras, neužmiršo planų grįžti į Tėvynę – norėjo viską, 
ko išmoko, pritaikyti Lietuvoje. 1928 m. grįžo į Lietuvą 
jau kaip žinomas mokslininkas, profesoriavo Kauno bei 
Vilniaus universitetuose, vėliau dirbo Mokslų akademi-
jos institutuose.

R A M O N A  ŠI V I C K Y T Ė-S I M O K A I T I E N Ė

Mokslininkas prie mikroskopo, Filipinai (1923–1928)
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M Ū S Ų  A RT O J Ė L I O  M A L D A

O	žeme,	žemuže,	tu	mane	maitini,	
tu	mane	dengi,	tu	po	mirties	mane	priimsi,	
išklausyk	manęs,	tavo	vergo,	vergo	vergužėlio,	
nesigailėk	man	savo	vaisiaus,	dėl	kurio	aš	dirbu,	
visą	metą,	nuo	tamsos	iki	tamsos	prakaituoju.

O	žeme,	žemele,	tu,	be	kurios	
nei	vabalėlis,	kuris	tavo	paviršiumi	slankioja,	
nei	žvėrelis,	kuris	greitai	ir	šauniai	bėginėja,	
nei	paukštelis,	kuris	sparnais	ore	lakioja	ir	skraido,	
negalėtų	gyventi,	
išgirsk	tavo	baso,	suvargusio	sūnaus	meldimą,	
duok	gausų	vaisių,	dėl	kurio	aš	dirbu	ir	prakaituoju.

O	žeme,	žemaite,	
ir	paukštelis	ant	savo	lakiųjų	sparnų	pakyla	į	padanges,	
toli	toli	už	debesų,	linksmindamas	mus	savo	giesmele,	
jis	aplanko	platųjį	pasaulį,	
bet,	kur	buvęs	kur	nebuvęs,	sugrįžta	atgal	prie	tavęs,	
jei	ne	ko	kito,	tai	nors	dumblo	gabalėlį	pasiimti	savo	lizdui	lipdyti.

Aš	tavo	sūnus,	sūnaitis,	tavo	vergas	vergužis,	
savo	svajonėmis	kai	kada	pasiekiu	ir	tolimas	dangaus	žvaigždes,	
nuskrendu	mintimis	ir	prie	mėnulio,	ir	prie	sietyno,	ir	prie	Grįžulo	ratų,	
tačiau	visuomet	sugrįžtu	pas	tave	prašyti	to,	
be	ko	nei	aš	pats,	nei	mano	vaikeliai	negali	gyventi.

Neapleisk	mūsų,	varguolį	išgirsk,	–
aš	žemės	artojėlis,	tavęs,	žemele,	prašau.

suaria savo lauką lygiomis, kaip klostyte suklostytomis 
vagomis. Man kažkaip išeidavo tos vagos ir kreivesnės, 
ir ne taip lygiai susiklosčiusios. Paėmęs plūgą į savo ran-
kas, pajutau, kad ir aš galėsiu taip gražiai suarti, kaip ir 
mano kaimynai, ir geriau žemę apversti.

Pradėjau arti, o senis Labakašinskis stovi vidury kai-
mo ir tik kvatoja žiūrėdamas į mus. Aš net ir dabar gir-
džiu jo balsą: „Cha-cha-cha! Žiūrėk, Šivickis plūgą nusi-
pirko savo laukus gadinti. Ee čia, bral, ne dvaras!“ Aš jo 
neklausau, nors ir iš po kepurės pro kaktą žiūrėdamas, 
matau, kad visas kaimas renkasi prie mano sodybos.

Greitai susirinko visas kaimas pažiūrėti ir pasijuokti, 
kaip kaimo žemė gadinama su dvarišku plūgu. Susirinko 
vaikai, susirinko seniai, vyrai ir moterys – visi pažiūrėti 
ir pasijuokti iš naujo dalyko. Net senis Leonas, tas, kuris 
ant kalno gyveno, ir tas atėjo pažiūrėti. Atėjęs pažiūrėjo, 
pažiūrėjo, pakraipė galvą ir pasakęs, kad aš norįs duoną 
iš dirvos išvaryti, numojęs ranką nuėjo sau.

1928 m. grįžau iš užsienio ir nuvažiavau vėl į Žala-
kiškius. Pirmiausia pastebėjau jų suartus laukus, ir visur 
tik su plūgu suartus. Parvažiavęs sužinojau, kad ir tie 
patys Leonai žuobrį jau seniai padėjo į pastoginę, nusi-
pirko plūgą ir juo aria. Vadinas, duona iš dirvos nebuvo 
išvaryta. Labakašinskis buvo jau senai miręs, bet man 
sakė, kad ir jis buvo jau plūgą pamėgęs.

