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KAZYS BRADŪNAS
BROLIAI
Slėny ir kalneliuos kvepia duona,
Žydi plotai neapmatomi rugių.
Stovi prie upelio šventas Jonas –
Pilko veido ir pilkų akių.
Jas padarė prastos kaimo rankos,
Vis į tolį žiūrinčias, ramias.
Ir manęs jos niekad neaplenkia,
Neįsmigę į širdies gelmes.
- Vabale, ir tu iš šitos žemės,
Kaip ir aš, kaip tie laukai rugių, Man sakai. Ir mano akys ramios –
Mudu broliai, broliai iš akių.
MIESTAI
Tolybėje dūmais pasruvę,
Nei apsėtų laukų, nei žolės.
Tai miestai, kaip išmestos žuvys,
Užtroškę čia pat prie gelmės.
Čia pat prie žaliuojančių girių,
Prie derlingų, plačių lygumų
Žiburiai jų kaip ašaros byra
Po tamsiu debesuotu dangum.
SVAJONĖ
Tu nežinai, tu nežinai,
Kur baigias lygumom kalnai,
Kur gelmės veidrodinių tvenkinių
Ir kur upeliai tylūs, be krioklių.
Kur vienkiemiai seni, plačiai apaugę sodais,
Kur eita šimtmečių ramiai, lėtai, vienodai,
Kur protėviai užmigę amžinai,
Tu nežinai, tu nežinai...

Varpai-1944
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Septyniasdešimt penkeri
Šie metai „Varpams“ ypatingi – sukanka 75-eri, kai sumanyti. Kai Algirdas
Julius Greimas ir Kazys Jankauskas rūpinosi sudėtingais leidybos reikalais, ieškojo
karo sumaištyje išblaškytų autorių.
Išliko tuos metus primenantis Greimo laiškas redaktoriui, rašytas Kaune 1942
m. gruodžio 20 d. Jame yra ir tokie žodžiai: „Siunčiu tą Binkį (plačiai pagarsėjusį
tekstą, išspausdintą pirmajame „Varpų“ numeryje – L. P.-K.), nors ir nebūdamas
toks tikras kaip Smetona, kad tai, kas pasakyta, jau ir tinka būti parašyta. Jūs jau
ten žinokitės. Laukiu iš Tavo pusės viso traktato apie žurnalo padėtį ypatingai ir
Šiaulių kultūrininkų nuotaikas bendrai. Na, ir žiupsnelio Tavo dūšios.“
Smagiai, greimiškai parašytas tas laiškas, kurį, po 45 metų atnaujinus „Varpus“, pavyko užtikti Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Jį būsimasis Sorbonos universiteto profesorius rašė būdamas vos dvidešimt penkerių, tačiau iš laiško eilučių
nesunku pajusti autoriaus talentą ir ambicijas.
Na, o kas Greimui buvo Šiauliai ir „Varpai“, akivaizdu iš teksto, skirto
atnaujintiems „Varpams“, atsiųsto 1989-aisiais. Jau žinomas pasaulyje mokslininkas
su įkvėpimu ir labai atvirai papasakojo apie anuometinius Šiaulius, pirmuosius
okupacijos metus. O tuometiniai Šiauliai, anot Greimo, jau buvo miestas su
kultūrinėmis tradicijomis ir savita atmosfera, nepalyginama su Balbieriškiu, ir tai
leido galvoti apie žurnalą, organizuoti teatre literatūros akademijas ir vakarus.
Iš Greimo laiškų esu įsidėmėjęs svarbų pastebėjimą. Rašiau knygą apie dabar
jau plačiai pasaulyje žinomą Venclauskių šeimą, kurios vardą sovietmečiu bijojo
minėti net jų rūmuose įsikūrę muziejininkai. Greimas ją apibūdino labai trumpai,
tačiau taikliau nei bet kas: „Tai buvo savotiškas mitas, viena iš Šiaulių miesto pasididžiavimo aukštumų, paaiškinimas, kodėl Šiauliai yra Šiauliai.“
Ačiū profesoriui Kęstučiui Nastopkai, šių laikų žymiausiam lietuvių semiotikui ne tik už „Varpuose“ spausdinamą straipsnį, bet ir už jo doktorantės Austėjos
Oržekauskienės dėmesio vertus tyrinėjimus.
Kuo Greimo epistolika svarbi ir prasminga šiandien? A. Oržekauskienės
įsitikinimu, būtent laiškai leidžia užčiuopti ir išsigryninti mūsų santykį su Greimulietuviu. Nors apie tai, ką Greimas reiškė / reiškia Lietuvai, pradėta diskutuoti visai
neseniai, ši tematika įgyja pagreitį ir mastą. Anot teksto „Laiškuose papasakotas
gyvenimas, arba popierinės Greimo gėlės lietuviams“ autorės, dar prieš pusantrų
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metų, kai stojo į doktorantūrą, ji gana aiškiai suprato, jog net akademiniuose
sluoksniuose Greimas, nepaisant jo mitologijos tyrinėjimų, suvokiamas kaip nuo
Lietuvos atitolęs „prancūzas intelektualas“. „Tiesa, tai daugiau sociokultūriniųsocioistorinių tyrimų tema, kas nėra tiesioginis mano akademinių interesų laukas, nes
aš bet kuriuo atveju pirmiausia esu semiotikė, ir Greimo laiškus skaitau savo akiratyje
turėdama jo teorinius darbus, lygindama, ieškodama sąsajų ir t. t.“, - teigia „Varpų“
debiutantė.
Jubiliejiniai „Varpai“ pristato net du šimtamečius – almanacho sumanytoją Greimą
ir pirmųjų „Varpų“ autorių Kazį Bradūną. Poeto laiškai būsimai žmonai paliudija,
kokia įstabia meile buvo apdovanoti tie du gražūs žmonės. O „Varpų“ leidėjai juos
prisimena ir kaip savo išskirtinius svečius – 1990 m. rugsėjo 6 d. suorganizuotame
literatūriniame vakare dalyvavo visa iš užatlantės atvykusi Bradūnų šeima – poetas, jo
žmona, sūnus, dukra, anūkė. Vakaras vyko karinėje, tuomet dar Maskvai pavaldžioje
„Nuklono“ gamykloje. Pristačius susirinkusiems „Amerikos balso“ darbuotoją Jurgį
Bradūną, salė net aiktelėjo. Tiems laikams tai buvo tabu, gamyklos direktorius kitą
dieną turėjo liūdną progą tuo įsitikinti. Visa laimė, kad Maskvos galios netrukus
baigėsi.
Džiaugiamės galėdami pristatyti ir išskirtinę šeimą iš Naujosios Akmenės. Almaniai – ypatingi žmonės. Šeimos galva – Vytautas ne tik originalus prozininkas, bet ir
aistringas keliautojas, aštuonerius metus su šeima gyvenęs Altajaus platybėse, kur ir
sniego žmogaus pėdsakus buvo užtikęs, ir dar prie tūkstančio ir vienos paslapties priartėjęs. Jo romanai ir publicistikos knygos – apie šį paslaptingą kraštą, tačiau jam labai
rūpi ir tai, kas dedasi Lietuvoje, pastarieji tekstai pilni ypatingos šviesos ir meilės. Rašo
ir Vytauto žmona Julija, devyniais eilėraščiais debiutavusi „Varpuose“ praėjusį rudenį,
sūnus Andrius, kurio apsakymą publikuojame. Pasakas, legendas rašė Julijos mama.
Almaniai – gyvas įrodymas, kad ir provincijoje galima gyventi pilnavertį gyvenimą.
Iš Šiaulių kilęs žymus dailininkas Petras Repšys mums primena Vilniaus universitete per paskaitą Algirdo Juliaus Greimo pasakytus žodžius: „Šiandien reikia dirbti tai,
kas šiandien yra svarbiausia.“
O prisimenant “Varpų” atnaujinimą svarbiausia ši diena: atnaujinti almanacho
leidimą K. Jankauskas suteikė teisę lygiai dviem savaitėm anksčiau nei įvyko istorinis mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Tą dieną dabar primena autografas
ant jo, pirmojo “Varpų” redaktoriaus, knygos - romano “Ne pirmas kartas” (Vilnius:
Vaga, 1988). Tąsyk, žinoma, dar nežinojome, kad už pusantrų metų Lietuva vėl bus nepriklausoma. Bet sprendimas atnaujinti “Varpus” jau buvo tolygu kažkam, kas būtinai
netrukus turėtų įvykti.
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KĘSTUTIS NASTOPKA

Semiotikas
dar iki semiotikos
Algirdas Julius Greimas baigė pirmosios pakopos studijas Grenoblio
universitete 1939 m.birželį ir tapo diplomuotu kalbininku. Jo mokytojas,
žymus romanų dialektologijos specialistas Antoninas Durraffouras įdiegė griežtus tradicinės kalbotyros metodus ir įskiepijo pagarbą tekstui.
Greimas džiaugėsi įgijęs „metodologiškai tvirtą“ žinojimą: „Būtent tuo
ir skiriuosi nuo kitų kalbininkų, vadinamųjų struktūralistų, kurie laimei
arba nelaimei nesiremia vienu iš humanitarinių mokslų, kuris funkcionuoja ne blogiau už logiką. Iš čia ir mano griežtumo, reiklumo reputacija,
dėl kurios esu pripažįstamas arba smerkiamas“1.
Kita vertus, pirmasis Greimo kalbotyros mokytojas įspėdavo studentus nesižavėti struktūralizmo naujovėmis, o garsųjį Prahos mokyklos fonologą Nikolajų Trubeckojų per savo paskaitas vadindavo „šikniumi“2.
Durraffouro skatinamas, Greimas buvo užsimojęs rašyti disertaciją
apie Gresivodano slėnio, esančio netoli Grenoblio, vietovardžių prieškeltiškąjį substratą. Šiuos planus sugriovė Antrasis pasaulinis karas. Į iškilusį istorijos prasmės klausimą tradicinė kalbotyra nepajėgė atsakyti.
Taip kalbininkas tapo semiotiku – bendrosios reikšmės teorijos kūrėju ir
lietuvių mitologinio universumo tyrėju. Greimas yra nurodęs, kad jo
1. Greimas, A. J. „La semiotique, c‘est le monde du sens commun“, propos recueillis par Francois Dosse, Sciences
humaines, 1992, nr.. 22. p. 14.
2. Broden Th. F., „Algirdo Juliaus Greimo biografijos kontūrai“, Semiotika, 2012, nr., p. 15
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Algirdas Julius Greimas Grenoblyje 1937 m. gegužės 23 d.

semiotinės studijos prasidėjo nuo bandymo aprašyti lietuvių mitinių
tekstų prasmes. Pirmąsyk apie tai jis kalbėjo 1965 m. Santaros – Šviesos
suvažiavime, metai prieš pasirodant „Struktūrinei semantikai“3.
„Mano intelektualinis kelias,- rašė Greimas,– iš dalies paaiškinamas
mano kilme ir tais įvykiais, kuriems atsivėrė mano jaunystės Lietuva; būti
semiotiku – tai kelti prasmės klausimą. Karas, jo absurdiškumas skatina
susirūpinti prasme visų tų baisybių, kurios vyksta prieš jūsų akis“4.
Žvelgdamas į savo literatūrinės eseistikos pradžią, straipsnį „Cervantes ir
jo Don Kichotas“, išspausdintą 1943 m. „Varpuose“, Greimas laikė atsaku
į istorinę Lietuvos situaciją: „rašiau apie beviltiškas mūsų kovas – mes
kovojam prieš vokiečius, kad sugrįžtų rusai. Kokia prasmė kovoti? Tai aš
pristačiau Don Kichotą kaip beviltiško herojaus tipą“5.
Šiame debiutiniame straipsnyje kritikas eina įprastu kultūrinei-istorinei literatūrologijai keliu: plačiai atpasakoja Cervanteso biografiją, aptaria istorinę to meto situaciją. Semiotinė prasmės problema slypi po
tradiciniu aprašymu. Kalbėdamas apie Lepanto didvyrį ir XVI a.
Ispanijos socialinę tikrovę, kritikas kalba apie savo gyvenamąjį metą.
Don Kichoto vertimas į lietuvių kalbą laikomas reikšmingiausiu literatūrinio gyvenimo įvykiu:
Taurusis hidalgo, ilgai lauktas svečias, pagaliau atvyko ir pas mus. Atvyko tokiu
3. Greimas A. J., Iš arti ir iš toli, Vilnius, 1971, p. 31.
4. Ten pat, p. 93.
5. Ten pat, p. 7.
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laiku, kai mes jo pagalbos ir patarimų gal labiausiai reikalingi. Šio pasaulio galiūnų
siaubingame susidūrime mūsų mažai, mielai šaliai reikia tiek daug ir tokio naivaus tikėjimo į savo žmogišką kultūrinę misiją, ginklanešiai taip pasiilgę laukia savo klajūnų riterių, kad didžiojo optimisto pasirodymas mūsų literatūros laukuose tikrai gali būti laikomas geriausiu, dievų siųstu, ženklu 6.

Didžiąją straipsnio „Verlaine‘as – žmogus ir poetas“ 7 dalį sudaro
prancūzų poeto gyvenimo žygių aprašymas. Straipsnio pabaigoje nuo
biografijos pereinama prie poezijos, kuri vertinama kaip poetinės kalbos
revoliucija, „nauja poetinės medžiagos traktavimo maniera“:
Verlaine‘as visa savo alogiška ir seksualia prigimtimi, labiau negu formuluota teorija, kurią jis tik vėliau patieks, tarė: ne! ilgų amžių oratorinei tradicijai. Svajotojas, kuris
nedrįsta formuluoti savo sapnų, atgailautojas, kuris nemato ryškiomis spalvomis viso
savo nuodėmės baisumo, nuotaikos žmogus, kuriam pasaulis yra tiktai jo viduje glūdinčio emocijų, pojūčių ir minčių kratinio atspindys, buvo svetimas prancūzų poezijai, tikras
„poète maudit“ tarp išrinktųjų.

Verlaine‘o pastangos sumuzikalinti poeziją („De la musique avant
toute chose!“), pasak Greimo, „davė progos prancūzų literatūrai įtraukti į
plaučius daug šviežio, gryno oro“.
Savo straipsnius apie lietuvių poeziją Greimas vadino „prieš-semiotiniais“. Aptariamus poetus jis vertino pagal europietiškumo kriterijų: „nuo
kada mūsų poezija iš tautiškos virsta „eksportuojama“, galimà parduoti
tarptautinėje rinkoje“. Modernioji lietuvių poezija, atmetanti romantiškąją poezijos kaip poeto jausmų išraiškos sampratą, jam prasideda nuo
Henriko Radausko8.
Su Radausku Greimas susipažino Valstybinėje leidykloje Kaune
1943 metais. Tarpininkaujant Aleksiui Churginui poetas pasamdė jį
redaguoti leidžiamus vertimus. Greimo prašymu Radauskas jo straipsniui
apie Verlaine‘ą išvertė keturis prancūzų poeto eilėraščius. Greimo prisipažinimu, Radauskas užbaigė jo „sentimentalinį auklėjimą“: „Būdamas
pirmas jau
nebe lietuviškas, o translietuviškas poetas, jis mane įvedė
į verčių kokybės – tiek literatūroje, tiek ir gyvenime – pasaulį“9.
Į Greimo atmintį įstrigo pirmojo Radausko rinkinio eilėraščio
6. Varpai, 1943, p. 221.
7. Varpai, 1944, p. 123-136.
8. Greimas, Iš arti ir iš toli, p. 96-97.
9. Ten pat, p. 28-29.
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Algirdo Juliaus Greimo laiškas Kęstučiui Nastopkai, rašytas 1984 m.
kovo 19 d.

„Statula“ eilutės „Mirties nėra. Šviesa ateis./ Ir juokas angelo“. Kelis
kartus cituodamas jas iš atminties jis pakeisdavo originalą: „Mirties nėra.
Diena ateis“10, „Nakties nėra. Diena ateis./ Ir juokas angelo“11, „Nakties
nėra./ Diena ateis/ Ir juokas angelo12. Keičiant žodžius ir grafinį užrašymą,
išlaikoma paradigminė priešprieša : mirties, nakties šviesa, diena.
Recenzuodamas Radausko „Strėlę danguje“13 Greimas jausmingajai
„sielų poezijos“ tradicijai priešpriešina Radausko „dvasios poeziją“ – „vienintelį būdą išsakyti pasaulį, kurio išsakyti negalima“. Jis numato dvejopą tokios poezijos skaitymo būdą: psichoanalitinį ir struktūrinį. Pirmuoju
atveju, leidžiantis į pasąmonės gelmes, būtų siekiama atskleisti poezijos
10. Ten pat, p. 272.
11. Algirdo Juliaus Greimo ir Aleksandros Kašubienės laiškai. 1988–1992, Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 32, 58, 173.
12. Ten pat, p. 98.
13. „Mintys apie H. Radauską ir jo strėlės vietą lietuviškame danguje“, in: Iš arti ir iš toli, p. 117-120.
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Algirdo Juliaus Greimo laiškas Kęstučiui Nastopkai, rašytas 1987 m.
lapkričio 15 d.

šaltinio, poeto kūrybinio aš esminę sandarą. Struktūrinės kritikos tikslu
laikoma – aptarti poeto semantinį universumą, „atlikti fenomenologinį
poetinio žodyno, morfologijos, poetinės sintaksės aprašymą, iškelti aikštėn verbalines vertes, sustruktūrinti radauskišką pasaulio viziją išryškinant pagrindines temas (tema – angelas, tema – vanduo, tema – vėjas)“.
Poezija vertinama kaip autonomiška išraiškos sistema, pagal savo
dėsnius galiojantis pasaulis:
Lenkų skriaudas Lietuvai, pavyzdžiui, poetas gali lygiai gerai išreikšti šuns staugimu naktyje ar iš vandens ištraukto karpio žiopčiojimu. Tačiau tai netrukdys šuns staugimui reikšti kita proga ir savo sudirbtą gyvenimą apraudančio žmogaus ašaras ir nekaltai
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prilupto vaiko mėlynes, ir voro, kuriam vaikutis vieną po kitos išlupinėja kojas, kančias.
Ir tai bus poezija, savo priemonėmis norinti suprasti ir atkurti pasaulį. – O „mes be
Vilniaus nenurimsim“ bus tik gražus tautiškas šūkis, empiriškos realybės konstatavimas,
bet nieko bendra neturįs su poezija.

Ši Greimo recenzija laikytina vienu pirmųjų bandymų nubrėžti semiotinių poezijos tyrimų gaires.
Recenzuodamas Algimanto Mackaus poezijos knygą
„Neornamentuotos kalbos generacija ir augintiniai“14 Greimas suformuluoja pagrindinį semiotinės poetikos principą – išraiškos ir turinio izomorfizmą. Mackaus poezijos išraiškos plotmėje pažymimas giliai išjaustas
krikščioniškasis simbolizmas ir liaudies dainų kalba: „Tiems, kurie pasitenkina išraiškos planu, Algimantas Mackus – tai moderniška Brazdžionio
ir Liudo Giros kombinacija“. Tačiau tai nieko nepasako apie Mackaus
eilėraščių poetiškumą. „Jis matuojamas toje tuščioje erdvėje, kurioje
formaliniais mazgais išraiškos planas narpliojasi su turinio planu“.
Kaip dviejų plotmių koreliacijos pavyzdį Greimas aptaria pagrindinę
stilistinę Mackaus figūrą – antifrazę:
„Kai Mackus sako:
Dievas su mumis
Gott mit uns (p. 24),
Dievas, kuris yra su mumis, tai ne paguodos ir apvaizdos Dievas, o
mūsų pačių Dievas, Dievas soldateskos, kuri žudo ir plėšia Dievo vardu,
tai Ne-Dievas“.
Nurodęs skirtumą tarp egzistencialistų skelbto pasaulio beprasmiškumo ir prancūzų neoromano kūrėjų, teigiančių pasaulio neprasmiškumą, Greimas daro išvadą:
Algimantas Mackus yra poetas dėl to, kad, užuot kalbėjęs apie pasaulio neprasmiškumą, jis realizuoja šią sąvoką stilistiškai, antifrazės keliu. Tai ir padaro jį ne Absurdo, o
Ne-Prasmės poetu.

Po dešimties metų tokią poetiškumo sampratą Greimas teoriškai
pagrindė straipsnyje „Pour une théorie du discours poétique“:
14. „Algimantas Mackus, arba namų ieškotojas“, ten pat, p. 121-127.
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Poetinis diskursas iš tikrųjų yra dvigubas diskursas, plėtojantis savo artikuliacijas
dviejose – išraiškos ir turinio – plotmėse. [Teorija] privalo sukonstruoti sąvokų sistemą,
įgalinančią pagrįsti ir įteisinti šių dviejų diskursų artikuliacijų atpažinimo procedūras15.

Išraiškos ir turinio plotmių koreliaciją, kaip vieną poetinės kalbos
poetiškumo kriterijų, Greimas aptaria Tomo Venclovos knygos „Kalbos
ženklas“ recenzijoje16. Šis principas iliustruojamas dvieilio „O plačiuose
plaukia flotilijos,/ O pirštai pavirsta paparčiais“ analize dviejose plotmėse:
Jeigu poetiškumą galima apibūdinti kaip ekspresijos ir turinio planų
koreliaciją – šiame dvieilyje išsakytam poetinės kalbos kūrimo procesui
atitinka, fonetiniame plane, visa eilė garsinių transformacijų, kurios suvedamos į netobulą – nes tobulybė ribota ir nuobodi – chiazmo formulę:

Kur pirmosios eilutės („minties slidumo“) santykis su antrąja (“žodžio riedėjimu“)
išreiškiamas kaip opozicija tarp l ir r ; kur džiaugsmingas kūrybos procesas (i – i) iš
abiejų pusių apgaubtas rimtų, miglotų garsų (au – a).

Panašiai įprasminama „viena iš gražiausių“ viso rinkinio eilučių „Dar
nepagirdytos Erinijos“, kurios garsinė transformacija (ir -> ri), pasak recenzento, „brazdžioniškai pranašauja ateinančią keršto valandą“. Tokiame
teiginyje galima atpažinti netiesioginę nuorodą į opozicinę sovietų valdžios atžvilgiu Tomo Venclovos laikyseną, ir politinių permainų pranašystę.
Greimo akyse Venclovos rašymo ne-prasmiškumas yra jo poezijos
15. Greimas A.-J, „Pour une théorie du discours poétique“, in: Greimas A. J., Essais de sémiotique poétique, Paris : Larousse, 1972, p. 7.
16. „Tomo Venclovos beveik beprasmė poezija“, in: Iš arti ir iš toli, p. 128-135.