P r a n c i š k u s  B a l t r u s  Š i v i c k i s

J U O K I A S I  I Š  TAV O  D A R B O
Vienas būdas reguliuoti, ar geriau sakant normuoti, vi-
suomeninį žmogaus gyvenimą yra jį pajuokti. Kiekvie-
nas kvailas, o kartais ir gudrus darbas, kaipo nesutinkąs 
su bendrai toje visuomenės dalyje priimta forma, pajuo-
kiamas. Pajuokimas kartais sustabdo kitus nuo panašaus 
veikimo, o silpnaprotį ir patį nutolina nuo jo paties vei-
kimo ir įstato į visų priimtojo gyvenimo arba „norma-
laus“ žmogaus veikimo vagą. Stipresnio proto paprastai 
juokas nenugąsdina ir galų gale nenormalumas tampa 
normaliu.

Aš vaiku dar buvau, kai mūsų kaime buvo rėžiai ir 
tų rėžių žemę dirbdavo mediniais žuobriais, o kai ku-
rie ir medinėmis akėčiomis akėdavo. Dvaruose žemė 
daugiausia buvo ariama plūgais ir akėjama medinėmis 
akėčiomis su geležiniais virbalais; tos akėčios būdavo 
naudojamos ir kaime. Apie 1898 m. mano tėvas nupirko 
porinį plūgą. Buvo, reikia pasakyti, sunkokas padargas, 
bet ardavo gerai. Tuo laiku aš jau ardavau su žuobriu, 
nes jau buvau geras pusbernis, beveik vyras. Nupirkęs 
plūgą, tėvas pavedė man juo arti. Išėjau į sodybą prie 
pat namų. Tėvas varė arklius, o aš ariau. Jaučiau, kad 
darbas ėjo daug lengviau ir geriau negu su žuobriu, su 
kuriuo aš niekados nemokėjau taip gražiai dirbti kaip 
mūsų kaimynų suaugę vyrai kad dirbdavo. Jie, būdavo, 
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K E R Š T O  D VA S I A

Velnie,	kur	bėgi?
Pelkių	degti.
Nedegs	šlapios
Pasiutimą	veju
Kodėl	jį	veji?
Aš	esu	keršto	dvasia.                    

Liaudies pasaka

Ir eina keršto dvasia per amžius. Ir bėga ji iš vietos 
į vietą, nuo žmogaus prie žmogaus.

Ji užkariauja žmogaus sielą, jo protą, sąmonę, ji pa-
verčia žmogų žvėrimi, tironu, niekadėji, visų paniekintu 
ir visų nekenčiamu.

Ji nugali jaunas, kaip ir senas, sielas, paima savo ne-
laisvėn, apkeri, pavergia.

Ji nežiūri nei amžiaus, nei luomo. Ji lygiai vergia 
jaunus vaikelius, kaip ir augusius vyrus, kaip paprastus 
darbininkus, taip ir garbingus valstybės vyrus.

Ji ne tik žmones, bet toji keršto dvasia vergia ir gyvu-
lius: paukščius ir žvėris, visa tai, kas turi šiek tiek proto, 
šiek tiek nuovokos instinkto.

Ji, paėmusi savo vergijon, pavergia galingiausius pro-
to jausmus, subjauroja sielos gražumą, iš protingo žmo-
gaus ji padaro beprotį, besielį, baisesnį už gyvulį, už žvėrį.

Ir eina toksai besielis žmogus visur naikindamas, 
viską žudydamas, kaip žvėris staugdamas. Ir skamba jo 
balsas sąžinės gilumoje „kraujo, kraujo noriu“.

Pasidaro jis kraugeriu, baisesniu už tigrą. Jam niekas 
ant svieto nepatinka, jis visur ieško priežasties keršyti, 
atsimokėti už menamas skriaudas, už mažiausią paže-
minimą, už jo garbės įžeidimą.

Jam nieko nereiškia kitas žmogus, kito žmogaus as-
muo, jo garbė, geriausi jo darbai, geriausi jo norai.

Iš geriausių kito linkėjimų kerštuolis ieško sau priežas-
ties užpuolimui, iš geriausių darbų jis veja keršto virves, 
kurias visuomet pasiryžęs savo prieteliui ant kaklo užnerti.

Jam nerūpi nei šeimos padėtis, nei gyvenimo var-
gai, nei linksmybės, nes jis neturi siekių, neturi jausmo, 
jis neturi nieko aukštesnio ir gražesnio, nes jo sielą turi 
pavergusi keršto dvasia.

Nelaimingas tas žmogus, kurį kerštas pavergia, ne-
laiminga jo siela, bet kenčia ir jo kūnas.

Kaip koki migla, kaip koki šmėkla, kaip vėsulas pra-
eina toji keršto dvasia ir iš žmogaus palieka tik kriauklai*, 
tik šešėlis... Ji pakeičia jo gyvenimą, jo būdą, jo sielą pa-
lieka išdraskytą, sunaikina, pilną tik kartybių ir žiauru-
mų. Jį palieka žiauriu, suvargintu, nepanašiu į žmogystę.

Nelaimė tam, kuris papuola keršto dvasios vergijon. 
Pameta jį prieteliai, bėga šalin jo draugai. Jis niekam ne-
malonus. Tik keršto, keršto ieško jo širdis. Tik apie kerštą 
jis šneka, kerštą sapnuoja, kerštu gyvena.

Jo akys užsimerkia prieš visas jo daromas negeroves, 
apkursta ausys prieš šauksmus ir vaitojimus nuskriaus-
tųjų. Jis nieko kito nejaučia, nieko negirdi, nieko nema-
to, nes jo visus jausmus, jo širdį, jo sielą turi pavergusi 
keršto dvasia.

Ir eina, ir bėga per pasaulį keršto dvasia. Ji skuba ko 
daugiausiai sau aukų paglemžti, daugiausiai sielų paverg-
ti, nes ji yra keršto dvasia, nes ji temoka vien tik keršinti.

* Griaučiai.

Nelaimingas tas žmogus, kuris pakliūna keršto dva-
sios vergijon.

I D E A L A S
Idealas yra tai toks paukštis, kuris yra gražus iš tolo, ar-
čiau prie jo priėjus – pradeda nustoti savo grožio, o su-
gavus ir visai smirdintis tampa. Kada vaikas vejasi vai-
vorykštę, anksčiau ar vėliau jis įsitikina, kad vaivorykštė 
yra tik saulės spindulių atsimušimas, refleksija, kurios 
jokiu būdu nesugausi. Nesugausi nei tikrojo gaivinan-
čiojo idealo. Juo arčiau jo eini, juo silpnesnis jis darosi, 
nes kaip vaivorykštė jis nėra materialus. Jis yra tik at-
spindys išsvajotos esybės. Ideale mes matome tos išsva-
jotos esybės atspindį, o pati esybė pasilieka kaip saulės 
spinduliai kur kitur.

Taigi, tikrojo idealo nesugauname, o jei ir prieinam 
prie jo, tai tik apsiviliame, nes prie jo neprieiname dėl 
to, kad jo ten nėra, kur mes manome jį rasti. Jis randasi 
visai kitur,  jis mūsų pačių svajonė. Jis mūsų galvose ir 
niekur nerandamas.

Kodėl aš ieškau to, ko nėra? Ar nėra tai gaudymas 
vėjo laukuose, bangų jūroje? Aš jo ieškau ne dėl to, kad 
rasčiau, ne dėl to, kad prie jo prieičiau, o dėl to, kad man 
linksma jo ieškoti, siekti. Kada aš nustoju jo ieškojęs, aš 
jaučiuos nelaimingas. Kada aš jo ieškau, dėl jo kovoju su 
savimi, su visu pasauliu, aš esu laimingas.

Tevadina mane kas tik kaip nori, te juokias iš manęs, 
aš svajoju, einu, ieškau nepasiekiamo idealo.

M A N O  PAVA R D Ė
Nelaiminga mano pavardė. Iš kur ir kaip ji atsirado, aš 
nežinau. Žinau tik tai, kad mano tėvas taip vadinos, kad 
mano tėvo tėvas, kurio aš neatmenu, taip pat taip va-
dinęsis. Toji pavardė baigiasi -ickis, vadinas, bus jai ne-
ilgtrukus galas.

Kiek aš vargelio su ja turėjau. Visuose šios žemės 
kraštuose nuo saulėlydžio iki saulėtekio ją gyniau, kad 
nepakeistų. Visur sakiau – mano pavardė yra tokia dėl to, 
kad aš esu lietuvis. Įvairios įstaigos davė man diplomus, 
titulus, garbės vietas, visur jos rekordavo** mano tą nelai-
mingą pavardėlę. Ir visur ją rašė taip, kaip aš pats rašiau.

Įvairių rekordų ir darbų lydimas, pargrįžau tėvynėn. 
Universitetas davė man aukštą, gerbiamą vietą, svar-
biausia dėl to, kad girdėjo apie to asmens, kurio pirmas 
vardas ir jo pavardė buvo kiek žinoma moksliniam pa-
sauliui. Bet tėvynėje atsirado žmonių, kuriems pirmas 
vardas negeras. Mano pavardė rašoma neteisingai.