Varpai 2017 (36)

14

poetiškumo paliudijimas:
Rašymo visa tematika, pagal Mallarmé, susiveda į vienintelę – mirties problemą.
Nenuostabu tai, kad ir Tomas Venclova išleidžia savo eiles į pasaulį, taip jas palydėdamas:
Ir skamba lengvas ir beprasmis žodis.
Beveik toks pat beprasmis, kaip mirtis. (p. 61)
Šis „beveik beprasmis“ žodis, šios kalbinės struktūros, statomos ant ribos tarp būties
ir nebūties, šis „pirmapradis gaudimas“
Virš akmens ir ledinės nakties (p.58)
Ir padaro Tomo Venclovos ženklus poetiškus.

Šiek tiek nuošaly nuo Greimo semiotinės poetikos lieka jo straipsnis,
parašytas atsiliepiant į Jono Kossu-Aleksandravičiaus mirtį17. Skirtingai
nei Radauską, vyresnįjį savo studijų bičiulį ir mokytoją jis priskiria intymumo poezijai, kuri išsprūsta pro struktūrinių priešpriešų tinklą:
Tokia poezija artinasi prie savo tiesos išsakymo labai pamažu, tai vingiais, tai barokiškais išpūtimais, tai vėl tik švelniais prisilytėjimais. Ir staiga, nelauktai, kažkas atsitinka, žodis prilimpa prie kūno, eiliakalio ir jo skaitytojo paširdžius užlieja kutenanti šiluma, ir eilutė stojasi lyg įkalta į granitą. <...> Tai eilučių, o ne poemų meistras, bet tuo
pačiu ir mūsų poezijos klasikas.

Viena gražiausių Kossu eilučių pripažįstama eil. „Man tave čia
Dievas siuntė“ eilutė „Taip, sakai, matau“, kur tariamas atsakymas į nekaltą pašnekovo klausimą prieštarauja pats sau ir išreiškia tarpžmogiškos
komunikacijos neįmanomumą.
Greimo lietuviškąją ikisemiotinę semiotiką vainikuoja Marcelijaus
Martinaičio eilėraščio „Ašara, dar tau anksti“ analizė18 , kuria siekiama
pristatyti objektyvius teksto semiotinio perskaitymo metodus.
Diskursiniame lygmenyje ašaros figūrai priskiriamos dvi teminės
17. „Jonas Kossu-Aleksandravičius (Intymus žmogus ir intymumo poezija)“, ten pat, p. 105-114.
18. Ašara ir poezija (Vienos Marcelijaus Martinaičio poemos analizė)“, ten pat, p. 135-165.
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vertės: ašara kaip universali skausmo raiška ir kaip individuali gailesčio
pasaulio skausmo akivaizdoje išraiška. Aptardamas įvairuojančius ašaros
figūros pavidalus autorius įveda dalinės izotopijos terminą, kurio nėra
kituose Greimo ir greimininkų darbuose. Vienur ašara virsta rūpestinga
namų šeimininke, kitur – jaunamarte, dar kitur – mater dolorosa arba
pakelėj stovinčia Kristaus skulptūra. Ašarai izotopiškoje boružės figūroje
išskiriamos gyvybės, mažumo, šventumo, palaimos ir skausmo („krauju
praskiesta“ ašarėlė) semos.
Analizuodamas Martinaičio eilėraštį Greimas pasiūlė aukštesnio
laipsnio veikėją, manipuliuojantį subjektu, vadinti ne perimtu iš komunikacijos teorijos adresantu, o lėmėju (prancūziškas adresanto atitikmuo
destinateur taip pat kilęs iš veiksmažodžio destiner – lemti). Lietuvių
semiotikai šiuo Greimo patarimu tebesinaudoja. Naratyviniame
Martinaičio eilėraščio lygmenyje ašara atlieka lėmėjo, pašaukto nurodyti
kalbančiajam subjektui jo veiklos prasmę, vaidmenį. Bendroji eilėraščio
prasmė, pasak Greimo, esanti savito, priimtino ir patikimo lėmėjo konstrukcija. Eilėraščio paradoksas tas, kad ieškodamas jo veiklą įprasminančio lėmėjo, pats kalbantysis nėra įsitikinęs jį surasiąs: „tikėjimas netikėjime, tikėjimas kaip objekto, į kurį tikima konstrukcija, ir yra karališko
pašto specialiu kurjeriu į lietuviškąją poeziją vežamo skubaus laiško turinys“. Politinėje plotmėje tai buvo galima suprasti kaip tikėjimo viltį
ateizuotoje valstybėje.
Giliajame eilėraščio lygmenyje Greimas įžvelgia dvi viena kitą papildančias programas: būties pastovumo geidimą ir veiklos troškimą.
Pirmoji paviršiniame sintaksės lygmenyje reiškiama draudimais – prašymu neveikti, neatsiskirti. Antroji programa formuluojama prisakymais
ir apibendrinama eilute, duodančia viso eilėraščio skaitymo raktą: „dar
nukriski ant laimingų rankų“.
Greimas pateikia naują išraiškos ir turinio plotmės izomorfizmo apibrėžtį: „poetinė kalba bus poetinė tiktai tada, kai jos turinio plano formas ir jų kaitaliojimąsi atitiks tokie pat – ar panašūs – ekspresijos plano
kaitaliojimaisi“. Eilėraštyje randamos dvi šį principą įtvirtinančios vietos. Pirmoje strofoje („Ašara, dar tau anksti/ nusirist į smėlį,/ kad užkastų“) kirčių išsidėstymas mažėjančia tvarka (3-2-1) išraiškos plotmėje
atitinka perėjimą nuo mirusįjį palydinčių gyvųjų prie kapo duobės turinio plotmėje. Paskutinėje eilutėje (kaduž –kastu) tokią pat turinio transformaciją lydi skardžiųjų priebalsių virtimas dusliaisiais, įvykstantis
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„rūsčių“ užpakalinės eilės balsių (a ir u) fone. Kita dviejų plotmių izomorfizmą patvirtinanti vieta – poetinį vyksmą apibendrinanti eilutė.
Ašaros virtimą laimingu likimu, uždaros būties atsivėrimą individo ir
tautos veiklos įprasminimo problemikai palaiko priebalsinės struktūros
apsivertimas ir uždaro balsio atidarymas: nukriski – laimingų – rankų.
Tokie fonetiniai išvedžiojimai,– aiškina Greimas,– literatūros kritikui ar šiaip mėgėjui, „gali atrodyti nuobodūs jau vien dėl to, kad analizės
objektais čia imami garsai ir jų bruožai, o ne jausmai ar idėjos. Tačiau
tokios rūšies analizė neišvengiama, norint įteisinti poetinės kalbos „poetiškumą“, išryškinant tai, kas ją išskiria iš bendrosios literatūrinės kalbos“.
Greimas yra sakęs, kad tarp jo semiotinių rašinių prancūzų kalba ir
jo lietuviškų, siekiančių daugiau didaktinių tikslų, tekstų žioji praraja19.
Vis dėlto šie du skirtingi takai kartais susikryžiuoja.
					
						

Kęstutis NASTOPKA

19. Greimo laiškas Ivarui Ivaskui, 1977 birželio 28, in: Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos, t. 1, Vilnius: Baltos lankos, 2016.
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AUSTĖJA ORŽEKAUSKIENĖ

Laiškuose papasakotas
gyvenimas,
arba
popierinės Greimo gėlės
lietuviams
Vienas dalykas yra skaityti kieno nors biografiją ar autobiografiją, o kitas – sekant to paties asmens laiškais, tarsi šviežiais pėdsakais, susikurti šiek tiek kitokį jo gyvenimo vaizdinį. Nesvarbu, rašyti vakar ar prieš 50 metų, laiškai kuria įspūdį gyvenimo, tarsi jis
būtų pasakojamas čia ir dabar. Kaip ir bet kuris kitas tekstas laiškai
yra šiokia tokia fikcija, tačiau kartu tai dokumentas, kurio vieta
tarp kitų egotekstų ypatinga, nes nuo tam tikro momento – laimei
ar nelaimei – laiškas praranda galimybę būti taisomas. Jis lieka
toks, koks buvo tą akimirką, kai buvo įdėtas į voką ir išsiųstas. Kuo
labiau nutolstama nuo ką tik praėjusių įvykių, tuo daugiau darbo
tiek savęs, tiek atpasakojamų įvykių įsivaizdavime nuveikia atsiminimai ir užmarštis. „Kai, kitų užklaustas, ką tu atsimeni, bandai
surasti šiokią tokią tvarką savo gyvenime, reikalas tučtuojau įgyja
viešą pobūdį: kas iš to, kas ten buvo, ar, atminčiai suvirškinus, tapo
reikšminga, kas gali būti svarbu, turėti prasmės kitiems?”, - tarsi
savęs, tarsi savo skaitytojų klausia Algirdas Julius Greimas, 1989ųjų spalį sėdėdamas prie savo stalo Condé-sur-Huisne ir rašydamas
straipsnį apie save ir Šiaulius „Varpams”.1 Laišku siekiama išlaikyti
1. „Tada, kai bauriškas kraujas virto mėlynu”, Varpai, 1990, p. 4-7, perspausdinta Baltose lankose Nr. 30, Vilnius: 2009, p. 193.
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objektyvumo įspūdį – o, pvz., rašant dienoraštį ar memuarus visai nejučiom galima pasiduoti patetizavimui ir pagundai sutirštinti
spalvas. Autobiografinių rašinių atžvilgiu skeptiškas ir pats Greimas: „Nuo Jean-Jacques Rousseau Išpažinimų žinoma, kad ir poetai, menininkai, jausmo žmonės kalba apie save arba teisindamiesi,
arba tyčia purve voliodamiesi, arba save gražindami – norėdami
amžinybei palikti originalų savo portretą”.2 Bet sėdus rašyti laišką
autoriaus akiratyje, kad ir netiesiogiai, visuomet rymo adresatas,
kuris veikia tarsi kontroliuojančioji instancija, skatinanti didesnę
savikontrolę to, kas sakoma, atžvilgiu. Lietuviškai rašyti Greimo
tekstai sudaro nemenką jo intelektualinio paveldo dalį. Ypatingą
vietą tarp jų užima laiškai, kurių išlikę daug, bet iki šiol rimčiau
tyrinėti nebuvo, kaip ir kita „nemokslinė” lietuviškoji semiotiko
raštija. O reikšminga ji gali pasirodyti ne tik istoriniu-biografiniu,
bet ir moksliniu požiūriu. Laiške JAV gyvenančiai jaunystės laikų
draugei Aleksandrai Kašubienei Greimas prisipažįsta, kad laiškai
jam – pagrindinė priemonė susisiekti su pasaulyje išsibarsčiusiais
kraštiečiais: „<...> 3/4 mano gyvenimo yra „korespondentiški“ –
ypač su Lietuva.“3 Šiandien Greimo laiškai jų skaitytojams leidžia
atsigręžti ne tik į jų autoriaus gyvenimą, bet ir į jo reflektuojamą
XX a. antrosios pusės Lietuvos, Europos, pasaulio istoriją.
Greta stambesnių Greimo darbų lietuviškosios mitologijos srityje4, jo eseistikos, publicistikos ir laiškų Lietuvoje buvo išspausdinta ar perspausdinta ne tiek mažai, tačiau daugiausia pavieniui.
Iki 2015 m. sisteminių Greimo lietuviškojo paveldo tyrimų iš esmės nebuvo atlikta, rinktinių lietuviškųjų jo tekstų leidimų teturime keletą5. Ir tik pastaraisiais metais rimtesnę atsparą potencialioms tokio pobūdžio iniciatyvoms davė projektas „Algirdo Juliaus
Greimo paveldo Lietuvoje tyrimai”6, kuriuo buvo siekiama parengti dokumentinę bazę tolesniems šio paveldo tyrimams, peržiūrint ir
susisteminant Lietuvos archyvuose saugomą medžiagą, sukaupiant
rinktinių Greimo dokumentų skaitmeninių kopijų archyvą, surenkant Greimo biografikos korpusą, įskaitant prisiminimus apie jį,
2. „Intelektualinės autobiografijos bandymas”, preliminariai datuojamas 1960 m. , VUB RS, F-245-121.
3. Laiškų Kašubienei rankraščiai saugomi VU Bibliotekos Rankraščių skyriuje (F245-167); publ. Algirdo Juliaus Greimo ir Aleksandros Kašubienės
laiškai, Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 133.
4. Apie dievus ir žmones. Tautos atminties beieškant (1990), Lietuvių mitologijos studijos (2005).
5. Iš arti ir iš toli. Literatūra, kultūra, grožis (1991), Gyvenimas ir galvojimas (1998).
6. Lietuvos mokslo tarybos 2015 m. finansuotas projektas „Algirdo Juliaus Greimo paveldo Lietuvoje tyrimai“ (LIT-9-13).
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Algirdas Julius Greimas Grenoblyje 1937 m. gegužės 23 d.
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biografinius tyrimus ir kt.7
Greimas savo archyvo atranką (gana kritiškai) periodiškai vykdydavo pats. Kaip užsimenama laiške semiotikui Kęstučiui Nastopkai, dalies Greimo korespondencijos ir kitų dokumentų gyvenimas baigdavosi krosnyje.8 Visgi po asmeninės Greimo atrankos
buvo lemta išgyventi ir kai kurioms unikalioms bibliografinėms
įdomybėms – pvz., Nastopkai Greimas persiuntė Henriko Radausko rankraštį – vieną iš eilėraščių, užrašytų ant lapelio Vokietijoje,
kuriuos jis siųsdavo Greimui kartu su savo laiškais (jie patys greičiausiai neišlikę).
Greimo laiškai jo gyvenimo istoriją leidžia papildyti istorinės
atminties nepakoreguotais asmeniškais liudijimais, kurie iki šiol
buvo žinomi tik šių tekstų adresatams: rūpesčiai, interesai, pažiūros,
draugų ir pažįstamų ratas, santykiai su jais laiškuose atsiskleidžia
kartais gana netikėtais rakursais, iškyla detalių, kurių nerastume
jokiose iki šiol rašytose Greimo biografijose. Be abejo, šis tekstas
nepretenduoja į biografinį išsamumą – jame nebus nuosekliai ar
nuodugniai pristatomas Greimo asmeninis ar akademinis gyvenimas. Tai veikiau fragmentiškas pasakojimas – mozaika, sudėliota iš
daugybės Greimo laiškų. Ją galima pildyti ir pildyti, atverčiant dar
neperskaitytus laiškus, nes nemažai ilgamečių epistolinių Greimo
dialogų – vis nauja, atskira istorija. Daugelis Greimo laiškų kol kas
nepublikuoti, todėl nuorodose į cituojamus fragmentus pateikiamos viešųjų archyvų, kuriuose saugomi rankraščiai, signatūros.9

Greimas ir jo korespondentai
Greimo korespondentų topografija plati, bet koncentruota: pirmiausia tai – JAV ir Kanada, kur po II pasaulinio karo emigravo
7. Įgyvendinant šį projektą įvairiose viešosiose institucijose ir asmeniniuose archyvuose išsibarstę Greimo tekstai bei jų fragmentai (dalykiniai ir
asmeniniai laiškai, nuotraukos, moksliniai darbai, publicistinių esė rankraščiai, mokslinių tyrimų kartotekos) buvo peržiūrimi de visu, aprašomi,
surenkant ir susisteminant duomenis iš įvairių institucijų: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje, Maironio lietuvių literatūros
muziejuje, Kauno miesto muziejuje, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto archyve, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute,
LLTI tautosakos skyriaus archyve, Šiaulių „Aušros” muziejaus archyve. Dalis Greimo dokumentų arba jų kopijų (laiškai Sauliui Žukui, Kęstučiui
Nastopkai, Arvydui Šliogeriui) saugoma VU A.J. Greimo semiotikos ir literatūros centro archyve, nemažai laiškų K. Nastopkai originalų – Lietuvos
literatūros ir meno archyve. Dalis surinktos medžiagos laisvai prieinama tinklalapyje www.semiotika.lt/greimas - čia pateikiamos Lietuvos ir
išeivijos spaudoje publikuotų jo tekstų faksimilės. Projekto pagrindu planuojama parengti reprezentatyvią fundamentinę studiją apie Greimą, kurio
100 metų gimimo jubiliejus minimas 2017 m.
8. 1987 11 15, GC sk.a.
9. Kadangi pateikiamos laiškų ištraukos buvo perrašytos daugiausia iš rankraščių, jose gali būti likę smulkių netikslumų. Tolesniame tekstologiniame darbe su šia medžiaga dar laukia nemažai iššūkių, mat Greimo rašysena, kaip jis pats pripažįsta, „reikalinga dešifravimo”. Tai žinodamas,
Greimas yra bandęs rašyti laiškus ir mašinėle, tai pakomentuodamas šitaip: „Mat, nutariau savo draugų ir pažįstamų nebekankinti mano hieroglifų
šifravimu” (Greimas Aisčiui, LLTI BR, F100-1263/11).
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daugybė lietuvių, tarp jų ir nemažai artimų Greimo draugų. Šiek
tiek laiškų išlikę iš to laikotarpio, kai jie susirašinėjo dar gyvendami Europoje. O trečioji kryptis – Lietuva: vieni korespondentai
pažįstami nuo gimnazijos suolo, su kitais pažintis užsimezgė vėliau.
Nežinia, ar Greimas susirašinėjo su Lietuvoje likusia seserimi Gražina Greimaite ir motina Konstancija Greimiene, kuriai iš tremties
Altajuje buvo leista sugrįžti į Lietuvą po Stalino mirties 1954 m.
Bet išlikę nemažai laiškų, rašytų pusseserei Irenai Oškinaitei Būtėnienei, kuriai taip pat pavyko sugrįžti į Lietuvą po penkerių Sibire
praleistų metų.
Iš laiškų matyti, kad keletas jaunystės laikų bičiulių Greimui
liko svarbūs visą gyvenimą: vieni dar iš gimnazijos laikų, kiti – iš
studentiškų metų Grenoblyje: tai – poetas Jonas Kossu Aleksandravičius (Aistis), vertėjas ir poetas Aleksys Churginas, poetas Henrikas
Radauskas, Lietuvos laisvės kovotojas Algirdas Vokietaitis, buvusi
mokinė, iki šiol JAV gyvenanti A. Kašubienė ir dar keletas kitų.
Jiems skirtuose laiškuose aptariamų dalykų spektras plačiausias:
nuo asmeninių džiaugsmų ir rūpesčių, praktinių reikalų, pasidalijimo naujienomis apie bendrus pažįstamus iki bendriausių klausimų
apie mokslą, literatūrą, Lietuvos ir pasaulio politinius įvykius. Kai
Greimas kalba apie tai, kad ilgainiui tapo prancūzu, pirmiausia tai
reiškia, kad jis ir save, ir Lietuvą suvokia išimtinai Vakarų civilizacijos kontekste. Tačiau buvimas prancūzu anaiptol nereiškia, kad
Greimas nustoja būti lietuvis – jis pats tai vadina „šizofrenišku“
gyvenimu. Dar daugiau, Greimo prancūziškasis gyvenimas ir prancūziškoji tapatybė tampa veikiau jo lietuviškosios savirefleksijos
katalizatoriumi. Skirtingai negu daugeliui išeivijos literatų atveju,
nostalgija Greimui nėra „inkaras“, verčiantis įsišaknyti prarastojoje
lietuviškojo kaimo idilėje. Greimo nostalgija skatina elgtis priešingai. Praeitis – „tai, kas turėjo būti, ko nebuvo ir ko nebus“10 tampa
visos jo veiklos (taip pat ir semiotikos tyrinėjimų) variklis.
Etnologas Dainius Razauskas Greimo pastangas lietuvių mitologijos srityje apibūdina kaip įsiveržimą į „Lietuvos dvasinės tradicijos tyrinėjimus kaip viesulas į metafizinių baimių ir negalių
pritroškusią slėptuvę”.11 Panašiame ūpe suformuluotas ir Gintaro
10. Greimas, Kašubienė 2008, op.cit., p. 32.
11. Recenzija Greimo „Lietuvių mitologijos studijų” 2005 m. leidimui. Prieiga internete http://tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/
Razauskas_Dainius/Razauskas_KB_2007_1_R_gera.pdf (skaityta 2016 12 08).
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Beresnevičiaus komentaras: „Tai (Greimo įžvalgos, mintys, metodai – aut. past.) mitotyroje sprogstamoji medžiaga, su kuria reikia
elgtis atsargiai“.12 Lietuva visą gyvenimą išlieka savotiškas Greimo
dvasinio gyvenimo epicentras, nors intelektualinis jo gyvenimas,
be abejo, neįsivaizduojamas be Paryžiaus. Vėliau „Intelektualinės
biografijos bandyme” Greimas sakys, kad jo susidomėjimas estetikos problemomis kilo ne dėl prancūzų kultūros įtakos – tai lėmė
būtent susitikimas su Kossu, Churginu ir Radausku.13 Tai, ką Greimas daro su lietuvių mitologija, metodiškai atitinka bendruosius
jo semiotikos principus: „lietuvių mitologijos atstatymo darbas
yra tad visų pirma ieškojimas, atpažinimas ir išaiškinimas atskirų
mitinių elementų ir bandymas įrašyti juos į platesnes mitologines
struktūras ir dimensijas“. Tai generatyvinis takas – vienas pamatinių semiotinių modelių, leidžiančių išdėstyti reikšmę kuriančius
komponentus nuo paprastesnių prie sudėtingesnių darinių.
Keletas draugysčių užsimezgė ir gerokai vėliau, kai kurios –
būtent per laiškus. Pavyzdžiui, vienu iš tokių naujai atrastų draugų
Greimui tapo filosofas Arvydas Šliogeris, kuris jam nusiuntė 1988
m. išleistą savo monografiją „Daiktas ir menas: du meno ontologijos etiudai”14, tapusią maloniu netikėtumu: „Skaitau, stebiuosi,
džiaugiuosi. Pasirodo, lietuvių kalba gali būti mąstymo įrankis, ja
galima paprastai, rimtai, kartais su šypsena kalbėti”.15 Ši pažintis
nenutrūko iki pat Greimo mirties, nors gyvai jiedu, rodos, nė nebuvo susitikę. Su kitais savo adresatais Greimas susipažino tuomet,
kai, nusileidus „geležinei uždangai”, mokslininkams iš Lietuvos atsivėrė daugiau kelių išvykti į Prancūziją, o Greimui – sugrįžti į tėviškę, kad ir trumpam. Vienu svarbiausių iš Lietuvos atvykdavusių
jo mokinių, bendraautorių ir bendradarbių tapo lituanistas, literatūrologas Saulius Žukas, taip pat susirašinėjo su Kęstučiu Nastopka, Rolandu Pavilioniu ir kitais.
Laiškai leidžia geriau įsivaizduoti ir Greimo, kaip publicisto lietuviškoje spaudoje, veiklos pobūdį. Pradėjęs nuo karo metais publikuotų straipsnių „Laisvės kovotojo” puslapiuose ir „Varpuose”, emigravęs jis intensyviai bendradarbiavo išeivijos spaudoje: Vokietijos
12. G.Beresnevičius, „Žaibuojančios intuicijos ir struktūros” (tekstas parašytas 2006 m. vasarą), 2011 03 09 paskelbta internete, prieiga http://alkas.
lt/2011/03/09/zaibuojancios-intuicijos-ir-strukturos/ (žiūrėta 2016 12 08).
13. Greimas, 1991, p. 23.
14. Vilnius, Mintis, 1988.
15. 1989 05 08, ASl/GC sk.a.
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lietuvių leistoje, Henriko Žemelio redaguojamoje „Mintyje”, taip
pat „Šviesoje”, rašė Amerikos lietuvių laikraščiuose ir žurnaluose
„Vienybė”, „Tėvynė”, „Lietuvis”, „Dirva”, „Draugas”, „Naujienos”,
„Darbas”, „Metmenys”, „Akiračiai”, „Tėviškės žiburiai”, Londono „Santarvėje”, Argentinoje ir Prancūzijoje leistuose „Literatūros
lankuose”, „Prancūzijos lietuvių žiniose” ir kituose. Greimas nėra
„vienišas mąstytojas”, užsidaręs savo kabinete – jis ne tik pats rašo,
bet ir ieško kitų galinčių rašyti: siūlo temas, ieško lietuviškos spaudos finansavimo, prenumeratorių rato plėtros galimybių. Visą gyvenimą svarbi sritis Greimui išlieka ir lietuvių kalba rašytų veikalų
leidyba. Iš laiškų matyti, kad Greimas lietuvių emigrantų spaudos
situacija labai domėjosi, buvo gerai su ja susipažinęs ir neretai imdavosi organizatoriaus rolės. Antai etnologui Jonui Baliui 1948 m.
lapkričio 17 d. jis rašo:
Kitas reikalas – tai Dovydėno pradėtas organizuoti ir katalikų sabotuojamas
Kultūros Fondas. Darosi pasiutiškai sunku išleisti lietuvišką knygą, bus dar sunkiau. Manau susisiekti su D. ir pasiūlyti bendrai dirbti. Juk „Kryžiai” rodosi antra laida16 , o Neveravičiaus, Dovydėno, Radausko ir t.t. prieš tris metus paruoštos
knygos guli ir gulės. Kai kas siūlo prie to Kultūros Fondo sudaryti vad. Knygos bičiulius ar kaip kitaip, kurie užsiangažuotų pirkti visus KF leidinius. Per smarkiai
užsiplėšti nėra ko, reikėtų gal pirmuosius metus pajudinti kokias 4-5 knygas. Kartu
kiekviename krašte sudarant po KF komitetėlį. Toks mano avan-projet, dėl kurio
pasisakyk galimai greičiau. Dalykas rimtas: amerikonai nepajėgia nieko išleisti, o
Vokietijoj, kaip rašo Mintis, beveik visos lietuviškos leidyklos jau užsidaro /-ė.17