Ir kur tik aš neinu – visur mane persekioja. Kiekvie-
nas mano tėvynės kriaučius šiaučius amatininkas, visi 
dideli patriotai dideli mokslininkai, visi žino, kad mano 
pavardė neteisinga. Visi ją taiso, visi ją gerina. Ir nedaug 
tėra žmonių, kurie sutiktų su kito pataisymu. Taiso visi 
savaip. Rodos, šešiolika įvairių kombinacijų yra žinoma 
ir mūsų genijai visas jas panaudoja. Nė vienos raidės 
mano pavardėje neliko nepakeistos. Visos negeros, visos 
taisytinos, ant galo didieji šiaučiai-kriaučiai amatininkai 
eis su policija ir duos visai naują pavardę. Negi priešin-
sies. Teduoda. Aš tik vieną noriu žinoti: kokia mano pa-
vardė dabar. Žinojau dideliems darbams. Dabar nežinau.

[1933 10 23]

** record (angl.) – užrašyti, registruoti, protokoluoti.
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Šiek tiek galime pasakyti apie P. B. Šivickio pavardės kaita-
liojimą, bet toli gražu ne viską. Gaila, kad jis pats tų minimų 
16 variacijų neužrašė. Tikriausiai, kad 1906 m. traukiantis iš 
Lietuvos dėl caro valdžios persekiojimo, jo pavardė doku-
mentuose buvo užrašyta rusiškai. Perėjus sieną, Eitkūnuose 
vokiečiai jį užrašė kaip Schiwittzkiss. Atvykus į Ameriką, 
Šivickio dėdė, parūpinęs jam darbą, jo net neklausęs, užrašė 
jį kaip Frank Switch, kad darbdaviui būtų lengviau tarti. Pe-
rėjęs dirbti kitur, pavardę atsikeitė į Sivickis (amerikoniškas 
variantas), tokia pavardė rašoma ir jo visuose Amerikoje gau-
tuose diplomuose. Bendradarbiaudamas lietuviškoje Ame-
rikos spaudoje rašėsi kaip Šivickis, tačiau viename Draugo 
straipsnyje užrašytas kaip Šivickas. Filipinų universiteto iš-
duotuose dokumentuose, taip pat jo paties skelbtuose to lai-
kotarpio moksliniuose straipsniuose jis rašėsi kaip Sivickis. 

Tačiau iš čia pateikto teksto atrodo, kad daugiausia prieka-
bių buvo grįžus į Lietuvą. Deja, žinoma tik tiek, kad 1935 m., 
kai Šivickis buvo traukiamas Vytauto Didžiojo universiteto 
Drausmės teisman, įsižeidęs dekanas Zigmas Žemaitis parei-
kalavo iš Šivickio aukštojo mokslo ir daktaro diplomų. O juo-
se jis buvo Sivickis, ne Šivickis, tad gal tada buvo priekabių, 
tačiau apie jų susikirtimą šiuo klausimų duomenų nepavyko 
atrasti. 1944 m. vokiečių okupacijos metu, jam panorus užsi-
sakyti laikraštį, tarnautoja užrašė jį kaip Schivitzkis. Įdomu, 
kad Filipinų biologijos istorijoje jis iki 2010 m. buvo įvardiji-
mas kaip Sivickis, o po to, kai nusiunčiau jiems publikacijas 
anglų kalba, pavyko ir filipiniečių raštuose aptikti lietuviškai 
užrašytą pavardę – Šivickis.

L A I M A  P E T R A U S K I E N Ė

P. B. Šivickis (pirmoje eilėje, 
viduryje) su studentais ir asistentais 
savo įkurtoje Filipinų universiteto 
Jūrų biologijos stotyje Puerto 
Galeroje

P. B. Šivickio disertantai svečiuojasi 
jo namuose Pavilnyje, 1965, 
gruodžio 5
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Jų būna visokių. Ir augalotų, pečiuitų kaip kaimo ber-
nai, ir akiniuotų, skrybėlėtų, su šautuvu ant peties kaip 
Bronius Krivickas, kurį kovos draugai vadino literatū-
ros profesorium, ir susimąsčiusių, išblyškusiais veidais, 
kaip studentai po kelių bemiegių naktų prieš egzaminą, 
ir užsisvajojusių mergelių, ir rūpestingų motinų ilge-
singais žvilgsniais. Tačiau kartais pasitaiko tokių, kurių 
nepriskirsi nė vienai iš paminėtų grupių. Jie tarsi perkū-
nas iš giedro dangaus trinkteli, ir žmogus nežinai, ar čia 
tikrai taip yra, ar tau pasirodė... Bet visus juos vienija 
vienas dalykas – visi atrodo lyg svečiai šioje žemėje, tik 
trumpam užsukę paviešėti, tarsi turėdami kokią parei-
gą mums pasakyti kažką itin svarbaus. Duok Dieve, kad 
mes juos išgirstume. Vienas iš jų prisipažino:

Aš namų neturiu.
Aš nemoku dainų.
Aš trumpam atėjau.
Aš ilgam išeinu.

Tai buvo Jonas Strielkūnas. Kita, ko gero, viena iš 
rūpestingųjų motinų, atsiduso, matydama, kaip vienas 
iš tų nepriskiriamų nė vienai grupei, kurio ilgi plaukai – 
kaip vėliava, išsitraukė dūdelę ir užgrojo:

...Jisai
į langus dairėsi, nudryžęs skuduras
karojo ant liesų pečių, ilgi plaukai
kaip vėliava. Dūdelę
staiga ištraukė ir užgrojo.

Tarsi žvirbliai
sulėkė vaikai. Dūdelės pakerėti,
jį paskui nusekė. Jų motinos raudojo
neprišaukdamos. Darže linksma kaliausė
mojavo rankom, kol nuskrido,
iš džiaugsmo klykaudama, įkandin.

Tai buvo Nijolė Miliauskaitė.
Mūsų miestas negalėtų vadintis poetų miestu, jeigu 

į jį neužklystų bent vienas dainius. O jų užklysta, ir ne 
vienas. Gal dėl to Czesławas Miłoszas yra pasakęs, kad 
lietuviai atgimė iš filologijos...

Regis, dabar jau galime atskleisti, koks tas mįslinga-
sis svečias, užklydęs į mūsų miestą, į mūsų literatūrines 
lankas. Tai – Giedrius Alkauskas, matematikas, kom-
pozitorius ir poetas, 2018 m. išleidęs pirmąją poezijos 
knygą Keliaujantis	akmuo. Kai perskaičiau jo eilėraščius 
periodikoje, pagalvojau – štai tokios poezijos aš ilgėjau-
si. Joje telpa labai daug: ir mūsų geologinius lygmenis 
siekianti archaika, ir XXI amžiaus žmogaus ilgesys tų 

K N Y G O S

G e d i m i n a s  M a r t i š i u s

Aigrado miesto burtininkas

senųjų klodų, iš kurių visi semiamės stiprybės. Mano 
nuomone, poezijos horizontai tiesiasi ir į vieną, ir į kitą 
pusę: nevalia užmiršti tų, kurie klojo pamatus mūsų li-
teratūrai, bet taip pat turime palaikyti tuos, kurie atsu-
kę veidą naujiems vėjams. Ir, regis, G. Alkauskas mano 
panašiai. Kai knygos viršelyje perskaičiau, kad jis gimė 
Anykščiuose, pagalvojau – va, kraštas, padovanojęs 
mums A. Baranauską, J. Biliūną, A. Vienuolį... Ir G. Al-
kauską. Kraštas, kur alma Šventoji, kur stūkso Puntukas, 
kur kadaise ošė šventieji miškai, kur padavimai išnyra 
iš ūko... Knygos viršelyje autorius ir rašo, kad „pirmaja-
me knygos skyriuje sudėti eilėraščiai ir sakmės, kuriuos 
įkvėpė lietuvių mitologija bei tautosaka“. „Dangun an-
dangon, vandenie! / Garman pragaran, ugnie!“, prabyla į 
mus poetas burtininkas eilėraštyje Tylus	užkeikimas	Šven-
taragio	slėnyje. Puslapio išnašoje dėmesio vertas paaiški-
nimas: Thave	nuson	kas	tu	asse	Andangon (prūs.) – „Tėve 
mūsų, kuris esi danguje“, iš pirmojo prūsų katekizmo 
(1545 m.). Kad pirmieji poetai buvo burtininkai, kriviai, 
dvasininkai – turbūt aišku visiems. Jie sugebėdavo pri-
šaukti lietų ar giedrą, išmelsti derlių. Šiuolaikiniai poetai 
taip pat gali prišaukti giedrą žmogaus dvasiai, nugalėti 
priešus, prisišaukdami protėvių vėles. M. Martinaitis 
kažkuriame eilėraštyje rašė apie mus – jų neįmanoma 
nugalėt, nes padeda jiems jų mirusieji... Iš kur žmogus 
semiasi stiprybės akivaizdžiausios grėsmės akivaizdo-
je? Ogi jam padeda jo protėviai. Dievaž, Sausio 13-ąją 
kone fiziškai turbūt ne vienas jutome, kad su mumis 
buvo mūsų partizanai. Jų vėlės, plevenančios virš mūsų 
galvų, buvo galingesnės už rusų tankus. Taip Lietuvoje 
buvo pakartotas stebuklas, įvykęs Indijoje, vadovaujant 
Mahatmai Gandhi.