Ypatingą vietą Greimo epistolikoje užima jo laiškai A. Kašubienei, su kuria epistolinė, o vėliau ir gyva pažintis atsinaujino praėjus
beveik penkiasdešimčiai metų nuo to laiko, kai juodu susipažino
Šiaulių mergaičių gimnazijoje. Dvidešimtmetis Greimas, kaip mokytojas, įsiminė daugeliui18, bet Aleksandra nebuvo tik jo mokinė
– vėliau jis ją atvirai pavadins savo pirmąja „širdies dama”19. Kaip
pati pripažįsta, rašydama pratarmę savo ir Greimo laiškų publikacijai, anuomet ji nepriėmė Greimo pasiūlymo kartu trauktis iš Lietuvos – tuo metu jau bendravo su jo skautų būriui priklausiusiu bū16. Turimas omenyje Vinco Ramono 1947 m. Vokietijoje išleistas ir didžiulio atgarsio išeivijoje sulaukę romanas „Kryžiai”.
17. LLTI TS, JBl krsp 3(36) / GC sk.a.
18. Leonas Peleckis – Kaktavičius, „Prasmių paieškos”, Varpai, 2011, p. 18.
19. „Tada, kai bauriškas kraujas virto mėlynu”, Baltos lankos Nr. 30, 2009, p. 197.
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simuoju skulptoriumi Vytautu Kašuba, už kurio vėliau ištekėjo.20
1988 m. laiškuose atgijus bendravimui su Aleksandra, Greimas
parašo ir teorinį darbą epistolinio žanro tema. „Įžangoje [į laiško
semiotiką]”21 jis pabrėžia laiškų, kaip ieškojimo plotmės, unikalumą – bet kuriai tapatybei atrasti ar įsivaizduoti būtinas „kitas”,
kuriame pats save atpažįsti tarsi veidrodyje. Todėl būtent laiškai (o
ne dienoraštis) ir juose iškylanti Aleksandros figūra tampa Greimo
savirefleksijos įrankiais, per dialogą padedančiais ieškoti „savo”
prasmės. Jam tai – prarastosios, nostalgiškosios, lietuviškosios vertės. Greimo ir Kašubienės laiškų rinkinys – vienas geriausiai išlikusių ir kol kas vienintelis publikuotas atskiru leidiniu.
Epistolinė Greimo kalba – emocinga, kupina saviironiško humoro. Rašydamas apie kitus žmones jis nesistengia būti diplomatiškas: atrodo, kad rašo taip atvirai, kaip galvoja, kartais – pakankamai kategoriškai ir tiesmukai. Tai nenuostabu, kai gyvai
pasikalbėti negali – anuomet laiškai, kaip komunikacijos priemonė, išties neretai buvo vienintelė galimybė bendrauti su kitais lietuviais (nors į sovietinę Lietuvą siunčiami laiškai greičiausiai buvo
tikrinami saugumo tarnybų). Neatsitiktinai Greimas, pradėdamas
laišką, yra linkęs paminėti, kiek laiko praėję nuo anksčiau rašyto
ar gauto laiško: retkarčiais tai būdavo savaitės, bet dažniau mėnesiai, o kartais – ir metų metai. Nepaisant didelių laiko pertrūkių,
dialogas dažniausiai tęsiamas tarsi būtų prasidėjęs vakar. Laiško
rašymas tokiomis aplinkybėmis tapdavo proga ir galimybe pabūti kartu su savo adresatu. Tai fiziškai neįmanomą gyvą kontaktą
atstojantis buvimas, kurį savo ruožtu reguliuoja išoriniai veiksniai:
netrukus ateisiantis paštininkas arba besibaigiąs popieriaus lapas.
Įdomu paminėti, kad tais atvejais, kai visos svarbiausios temos jau
būdavo išsemtos, bet lape dar likdavo tuščios vietos, Greimas ją
dažniausiai užpildydavo fragmentiškais prierašais – pavienėmis
mintimis, kurias neretai išdėstydavo daugiapakopių P.S. forma.

Išgyvenimas: tarpukario, karo ir pokario metai
Ankstyviausi išlikę Greimo laiškai siekia tarpukarį – 1938-39
20. Greimas, Kašubienė, 2008, p.5.
21. A. J. Greimas, „Įžanga [į laiško semiotiką]”, Vilnius: Baltos lankos Nr. 28, 2008, p. 23-25.
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metus. Ryškūs ir kupini emocijų šio laikotarpio laiškai jo bičiuliui,
poetui Jonui Aisčiui. Greimas, pašauktas į Lietuvos kariuomenę,
grįžo, o jo anuometinis kambariokas Aistis liko Grenoblyje rašyti
disertacijos. Savo gyvenimą tuo laikotarpiu Greimas vadina „košmaru”, kurį tekdavę skaičiuoti dienomis ir valandomis.22 Laisvo oro
ilgesys, studijų draugų ir profesorių bendruomenės prisiminimai
Greimui – tuomet „užsmaugta gerkle” – leidžia kurti nebent sugrįžimo į akademinę bendruomenę planus, nors jų realizacijos galimybės nei terminai visiškai neaiškūs. Baigęs karinius mokymus
Greimas paliekamas atsargoje, tad ginklo į rankas paimti netenka,
bet tenka kitų, gal dar šlykštesnių „praktinių darbų” – kai jo paties
tėvai gyvuliniuose vagonuose pakeliui į Sibirą, sūnus mobilizuojamas „surašinėti vakar naktį išvežtųjų turtą”, nakvoja „svetimuose
namuose, svetimoje lovoje, pasikeisdamas su kitu išvežimui skirtu
piliečiu”.23
Karo metais Greimas dėsto prancūzų ir lietuvių kalbas ir literatūras Šiaulių mokyklose, mergaičių gimnazijoje, tuo pat metu
neišvengiamai įsilieja ir į politinę veiklą, 1941 m. prisijungdamas
prie antisovietinio Lietuvių aktyvistų fronto (LAF). 1942 m., grįžęs į Kauną, kur dirba bibliotekos ekspertu Kultūros ministerijos
Vidaus reikalų skyriuje, tampa Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos
(LLKS) nariu, ruošia jos publikacijas pogrindiniam laikraščiui
„Laisvės kovotojas”. Paraleliai reiškiasi ir kaip kultūrininkas: oficialiai Kaune jis kurį laiką dirba Juozo Keliuočio vadovaujamoje
„Kūryboje” redaktoriumi, bendradarbiauja su A.Churginu, H.Radausku, Bern.Brazdžioniu. Jo iniciatyva įkuriami „Varpai”, o Kazys
Jankauskas sutinka tapti vyriausiuoju žurnalo redaktoriumi. 1945
m. laiške Aisčiui situaciją jis komentuoja taip:
Bet likti provincijoj vargšu mokytojėliu ir dėstyti, nieko nenusimanant, vokiečių kalbą, geografiją ir gimnastiką, ir trūnyti smulkiose intrygose ar smirsti samagone, ir jausti kiekvieną praeinančią dieną tuščią sau ir nereikalingą kitiems, – šito
tai neišlaikiau ir pabėgau į Kauną. Savo darbo dirbti vistiek negalėjau, tai galvojau bent įsimaišyti į gyvą Lietuvos gyvenimą, kiek ten jo buvo, pažinti iš vidaus,
iš paties katilo, kur jisai verdamas, įvairius kultūrinio gyvenimo aspektus, suprasti
22. Greimas Aisčiui, 1940 03 26, LLTI BR, F100-1263/15.
23. Baltos lankos Nr. 30, 2009, p. 193.
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mūsų lietuviškos sielos silpnumus ir didybes, įsimaišyti jei ne į kultūrinį gyvenimą,
tai bent į kultūrines piautynes, pagaliau, pačius „žmones ir būdą pažinti“. 24

Į politinius reikalus Greimas tvirtina įsitraukęs ne dėl to, kad
mėgtų politiką, bet dėl to, kad, prasidėjus suėmimų bangai, teko
„stoti vietoj išversto stulpo”25. Jis pats to nė nelinkęs vadinti politine veikla, o veikiau „fizinio išlikimo bandymais”26. Anuometinę
atmosferą jis apibūdina kaip persmelktą baimės ir nepasitikėjimo;
susitikimus pogrindininkai organizuodavę Panemunės miške, o
pasitarimus – Petrašiūnuose, prie Kazimiero Binkio kapo. Tuo pat
metu Greimas toliau puoselėja planus ir kuria vizijas apie rimtą,
mokslinį darbą, svarsto daktaro disertacijos temas. Bet iki jų dar
toli. DP (Displaced Persons) stovyklose Vokietijoje, kur Greimui
teko praleisti apie pusmetį, buvo aktyviai svarstomos Lietuvos
perspektyvos, pabėgėlių galimybės dalyvauti jos ateities konstravime, ir Greimas norom nenorom toliau išlieka politinis aktyvistas.
Jam artimesni maži, neformalūs, bet veiklūs sambūriai, kurie galėtų palaikyti ryšį su pogrindine rezistencija Lietuvoje, o ne viešai
veikiančios išeivių rezistencinės organizacijos ir politiniai organai:
„Velniop visos partijos ir jų rabinai: jie ir dabar iš Vliko kromelį
daro. Kyla mintis kurti naują partiją, sociališkai pažangių bepartyvių žmonių laisvės partiją”27, - 1946 m. liepos 4 d. laiške Algirdui
Vokietaičiui rašys jis.
1945 m. pavasarį Greimas Aisčiui atsiliepia jau iš Paryžiaus,
kur ieškąs „kampo galvai priglausti”, ir prisipažįsta savo troškimą
patekti į Prancūziją siejęs būtent su Kossu vardu 28. Tačiau pats
Aistis tuo metu jau ruošiasi kelti sparnus anapus Atlanto. Sorbonos
universitete dėstoma lietuvių kalba – vieta lyg ir buvusi numatyta
Aisčiui, bet, jam traukiantis iš Europos, Greimas sakosi pats ketinąs
parodyti susidomėjimą šia vakancija. Gerokai vėliau, 1990 m. spalio
25 d. laiške Broniui Railai komentuodamas savo pasitraukimą iš
Lietuvos Greimas rašys: „Aš protestuoju prieš tokį titulą, aš niekur
neišėjau, aš pabėgau, ir kaip toks turiu teisę į politinio pabėgėlio
24.
25.
26.
27.
28.

1945 04 19, LLTI BR, F100-1263/2.
Greimas Aisčiui, 1945 04 19.
Baltos lankos Nr. 30, 2009, p. 195.
KMM-PEK-8195 / GC sk. a.
1945 03 19, LLTI BR F100-1263/1;1945 04 17, LLTI BR F100-1263/2.
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(– mums net to nepripažino oficialiai) titulą <...>” , bet būtent
taip jis ir jautėsi visą savo gyvenimą po Lietuvos, daug kartų tai
pabrėždamas tiek savo publicistikoje, tiek laiškuose, tiek įvairiuose
interviu – pvz., kalbėdamas su dokumentinio filmo „Greimas”
autoriais.30
29

Pirmaisiais metais Prancūzijoje Greimas išlaiko ankstesnius ryšius ir, nepaisant skepticizmo stambių, oficialių politinių struktūrų
atžvilgiu, aktyviai dalyvauja išeivijos rezistencinių organizacijų veikloje. Jam ir toliau labai kliūva lietuvių susiskaldymas, nuolatinių
ryšių nebuvimas tarp atskirų lietuviškos veiklos židinių, Amerikos
lietuvių atsisakymas palaikyti ryšius su okupuotoje Lietuvoje likusiais tautiečiais. Tai, jo galva, mažina tiek diplomatinės, tiek propagandinės kovos už laisvę galimybes – tuo metu jis dar negali
įsivaizduoti, kad apie sovietinės santvarkos griūtį teks sužinoti tik
pačioje gyvenimo pabaigoje. Po karo Greimas nepraranda vilties,
kad Lietuvos laisvės kova dar nepralaimėta ir piktinasi „smetoniško” sukirpimo išeivijos veikėjais, kurie, jo nuomone, daug kalba,
bet mažai daro, dėl kiekvieno menkniekio siūlydami surengti „posėdėlį”.31 Jam pačiam knieti kažką daryti, ko nors imtis, organizuoti kitus, kurti konkrečius projektus – vieną jų, pvz., išsamiai
išdėsto 1945 m. balandžio 19 d. laiške Aisčiui. Šiame dokumente
Greimas smulkiai papunkčiui aptaria visą „Tėvynės vadavimo” planą: nuo spaudos, radijo pranešimų sekimo ir nuolatinio tarpusavio ryšio palaikymo iki kontaktų užmezgimo su Lietuvos atžvilgiu
palankiai nusiteikusiais Europos politikais, intelektualais, lietuvių
informavimo Europoje ir Amerikoje, lietuviškojo archyvo ir savitarpio pagalbos organizavimo. Tai jis vadina „lietuviškos akcijos”
koordinavimu visame laisvajame pasaulyje, o koordinacinį centrą
įsivaizduoja veikiant Paryžiuje, jo veiklai finansuoti tikisi rasti lėšų
Amerikoje.32
Greimas partizanų kovą laikė didvyriška, bet pražūtinga. Nepaisant to, praktinė pagalba Lietuvos partizanams jam „šventas reikalas” – štai laiške Aisčiui jis dėsto: „Nuo pat 1944 m. grupė mūsų
29. VDU LII F.19.
30. Pirmą kartą parodytas 1991 m. Scenarijaus autoriai – Saulius Beržinis, Alicija Žukauskaitė, operatorius Algimantas Mikutėnas, garso operatorius Vasaris Mockus. Filmą galima peržiūrėti internete (https://www.youtube.com/watch?v=0CjHF52h5G0, žiūrėta 2016 12 01).
31. Greimas Aisčiui, 1945 04 19, LLTI BR, F100-1263/2.
32. Ten pat.
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žmonių (iš senosios Kauno ekipos priešnacinėj rezistencijoj, kur,
kaip tau pasakojau, dirbom drauge su Antanu) darom viską, ką
galim, kad nustatyti, o dabar – kad išlaikyti ryšį su kraštu, tą ryšį
pagerinti, kovojam tiems vyrams padėti labai konkrečiomis priemonėmis. Taip mes suprantam tikrą rezistenciją ir čia yra pagrindinė tarnavimo tautai prasmė šiuo metu”.33 Savo ruožtu jis gynė ir
kitus kai kurių išeivių puolamus Lietuvoje pasilikusius lietuvius: jo
nuomone, „žmogus, nebuvęs Lietuvoj prie bolševikų, neturi a priori teisės smerkti buvusius”.34 Jo nuomone, geriau jau rašyti himnus
Stalinui, negu „krauju nuplauti” savo vardo garbę35, nieko tuo nepasiekiant: „Brazdžionis 1941 m. gegužės m. sakė Kaziui Jankauskui: dar šeši mėnesiai, ir neišlaikęs parašysiu Stalinui giesmę”.36
1947 m. Tübingene įsisteigia savo principais LLKS artimas lietuvių akademinio jaunimo sambūris „Šviesa”, orientuotas į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą pirmiausia per kultūrinę veiklą.
1946 m. liepos 10 d. laiške Railai Greimas aptaria Stokholme ir
Paryžiuje leisto „Šviesos” laikraščio, vėliau Vokietijoje tuo pačiu
pavadinimu eidavusio žurnalo leidybos reikalus. Tai jis regi kaip
pasikalbėjimų apie Lietuvą, sambūrio ideologiją ir „naujo žmogaus
ir lietuvio tipo ugdymo temas” platformą.
Per Vokietijos studentų atstovybės rinkimus paaiškėjus, kad ateitininkai anaiptol nedominuoja, kaip jie manė, studentijos tarpe, ir didžiumai studentų susibūrus po lietuviško pogrindžio vėliava, iškilo jau gyvas reikalas kaip nors įforminti
šitą, jei taip galima pasakyti, nekatalikišką studentijos dvasinį bendrumą. <...> Jei
jaunimas ir atsisako galvoti liberalistiškai, kaip pav., krikdemai, tautininkai ar
liaudininkai, jei jis turi socialistinių tendencijų, kiek tai liečia Lietuvos ūkio sutvarkymą, tai, vis dėlto, pirmoje vietoje lieka žmogus, jo laisvas dvasinis gyvenimas.
Jaunimas tiki, priešingai social-demokratams, kad žmogus savo veikla ir pasiryžimu gali keisti ir gerinti tautos gyvenimą, gali auklėti naują žmogų. Keista, kad šitos
savaime Vokietijos studentų tarpe kilusios idėjos visiškai sutampa su Prancūzijos
pogrindžio pažangaus judėjimo mintimis. Matyt, jau toks kvapas pučia per visą
Europą, mums tik reikia jį gerai suuosti, persijoti per lietuvišką rėtį, ir eiti pirmyn
su Lietuva ir visa Europa.37
33. 1948 04 17, LLTI BR, F100-1263/16.
34. 1948 07 10, LLTI BR, F100-1263/16.
35. 1948 07 10, LLTI BR, F100-1263/18.
36. Ten pat.
37. 1946 06 10, KMM-PEK-8192 / GC sk. a.
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Rašydamas Railai, Greimas iškart apmeta galimą būsimojo
leidinio platinimo tinklą, pridėdamas kontaktus Šveicarijoje, JAV,
užsimena ieškąs bendradarbių Italijoje, numato diskusijų plėtrą,
įtraukiant Šveicarijos ir Vokietijos universitetus. Kad laikraštis išsilaikytų, labai reikalingas prenumeratorių tinklas visame pasaulyje
– laiške J. Baliui Greimas skundžiasi, kad, skirtingai nuo krikščioniškos pakraipos leidinių, gaunančių „paramą iš klebonų”, laicistinės minties žurnalui išsilaikyti gerokai sunkiau.38 Reikalingi ir
rašantieji – minėdamas, kad vėliau „Šviesą” numatoma perkelti į
Ameriką (tuo metu lietuviai gausiai pajuda į JAV ir kitus kraštus),
laiške ragina prisidėti J. Balį: „Šviesą turime padaryti vienu iš bastijonų mūsų paskutinių pasikalbėjimų dvasioje <...>. Todėl pavoki
truputėlį laiko ir pasišvęsk... tai moralinis įsipareigojimas”.39
Apie savo meilės reikalus Greimas laiškuose neatvirauja net artimiausiams bičiuliams, bet svarbiausius asmeninio gyvenimo pokyčius santūriai pamini. 1945 m. susituokęs su Ona Bagdonaite,
Aisčiui rašo: „Susiradau mergaitę, į kurią sudėjau visą savo tikėjimą
žemiška laime, ir saugau jį”.40 Gavęs butą Paryžiuje Greimas labai
džiaugiasi – tai laikas, kai išsilaikyti ypač sunku, tad net menkiausias buities pagerėjimas tampa svarbiu įvykiu, kurį verta paminėti
laiške, kaip antai, kad „baldus valdžia paskolino”.41 Tai Greimui
palengvina galimybes rimčiau kibti į mokslus. Vienu metu jis rašo
dvi disertacijas – pagal anuometinius reikalavimus, norint dėstyti
universitete reikėjo apsiginti pagrindinę ir papildomą disertaciją:
„Kas dėl mano darbų – sunku. Apimtis pasiutiška, plotai, kuriuose
pasimeti, galo nematydamas. Sunku daryti didelius dalykus, didelius ne kokybe, bet kiekiu.”.42 Gyvenimo sąlygos tebėra sunkios
– išsilaikyti padeda BALF43 mokamos stipendijos („Taip, kad skatikus dar gaunu: Bačkis net tiek geras, kad avansu moka – dabar,
pav., gyvenu už vasario mėnesį. Iki kol dasivarysiu, nežinau, bet
tezę turiu būtinai teikti iki kovo 15 d.”)44, bet jų mokėjimas bet
kada gali nutrūkti, tad kartu tenka ieškotis ir papildomų darbų
38. Greimas Baliui, 1948 11 17, LLTI TS, JBl krsp 3(36) / GC sk.a.
39. Ten pat.
40. 1945 04 19, LLTI BR, F100-1263/2.
41. Greimas Aisčiui, 1945 05 09, LLTI BR, F100-1263/3.
42. Greimas Aisčiui, 1947 08 05, LLTI BR, F100-1263/10.
43. JAV lietuvių įsteigto Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas, mokėjęs pašalpas karo pabėgėliams.
44. Greimas Aisčiui, 1947 12 23, LLTI BR, F100-1263/13.
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– laiškuose Greimas savo papildomų veiklų nedetalizuoja, tiesiog
pavadindamas „pasilakstymais pinigus bemedžiojant”.45
Kaip ir daugelis kitų karo pabėgėlių Greimas neišvengia dvejonių – likti Europoje ar trauktis už Atlanto? Štai laiškuose tuo metu
jau Amerikoje gyvenančiam Aisčiui jis vis sugrįžta prie pasvarstymų šia tema: „Ir nežinau dabar, ar dar vis mokslų siekti, ar jau
važiuoti į tavo pusę”46 (1947); „Gal tu ką žinai ar kokį gerą patarimą gali duoti, juk, rodos, tau siūlė pernai keletą postų?”47 (1948).
Tad, regis, Greimo gyvenimas ir karjera Pranzūcijoje buvo ne tiek
tvirtas išankstinis apsisprendimas, kiek iš dalies ir susiklosčiusių
aplinkybių pasekmė. Svarstydamas „geresnio gyvenimo” ieškoti
JAV, jis net ėmėsi tuo klausimu konkrečių veiksmų: pradėjo mokytis anglų kalbos, aiškinosi dėl dukters mokymosi perspektyvų
(mokyklų, sąlygų, kaštų). Jo epistoliniu konsultantu šiuo klausimu
tapo anksčiau į JAV emigravęs J. Balys, iš kurio Greimas sulaukdavo ne tik nemažai praktinės informacijos, pvz., apie „darbo ir
mitybos sąlygas”, dėl kurių jis teiraujasi 1948 m. spalio 27 d. laiške48, bet ir mielų smulkmenų – amerikietiškų saldainių sergančiai
dukrai, kavos ir kojinių žmonai. Tą žiemą į JAV išvyksta Railos ir
dar keletas Greimo pažįstamų lietuvių šeimų. Jis pats prisipažįsta
iš neįvardinto „geradario” gavęs „šipkartą“ su apmokėta kelione visiems trims”49 ir belaukiąs tik vizos, kuri, esą, turėtų būti išduota
1949 m. sausį. Pavargęs nuo buitinių rūpesčių dėl šeimos išlaikymo, Greimas svajoja apie galimybę „ramiai sau dirbti visą dieną”
– Paryžiuje tuo metu normalių darbo sąlygų jis neturi. Labiausiai
viliotų galimybė dėstyti senąsias prancūzų ir provansalų kalbas,
istorinę fonetiką, kaip prisipažįsta Baliui, pridėdamas laiške savo
curriculum vitae. Dėl garsiausių Prancūzijos profesorių rekomendacijų Greimas jau susitaręs, JAV pusėje tikisi Jurgio Baltrušaičio50
užtarimo. Nors būta nemažai vilčių gauti vietą Yale universitete,
konkretaus pasiūlymo Greimas nesulaukia.
1948 m. kovą Greimas užbaigia savo „didžiąją tezę”, o gegu45. Greimas Aisčiui, 1947 08 05, LLTI BR, F100-1263/10.
46. 1947 12 23, LLTI BR, F100-1263/13.
47. 1948 03 12, LLTI BR, F100-1263/14.
48. 1948 10 27, LLTI TS, JBl krsp 3(62) / GC sk.a.
49. Ten pat.
50. Poeto Jurgio Baltrušaičio sūnus (1903 – 1988). Doktoratą apsigynęs Sorbonoje, dėstė Niujorko, Yale, Harvardo universitetuose.
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žę – ir „mažąją”, jas apsigina metų pabaigoje – gruodžio 17 d.
„Mano gynimas praėjo be skausmų, greičiau su pagyrimais. Šioks
toks akmenėlis vistik nuo širdies nusirito.“ – 1949 01 17 d. rašo
Baliui. Nors 1948 10 27 laiške tam pačiam Baliui Greimas sakosi
ta proga apleidęs visas „politines” kovas, rezistenciniai reikalai ir
toliau išlieka jo akiratyje.52 Apsigynus mokslinį laipsnį, Greimui
palengvėja – jis gali pradėti ieškoti dėstytojo darbo. Tačiau Paryžiuje perspektyvos miglotos. Galiausiai visos aplinkybės susiklosto
taip, kad pirmasis rimtesnis ir ilgalaikis Greimui pasiūlytas darbas
jį nukreipia ne Ameriką, bet į Afriką.
51