Giedrius Alkauskas. 
Keliaujantis	akmuo.	–	
Kauko	laiptai, Kaunas, 
2018
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Ar tai mūsų jėgoms garsinti Lietuvėlę?
<...>
Ar tai mūsų jėgoms garsinti
šiuos Punios bunkerius,
šią išdavystės agoniją,
šį nepakeliamą ilgesį,
šį uostą, šią stotį, šį akligatvį, šį klystkelį,
šį mazgą, šią spūstį, šį skersvėjį,
šį vakuumą, šią nykumą,
šią tvankumą, šią pilkumą?
<...>
Ar tai mūsų jėgoms, Lietuvėle?..
 Mūsų	jėgoms

Į šį klausimą, iškeltą Aigrado miesto burtininko, 
buvo atsakyta prieš keletą dešimtmečių – taip, tai mūsų 
jėgoms, kurios užplūsta tada, kai iškyla pavojus mūsų 
vertybėms, paklotoms kaip tvirtas pamatas mūsų na-
mams. Literatūrinių srovių ir judėjimų klasifikacija, li-
teratūrologų uždavinys, kartais, regis, svarbus tik jiems 
patiems, nėra jau toks lengvas dalykas, bet, ko gero, li-
teratūros istorijai neišvengiamas. Nors visko preciziškai 
suklasifikuoti neįmanoma, bet ta klasifikacija tarnauja 
kaip koks orientyras, švyturys literatūros vandenyne. 
Aigrado miesto burtininko raštai, sakyčiau, priklausytų 
magiškajam archajiniam modernizmui, kuriam nesveti-
mas ir socialinis realizmas. Protagonistas dažnai pasijun-
ta esąs žynio vietoje:

Prišvartuosi, susirasi
Seno aukuro krapylą,
Pelenų žemėtą masę.

Dūmų giesmės nenutyla:
Išbarstytos erdvėje – 
Sušauktos atgal vaidilos.

Atsistok ties praraja – 
Tas žynys ir būsi tu – 
Pliūptels šviesuliai srove.

Stos tauta šventu ratu – 
Laimink Lietuvos vardu.

 Deltuvos	šventvietės	žynio	testamentas

Tai, kas sunkiai įsivaizduojama realybėje, įmanoma 
poezijoje. Tačiau „...poezija – individualaus darbo vai-
sius. Tai skatina mąstyti apie autorių asmeninę	 poetinę	
mitologiją ir tam tikrą įtampą su tradicija“ (Gitana Notri-
maitė. Atminties	imperatyvai.	–	LLTI,	Vilnius,	2010,	p.	21). 
Mes turim nemažai autorių, susikūrusių asmeninę poe-
tinę mitologiją – S. Geda, M. Martinaitis, Just. Marcinke-
vičius ir kiti. S. Gedos vandenžmogis – lydekos, vandenų 
karalienės, personifikacija, M. Martinaičio gimtųjų namų 
kelionė į Vilnių („važiuosim į Vilnių, gimtieji namai“), 
Just. Marcinkevičiaus rugiai, devynių brolių baladė, mis-
tiniu būdu cenzūros „praleistas“ eilėraštis Laisvė (o juk 
buvo 1974 metai)... Ir dar – R. Granausko Jaučio	aukojimas. 
Keista, kai dabar pagalvoji – gal cenzorius buvo apėmęs 

kažkoks letargas? Nors, ko gero, jiems buvo nurodyta 
sąmoningai atleisti vadeles – žiūrėkit, kokie mes demo-
kratiški, kokia pas mus spaudos laisvė... Tik peržengti 
tam tikros ribos tai jau neleisim. Tačiau ta riba buvo per-
žengta 1989 m. Tbilisyje, 1991 m. Vilniuje. Ir šito istorija 
cenzorių valstybei neatleido. Ir griuvo ta valstybė kaip 
koks Babilono bokštas, gerai, kad po savim nepalaido-
jo artimiausių kaimynų, laiku suspėjusių atsitraukti per 
saugų atstumą. Todėl reikia kurti sakmes ir padavimus 
apie tokius didžiuosius įvykius, neužmiršti savo praei-
ties karžygių, nulėmusių mūsų dabartį jaukiąją, ateitį 
nenuspėjamą... Kertinis, sakyčiau, Aigrado miesto burti-
ninko knygos tekstas – Sakmė	apie	karžygių	vėles,	nelabąjį	
akmens	nešėją	ir	užburtąjį	bokštą,	kuris	regi,	kaip	pro	jį	gele-
žinis	žirgas	bėga. Ir kai sakmės autorius, Aigrado miesto 
burtininkas, G. Alkauskas supranta, kad ...tiesa	už	prama-
nus	keistesnė...	(toks yra sakmės epigrafas), tada ir prasi-
deda jos ištarmė: „Tai nelauktai burtai ir regėjimai susi-
dėliojo! Kaip kokioje nuostabioje senovės sakmėje apie 
užburtą kalną, iš kurio sykį per du šimtus metų išeina 
užburtas kalno gyventojas ir laukia, kol kas nors, kokia 
nors dūšelė – užklydęs piemenėlis, atsibastęs klajūnas, 
miškinio sūnus, apuoko brolis, naktužės žentelis, koks 
keliaujantis muzikantas – jį iš tų kerų išvaduotų, amži-
nąją akių šviesą grąžintų...“ Bet dar kol kas tai nelemta, 
ir „nugrimzta jis į užburtąją pilį, kur nuskendęs Aigra-
do miestas, kur prasmegęs Salako miestelis, kur nuėjęs 
skradžiai Būdragaidžio dvaras, kur stiklo menės, kur va-
riniai gaidžiai su ilgomis uodegomis aukštose tupyklose 
tupi – tai šventieji varpai, ataskambantys Skapiškio ma-
rėse, tai jie skambina, tai jie išgelbėjami prašosi; gelbėja-
mi – juokiasi, džiaugiasi, o vėl smegdami požemin – iš 
skausmo spiegia. Ten mėlyni ledynų vėjai viršuje visus 
takus užpustę...“ Amžinoji akių šviesa, apie kurios grą-
žinimą svajoja užburtas kalno gyventojas, – gal regėtojo 
privilegija, žynio paskirtis – prišaukti lietų ar giedrą, su-
teikti vilčių savo genčiai? O kuo ji galėtų pasikliaut, kai 
iš visų pusių artėja neprieteliai, kuriems tik žemė jų ir 
labas jų rūpi? Todėl ir tiesia jie rankas į šventąjį ąžuolą, 
prie kurio aukoja auką jų žynys. Poezijos paskirtis, ma-
nau, ta pati – suteikti vilties žmogui, blaškomam likimo 
pavietrėse kaip kokiam šiaudui.