Egiptas ir Turkija
1949 m. Greimas, vos apsigynęs disertaciją Sorbonoje, su šeima
išvyksta į Egiptą – Aleksandrijos universitete ima dėstyti istorinę kalbotyrą, o katalikiškoje mergaičių Dievo Motinos mokykloje
(Collège de la Mère de Dieu) – prancūzų kalbą ir literatūrą, įskaitant ir popamokinę veiklą: „pradedant nuo 40 val. į savaitę mergaičių pensionate ir baigus pareiga su šampanu globoti ir draugauti
su rektoriumi ir dekanu”.53 Tuo metu jis dar neįsivaizduoja, kad
Afrikoje teks užsibūti gerokai ilgiau negu planavo – pirminiu jo
įsivaizdavimu karjera Egipte neturėjo trukti ilgiau nei porą metų.54
Komentuodamas savo apsisprendimo priežastis, Greimas sako pirmiausia norįs „atstatyti sveikatas ir pairusius finansus, o paskui –
važiuoti kur toliau”.55 Planų iškeliauti į JAV tuo metu jis dar nėra
palaidojęs.
Planai planais, o Egipte Greimas galiausiai praleidžia ne dvejus
metus, o beveik dešimtmetį. Intelektualine, kultūrine prasme šio
laikotarpio nepavadinsi izoliacija – Aleksandrijoje anuomet rinkdavosi visas „filosofų klubas”56, kuriame buvo diskutuojama pačiomis
51. Pirmoji – „La mode en 1830. Essai de description du vocabulaire vestimentaire d’après les journaux de mode de l’époque” (“1830-ųjų mada.
Bandymas aprašyti aprangos žodyną pagal tuometinius mados žurnalus”). Antroji – “Quelques reflets de la vie sociale en 1830 dans le vocabulaire
des journaux de mode de l’époque’” (“Kai kurie socialinio 1830-ųjų gyvenimo atspindžiai anuometinių mados žurnalų žodyne”). Abi disertacijos
išspausdintos T. F. Brodeno parengtoje knygoje „Algirdas Julien Greimas, La mode en 1830”, Paris: Presses Universitaires de France, 2000.
52. 1947 m. LLKS suvažiavime Augsburge buvo keliamas klausimas dėl organizacijos uždarymo, po kurio sąjungoje įvyko skilimas tarp kairiojo
sparno narių, kuriems priklausė ir Greimas, ir tautininkiškos pakraipos žmonių. Kairieji buvo nusivylę LLKS, kuri, panašiai kaip ir VLIK, nebesiorientuoja, kas vyksta krašte ir tikrosios rezistencinės kovos vykdyti nebegali.
53. Greimas Šliogeriui, 1990 04 20, ASl/GC sk.a.
54. Greimas Baliui, 1950 02 22, LLTI TS, JBl krsp 7 (87) / GC sk.a.
55. Ten pat.
56. Greimas 1991, op. cit., p. 25.
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įvairiausiomis temomis: nuo 5-6 dešimtmetyje aktualaus marksizmo iki sociologinių, antropologinių, filosofinių klausimų. Čia jis
savo „mokytoju galvoti” vadina filosofą Charles Singeviną, bendrauja su Roland’u Barthesu, antropologu Jean Margot-Duclot ir
kitais prancūzų intelektualais: filosofais, psichologais, meno istorikais, literatūros kritikais, atranda Edmundo Husserlio ir Maurice’o
Merleau-Ponty filosofiją, Claude Lévi-Strausso, Marcelio Mausso,
André Malraux, Jacques Lacano, Georges Bachelardo ir daugelio
kitų tekstus. Visa tai Greimas pavadina „džiaugsminga atmosfera”,
„idėjų sąmyšiu”, kuris iš jo ir padarė „semiotiką, bandantį suprasti
kutūrą kaip visuotinį, homogenišką fenomeną”.57 Visgi savo dėmesio centre Greimui svarbu išlaikyti lingvistiką. Tad kaip mokslininkas jis mąsto ir dirba vienas – būtent Egipto laikotarpiu susiformuoja būsimosios „Struktūrinės semantikos”58 apmatai. Sugrįžus į
Prancūziją jie virs vienu pamatinių semiotikos disciplinos ir paties
Greimo mokslinės kūrybos darbų – jo mokinio Eric’o Landowskio
nuomone nesusijusių nei su jo gimtine, nei su jį priglaudusia šalimi,
bet peržengiančių sienas ir nepriklausančių nuo to, kas skiria kalbas ir kultūras.59 „Struktūrinė semantika” Greimui svarbi – vėliau,
1990 m. rašydamas laišką A. Šliogeriui, jis šmaikščiai prisimins
Nietzsche:
Jis, rodos, kadaise buvo davęs tokį patarimą (sau): jei sulaukęs 48 metų nebūsiu
nieko nuveikęs, nusišausiu (galima tai suredaguoti ir kaip maksimą). Aš stenėjau ir
stenėjau, ir vis man atrodė, kad aš turiu kažką pasauliui pasakyti, tik nežinojau,
ką. Ir va, 1965 [m.], suėjus 48 ½ metų, išstenėjau pagaliau Sémantique Structurale, kurios pagrindinė mintis, būtent, kad prasmė yra, tik kad nemokam apie ją
kalbėti.60

Interviu „Amerikos balsui” su Romu Sakadolskiu Greimas pasakoja teoretiku tapęs „iš būtinybės”: 1976-aisiais, žvelgdamas atgal
į Aleksandrijoje praleistus metus, juos įvertina kaip nevaisingus –
kaip lingvistui, leksikologui čia visgi trūko tiek bendraminčių, tiek
akademinių resursų: „<...> krašte, kur, deja, nuo seno bibliotekos
buvo sudegę, nuo Antikos laikų, ir kur filologui, kalbininkui ne57.
58.
59.
60.

Ten pat, p. 29.
A.J. Greimas, Sémantique structurale. Recherche de méthode, Paris: Larousse, 1966.
Eric Landowski, „Drugys Jano veidu” (pratarmė), in: A.J. Greimas, Struktūrinė semantika, Vilnius: Baltos lankos, 2005, p.13.
1990 08 29, ASl/GC sk.a.
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buvo jokių galimybių dirbti. Tai aš, kaip kalbininkas, galėjau dirbti tiktai savo pačio galvos instrumentais.”61 Kita vertus, tai buvo
brendimo metai, paskatinę gilintis į epistemologijos problematiką,
ir „Struktūrinę semantiką” Greimas pavadina „pirmuoju ir pagrindiniu savo veikalu” – tai jo vienatvės apmąstymų Egipte rezultatatas.62
1958–1962 m. Greimas pakaitom dėstė Turkijos universitetuose Stambule ir Ankaroje. Asmeninių laiškų iš šio laikotarpio išlikę
nedaug. Tačiau gyvendamas musulmoniškuose kraštuose Greimas
nemažai reiškėsi kaip eseistas – geras pluoštas publikacijų jau anksčiau buvo išspausdinta viešų laiškų forma, pradedant „Laiškais iš
Afrikos”63, o persikėlus į Turkiją – „Vienybėje”, „Metmenyse” ir
kitoje išeivijos spaudoje skelbtuose „Laiškuose iš Turkijos”. Juose
Greimas pasisako tiek literatūrinėmis, tiek politinėmis temomis:
pasakoja apie šalies kultūrą, istoriją, gyvenseną, jos politinį režimą,
, komentuoja studentų protestus, iš to darydamas „lietuviškas” išvadas lietuviams: kaip pats suvokia laisvės, demokratijos, tautiškumo
sąvokas. Vėliau „Dirvoje” jis turės ir specialią rubriką „Laiškai iš
Paryžiaus”. Idėja rašyti viešus laiškus, Greimui, esą, kilusi 1958 m.,
kai „Vienybėje” viena jo korespondentė paskelbė laiško ištraukas,
kuriame jis dalinasi įspūdžiais apie Izmirą ir Stambulą – autorius
dėl to ne tik nesupyko, bet ir pats sau atrado naują komunikacijos
su lietuviais formą. „Knieti rašyti. Lietuviškai, saviesiems” – pirmajame (nepublikuotame) savo laiške iš Paryžiaus aiškina Greimas,
kartu užsimindamas ir apie tai, kad „delną kutena” kadaise turėtas,
ir, matyt, neišnaudotas rašytojo pašaukimas.64 Visgi viešo laiško
formatas Greimui nenaujas. Yra išlikęs dar 1945 m. datuojamas mašinraštis – laiškas „Minties” skaitytojams apie kultūrinį gyvenimą
Paryžiuje, o ir nemažai kitų, publikuotų ir nepublikuotų rašinių
Greimas retsykiais pavadindavo laiškais. Net ir rašydamas tekstus
plačiajai auditorijai Greimas mėgdavo susikurti tam tikrą „idealaus
skaitytojo” vaizdinį, kurį tapatindavo su konkrečiais žmonėmis.
Tokių jis, žinoma, turėjo ne vieną – pvz., Šliogeriui prisipažįsta:
„<…> rašiau į Baltas Avis, savo „apmąstymus” skirdamas tau. Mat,
61. A.J.Greimo pokalbis su Romu Sakadolskiu, Amerikos balsas, Čikaga 1976 m. Įrašas saugomas skaitmeniniame Greimo archyve A.J.Greimo
semiotikos ir literatūros teorijos centre.
62. Ten pat.
63. 1955-1956 m. publikuoti Čikagoje leidžiamo „Draugo” šeštadienio priede „Mokslas, menas, literatūra”.
64. VUB RS, F245-86.
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kai rašai, vis turi tam tikrą idealų adresatą, tikėdamas, kad jis supras. Toks man buvai Patsai”.65
Antrasis Greimo Paryžius
Netikėtai prailgusi Greimo kelionė „iš Paryžiaus į Paryžių” per
Egiptą ir Turkiją turėjo dar vieną tarpinę stotelę – jau Prancūzijoje,
Puatjė universitete, kur 1962 m. Greimas skiriamas prancūzų kalbotyros profesoriumi. Per daugiau negu dešimtmetį susiformuoja
savitas Greimo požiūris į reikšmės susidarymo ir pagavos problematiką, kaip teisėtai įsirašančią į lingvistikos tyrinėjimų lauką. Tad į
Paryžių Greimas grįžta kitoks, kaip ir Paryžius jį sutinka jau kitaip.
Jei iš pradžių sunku buvo rasti net kampą galvai priglausti, tai dabar situacija gerokai pasikeitusi: „<...>Iš tiesų gi, jeigu taip galima
pasakyti, tai aš save atnešiau Paryžiui, o ne Paryžius man atnešė ką
nors”, - vėliau rašys laiške Šliogeriui.66 Paryžius Greimui – unikalus
miestas, „gal vienintelis pasaulyje, kuriame žmogus gali palyginti
gerai jaustis būdamas vienas”.67 Rodos, kaip tik šis buvimas vienam
ir galėjimas būti vienam vertė jį nuolat aktualizuoti, sau pačiam aiškintis savo santykį su Lietuva. Semiotikoje bet kokio veiksmo presupozicija yra stoka; taip pačiam Greimui nenumaldomas Lietuvos
stygius ir galėjo tapti akstinu rašyti lietuviams ir skaityti juos, kurti mokslinius ir Lietuvos ateities projektus, organizuoti kultūrines
iniciatyvas, kurios viena ar kita forma šiandien vis dar gyvuoja.68
Nepublikuotoje intelektualinėje autobiografijoje Greimas įvardija, kad didžioji jo sąmoningo gyvenimo problema – tai patikimos
verčių sistemos paieškos: „Vienintelė absoliučiai prasminga verčių
sistema paremta Dievu. Pasaulis be Dievo – tragiškai žmogiškas.
Visos religinės ir socialinės moralės tik dalinai pagrįstos žmogiškuoju solidarumu: didžiąja dalimi – tai individo išprievartavimas,
vienos kurios socialinės klasės pavergimo, vienu žodžiu – prievartos
moralės”.69 Savąja verčių sistema Greimas bent jau iš pradžių laikė
mokslą, kuris leidžia konstruoti „išmintimi pagrįstą gyvenimą” 70
65. 1991 08 21, ASl/GC sk.a.
66. 1990 04 20, GC sk.a.
67. Straipsnio rankraštis, VUB RS, F245-86.
68. A.J. Greimo semiotikos ir literatūros terijos centras Vilniaus universitete, kasmetinė „Baltų lankų” stovykla Druskininkuose, daugiau nei 20
metų leistas „Baltų lankų” žurnalas.
69. „Intelektualinės autobiografijos bandymas”, 1960 m. VUB RS, F-245-121.
70. Ten pat.
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ir leidžia argumentuotai laužyti siaurus politinio, religinio ar bet
kokio kitokio užsiangažavimo rėmus. Bet vėlyvojoje jo epistolikoje, ypač Kašubienei skirtuose laiškuose, aiškėja, kad mokslas negali apglėbti visko, kas egzistenciškai rūpi: „Pabandysiu reziumuoti.
Penkiolika metų tikėjau į Tėvynę, ar tik maniau, kad tikėjau? Ir
kitus įtikinėjau. Trisdešimt metų tikėjau į Mokslą, į mokslo reikalingumą ir naudingumą žmonijai. Ir kitus įtikinėjau. Kas iš tų
burbulų liko? Tėvynė eina savo keliu, o mokslas – velniop”.71
Bet iki tokių išvadų dar toli. Septintasis ir aštuntasis XX a.
dešimtmečiai – Greimo semiotikos projekto įsibėgėjimo metas; jo
židiniu tampa Paryžiaus Aukštųjų visuomenės mokslų mokykla
(École des Hautes Etudes en Sciences Sociales). Čia Greimas vadovauja Semiolingvistinių tyrimų grupei ir specialiam seminarui,
kurio pagrindu formavosi Paryžiaus semiotikos mokykla. 1976 m.
Greimas svarbiausius semiotinės analizės ir teorijos principus suformuluoja viename garsiausių savo veikalų „Maupassant : La sémiotique du texte” 72 , 1979 m. su kolega Josephu Courtésu išleidžia
semiotikos terminų žodyną.73
Šiek tiek anksčiau, bet jau būdamas pripažintas autoritetas akademiniame pasaulyje, epistolinę pažintį Greimas užmezga su Tomu
Venclova, kuriam parašė pats, iš kolegų išgirdęs atsiliepimų apie jį,
kaip vienintelį Lietuvoje turintį panašių mokslinių interesų semiotikos srityje. 1966-aisiais, kai Venclova dar dirba Vilniuje, Greimas
jam pasiunčia keletą naujausių mokslinių veikalų semiologijos ir
bendrosios lingvistikos klausimais. Venclova nelieka skolingas – jis
Greimams nusiunčia savo tėvo Antano Venclovos knygą, Lietuvoje
leidžiamų žurnalų („Kibernetikos” ir „Kultūros barų”) numerius.
Išlikusi judviejų korespondencija leidžia suprasti, kad mokslinis
bendradarbiavimas tęsėsi, temoms vis siaurėjant ir diskutuojant
konkrečiais moksliniais klausimais. Venclova semiotikos tyrinėjimais Lietuvoje užsiima ne vienas – Vilniaus universitete jis buvo
subūręs nereguliariai veikusį „semiotikos būrelį”, kurio atsiradimą
Greimas labai sveikina ir palaiko.74 Venclovą Greimas tikina verti71. Greimas, Kašubienė 2008, op. cit, p. 80.
72. Paris, Seuil.
73. Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette.
74. „Būrelyje” Venclova pristatydavo Tartu semiotikų veikalus – į jo veiklą buvo įsitraukę Saulius Žukas, Antanas Masionis, Krescencijus Stoškus,
Kęstutis Nastopka.
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nąs ir kaip poetą, prašo siųsti daugiau savo raštų ne tik semiotinėmis temomis.75 Atrodo, kad 1971 m. rudenį Greimui viešint Vilniuje jiedu buvo susitikę ir gyvai – vėlesni laiškai jau pasirašomi ne tik
asmeniškai, bet ir perduodant linkėjimus visai Venclovų šeimai. Be
kita ko, Greimo manymu, jo „asaba” sovietinėje Lietuvoje nebuvo
pageidaujama ir dėl 1972 m. apie Venclovą rašyto straipsnio, kuris
buvo prisimenamas dar ilgai. Tai „Metmenyse” publikuotas tekstas
„Tomo Venclovos beveik beprasmė poezija”,76 kuriame Venclovą
Greimas gretina su H.Radausku ir A.Mackumi – jam pačiam turbūt svarbiausiais modernistinės pakraipos lietuvių poetais. Straipsnyje Greimas taikliai išryškina Venclovos eilėraščiuose iškylančią
žmogaus būseną – „atpratimą būti” ir juose „brazdžioniškai” pranašaujamą „artėjančią keršto valandą”, kas negalėjo neužkliūti sovietinės cenzūros organams. Nuo 1977-ųjų Greimo laiškai Venclovai jau keliauja į Ameriką. 1978 m. sveikindamas sėkmingą jo
bendradarbiavimą su JAV universitetais, Greimas atkreipia dėmesį
į kartų skirtumą: „Su pasitenkinimu konstatuojame, kad Jūs daug
geriau, negu mes kadaise, pasiruošęs priimti ir asimiliuoti Vakarų
Pasaulį”.77 Vėliau jų ryšiai kuriam laikui nutrūksta.
Tačiau Venclovą Greimas dar prisimins, 1991 m. organizuodamas tarptautinį kongresą Vilniuje „Kasdienybės estetika” (L‘esthétique de la vie quotidienne) – jį kviečia dalyvauti ir prisidėti
organizuojant. Greimo užmojai milžiniški: garbės komitete per
Venclovą norėtų prikalbinti dalyvauti – o gal net ir gyvai atvykti
– Nobelio premijos laureatus Czeslawą Miłoszą ir Josefą Brodskį,
svarsto apie galimybes pakviesti Vaclavą Havelą, Paulį Ricoeurą,
Emmanuelį Leviną, Umberto Eco, Milaną Kunderą. Šio didžiulio
renginio tikslus jis kelia dvejopus: viena vertus, Greimas siekia ir
tiki, kad Vilnių galima paversti tarptautinių konferencijų centru,
kuriame galėtų susikryžiuoti Rytų ir Vakarų Europos intelektualų
– ne tik semiotikų, bet ir rašytojų, filosofų, sociologų – keliai. O
problematikos požiūriu jis siekia lūžio – perėjimo iš „pamokslinės
moralės” prie estetinės, kaip „gyvenimo pagerinimo”, „gėrio ieškojimo kasdieniniame gyvenime” 78 – tai atitinka ir jo mokslinės
75.
76.
77.
78.