Subėgę mano seserys ir broliai
Dar pasakyt norėjo man kažką.
Aš juos paglosčiau šviečiančia ranka,
Jau ūžė žalias ąžuolo altorius.

 Sigitas Geda. Jotvingių	žemė

Įstrigo G. Alkausko mintis, kad jis užsimojo su-
sirinkti visas S. Gedos knygas. Jam šis poetas, kaip ir 
daugeliui, – neginčijamas autoritetas. Patariau susirasti 
ir V. Daujotytės knygą apie poeto kūrybą ir gyvenimą – 
Tragiškasis	meilės	 laukas. Tai, mano galva, pati geriausia 
dovana poetui, kurio kūrybą taip vertina V. Daujotytė.

„Ir dar buvo vienas regėjimas, pamenu! Jo laukiau, 
jam ruošiausi... Rudenėlį. Ilgesio ir nerimo, begalinio 
švelnumo pilną spalio mėnesėlį. <...> Ten mes paminime 
senuosius karžygius, ūkanotos praeities didvyrius, už-
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dumtųjų laikų galiūnus, Drevernos milžiną, kuriam vil-
kas koją graužė; tik vietoj kardo, vietoj skydo, vietoj kala-
vijo, vietoj kilpinėlio – pieštukas, popierius ir skaudanti 
galvelė.“ Taip vietoj kardo, mūsų protėvių pagrindinio 
įnagio, mūsų rankose atsidūrė „pieštukas, popierius ir 
skaudanti galvelė“. Bet tai irgi ginklas, kartais aštresnis 
už kardą ir šautuvą. Mūsų partizanai tai puikiai supra-
to. Ir labai daug dėmesio skyrė partizaniškai spaudai, 
vieninteliai tuo metu laisvai ir necenzūruojamai, kurios 
žmonės laukė ir kuria vienintele pasitikėjo.

Skaitydamas Keliaujantį	akmenį, pagalvojau: ką man 
primena ši stilistika? Ogi V. Krėvės-Mickevičiaus Daina-
vos	šalies	senų	žmonių	padavimus! Ir V. Krėvė, ir G. Alkaus-
kas mėgsta deminutyvus. Perkračius atmintį, neradau nė 
vieno dabartinio poeto, kuris juos taip būtų pamėgęs. 
Gal kad jie daugeliui asocijuojasi su perdėtu švelnumu, 
o šių laikų bruožas – rupumas, nepagražintas gyvenimo 
vaizdavimas, šiurkšti realybė? Gal tų deminutyvų pamė-
gimas – ypatinga empatija praeities laikams, kai gimda-
vo sakmės ir padavimai? Nostalgija... Jau L. Rėza paste-
bėjo lietuvninkų ir kuršininkų polinkį į deminutyvus.

Regis, dabar turim poetą – muzikantą (kompozito-
rių). Na, gal dar vieną ir turim – V. Kudirką (su išlyga 
prie tokių gal galima priskirti ir M. K. Čiurlionį, sukū-
rusį poezija alsuojančių tekstų). Vienoje radijo laidoje 
G. Alkauskas užsiminė, kad jo dievaitis – romantizmas. 
Apie jį jis gali kalbėti valandų valandas. Gal iš čia ir jo 
„sakmiška“ pasaulėjauta? Apskritai romantizmas – vie-
na ryškiausių meno srovių, kurių įtaka driekiasi iki mūsų 
dienų. Nežinia, kas čia lemia, kad vienos tautos kultūroje 
vyrauja romantizmo įtaka, kitos – siurrealizmo, trečios – 
realizmo (kritinio, socialistinio ar maginio). Tačiau nea-
bejotina, kad istorinės aplinkybės tikrų tikriausiai. Turint 
omenyje, kad nuo Abiejų Tautų Respublikos padalijimų 
XVIII amžiuje kilo sukilimai, net du XIX amžiuje, XX am-
žiuje – Nepriklausomybės kovos, paskui – partizaninis 
karas, vėliau – disidentinis judėjimas, pagaliau – Sąjūdis, 
sugrąžinęs valstybei laisvę, turbūt nieko stebėtino, kad ir 
kultūroje vyrauja romantizmo įtaka. Nors kaip bus ne-
tolimoje ateityje – neaišku. Greičiausiai rasis įvairesnių 
spalvų. Antrojoje knygos dalyje (Pianistės	klajonės), „kur 
humoristiškai piešiamas muzikanto gyvenimas“, pianis-
tė kaip ragana skrenda ant beržinės šluotos. Tačiau galų 
gale paaiškėja, kad mitologija šių laikų pianistės lengvai 
iš savo glėbio nepaleis:

Šuo čia pakastas kur? – klausiu. – Žalios rūtos!
– – – Miręs padaras jau drasko žemės plutą...

– – – Jūra aršiai išskalauja kraujo putą...
Ak, ne pianistės – raganos čia būta!

	 Valpurgijos	naktis

Manoma, kad muzika ir poezija susijusios giluminiu 
ryšiu. Aišku viena: jas sieja ritmas, bangavimas. Labai 
svarbus pirmasis judesys, tas, apie kurį rašė V. Daunys, 
turėdamas omenyje pirmąjį aktoriaus rankos mostą... 
Po jo – veiksmas, bet tik po jo... Taip ir  poezijoje ar mu-
zikoje: žūtbūtinai reikalingas tas pirminis judesys – rit-

mo pojūtis ar net tik jo nuojauta. Paskui viskas pajuda. 
Nėra jokio išankstinio plano, niekada nežinai, ką sutiksi 
už artimiausio posūkio, bet žodžiai, sakytum, prišau-
kia savo brolius, anie – dar kitus, tie – dar... Lyg kokius 
inkliuzus iš tolimos praeities. Sukibę į vieną statinį, jie, 
atrodo, lyg norėtų pasakyt – siekimės dar aukščiau, ner-
kime dar giliau.

Nei skambių eilių parašė tomą,
Ir progreso konstatuoti negaliu,

Tad už ką jai, ponai, teikiate diplomą?
Ir už kokius žygdarbius jai nešate gėlių?

Ar už tai, kad vis koridoriuose trynės,
Nudėvėjo muzikinį inventorių?

Trikdė tylą Lietuvos – Tėvynės?
Nesuprasiu aš, o ir suprast nenoriu!

	 Opozicija	diplomui

O trikdyti tylą kartais reikia. Nes tyla ne visada 
gera byla. Kartais reikia neturėti saiko. Nes nutils tėvy-
nė – Lietuva. Pabandykim įsivaizduoti situaciją – tyla 
užgrobia viską: jokių naujų poetų ar muzikantų, liku-
sieji emigravę, ekonomika sugriuvus, perspektyvų jo-
kių... Tyla viešpatauja buvusioj baltų žemėj. Ir neilgtru-
kus pasirodo jie – perėjūnai, kuriems tėvynė – kur pilvą 
sočiau prikemši, kur nusiaubus kraštą, kraustaisi kitur. 
Dykra, pustomas smėlis, niekieno žemė... Belieka galvot 
apie kosmosą.

Šiandien skambinai tu
„Kosminę poemą“ 
Ir bandei pataikyti 
Į temą.

Nebuvau ten, bet turiu aš
Viltį,
Kad pavyko tau į kosmosą
Pakilti.

O visiems tiems, prisijungusiems
Prie skrydžio,
Iš visos jaunos širdies
Pavydžiu...

 V. Bacevičius. Kosminė	poema

Tuokart viskas dar neblogai. Turim rašančių, turim 
skaitančių, turim mąstančių, turim tylinčių. Knygoje Ža-
lieji	pergamentai.	Dienoraščiai S. Geda rašo: „Bet: jeigu nėra 
To, kuriam mes esame? Tai po mirties nėra kas mato. 
Kaip sunku tikėti, kad pomirtė vis dėlto egzistuoja. Išblė-
susi vaizduotė – viskas tik čia“. Prisimenant S. Gedos iš-
tarmę nekrito	man	su	juo	rėda (nesusikalbėjom), linkėčiau 
paskaityti G. Alkausko knygą Keliaujantis	akmuo – rėda 
būtinai sukris.