1971 05 19, LLTI BR, F5-2922.
Metmenys, 1972, Nr. 23, p.9-17.
1948 04 12, LLTI BR, F5-2922.
b.m. 05 22, LLTI BR, F5-2922.
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galvosenos kelią: nuo leksikologijos per semantiką, semiotiką ir galiausiai link teksto hermeneutikos ir fenomenologijos; nuo matematinių struktūrų link jusliškumo. Paskutinis didelis Greimo projektas Lietuvai dar kartą įrodo, kad savo amžinojo motto veikti, o ne
vien apmąstyti, jis neketina išsižadėti. 1992 m. konferencija „Kasdienybės estetika” Vilniuje įvyko, tik jau be Greimo. Tais metais šia
proga įkurtas ir Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras,
iki šiol liekantis vienas svarbiausių Paryžiaus semiotikos židinių
Lietuvoje. Pirmaisiais centro vadovais tapo K.Nastopka ir Saulius
Žukas, šiuo metu jam vadovauja filosofas Arūnas Sverdiolas.
Su šiandien turbūt uoliausiu lietuvių semiotiku Kęstučiu Nastopka Greimas susipažįsta 1971 m. viešėdamas Vilniuje – jam Greimo darbai iki tol nebuvo žinomi, nors semiotikos temomis jau buvo
rašęs. Vėliau bendravimas palaikomas per laiškus: kaip ir Venclovai,
Nastopkai Greimas negaili patarimų, siunčia mokslines publikacijas, savo ruožtu mielai skaito mokslininko iš Lietuvos siunčiamą
periodiką ir jo paties rašomus tekstus, gauna žinių apie Lietuvoje
išleistus jo tekstų vertimus ir jų vertinimus. 1991 m. Nastopka ir
Žukas atvyksta į Prancūziją, kur Ekso an Provans (Aix-en-Provence) vasaros mokykloje mokosi prancūzų kalbos, vėliau, tarpininkaujant Greimo mokinei Heidi Toelle, užmezgami šio universiteto
ryšiai su Vilniaus universitetu. Panašiai Greimo inicatyva „apženijami” dar du Prancūzijos ir Lietuvos universitetai – Limožo ir
anuometinis Vilniaus pedagoginis institutas. Nastopką Greimas ir
asmeniškai bando įtraukti į tarptautinių akademinių organizacijų
veiklą, o Lietuvoje suomių pavyzdžiu skatina steigti padalinį, kuris
galėtų tapti tarptautinių semiotikos asociacijų dalimi ir su jomis
bendradarbiauti. Šiuo požiūriu Greimas nemažai vilčių dėjo į Rolandą Pavilionį, kuris, kaip reikia suprasti iš laiškų, buvo žadėjęs
steigti Kalbų teorijos ir mokslų departamentą Filosofijos fakultete,
bet šie planai taip ir liko neįgyvendinti. Su Pavilioniu Greimas susirašinėja maždaug nuo 1978 m.79 – pirmiausia praktiniais reikalais
dėl knygų, kurias VU bibliotekai jis siunčia kas savaitę, o taip pat
ir dėl VU mokslininkų stažuočių organizavimo Prancūzijoje. Po
pirmojo savo vizito į Lietuvą Greimas apsikeičia keletu laiškų ir
79. Greičiausiai jiedu susipažino per pirmąjį Greimo vizitą Lietuvoje, tačiau duomenų apie anksčiau rašytus laiškus šiuo metu nesama.
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su anuometiniu VU rektoriumi Jonu Kubiliumi, kuriam lieka dėkingas už asmenišką globą: „Vilniaus universitetas prisirišo mane
galutinai”, - 1971 10 29 laiške Kubiliui rašo jis.80 Iš laiško atrodo,
kad anuomet rimtai svarstęs galimybes VU bent po semestrą išleisti
stažuotis dukterį Adą ir savo žentą. Pažintis su J. Kubiliumi tęsiasi
– bent jau literatūrinių mainų forma.
O Paryžiuje Greimas vis daugiau laiko skiria lietuvių mitologijos studijoms. Šiame darbe jis įžvelgia gerokai ambicingesnę misiją nei kiti anuometiniai lietuvių etnokultūros tyrėjai – jam tai
ne tik kultūros archeologija, ne tik archyvavimas, bet ir specifinės
bendruomenės ideologijos, atsakančios į esminius žmogaus būties
klausimus, paieškos. Lietuviškosios mitologijos rekonstrukcija Greimui svarbi dėl to, kad būtent su tuo jis sieja galimybę atgaivinti, į
dienos šviesą iškelti senąją lietuviškąją pasaulėjautą. Bandydamas
prakalbinti senąsias lietuvių dievybes, Greimas žvelgia į priekį ir
įsivaizduoja, kad senovinė Lietuvos kultūra gali tapti naujo požiūrio į Lietuvos valstybę, jos istoriją ir suverenumą pagrindu, dvasinio
atgimimo akstinu. Įdomi detalė – 1977 m. jis „išrašo” atestaciją
„kolegei latvei” – J. Balio pas jį nukreiptai būsimajai Latvijos prezidentei Vairai Vykei – Freibergai81. Pats tuo metu rašo apie Aušrinę
ir Laimą – šiuose tyrinėjimuose atsinaujina epistolinė komunikacija
su J.Baliu, nors pastarasis ne visur su Greimu sutinka. Priežastis
greičiausiai ta, kad jiedu atstovauja skirtingoms „mokykloms”, kurios turi skirtingą logiką ir skirtingus metodologinius pagrindimus.
Tuo metu Greimas jau suformulavęs naratyvinės gramatikos pagrindus, tačiau Balio įtikinėti nesiekia. Kaip semiotikas, apmąstydamas universaliąsias tekstų organizacijos formas, Greimas bando
formuluoti „tarptautinės pasakų gramatikos” pagrindus, drauge išryškindamas, kokie jų elementai yra specifiškai lietuviški.
Su kitu kalbininku, Lietuvoje dirbusiu Jonu Kabelka, pažintis
Greimą sieja nuo Rygiškių Jono gimnazijos laikų. Nors laiškuose
aptariama nemažai lingvistinių klausimų, Kabelka Greimui – pirmiausia senas draugas, su kuriuo susirašinėja apie paprastus, kasdienius reikalus. 1974 m. iš Paryžiaus jis su žmona išsikrausto į La
80. VUB RS, F130-1606.
81. Jos disertacijoje „The Devil in Latvian Folktales: An Analysis of Character in Relation to Plot“ įrašyta ir dedikacija Greimui.
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Chausée , bet „dvaras”, kaip jis rašo, tuščias, nes dukra Ada jau
ištekėjusi, gyvena atskirai. Kompaniją Greimams palaiko jų „lietuviški” šunys Margis („Kadangi lietuviškai į jį kreipiamės, su garsiai
skambančiu „rrr“, tai kaimynai negali ištarti. Fonetinė praktika: jisai pavirto Mal’guès.”)83, vėliau Rudis, tapęs vienu iš itin reikšmingų asmeninio Greimo gyvenimo subjektų, kurio likimo paralelės su
jo paties gyvenimu subtiliai – literatūriškai ir semiotiškai – išryškės laiškuose A. Kašubienei: „Rudi, tarp mūsų kalbant, prisipažinsiu, kad tave mylėjau, kodėl tave mylėjau: tavo žvilgsnis, nežiūrint
linksmos uodegos, priminė man liūdnas mano tėvo akis. Visi mes
tos pačios šunų rasės”.84
82

1982 m. rugpjūčio pabaigoje Greimas netenka savo Onutės – ją
„Intelektualinės biografijos bandyme” jis pamini kaip pirmąją tarp
tų asmenų, kurie jo galvojimo raidai yra padarę didžiausią įtaką:
„Moterų reikšmė nepaprasta: jos, o ne vyrai, gali nuspręsti, kas gyvenime svarbu ir kas ne, kas dora ir nedora, kuo verta ar neverta
užsiimti. Ta prasme vyras yra savo žmonos vaikas”.85 Po metų laiške pusseserei Irenai tikina ne tik gyvenąs, bet ir gyvenimu bandąs
domėtis, tačiau jo žvilgsnis, bent jau iš pradžių, visvien krypsta
atgalios: „Domiuosi praeitimi: štai vaikštau po savo kambarius ir
neapsižiūrėjau, kaip ėmiau niūniuoti: „Tu mik, o sapne tau drugeliai sapnuosis“, eilėraštį, kurį kadais mėgo Onutė”.86 O ir kasdieniškuose reikaluose Greimui turėjo būti nelengva – žmona buvo
visų jo reikalų tvarkytoja, jo „vadybininkė”: „Ji organizavo Greimui
visą jo gyvenimą: buvo jam ir šoferis, nes jis nevairavo, tik būdavo
nuvežtas kur reikia, ir parvežtas, tvarkė visą jo korespondenciją,
spausdindavo mašinėle jo darbus”, – pasakoja kurį laiką jų namuose gyvenusi Greimo gimnazijos laikų draugo dukra Živilė Šlekytė–
Stanton87. Virtuvėje, pasak jos, Greimas nešeimininkaudavęs – tik
kavą virdavęs, užtat Ona Greimienė buvusi puiki šeimininkė, vakarienėms sukviesdavusi ir pagal etiketą vaišindavusi gausių svečių. Tad nestebina faktas, kad laiške pusseserei Irenai Būtėnienei
82. Sodyba 122 km nuo Paryžiaus esančioje gyvenvietėje Condé-sur-Huisne, kuri, pasak Greimų namuose viešėdavusios Ž.Šlekytės – Stanton,
jiems labai priminė Lietuvą. Greimai įsigijo ne gyvenamąjį namą, o tvartą, kurio autentišku įrengimu labai rūpinęsi – O. Greimienė važinėjusi po
apylinkes, pirkusi akmenis, plyteles iš sugriuvusių namų.
83. J. Kabelkos f., VUB RS, F226-31.
84. Greimas, Kašubienė 2008, op. cit., p. 132.
85. Greimas 1991, op.cit., p. 28.
86. 1983 12 03, ER-38812.
87. „Ką sakė Greimo tyla” (Živilę Šlekytę – Stanton kalbina Jūratė Levina), in: Baltos lankos Nr.33, Vilnius, 2010, p. 177.
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jis užsimena, jog duktė suradusi „tarnaitę” lenkę.88 1982 kovo 28
d. laiške J.Kubiliui Greimas praneša ruošiąs testamentą, kuriame
dukterį Adą įpareigoja visą savo biblioteką perduoti Vilniaus universitetui.89 1984 m. gavęs kvietimą vėl apsilankyti su paskaitomis
Vilniuje, Greimas turi atsisakyti dėl sunkios sveikatos būklės. 1983
gruodžio 2 d. laiške šeimos bičiulei, literatūrologei Irenai Kostkevičiūtei Greimas dalijasi autentiškai išgyventos klinikinės mirties
patirtimi:
Ta proga galiu pasakyti, kad „prisikėlimo iš numirusių“ procedūra yra įdomi
ir pamokinanti. Kaip neseniai rašiau vienam draugui bedieviui, sužinojau, kas
yra siela ir kur jinai randasi: tai toks lyg tai vatinis gumulas, kabantis aukštai virš
tavo lovos, bet kuriame kampe, ir žiūrintis į tave, kurio kūnas guli lovoje atskirai
išmėtytų organų, nesudarančių visumos, formoje (Perskaičiau po to André Malraux,
kuris turėjo panašią patirtį; beveik tas pats, jis tik vadina tą „daiktą” sąmone.)
Keista vistik, kad siela ne dvasinė, o materialinė, kad jinai egzistuoja erdvėje (o tai
materialumo ženklas).90

Ši patirtis Greimui įsirėžia ilgam – vėliau laiške Kašubienei
jis prie to sugrįš: užsimindamas apie tai, jog matęs televizijos laidą apie „žmones, kurie numiršta ir vėl atsigauna, ir pasakoja, ką
matė”, jis sako, kad jo paties išgyvenimai buvę panašūs: „sąmonės
atsiskyrimas nuo kūno; tamsa tunelyje ir muzika; šviesios angos
pasirodymas tunelio gale – šviesa!; išėjus – spalvų harmonija, pagaliau: formų pasirodymas <...> Užtai nieko blogo nesakyk apie mirtį
– tai tas pat kaip gyvenimas”.91 Tiesa, tuo metu Greimas viliasi,
kad sunkumai laikini, ir į Lietuvą atvykti tikisi 1985-86 m., tačiau
šių planų įgyvendinti netenka. Nors tais metais jis lankėsi skaityti
paskaitų Kanadoje, nuo kelionės į Lietuvą susilaiko: „Keli ženklai:
didesniais atstumais vaikščioti nesiryžtu, taigi, prietelių Vilniuje,
kurie beveik visi gyvena 5e aukšte be lifto, aplankyti negalėčiau –
plaučiai prasti. Galvoju: ar dėl vienos kitos paskaitos verta važiuoti,
gal užbaigdamas kitą knygą apie lietuvių dievus, daugiau naudos
padaryčiau. Bendrai paėmus, atrodo kartais, kad aš tėvynei daugiau daviau, negu ji man. Ir japonų, kinų ir korėjiečių kalbomis
88.
89.
90.
91.

1983 12 03, ER-38812.
VUB RS, F130-1606.
VUB RS, F301-306.
Greimas, Kašubienė 2008, op.cit., p. 49-50.
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mano knygos greičiau pasirodys, negu lietuviškai” , – regis, lietuviams Lietuvoje tuo metu Greimas jaučiasi ne itin reikalingas, tuo
metu Amerikoje susidomėjimas Paryžiaus semiotika kaip tik auga.
Kartu jis priduria: „Kaime ilsiuosi ir dūmoju, ką daryti iš savo gyvenimo. Bandysiu ką nors parašyti, lengvesnio, gražesnio”.93 Tuo
metu jis planuoja pusę laiko leisti Paryžiuje, kur tebeturi nedidelį
butelį, pusę – La Chausée. Nuo spalio jau išėjęs į pensiją, bet toliau
išlaiko biurą Paryžiuje ir sekretorę, tęsia savo seminarą.
92

R. Pavilionis iš prancūzų kalbos imasi versti mokslinių Greimo
tekstų pluoštą – 1987-aisiais derinamos detalės dėl terminologijos,
pratarmės94. Greimui tai svarbu: „Kaip matau, Jūs mane mylite ir
gerbiate, gerbsite: dėkoju. Šiokia tokia paguoda, kai jauti, kad tuo
pačiu gali ir savo žmonėms šiuo tuo būti naudingas”.95 Ruošdamas
Pavilioniui iškvietimą į Prancūziją, Greimas kreipiasi ir asmeniškais reikalais: sužinojęs, kad jaunasis Šarūnas Pavilionis – teisininkas, prašo pagelbėti, persiunčiant seseriai į Lietuvą pinigų, nes, esą,
jau metus nepavykstą to padaryti. Greimas piktinasi dėl sovietinės
sistemos nelankstumo: „Teisę pasiųsti turiu — sergančiai seseriai
pinigų reikia. Sovietų Sąjungai dolerių reikia. Tai kur šuva pakastas? Ar negalėtų Šarūnas pasiteirauti toje Inter-Jur-kom komisijoje,
ką aš turiu daryti? Ar rašyti laišką į Literaturnaja Gazieta? O gal
pasiskųsti Gorbatchevui? Juk čia kažkokie biurokratijos išmislai”.96
Nors ir apsiskelbęs pensininku, Greimas apsukų nemažina:
skaito paskaitas Amerikos ir Europos universitetuose (Los Angeles,
Lisabona, Londonas, Bolonija, Lionas), jo semiotikos terminų žodynas jau išverstas į 6 kalbas, į anglų kalbą baigiamas versti Maupassant’as ir „Apie dievus ir žmones”. Tuo metu jis parašo savo paskutinįjį esė rinkinį „Apie netobulumą”, su Jacques Fontanille dirba
ties stambiu veikalu „Pasijų semiotika”, kuriame nagrinėja jausminį
diskurso lygmenį, vadovauja rengiamam tritomiui „Įvadas į semiotiką”, su „jauna ir gražia dama”97 Teresa Keane ruošia XV-XVI a.
prancūzų kalbos žodyną, „Metmenyse” per du numerius publikuoja „Intelektualinės autobiografijos bandymą”, neskaičiuojant smul92.
93.
94.
95.
96.
97.

Greimas Pavilioniui, 1986 m. gruodis, VUB RS, F290-706.
Ten pat.
Semiotika. Darbų rinktinė, Vilnius: Mintis, 1989. Vertėjas ir sudarytojas Rolandas Pavilionis, redaktorius – Bronys Savukynas.
1987 01 19, VUB RS, F290-706.
Ten pat.
Ten pat.
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kesnių darbų – pratarmių įvairiems leidiniams, interviu.
Tais pačiais 1987-aisiais Greimas vėl ima svarstyti planą „pamatyti dar kartą tėvų žemę”,98 norėtų susieti kelionę su „Semiotikos”
tekstų vertimo pasirodymu Lietuvoje. Bet „Semiotika” Lietuvoje
išleidžiama tik 1989 m. – Greimas vėl dėkoja Pavilioniui už įdėtas
pastangas: „<...> man, tiesą pasakius, tai simboliškame plane gana
svarbu: tai tiesiog pirštu parodomas, materiališkas daiktas, įrodymas, kad aš savo kraštui grąžinu savo skolą. Ir tu man padėjai tai
įvykdyti”.99 Pratarmėje šiam leidimui Greimas viliasi, o kartu ir
šiek tiek abejoja: ar jo keliami bendražmogiško visuotinumo siekiantys klausimai gali įsirašyti į lietuviškuosius gyvenimo prasmės
ieškojimo kelius? „Ar galima drauge būti ir lietuviu, ir žmogumi,
sirgti ir Lietuva, ir žmonija?” – klausia jis.100 Galbūt šiandien tokie
klausimai skamba gana keistai ir net šiek tiek trikdo, tačiau jie gana
vaizdžiai nusako anuometinį Greimo santykį su Lietuva. Praėjusio
amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Prancūzijoje jau beveik pusę
šimtmečio gyvenančiam Greimui Lietuva atrodo tolima, pasikeitusi ir sunkiai „beišskaitoma”. Jaučiasi privaląs grąžinti skolą, tačiau
nėra įsitikinęs, ar toji skola galės būti priimta, ar semiotika, kaip
universalus mokslinis mąstymo būdas, Lietuvos kontekste gali būti
adekvačiai įvertinta ir suprasta.

Laiškai dviem kryptimis
Jei daliai lietuvių emigrantų, ypač Amerikoje, sovietmečiu buvo
kilę dvejonių, ar įmanomas ryšys, ir jei taip – tai koks – su Lietuvoje likusiais tautiečiais, Greimas šiuo klausimu turėjo itin tvirtą
poziciją. Iš 6–7 dešimtmečiais skelbtų publikacijų matyti, kad Lietuvą jis laiko atskira „kultūrine divizija”, kuri, nors formaliai ir pavaldi Maskvai, bet gebanti gyvuoti daugmaž autonominiu režimu.
„Gal tai ir nepatiks jums, mieli skaitytojai, bet prisipažinsiu, kad
kiekvieną kartą mane juokas ima, kai jūs ten Amerikoje kalbate – ir
iš širdies, ir iš pilnų plaučių – apie bendradarbiavimą ar apie nebendradarbiavimą su Lietuva”, – 1963 m. rašo „Dirvoje”101. Klausimas
jam atrodo juokingas, nes galimybės nebendradarbiauti lietuviui
98. 1987 08 27, VUB RS, F290-706.
99. 1989 12 12, VUB RS, F290-706.
100. Greimas 1989, op. cit., p. 5.
101. Apie bendradarbiavimą su Lietuva, in: Dirva, Laiškai iš Paryžiaus”, 1963, Nr. 19-4.
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su lietuviu jis apskritai nesvarsto, pirmiausia iškeldamas būtinybę
vienam kitą suprasti, o jei tai pavyksta – bandyti padėti. Sovietinę
santvarką Greimas matė kaip primestą iš šalies, galvojo, kad sovietiniai funkcionieriai iki galo nepasitikėjo net didžiausiais Lietuvos komunistais. Lankydamasis Lietuvoje jis prisipažįsta girdėjęs
šnabždėjimų į ausį dėl savo seno bičiulio A. Churgino bendradarbiavimo su KGB. Nepaisant to, vėliau jis ir viešai, ir, pvz., laiškuose Šliogeriui, kartojo, kad tebūnie jis ir „svolačius”, bet pirmiausia
– draugas, su kuriuo jungia bendros vertybės, ir kurį pirmiausia
vertino kaip kultūros veikėją ir gerą poetą.102 Churgino patriotizmui įrodyti Greimui pakako jo tarnystės lietuvių kalbai ir tautai,
„atvedant” į mokyklų suolus pasaulio kultūrą: Dantę, Cervantes’ą,
Shakespeare’ą ir kitus.
Šeimyniniai ryšiai Greimus sieja su Lietuvoje likusia pussesere
Irena Oškinaite-Blyniene Būtėniene ir jos vyru literatūros kritiku,
vienu iš Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos redaktorių Juliumi Būtėnu, nors jam ir nejaučia ypatingų simpatijų – laiške Railai
įrašo į „neigiamų tipų” galeriją.103 Su jais nuo 1958-ųjų Greimai
susirašinėja nuolat, ne tik apie šeimyninius, bet ir apskritai lietuviškus reikalus; į Irenos laiškus Greimas net tvirtina atsakąs „be
eilės”.104 „Aštresnių” politinių temų, suprantama, vengiama – pvz.,
1959 m. balandžio 20 d. laiške Greimas mini, kad politikavimas
jam išvis neberūpįs. Veikiausiai tai nėra vien atsargumas dėl sovietinės cenzūros – šeštajame dešimtmetyje lietuvių emigraciją išties
buvo apėmęs sąstingis ir nusivylimas lietuviška vadavimo akcija105.
Sunku pasakyti, kiek ir ką Greimas žinojo apie tai, kas vyko Lietuvoje stalinistinio režimo metais, bet Chruščiovo asmenyje jis jau
bando įželgti šiokių tokių žmogiškų bruožų. „Aš tikiu į sovietų
valdžios taikos ir atlydžio politiką, suprantu, kad ji tik pamažu gali
būti vykdoma”, - laiške Irenai rašo jis.106 Tuo metu Greimas dar
įsitikinęs, kad bet kuriuo atveju „bent jau numirti tai tikrai į tėviškę sugrįšim”,107 bet, atsiliepdamas į Irenos raginimus pasvarstyti
apie dėstymą Vilniaus universitete, mano, kad „dar per anksti šią
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Savo poetinius bandymus A. Churginas siųsdavo savo laiškuose Greimui.
1981 m. gegužė, VDU LII F.19.
1991 11 30, ER-38815.
Daiva Dapkutė, Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė, Vilnius: Vaga, 2002, p. 112.
1959 04 20, ER-38796.
Ten pat.
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problemą kelti”, nes toks sprendimas negarantuotų galimybės kasmet bent keliems mėnesiams grįžti į Paryžių ir naudotis prancūzų kalbotyros šaltiniais.108 O saviškiams jis bando padėti bent jau
siunčiamomis knygomis: „Apsidžiaugėme patyrę, kad pirmutinis
knygų parinkimas jums patiko. Nesinorėjo iš karto prancūziškais
šovinistais pasirodyti, tai už tai ir keletą vertimų pridėjome. Sakykite, kokie autoriai jums pageidautini, ko dar pasiskaityti norėtute:
pasiųsime”.109 Ketinimų išvykti į JAV Greimas nebepuoselėja:
Labai maloni staigmena buvo jūsų pasiūlymas kur nors susitikti. Deja, šiais
metais jau nebesirengiame važiuoti. Reikėjo, mat, mums pasirinkti: ar automobilį
pirkti, ar atostogas sau užsifundyti. Dideliais kapitalistais, kaip matote, dar nepasidarėme. Amerikoje tiesa, žmonės greičiau įsikuria, bet mes, pasirinkdami Prancūziją ir dvasines vertybes, nuo vilčių praturtėti atsisakėme.110

Antrąkart Lietuvoje Greimas su paskaitomis lankėsi 1979 m.
gegužę. Jo apsilankymus Lietuvoje reflektuojančių laiškų išlikę
nedaug: 1981 m. gegeužę laiške Railai jis daugiausia komentuoja
atskiras personalijas, užsimena apie apsilankymą „kiaulių fermoje
pas tokį pensininką-kolkozininką Adomą, turintį savo muziejų, ir
dabar dar skulptuojantį šventuosius ir kt rūpintojėlius. Jis parodė
buvusiuose tvartuose savo dvi mašinas: viena – kasdienė, o kita
– šventadieniui, į bažnyčią....”, išsako nuomonę apie samizdatą ir
galiausiai apie bendrą vaizdą, kurį jam paliko tuometinė Lietuva:
Išskyrus aiškiai „neigiamus“ tipus, visi, atrodo, iki tam tikro laipsnio, „dori“
lietuviai, tik susirūpinę atspėti, ko Maskva nori, ar Maskva užpyks, ar bus patenkinta. <...> Norint suprasti tenykštį karjerizmą, norą išsilaikyti savo vietoje ir iš
to susidariusį konservatizmą, reikia turėti galvoje, kad kiekvienas žmogus, išėjęs į
pensiją ar netekęs užimto posto, automatiškai pasidaro mažiau negu donelaitiškas
„niekas“. (Bendra visiems 120 r. pensija) <...>. Užtat ir laikosi visi už vietų ir su
jomis surištų privilegijų. Kitaip sakant, ne baimė yra dabar dominuojantis faktorius, o užsikabinimas už privilegijų, kažkokio „moindre mal“ ieškojimas ir nuo
atsakomybės bėgimas. <...> Kiekvienas parašytas straipsnis ar novelė turi pereiti
mažiausiai per kokias keturias komisijas111.
108.
109.
110.
111.

Ten pat.
Kol kas tiksliau nedatuotas 1960 m. laiškas iš Turkijos, ER-38797.
Ten pat.
1981 gegužė, VDU LII F.19.
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Tiesa, laiške B.Railai P.S. Greimas prisipažįsta, kad jaučiasi vienišas – tas jausmas neapleido ir Lietuvoje: „Ir Lietuvoje jaučiausi
svetimas, tarp svetimų112” . Laiško K. Nastopkai tonas kur kas šiltesnis: vakarienė su cepelinais privačioje kompanijoje jam palikusi
puikų įspūdį, ypač Juozas Aputis su „savo labai moderniška povyza” – Nastopkos namuose jis sakosi pasijutęs „savų žmonių kompanijoje, su tuo pačiu backgroundu” 113.
Iš JAV gyvenusių lietuvių, be savo senų draugų, Greimas susirašinėja ir su kitais mokslininkais ir intelektualais. Pvz., literatūrologei Violetai Kelertienei 1976-1982 m. rašytuose laiškuose daugiausia aptariami praktiniai reikalai dėl publikacijų ir mokslinio
bendradarbiavimo, Greimas konsultuoja jos rašomos disertacijos ir
tolesnių projektų klausimais. Tiesa, bendradarbiauti Mariaus Katiliškio tema ir parengti tekstą rinkiniui „Išėjęs negrįžti” Greimas
kategoriškai atsisako: „nepažįstu jo prozos, bet ir esu įsitikinęs,
kad, jei ir pažinčiau, jinai man nepatiktų. Dar vis netikiu į lietuvišką, o ypač kaimišką – prozą: ji gali išbujoti, tik miesčionijai
susikūrus...”114 Taigi nagrinėti Katiliškio kūrybą semiotišku žvilgsniu Greimas neturi motyvacijos, o užsiimti literatūros kritika net ir
neketina, laikydamas šį žanrą impresionistiniu, nemoksliniu. Savo
požiūrį Greimas Kelertienei komentuoja ir plačiau: suprantama,
kad metodas, kurį galėtume vadinti moksliniu, humanitariniuose moksluose negali garantuoti vienodo rezultato, nepriklausančio
nuo interpretuojančiojo asmenybės; intuicijos vaidmuo išlieka svarbus. Tačiau savo semiotinio metodo ypatybe Greimas laikė būtent
„išskaitymų” skaičių – jei, pvz., Rolandui Barthesui jis atrodė begalinis, tai Greimo semiotikoje rišlių, pagrįstų interpretacijų skaičius
– ne didesnis negu 5-6. Antra vertus, kiekvienoje skirtingoje sociokultūrinėje aplinkoje tos pačios abstrakčios kategorijos gali įgyti
visiškai skirtingas reikšmes, ir tai, kas vienur vertinama pozityviai,
kitoje aplinkoje gali tapti visiškai nepriimtinu reiškiniu. Dėl panašių priežasčių Greimas atsisako bendradarbiauti ir su kita išeivijos
žvaigžde – Antanu Vaičiulaičiu, kuris į jį kreipiasi, kviesdamas pa112. 1991 08 30, VDU LII F.19.
113. 1991 08 01, KN/GC Sk. a.
114. 1981 11 10, AKdb.

Varpai 2017 (36)

46

rengti straipsnį apie Kristijoną Donelaitį, nes struktūralizmo principai, kurių pagrindu formavosi Paryžiaus semiotikos mokykla, ir
lyginamosios literatūros teorijos metodai siūlo išties skirtingą prieigą prie teksto.

Link Nepriklausomybės ir po jos
1988–1991 m. po ilgesnės pertraukos atsinaujina Greimo epistolinis dialogas su senu rezistencijos laikų bendražygiu Vytautu
Abraičiu. Išlaikydami tradiciją, korespondentai vis dar kreipiasi vienas į kitą slapyvardžiais Pieškė (Greimas) ir Lola (Abraitis).
Jų laiškų leitmotyvu tampa Lietuvos įvykiai ir politiniame lauke
iškilusios figūros: Vytautas Landsbergis, Darius Kuolys (tuometinis švietimo ministras), kuriuos Greimas vertina labai palankiai.
Laiškuose matosi, kad tautos vienijimo idėjos Greimas neatsisako
ir prabėgus dešimtmečiams, iš esmės pasikeitus aplinkybėms. Savo
pastangas kreipdamas į Lietuvos „sueuropietinimą” jis vėl užsimena apie siekį suvesti „į krūvą” savo pavienius pažįstamus, draugus,
kuriems, pasak jo, stinga tarpusavio pasitikėjimo, nes vieni – buvę
„komunistai“, kiti – katalikai, vieni filosofai, o kiti – literatai”.115 Iš
nepasitikėjimo, jo nuomone, ir kyla negebėjimas veikti kaip „ekipai”, nes „kiekvienas save laiko „genijumi”, apie ką jis užsimena
laiške B.Railai.116 Greimui atrodo, kad Lietuvos inteligentų tarpe
tvyro apatija – laiške Abraičiui jis mini, kad tai jam patvirtinęs ir
V.Landsbergis, su kuriuo buvo susitikęs Paryžiuje.117 Jo paties „judėjimo laisvė” tuo metu jau smarkiai ribota, todėl Lietuvoje ką nors
veikti gali tik per keliolika „dorų žmonių”. Greimas visur pabrėžia,
kad Lietuvą vėl pastatyti ant kojų galima tik konkrečiais darbais,
o ne politikavimu. Save ir savo bendražygius jis laiko „paskutiniais
mohikanais”, kurie vieninteliai dar gali pasakyti „teisybę”.118 Atrodo, kad jis negalėjo iki galo suprasti „dainuojančios revoliucijos”,
nes tuometinio lietuvių pasipriešinimo Sovietams jis nelaikė tikrąja rezistencija. Tikroji, jo nuomone, ir veikė tik išeivijoje, „veidu į
Lietuvą”, ir būtent šią „rezistencijos dvasią” reikią kokiu nors būdu
į Lietuvą „permesti”, nes krašto lietuviai jam atrodo lyg ir pasime115.
116.
117.
118.

1991 10 19, ABR VUB RS, F245-165.
1991 08 30, VDU LII F.19.
1991 10 19, VUB RS, F245-165.
Greimas Railai, b.m., 09 25, VDU LII F.19.
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tę.

119

1990-aisiais Greimo „gaspadoje” vieši filmuotojų grupė iš Lietuvos, kurianti apie jį dokumentinį filmą. Iš laiškų matome, kad
pačiam filmo herojui tai keistas įvykis, jis pats nelabai žino, kaip į
tai reaguoti – gana sutrikęs jaučiasi ir dėl filmavimų rezultato. Iš
laiško I. Būtėnienei galima suprasti, kad filmu jis nėra patenkintas:
„Tavo nuomonė patvirtina tai, ko bijojau. Mano draugai vilniečiai
– Šliogeris, Nastopka – tokios pat nuomonės, gal dar žiauresnės
negu tu. Turėjau įspūdį, kad mokosi, kad turi pretenzijų <...> Mano
nuomonė: filmo sukimo metu, maniau, kad galiu būti naudingas,
o dabar...”120
Greimo santykis su įvykiais Lietuvoje, paskelbus Nepriklausomybę, ambivalentiškas: viena vertus, jo požiūriu nepriklausomybė privalo būti bekompromisinė, be „lito ir paso” apie jokią nepriklausomybę negalima nė kalbėti: „Su Lozoraičiu sj. prieš 40 m.
galutinai išsiaiškinome valstybingumo sąvoką ir nuo to aš niekad
nepajudėjau”, – laiške V. Abraičiui rašo jis121 . Kita vertus, Greimui baisu pagalvoti, kokia gali būti nepriklausomybės kaina – jei ji
„atominė”122… Jo nuomone, pirmiesiems į Europos šalis atvykstantiems Lietuvos atstovams tiesiog trūksta tiek politinės, tiek vidinės
kultūros: „Su savo pažiūromis jaučiuosi kaip koks urvinis žmogus,
netinkąs gyvenimui, rodytinas zoologijos sode.” – laiške I.Būtėnienei rašo jis.123
Iškart po Nepriklausomybės Greimas sulaukia nemažai kvietimų atvykti į Lietuvą įvairiomis progomis: 1991 m. sausio 7 d.
Juras Požėla praneša, kad 1990 m. gruodžio 29 d. Greimas išrinktas Lietuvos Mokslų Akademijos užsienio nariu ir kviečia dalyvauti
MA įkūrimo 50-mečio minėjimo renginyje, 1991 m. vasario 20 d.
Algirdas Gaižutis atsiunčia kvietimą į baltų mitologijai skirtą konferenciją. Deja, šių kvietimų priimti jis nebegali. Tiesa, Vilniuje
Greimas turi savo „atstovą visais kultūros reikalais, tikrą „įgaliotinį”124 – S. Žuką, per kurį, nors ir netiesiogiai, dalyvauja „kultūros
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Ten pat.
1991 11 30, ER-38815.
1988 07 26, VUB RS, F245-165.
Ten pat.
1991 11 30, ER-38815.
Greimas Būtėnienei, 1991 12 04, ER-38816.
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klubo” veikloje. Ragindamas į jį įtraukti filosofus, literatus, semiotikus (A.Šliogerį, K.Nastopką, B. Savukyną), Greimas kryptingai
judina „Baltų lankų” projektą, kuris padėtų įrašyti Lietuvą į Europos kultūros kontekstą. Žurnalui ragina rašyti ir savo seną pažįstamą B.Railą: „Tai ir rašau tau su paslėpta užpakaline mintimi: „Ar
neparašytum jam kartas nuo karto, prisimindamas mūsų „gražius“
akimirkų laikus? Ką nors šmaikštaus, trumpo, apie tai, kas pasaulyje kultūriniai svarbu. – Matai: bandau atkurti ir aš „ekipos dvasią” <...>”125, į projektą siekia įtraukti Amerikos lietuvius – Kostą
Ostrauską, Joną Meką, Henriką Žemelį, Vytautą Kavolį (pastarasis
tampa vienu iš pirmojo „Baltų lankų” numerio redakcijos narių).
Iš laiškų matyti, kad Greimas žavisi Druskininkais, kuriuose
„įsiviešpatavo jaunų poetų savivaldybė” – laiške Railai išdėsto ir
savo viziją, kuri, kaip ir daugelis kitų jo projektų Lietuvai, siejasi su
gana plačiais užmojais: „Aš bandau judinti ir padaryti menininkų
ir šiaip kilnios širdies žmonių miestelį su festivaliais, koliokvijumais
ir pan.”.126 Šliogeriui taip pat mini, kad Druskininkai, jo įsivaizdavimu, galėtų tapti kultūrinių tarptautinių renginių vieta.127 Tai
Greimui regisi kaip erdvė, kurioje galėtų sugrįžę susiburti ir jo seni
draugai, „praleisti ramios senatvės”.128 Tokiu pasiūlymu jis pradeda
ir 1991 m. spalio 1 d. laišką Prancūzijoje gyvenusiam skulptoriui
Antanui Mončiui: „<...>gal tau ir atrodys nerimtas mano pasiūlymas: aš bandau prikalbinti žmones, kurie norėtų grįžti į Lietuvą,
įsikurti Druskininkuose. Klimatas labai geras, savivaldybę ten užgrobė poetų gauja. Vienas iš jų – Platelis – šiuo metu paskirtas
Kultūros ministeriu. Ten nusipirko ūkį mūsų – tavo draugas Jonynas. Man ten pasiūlė duoti namuką... Esu įsitikinęs, kad ir tau ten
sudarytų pakenčiamas sąlygas gyvenimui ir darbui. Ką tu apie tai
manai?”129

Laiškas kaip veidrodis
Išlikę Greimo laiškai jų autorių atskleidžia ne kaip siaurame
akademinės problematikos rate užsidariusį mokslininką, bet kaip
125. 1990 10 25, VDU LII F.19.
126. 1991 08 30, VDU LII F.19.
127. 1989 m. liepa, ASl/GC sk.a.
128. Greimas Railai, 1991 08 30, VDU LII F.19.
129. GC sk. a.
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politiką, ekonomistą, literatūros kritiką, mitologijos tyrinėtoją.
Nors 1991 m. kalbėdamas su filmavimo grupe iš Lietuvos Greimas
bando procentais nusakyti, kiek jame esama lietuvio, kiek prancūzo, susidaro įspūdis, kad lietuviškasis ir prancūziškasis Greimo pasauliai – tai du paraleliniai gyvenimai: „[Kai] svečius turiu lietuvius
– žinau, kad su jais vienaip reikia elgtis, o su prancūzais – kitaip.
Dabar jums pasakoju kaip lietuvis, bet po pusvalandžio pereisiu į
prancūzų kalbą ir su prancūzais kalbėsiu kaip prancūzas. Ir, kiek
galima, nesumaišysiu tų dviejų [plotmių]”.130 Moksliniai Greimo
tekstai parašyti prancūzų kalba, kaip mokslininkas jis mąstė prancūziškai. Tuo metu asmeniniai laiškai ir kiti lietuvių kalba rašyti
tekstai leido Greimui reflektuoti ir drauge gyventi, patirti lietuvio
gyvenimą.
Vienas iš Greimo seminaro dalyvių, prancūzų semiotikas, psichoanalitikas Ivan’as Darrault-Harris prisiminė, kad apie 1990-uosius Greimas jam buvo užsiminęs apie savo bandymą rašyti dienoraštį, kuris pasibaigė „visiška nesėkme”. Dar įdomiau, tuomet
jis kurį laiką rašė netgi savo šuns Rudžio dienoraštį – ir vėl nieko
gero131. Greimui būtinas atsakas ir patvirtinimas iš šalies – prasmės
ir sąveikos santykis, pasak jo mokinio Eric’o Landowskio, „yra būtinas ir konstituojantis”.132 Čia susiduriame su judesiu, kurį galima
pavadinti priešingu visai Vakarietiško mąstymo tradicijai: užuot
suvokus raštą kaip išvestinį šnekos priedą, Greimo laiškuose kaip
tik raštas tampa pirminiu prasmės generavimo šaltiniu. Ypač laiškuose A. Kašubienei ryškėja, kad laiške jo egzistencija „pilnesnė” ir
„autentiškesnė” negu šnekoje. Skirtingai nuo „Apie netobulumą”
aprašomos esthesis, kurioje jusliškumo komponentas – būtinas ir
konstituojantis, Greimo asmeninė esthesis – „laiškinė”, įtarpinta
patirtis133:
Tavo P.S. kitais žodžiais, man atrodo, aiškina tą patį maždaug dalyką, tai,
ką aš „moksliškai“ vadinu fiducie, pasitikėjimo-tikėjimo jausmą, kuris padaro, kad
130. Citata iš filmo „Greimas”. Čia jis sako esąs „beveik 90 proc. prancūzas ir 90, gal šiek tiek mažiau – 80 proc. lietuvis” – tai ne pasidalijimas, o
veikiau sudvigubėjimas. Filme Greimas taip pat kalba, kad „kiekvienas europietis turi dvi tėvynes: jeigu prarastų savąją, dar lieka Prancūzija.”
131. Iš 2015 m. balandžio 22 d. Ivan’o Darrault-Harris elektroninio laiško darbo autorei. Greičiausiai tai buvo 1989-ieji, nes 132. „Rudis mirė pusė
septynių, Viešpaties metais 1990, karvelio mėn. 11 dieną.” (Greimas Kašubienei, op. cit., p. 132).
132. Landowski, Eric, „Sociosemiotika”, Vilnius: Baltos lankos Nr. 29, 2008, p. 181.
133. Per Rousseau tekstus Jacques’as Derrida pademonstruoja, „kad subjekto tapatybė sau, esatis sau yra neįmanoma, nes subjektui nepakanka
žinoti, kad jis yra, jam reikia žinoti, koks jis yra, t.y., ko jis yra vertas, kokia yra jo būties reikšmė. Būčiai reikia jos priedo – reikšmės, vertės, kuri
kartu tampa ir pakaitalu. “, „<...>šitaip paaukojamas aš esu arba esu čia ir dabar, teikiant pirmenybę tam, koks aš esu arba tam, ko esu vertas”.
(Keršytė, Nijolė, „Kitas Tame pačiame ar priešais Tą patį (J.Derrida ir E.Levinas)”, Athena: filosofijos studijos, 2008, Nr. 4, p. 78).
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žmonės vienas kitą supranta be žodžių, per tam tikrą „buvimo kartu“ išjautimą.
Tai, žinoma, nesąmonė, bet aš maždaug taip įsivaizduoju dangų, kurio nėra: tą
savotišką „šilumą“ – vienintelį įrodymą, kad aš esu, kad pasaulis yra. Tai mano
esthesis – laukimas ir nostalgija – 134

Rašydamas Kašubienei Greimas bando užčiuopti savo egzistencinės situacijos kontūrus. Kvestionuodamas savo, kaip subjekto,
statusą, Greimas įtvirtina aiškią perskyrą tarp „savęs” ir laiškuose veikiančio sakytojo: „Kai aš rašau, kas kalba? Ar aš? Koks aš?
Ar „aš“ – tuščia vieta, kurią vieną po kitos užima įvairios rolės“.135
„Įžangoje [į laiško semiotiką]” Greimas pabrėžia laiškų, kaip ieškojimo plotmės, unikalumą – būtent laiškai, o ne dienoraštis, ir
Aleksandros figūra tampa Greimo savirefleksijos įrankiais, padedančiais ieškoti „savo” prasmės ir pačiam sau atspindėti „tai, kas turėjo būti, ko nebuvo ir ko nebus” – tai prarastosios, nostalgiškosios,
lietuviškosios vertės, „per dešimtmečių tiltą” skiriančios jį tiek nuo
prarastosios tėviškės, tiek nuo jo korespondentės. Tai ieškojimas be
jokios konkrečios užduoties, be objekto.
Galbūt todėl Greimui priimtinesnis būdas apčiuopti save patį
– ne klausiant „Kas aš esu?”, o „Kuo aš tikiu? Ką darau?” Pasak
Greimo biografo Thomas’o F. Brodeno, ant savo naktinio stalelio
Greimas net ir keliaudamas laikė Baudelaire’o „Piktybės gėlių” tomelį. O savo laiškus lietuviams jis vadino popierinėmis gėlėmis –
taip vieną savo eilėraščių pavadino A. Churginas. Rašydamas jo
nekrologą Greimas suformulavo tai, kas greičiausiai tinka ir jam
pačiam: „Jis nekentė kvailų banalybių, mėgo tiesą ir, kas dar pavojingiau, mėgo sakyti tiesą, o tai jau niekas nedovanoja. Jo sakomos
tiesos, žinoma, buvo ne tos, kurias policija patikrina, o popierinės
tiesos, surandamos istorijos archyvuose ir enciklopedijose. Jo gėlės
– taip jis pavadino kadaise vieną iš savo eilėraščių – buvo Popierinės
Gėlės, o ne Blogio Gėlės, kaip Baudelaire.” Bet jos gali būti tikros,
nors ir popierinės. Su sąlyga, kad tai, kas kalbama, yra kalbama
pačiam sau atsakius į klausimą „dėl ko verta” gyventi: „Kaip vėliau
Albert Camus jį savaip atkartojo: kodėl žmogus nenusižudo? Visa
kita yra melas”.136 Atsakius į šį klausimą loginė tąsa būtų veiksmas
134. Greimas, Kašubienė 2008, op. cit., p. 17.
135. Ten pat, p. 85.
136. Neskelbtas „Intelektualinės autobiografijos bandymas”, op.cit.
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– štai ir Greimo „logikos” paaiškinimas klasikine prasme: „Idėjos,
jeigu jomis tikima, turi būti vykdomos – tai man atrodė aksioma”137. Svarbu ir tai, kad Greimas nėra revoliucionierius–utopistas,
jo idėjų realizavimas veiksmu privalo būti lokalizuotas:
Normalu, kad žmogui, ieškančiam įtikinančios verčių sistemos, tikinčiam, kad
šios vertės turi nedelsiant būti realizuojamos akcija, kad jam reikia susirasti sau
akcijos lauką. Normalu, kad šis laukas jam atrodo esanti jo žemė, jo kraštas, jo
žmonės. <...> Lietuva man atrodė ne kaip konkreti, vargstanti, dirbanti, besidžiaugianti tauta, bet kaip abstraktus kultūros konceptas, kurio realizavimas turi būti
kiekvieno lietuvio tikslas.

(Auto)biografijų rašymą, kai dvasios reikalai ir intymūs išgyvenimai aiškinami ieškant sąryšio su intelektinės veiklos siekiais
ir rezultatais, Greimas atmeta ne tik kaip nepatikimą, bet net melagingą: „Vien tik žmogaus meilių ir nusivylimų, ambicijų ir nesėkmių aprašymas – ir priežastingumo ryšio su minčių raida ieškojimas – sudarytų atskirą planą, kuriame imtų bujoti ir klestėti
melo – melo sau pačiam ir kitiems – „išpūstos“ gėlės” . „Tikra”,
patikima gyvenimo rekonstrukcija iš esmės neįmanoma, geriausiu
atveju – tai „istoriniais duomenimis pagrindžiamas” gyvenimo įvykių atpasakojimas, blogiausiu – angažuotas falšas. Belieka pripažinti, kad šiandien gyvuoja – ir turi teisę gyvuoti – daugybė skirtingų
Greimo gyvenimo istorijų: publikuotų ir nepublikuotų, kuriančių
daugiabriaunę mozaiką, kuriai turbūt ir nelemta įgyti galutinio pavidalo, kol Greimo vardas dar kam nors kažką reiškia.

137. Ten pat.
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VIRGINIJA BABONAITĖ-PAPLAUSKIENĖ

„Meilė susideda iš
vienos sielos dviejuose
kūnuose“
Aristotelis

Įstabia meile buvo apdovanotas poetas, žurnalistas, redaktorius
Kazys Bradūnas (1917–2009). Pasklaidę jo gyvenimo knygos lapus,
stebimės ypatingu kūrybingumu, turtingumu, derlingumu. Kur
tos stulbinančios sėkmės paslaptis? Poetas laiške būsimajai žmonai Kazimierai Podolskytei (1918–2012) taip atsako: „Mūsų meilė
man virsta tikrąja personifikacija to, kas niekada nesibaigia. Argi
yra didesnė laimė dviem širdim jausti, kad jas palytėjo ne trumpas
pavasario sapnas, bet amžinybės pirštai? Mudu tylime ir klausome.
O jų paliestos širdys, jokiam muzikui neprieinami instrumentai,
skamba niekur nerašytų, dangiškų melodijų aidais. O skambink,
Amžinybe, - žemės vaikai Tavęs klausosi... Sunku man, Kazyt, ir
besuvokti mano gyvenimo be Tavęs. Kur aš būčiau? Kas aš būčiau?
Kaip būčiau?“
Daugiau nei 60 metų, nuo universiteto suolo Vilniuje, tęsėsi
laimės valandos. Universitete likimo laumės pradėjo austi jų bendro
gyvenimo drobę. Abu suvalkiečiai: jis gimęs Kiršuose, ji – KeturVarpai 2017 (36)
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Literatūrinei „Varpų“ valandai su Kaziu Bradūnu pasibaigus. Iš kairės: poetas Eugenijus
Matuzevičius, jauniausias Lietuvoje knygos autorius Mindaugas Peleckis, „Varpų“ vyriausiasis
redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius, Kazys ir Kazimiera Bradūnai su anūke, Bradūnų sūnus
Jurgis, „Amerikos balso“ korespondentas, Bradūnų dukra dr. Elena Aglinskienė. Šiauliai, 1990 m.
rugsėjo 6 d.

valakiuose (keliasdešimt kilometrų nuo draugo gimtinės), susitiko
Vilniuje, kuris tapo jų svajonių, romantiškos meilės lopšiu. Lankė
tas pačias paskaitas, klausė tų pačių profesorių. Ypač suartino prof.
Vinco Mykolaičio-Putino seminarai. Prisimindamas tas dienas K.
Bradūnas pasakojo: „Apie tą seminarą: ilgas stalas būdavo per visą
kambarį. Susėsdavom aplink, gale – Putinas. Skaitydavom savo
darbus, diskutuodavom. Aš vienoj pusėj stalo, o tokia Kazimiera
sėdėdavo kitoj pusėj, netoli Putino. Tai vis susimirksėdavom.“1 K.
Bradūno studijų draugas – žemaitis Paulius Jurkus tapo piršliu ir
„dėl drąsos“ kartu vykdavo pas Kazimierą į Antakalnį. Čia juos dosniai vaišino blynais, keptais krosnyje, cepelinais. Nuomojamame
butelyje sugužėdavo ir daugiau jaunimo: diskutuodavo, skaitydavo kūrybą, nagrinėjo literatūros kūrinius, dainuodavo. Studentiška
Kazio ir Kazimieros draugystė peraugo į romantišką meilę. K. Podolskytė išsaugojo jai rašytus būsimo vyro laiškus. Juose atsiveria
jaunų žmonių vertybiniai kriterijai, svaiginantis troškimas gyventi,
kurti, mylėti. „Mylima Kazyt, <...> Žemės, laukų, paukščių ir viso
1. V. Sventickas. Kazys Bradūnas: „Tai aš devintam danguj! // Lietuvos žinios. 2007. 02. 10.
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aš dar niekad taip nemylėjau, kaip dabar. Man išrodo, kad šiemet
man gamtoje paaiškėjo visos paslaptys, ko anksčiau aš nemačiau ir
negalėjau nejausti. Rodos, aš supratau kiekvieno paukščio giesmę,
rodos, pats esu vasaros nakties alsavimas sode.“2
Abiem puikiai sekėsi studijos, godžiai mokėsi, daug skaitė, atsakingai ruošėsi seminarams. Lankė teatrus, filharmonijos salėje
klausėsi koncertų, mėgo keliauti Antakalnio šlaitais, klaidžioti siauromis sostinės senamiesčio gatvelėmis. K. Bradūno pomėgiu virtęs
retų knygų medžiojimas antikvariatuose užkrėtė ir bendramokslę.
Apsilankęs Pribačio svetimų kalbų knygyne arba antikvariate tuojau pat laišku informuodavo apie laimikius. „Geroką dalį dienos
pratupėjau bibliotekoj. Paskui pasiknisau poroj antikvariatų. Šį tą
vertingesnio nusipirkau. Tris puikiai iliustruotas knygutes meno
problemomis.“3
Vasaros ir žiemos atostogas dažniausiai praleisdavo tėviškėse.
Susisiekdavo su drauge laiškais, dviračiu atmindavo į Podolskių sodybą arba susitikdavo per atlaidus Vilkaviškio Katedroje, Alvite.
Susopdavo širdį, kai užgriuvę ūkio darbai nepalikdavo laisvos valandėlės pasimatymams: „Mylima Kazyt, šiandien įsikibau į pagrindinį sodų genėjimą. <...> Pažiūrėjau kaip laikosi įskiepytos Keturvalakių rožės, įlindau į savo palėpę ir rašau.“4 Kai kurie laiškai buvo
rašomi degant žibalinei lempai. Poilsio akimirką mintys skriejo link
mylimosios: „Mylima Kazyte, aš jaučiu čia pat šalia savęs tai, kas tik
šitokiais vasaros sekmadienių vidudieniais vaikščioja nokstančiais
laukais, ilsisi kalnuotų debesų šešėliuos ir kalba tolimo griaustinio
dundėjime. Aš jaučiu Dievybę. Aš nežinau, kas tada many darosi?
Negalėčiau pasakyti, ar ten džiaugsmas, ar ilgesys, ar meilė? Nežinau. Tik jaučiu tada ir tai, kuo neužmirštamomis valandomis mano
sielą atgaivina Tavo mylinti širdis, kad girdžiu, ką buvo man pasakoję didieji melodijų ir poezijos genijai, matau, ką nuo mano akių
buvo uždengus kasdienybės migla – saulėtą, džiaugsmingą kūdikio
sapną.5
Laiškuose būsimajai žmonai išdėsto savo požiūrį į kūrybą: „Į rašančio darbą žiūriu rimtai <...> Parašytas žodis, posmas ar apysaka,
novelė nėra ir negali būt lyginami su paprastu laikraščio skelbimu
2.
3.
4.
5.

Iš K. Bradūno laiško K. Podolskytei. Vilnius, 1942. 07. 03.
Iš K. Bradūno laiško K. Podolskytei, Vilnius, 1942. 09. 17.
Iš K. Bradūno laiško K. Podolskytei. Kiršai, 1942.VII.
Iš K. Bradūno laiško K. Podolskytei. Kiršai, 1942.VIII.9.
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Lietuvos rašytojų sąjungos klube Kazimiera ir Kazys Bradūnai sveikina tik ką literatūrinės „Varpų“
premijos laureatu tituluotą Sigitą Gedą. 1995 m. balandžio 21 d.

ar reklama“.
Tvirtai įsikibusio į žemės darbus ūkininko širdyje spurdėjo romantiška siela, mintyse pynėsi lyriški posmai. Ypač kūrybinga buvo
1942-ųjų vasara: „Paskutinėm dienom ėmiau truputį daugiau rašinėti. O rašosi, išrodo neblogiausiai. Žadu pačiai prisistatyti su
visu glėbiu. Bandau išgriebti ką nors iš giliau. Bet žinai, Kazyt, kad
patys brangiausi perlai guli ir pačiame giliausiame jūros dugne. Ir
prisimink, ar iš geografijos, ar iš gamtos mokslų, koks sunkus perlų
žvejo darbas. Panašiai ir poezijoj – vienadienes, vandens paviršiaus
lelijas nuskinti yra lengva, bet iškelti iš gelmių perlus – kančia.“6
K. Bradūnas kartu su Kazimiera kūrė bendro gyvenimo viziją,
trokšdami pabėgti toli nuo triukšmingų miestų – gamtos prieglobstin. Nes tik tokioje aplinkoje galima mėgautis Dievo sukurtais stebuklais. Abu mokėjo džiaugtis paprastais dalykais, atrasdami laimę
gyvenimo smulkmenose. Tyros sielos mokėjo džiaugtis pražydusia
gėle, paukščio giesme, tekančia saule. Vienintelis noras, kad „ir toliau mūsų akys palieka tokios aiškiaregės ir mudu mokėsime gyvenimą pereiti niekam nieko nepavydėdami ir nieko neapsunkindami.“ Abu mėgo skaityti knygas, atradę kerinčius tekstus, tuojau ir
6. Iš K. Bradūno laiško Kazytei. Kiršai, 1942.VII.15.
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„Varpų“ ir Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų vakarui Šiauliuose pasibaigus.
Iš kairės: Valentina ir Valentinas Sventickai, Kazys ir Kazimiera Bradūnai, Leonas Peleckis-Kaktavičius, Gražina ir Sigitas Gedos, Virginija Kochanskytė, Violeta Kamilė ir Vytautas Martinkai.
1995 m. birželio 22 d.

dalindavosi: „Vakar, bevartydamas Axel Munte, radau vieną vietelę
(...).“7
K. Podolskytė, geroji mūza, inspiravo draugą kurti, patarinėjo,
vertino eilėraščius. K. Bradūnas prasitaria viename laiške: „Kodėl
aš nevažiavau namo? Galėčiau atsakyti labai trumpai – dėl to, kad
Tave myliu. Bet būsiu dar atviresnis. Aš visą vasarą tave, Kazyte,
išnaudojau sau. Aš rašiau „pavasario dainas“, aš dabar noriu tuos
motyvus praplėst, pagilint. Aš turėjau būti su Tavimi. Jei ne – aš
būčiau nieko, absoliučiai nieko neparašęs. Aš buvau viską užmiršęs.
Aš nieko nemačiau, aš nieku kitu negyvenau. Tu man davei, imu
tikėti mano draugų nuomone, mano gražiausius posmus.“8
Likimo skirta jaunų žmonių meilė skleidėsi įstabiais žiedais.
1943 m., per šv. Kazimierą, Vilniuje K. Bradūnas pasipiršo savo
mylimajai, sužieduotuves palaimino kunigas A. Lipniūnas Aušros
Vartuose, o santuokos sakramentą priėmė Vilkaviškio Katedroje
rugsėjo 25 d. Kas gali būti gražesnio už šiuos tyros meilės įkvėptus
žodžius: „Mano sielą atgaivina tavo mylinti širdis“.
7. Iš K. Bradūno laiško Kazimierai. Kiršai, 1942.VII.3.
8. Iš K. Bradūno laiško K. Podolskytei. Kiršai, 1942.VIII.23.
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Lietuvos rašytojų sąjungos klube apie „Varpų“ pradžią atsiminimais dalijasi Kazys Bradūnas. Poeto kairėje sėdi Julius Būtėnas, Vladas Vyšniūnas, Silvija Peleckienė. Antroje eilėje – Kazimiera
Bradūnienė ir profesorius Rimvydas Šilbajoris. 1997 m. balandžio 24 d.

Chaotiški istoriniai perversmai sujaukė svajones apie ramų gyvenimą gamtos prieglobstyje. 1944 m. sovietų okupantų išstumti iš gimtosios žemės, iškeliavo į nežinią. Vokietijoje, Miunchene
abu įsitraukė į leidybinius darbus: K. Bradūnas redagavo žurnalą
Aidai, Kazimiera surinkinėjo tekstus, taisė korektūras. Amerikoje
išmintingai tvarkė namų ūkį, augino vaikus, rūpinosi buitimi. Per
daugiau nei šešiasdešimt bendro gyvenimo metų ilgesniam laikui
nė nebuvo išsiskyrę, tik keletą kartų. Abiem tai buvo sunkios, ilgesingos valandos: „Aplamai jau taip esu Tavęs ir vaikų pasiilgęs, kad
bet koks rimtesnis darbas nesiseka. Žmogus tampi beveik ligonis.
Jeigu dar vienas mėnuo šitokio gyvenimo, vargu ar beišlaikyčiau.
Šventa tiesa Šventam Rašte pasakyta, kad negera žmogui būti vienam. Naktimis nuolat Jus sapnuoju, o dienomis dažnai taip be tikslo iš kampo į kampą namuose ir pravaikščioju, nes visi darbai taip
ir krinta iš rankų, ir reikia labai prisiversti. Susikaupti ir ką nors
rimtesnio veikti.“9
Nuo studijų laikų iki gyvenimo pabaigos K. Bradūnas neįsivaizdavo savo gyvenimo be Kazimieros – draugės, mūzos, mylimosios,
9. Iš K. Bradūno laiško Kazimierai. Čikaga, 1962.
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„Varpų“ vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius vilniškiuose Bradūnų namuose. 1998
m. sausio 17 d.

patarėjos, literatūros kritikės. Dėkinga širdimi K. Bradūnas rinkinį
Pėdos arimuos (1944) dedikavo žmonai: „Mano žemės augintinei
mylimai žmonai Kazimierai“. Kazimiera mintinai mokėjo beveik
visus vyro parašytus eilėraščius. „Ji ir buvo paskui pati pirmoji
mano vos tik parašytų eilėraščių kritikė. O linksmiau kalbant –
tokia kritikė, kuri nė apie vieną mano eilėraštį nepasakė „prastas“.
Kategorijos buvo tik tokios: „geras“ ir „šiaip sau“. Ir aš puikiai žinojau, ką reiškia tas „šiaip sau“. O kad neiškentęs vieną kitą tų „šiaip
sau“ eilėraščių į savo rinkinius vis tiek įspraudžiau, tai tik šiandien
gailiuosi“.10
K. Bradūnas paliko ryškius pėdsakus Lietuvos literatūros ir kultūros istorijoje. Apdovanotas redaktoriaus ir poeto talentais, nujautė kur ir kada berti grūdą, duosiantį gausų derlių. Jo stambiausi
redaktoriaus darbai: žurnalas Aidai, antologija Žemė, žurnalas Literatūros lankai, jaunųjų kūrėjų almanachas Keturi, Vytauto Mačernio knyga Poezija (1961), Lietuvių Poezija III (1971). Parengtos
ir suredaguotos studijinės knygos: Lietuvių literatūra svetur. 19451968 (1968), Egzodo lietuvių literatūra. 1945-1990 (1990). Pastarąją redagavo kartu su Rimvydu Šilbajoriu. K. Bradūno poetinis
palikimas stebėtinai gausus – Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje
10. K. Bradūnas. Keli lemtingi susitikimai su poezija ir žmonėmis. Egzodo rašytojai. Autobiografijos. Vilnius, 1994; p. 178.
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išleista septyniolika knygų, dvi rinktinės, parengtos ir išleistos viso
kūrybinio palikimo dvi stambios knygos.
K. Bradūnas įžengė į lietuvių literatūrą kartu su tokiais talentingais kūrėjais kaip Bronius Krivickas, Mamertas Indriliūnas, Vytautas Mačernis, Henrikas Nagys, Alfonsas Nyka-Niliūnas. Istorinių
pervartų metais B. Krivickas ir M. Indriliūnas išėjo į mišką, pasirinkdami partizaninę kovą prieš okupantus. V. Mačernis buvo mirtinai pakirstas atsitiktinės sviedinio skeveldros. H. Nagys, A. Nyka-Niliūnas, K. Bradūnas, artėjančios sovietų okupacijos išblokšti
į Vakarus, persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. 1949 m. atvykęs
į Ameriką K. Bradūnas dirbo sunkius fizinius darbus, tačiau ištikimai plėtojo ir puoselėjo lietuvybę. Subūrė savo kartos menininkus
žemininkų grupėn, suredagavo ir 1951 m. išleido almanachą Žemė.
Juos visus vienijo meilė tėvynei, rašytam žodžiui. Literatūros kūriniui kėlė meno ir grožio vertybinius kriterijus. Ta pati grupė 19521959 m. leido literatūros ir meno žurnalą Literatūros lankai, kuriame didelė dalis straipsnių buvo skirta naujų knygų recenzijoms.
Beveik visos K. Bradūno knygos pelnė įvairias premijas. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, už nuopelnus kultūrai poetas buvo
apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio
ordinu, 1992 m. jam paskirta Nacionalinė kultūros ir meno premija, 2002 m. tapo Poezijos pavasario laureatu.
1992 m. sugrįžę į Lietuvą Bradūnai džiaugėsi nepriklausomybe,
gyveno savo svajonių mieste Vilniuje. Poetas parengė viso kūrybinio gyvenimo rinktinę Sutelktinė, tas dvi stambias knygas apvainikavo įrašu „Kazimierai“. Paskutinis abiejų darbas buvo K. Bradūno
mažos rinktinės šimto eilėraščių knyga. Jai parinko Kazimieros sugalvotą pavadinimą Paberti grūdai.
Neatsitiktinai almanacho skaitytojai šiandien turi progą prisiliesti prie pulsuojančių meile jaunų žmonių gyvenimo: K. Bradūnas
– pirmųjų „Varpų“ autorius.
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***

Kiršai, 1941 12 19
Kazyt,
Pas mane vėlus, ramus vakaras. Visi jau seniai miega. Ilgai varčiau istorinę lietuvių gramatiką, prociavojau prie Lietuvos istorijos,
bet radijui suskambėjus Štrauso valsais, viską užverčiau ir rašau...
Žinai, man dar vis nuolat prieš akis puiki mudviejų kelionė: tie
rūpesčiai išvykti iš Vilniaus, pasiutęs kratymas ligi Ukmergės, romantiška nakvynė Ukmergėje, šnekus aukštaitiškas bendrakeleivis
ligi Kauno, Kauno „vargai“, gražusis saulės tekėjimas jau tėviškės
lygumose...
Aš visada buvau aistringas kelionių ir nuotykių mėgėjas. Kelionės visada man duodavo ką nors naujo, mane atgaivindavo, jose visada aš dūšioje pailsėdavau. Gi pastaroji jų vainike žydi, kaip vienas
tyriausių žiedų.
Taip, tik šitokiomis valandomis aš dar gyvas ir gyvenu: rusenusi manyje ugnis plūstelia šviesia liepsna, o svajonės baltais angelais
lekia į nakties tamsą, bet vėl, vidurnakčio šešėlių išbaidytos, grįžta
atgal ir... miršta nudegę sparnus, toje pačioje ugnyje. Bet tada man jų
nė kiek negaila – šviesioji akimirka mano sieloj jau palikusi neišdildomą antspaudą. Šviesioji akimirka mane ramins ir guos, o kartais
gal bus ir tai, kas verčia vidurnaktį pabusti, užsidegti žvakę ir rašyti.
Et, tu pagalvoji, kaip sentimentaliai – jam taip visai netinka.
Gal ir tavo tiesa? Apskritai, daug kas man netinka, daug kam ir
aš netinku. Velnias žino, kas aš per žmogus! O norėčiau būti kaip ir
dauguma mirtingųjų: tolygus, ramus, sau ateitį užsitikrinęs pilietis.
Kartais gi vėl į tą viską spjauju ir pats nežinau, ko ieškoti. Kraštutinumai ant kraštutinumų: linksmumas ir pesimizmas, švelnumas ir
grubumas, meilė ir neapykanta ir t. t., ir t. t. Et, Kazyt, nesuprasi, kas aš per žmogus, juk aš ir pats savęs dar nesupratau ir, turbūt,
nesuprasiu. Greičiausiai baigsis taip, kaip su tais drugeliais – mano
svajonėmis. Ir jeigu jau sudegti, tai sudegti skaisčia, kaitria liepsna...
Dovanok – viskas tai buvo turbūt nežemiška (kvaila!). Tau belieka tik šypsotis. Ir, jei tiesa, kad besišypsantis žmonės yra laimingi
– juokis.
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Kazio Bradūno ir Kazimieros Podolskytės vestuvinė nuotrauka.
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Bet tikrai, reikėtų ką nors ir apie žemiškus reikalus. Gal apie kelią atgal? Liūdna tik parvažiavus, o jau galvoti apie naują kelionę.
Apie naują kelionę? Ir mane tas vėl vilioja ir džiugina.
Reikalas toks – jei pačiai ne per prasta ir patogumų ne per maža,
galėtume vėl šį tą iškombinuoti. Pavyzdžiui, aš kalbėjau su tais Pieno centro vyrukais. Jie kas antrą dieną važiuoja į Alvitą ir į Gižų
pieninę. Jie žadėjo visada mus Kaunan nuvežti. Galėtume sutarti
dieną, tu atvyktum prie Gižų, ir šiaip taip Vilnių pasiektume. Galėtume pasijudinti, kad ir sausio 8 d. (trečiadienį) ar 10 (pirmadienį)
ar pagaliau kurią kitą dieną. Kaip tau būtų patogiau? Aš manau,
kad išeis!
Žiburys jau pradeda gęsti. Žibalo ieškoti truputį tingiu. Reikės
baigti. Parašyk, Kazyt, kas pas Tave, kaip laikais, kokios nuotaikos?
Nepuikavok – parašyk.
Tebūna tau šviesios Šv. Kalėdos, tebūna „gerai pasnigę ir nugiedrėję po nakties.“

***
Kiršai, 1941 12
Ką aš dabar beveikiu? Gi skaitau Kareniną ir visokias Šalkauskio, Maceinos ir kitokias f ilosof ijas. Mat, renku bagažą diplominiam. Po kelių dienų, turbūt, ant jo užgulsiu. O energijos, energijos, nors kalnus lygink.
Gaila, kad Alvite neradau Savickio , o taip ir jis būtų baigtas.
Taisinėju senuosius ir rašau naujuosius Vilniaus sonetus . Gal pasimatant turėsiu šį tą naujo, jei tik pradėtas diplominis nelieps visa
kita užmiršti.
Et, Kazyte, pamatysi, kaip mudu Vilniuj dirbsim. Paimsim save
į rankas! Oi paimsim! Taip, kaip buvo ligi šiol – neturės būti! Reikės
ir meilės, ir darbo disciplinos! Taip!
Na, bet žinai, į Keturvalakius nubraukti visgi, manau, reiktų.
Tik dabar kada? Gal sekmadienį po N. Metų, gal per Tris karalius,
o gal per N. Metus? Bet, manau, dar prieš juos gausiu Tavo laišką.
Tavo pasiūlymas bus priimtinas. O sausio 10-tą mane tikino tikrai
bus tas literatūros vakaras. Šį sekmadienį jiems nebeišdegė.
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Grįžkim tik trupučiuką! atgal. Turbūt, tada, pypliuk, gerokai sušalai, ligi pasiekėt Gižus. O man reikėjo tave šilčiau įvyniot. Žinai,
aš tądien tik apie tai ir tegalvojau begulėdamas šiltoj lovoj. Marijampolėje tėveliai viską gavo ir parsivežė. Rado neblogą spintą. Dabar ją parsivežti žada, galbūt trečiadienį vėl irtis Marijampolėn.
Pati tai tikrai, manau, dienas praleidai su „mūsų“ dukrele. Tikiu, ji dabar nesvietiškai gražus sutvėrimėlis. Na tai nuo manęs jai
pasakyk: „gydū-gydū kateles“. Visiems visiems labų dienų! Ir iki pasimatymo.
Bučiuoja Kaziukas
P.S. Alvitan paštas parvežamas pirmadieniais, trečiadieniais ir
penktadieniais.
									K.

***
Tylaus ir Švento Kūčių vakaro, giedrių, širdį ir veidą skaidrinančių Kalėdų.Visas Jų valandas aš būsiu su Tavimi.
								Kazys
Kiršai, 1942 01 07

***

Kazyt,
Vakar laikrašty radau šį tą, kas, gal būt, liečia ir mūsų studijas.
(Tą iškarpėlę siunčiu ir tau). Bet gal Tu visa tai girdėjai pirmiau
nei aš? Vis dėl to viską reikia išsiaiškinti iš pagrindų. Gal tik nebus
priimama į pirmuosius kursus?
Sužinoti tikrą padėtį ryt bandysiu pasiekti Kauną. Ten, manau, viskas paaiškės. Gal tada į Vilnių ir
nebereikės...
Taigi Pati gali dar kurį laiką gana ramiai viešėti Keturvalakiuos.
Iš Kauno stengsiuosi visom aktualijom Pačią greit painformuoti.
							 Kazys
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Kad nebūtų Pačiai nuobodu, paskaityk ir čia...

***

Balandis
Balandėli, ko taip nusigandęs,
Mano rankoj drebi?
Ir matau – kalba akys balandžio:
- Tavo siela grubi.
Tai paskolink man širdį, paukšteli, Imki mano – žmogaus.
Vėl matau – kalba akys balandžio:
- Tu numirtum be dulkėto kelio,
O aš – be dangaus.
Ir paleidau nekaltą balandį,
Saulės nušviestas lekia miškais...
Ko, širdie, ko taip nusigandęs
Drebi ir blaškais?..
Žiemos viešnia
Mūs namelis pusnim užpustytas,
Ledo gėlės žiemoja languos.
Mudu sveikina auštantis rytas,
Jį sutinkam džiaugsme ir varguos.
Pabudai Tu ant mylimo rankų,
Pabudai Tu gražiausiam sapne...
Čia mūs niekas neranda, nelanko
Tik viena laukiamoji viešnia.
Ja užsidegė akys abiejų.
Ir ji skuba... Arti, jau arti!
Jau žvanguliai kieme suskambėjo...
Mūsų laimė! Išeikim sutikt...
Mūs namelis pusnim užpustytas,
Ledo gėlės žiemoja languos.
Mudu sveikina auštantis rytas,
Mes laimingi džiaugsme ir varguos...
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***
Kiršai, 1942 06 22
Brangioji Kazyt,
Tik ką grįžau iš Lankeliškių. Mat, šiandien, pirmadienį, mano
senukai užsimanė aplankyt Krakaičius ir pamatyt tuos, į gedulingas
metines suvažiavusius, jaunuosius vyskupėlius. Ką gi – man vėl teko
furmonauti.
Metinėse nieko gero. O, kad ten būčiau radęs Tave… žinai, man
labai vienam visur savotiškai pilka nuotaika. Tada man prieš akis
praeina Vilniaus dienos, kada beveik kiekvieną pavakarę pasukęs
link Antakalnio, žinojau, kad greit girdėsiu tavo žingsnius, atsidarys
durys, paimsi mane už rankos ir pasakysi: „Na, truputi pavėlavai…
Eikš, eikš…Ko jau?...“ Ir darosi kažko lyg ir gaila. Gal to, apie ką
Eugenijus su tokiu dideliu graudumu minėjo, kad tai būna tik kartą
gyvenime. Bet aš tikiu, kad ne. Aš tikiu, kad mudu kurdami ateitį,
mokėsime net ir praeitį susigrąžinti. O kaip tai lengva!... --- Mano
Axel Muntehe‘s „San Mikele knygoj“ vysta viena alyvų žiedų kekė.
Ji nuskinta mūsų sodo šiaurinėj pusėj; prie kelio. Nuskyniau grįžęs iš
Keturvalakių birželio 2 dieną. Vakar jos dar žaliuojančiam lapely
įrašiau: „1942 metų pavasaris. Kiršai“. Po metų, po penkių ar daugiau, kai mudu tą šakelę rasime knygoj, ar negyvensime vėl gegužio
pasaką, ar nebus grįžus praeitis...
Tu gal šypsaisi, kad aš rašau taip moteriškai, sentimentaliai, atsieit nevyriškai. Žinau, kuo kartais vyrai imponuoja moterims: grubumu, bernišku drąsumu (geriau akiplėšiškumu) ir kitomis „dorybėmis“. Tik kiek panašaus skonio moters turi moteriškumo, tai jau kitas
klausimas. Kad šitokios „dorybės“ sužavi paprastą kaimo mergaitę,
gal būt, nenuostabu. Tik man vis neaišku, kodėl kartais ir ne viena inteligentė, konkrečiau studentė, džiaugiasi, tiesiog spinduliuote
spinduliuoja pamačiusi šalia neapšlifuotą vyriškumą. Šiuo atžvilgiu,
turbūt, aš dar jokiai neužimponavau ir nesistengiau užimponuoti.
Gal dėl to kartais kai kam išrodau ir keistas, ir juokingas. Bet įsivaizduok – vieną dieną aš imsiu vaidinti kantuotą frantą ar gauruota krūtine borecą . Manau, kad būčiau šimtą kartų juokingesnis.
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Man išrodo, kad sveikai natūraliam žmogui užtenka ir šlifuotumo, ir „bajavumo“. Juk ir didžiausio niekšo siela buvo kadais nekaltojo kūdikio siela. Tik vėliau kitų nuomonės, kitų įtaka palaužė jai
sparnus, nedavė augti platyn ir aukštyn, ją iškreipė, sužalojo. Sąmoningas kūdikiškas natūralumas, man visada išrodo, yra tikrasis
žmoniškumas...
Na, bet aš tau, turbūt, visąlaik rašau per daug rimtai, nuobodžiai? Ve, kad ir šitam trumpam laiškuty iš kart norėjau eiti prie
mūsų asmeniškų reikaliukų, o nuvažiavau į „f ilosof iją“. Et, tiek to...
Žinai, Kazyt, jeigu pati važiuotum gale savaitės į Būblelius, tai
man apie tai pranešk ligi šeštadienio 12 valandos. Paskambink į kleboniją, kas nors atsilieps. Ir tegu man praneša (aš pats pravažiuodamas paklausiu, ar kas nors man neskambino), kad Keturvalakiai
bus Naumiesty. Jeigu negausiu jokio pranešimo, šeštadienį po pietų
būsiu Keturvalakiuos. Jei lytų, sekmadienį ryte. O paskui rūpinsimės
pasiekti ežerą. Man būtų geriau, kad galėtume ramiai pasiirstyti po
ežerą. Bet pati drąsiai daryk, kaip pačiai geriau išeina ir kaip leidžia
sąlygos.
Tad iki... Visiems labų dienų.
			
							Tavo Kazys

***
Kiršai, 1942.VII.3
Mylima Kazyt,
Be abejo ir pas tave šiandien toks saulėtai vasariškas rytas. Pro
langą matau, kad ir Keturvalakiuos dangus šviesus ir mėlynas. Koks
jis ten kada bebūtų, man vis jau gražesnis už maną jį. Objektyvumo
čia jau nebėr...
O vasara, mudviejų vasara! Ir žinai imi kartais ir pagalvoji – ir
už ką, Dievuliau, tiek mudviem laimės jau čia žemėje. Argi mes jos
verti? Ir kaip, Kazyt, yra geras tas, kuris žemės dulkėmis nepagailėjo
to, kuo pats yra – Meilės!
Žemės, laukų, paukščių ir viso, viso aš dar niekad taip nemylėjau, kaip dabar. Man išrodo, kad šiemet man gamtoje paaiškėjo visos
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paslaptys, ko anksčiau aš nemačiau ir negalėjau nejausti. Rodos, aš
supratau kiekvieno paukščio giesmę, rodos, pats esu vasaros nakties
alsavimas sode.
Žiūrėk! – ant mano palėpės balkono tvorelės nutūpė porelė varnėnų. Jie čia pat prie lango, po čerpėmis susikrovę lizdą. Tai yra geri
mano pažįstami ir bičiuliai. Ir dabar galėčiau pro langą pasiekti juos
ranka. Bet net kvapą reikia sulaikyti, kad nepabaidyčiau. Rytmečio
saulėje ir vijoklių užuovėjoj jie išrodo nerūpestingai laimingi. Ir pagalvoju, argi mudu nepanašūs į juos. O jiedu dabar ištiesia kakliukus,
užverčia į dangų galvutes, primerkia akis ir traukia rytmečio giesmę.
Su kiekvienu tonu pakilimu suklėsčioja sparnais, o jų tamsiai mėlynos
plunksnos žvilga saulės spinduliuos.
Ir aš laimingas... Gerieji draugai varnėnai, jūs taip dažnai čia
koncertuojat. Jūs, turbūt, žinot, kad ir aš mėgstu dainą, kad ir mano
gyvenimas kartais panašus į jūsą jį. Na... et, mano kaimynai kažko
sunerimo ir nuskrido į pievą. O dar galėjo pačiulbėti...
Ir ar Tu tikėsi, Kazyt, kaip kartais žmogus jautėsi laimingas,
pasitenkindamas ir gėrėdamasis tokiais daug kam išrodančiais niekeliais. Vakar, bevartydamas Axel Munte, radau vieną, man tiesiog
širdin smingančią vietelę. Jeigu apie panašius dalykus čia įsikalbėjom, neiškenčiu ją Tau nepacitavęs. ---„Dievai kiekvieną daiktą atiduoda už jo tikrą kainą, sako senovės
poetas. Jis būtų turėjęs pridurti, kad jie geriausius daiktus atiduoda
už pigiausią kainą. Visa, kas mums tikrai yra naudinga, mes galime
pirkti už nedidelį pinigą; brangiai moka tai, kas nereikalinga. Kas
tikrai gražu, visiškai neparduodama, visa tai nemirtingieji dievai
mums dovanai duoda. Nemokėdami nė skatiko, mes galime gerėtis,
kaip teka ir leidžiasi saulė, kaip danguje debesėliai plaukia, galime
džiaugtis giriomis, laukais ir nuostabia jūra. Be atlyginimo čiulba
mums paukščiai, už dyką pakelėje galima pasiskinti lauko gėlių. Nieko
nereikia mokėti už įėjimą po žvaigždžių apšviestais dangaus skliautais. Vargšas geriau miega nei turtuolis. Ilgainiui paprastas maistas
yra skanesnis, negu pietūs pas Ritzą. Pasitenkinimas ir vidujinė ramybė geriau veši kaimo pirkelėje, negu ištaiginguose miesto rūmuose.
Pora bičiulių, pora knygų – ak, nedaug – ir šuo – štai ir visa, kas tam
reikia turėti aplink save, kol pats save turi. Bet turėtume gyventi
sodžiuje. Pirmo miesto planas buvo sumanytas velnio, todėl Dievas ir
Varpai 2017 (36)

panoro sunaikinti Babelio bokštą“.
Ir argi mudu, Kazyt, panašiai negyvename. Ir argi mudu nerandame gyvenimo džiaugsmo ten, kur kiti ir su žiburiu jo neįžiūri. Tik
tegu ir toliau mūsų akys palieka tokios aiškiaregės ir mudu mokėsime
gyvenimą pereiti niekam nieko nepavydėdami ir nieko neapsunkindami.
Prašai, Kazyt, kad tau parašyčiau tuos eilėraščius apie žemę.
Bet, kad jie manęs dabar jau nebepatenkina. Tegu. Kai pasirodysiu
Keturvalakiuos, gal turėsiu šį tą naujesnio. Et, žinai, kad eitų koks
rimtas literatūrinis žurnalas. O dabar spausdintis šitokios sensacijų
ir šlamštelio puslapiuos kaip „Į laisvę“ ir kitur visai nėra noro. Nemanyk, Kazyte, kad aš čia save statausi kažin kuo ir kad man ten
būtų perprasta. Ne. Bet į rašančio darbą (tegu ir tokio peckelio kaip
aš) žiūriu rimtai. Parašytas žodis, posmas ar apysaka, novelė nėra ir
negali būt lyginami su paprastu laikraščio skelbimu ar reklama. O
taip jau yra mūsų nūdienei spaudoj, kai skaitai tokius posmus, kaip
„aš poetas ir Žlabys“ (autentiška eilutė iš Žlabio eilėraščio!) Tokių poezijos šiaučiukų (jų pačių nuomone, turbūt, poezijos vairuotojų) buvo
ir bus. Tik visa bėda, kad mūsuose jie sugeba nachališkai alkūnėmis
pasistumti pirmyn. Bet tiek dar gerai, kad atsidūrę gerose pozicijose,
pasidaro labai kalbūs, o tada visi pamato su kuo turi reikalą ir čia
patys „herojai“ save demaskuoja visoje savo „didybėje“. Susidėjus su
panašia kompanija ir pats turi virsti tuščia, bildančia bačka. Turbūt,
Kazyt, mane suprasi, kodėl aš nelabai noriu spausdintis ir kalbėti
tokiose „garbingose“ tribūnose.
Tai matai, Kazyt, aš Tau žadėjau parašyti laišką spaudžiantį
ašaras, žadėjau Tave juo pravirkdyti – o dabar kas išėjo? Tikriausiai
Pati juoksies ir šitą skaitydama. Nemanyk, kad aš tai laikau už bloga.
Aš tave visada matau tik besišypsančią ir kitokią sunkiai įsivaizduoju. Ir dabar priešais ant stalo Tu šypsais kuklioj fotograf ijoj. Kas
vakaras čia jai sakau labos nakties. Tu tai skaitydama irgi juokies iš
tos mažos mano „stabmeldystės“. Puiku! Dar kartą galiu pacituoti
Axel Munte – „Pats velnias nieko negali padaryti žmogui, kuris dar
sugeba juoktis“.
Šitą sekmadienį, Kazyt, teks pabūti vienumoj. Tau Keturvalakiuos, man Alvite. Bet mintimis būsime drauge. O gal dar sulauksiu
ir tavo laiškučio? Bet kitą sekmadienį tikrai padarysiu Drang nach
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Osten. Gal Tu kaip nors ten dviratuką, o tada maršrutą nustatysime
vietoje. Gal man būt geriau atvažiuoti sekmadienį ryte, taip apie 9
valandą nueitumėm į Keturvalakius pamaldosna, o paskui… Mat,
šeštadienį vakare atsibaladoti… tikrai galiu Jums įsipykti. Na, bet
parašyk. O gal kitą sekmadienį pati kur sukinėsies apie Būblelius,
nebūsi namie? Bet tai jau, tikiu, mane laiku apšviesi. Tad iki mano
laukiamos dienos. Visiems labų dienų.
							Tavo Kazys

***
Kiršai, 1942.VII.15
Mylima Kazyt,
Esu mobilizuotas prie bulvių ravėjimo – tad labai trumpai. Sakyk, ir kodėl sekmadienį negalėjo būti nors tokia dienelė, kaip šiandien. Na, bet šiąnakt sapnavau, kad visi ateinantieji liepos mėnesio
sekmadieniai bus tiesiog auksiniai. Pažiūrėsim.
Tavo rožės pas mane dar puikiai žydi. Į tą didžią ją vazą tilpo
net trys, patys gražiausi žiedai. Žinai, juos taip paleidau plaukioti
vandeny, o jie kad jau išsiskleidė, nors prie širdies dėk. Apie nuskintas
rožes turiu jau ir naują eilėraštį, bet jį dar Tau neperrašau – reikia šį
tą pataisinėti. Atsivešiu su savim.
Paskutinėm dienom ėmiau truputį daugiau rašinėti. O rašosi, išrodo neblogiausiai. Žadu pačiai prisistatyti su visu glėbiu. Bandau
išgriebti ką nors iš giliau. Bet žinai, Kazyt, kad patys brangiausi
perlai guli ir pačiame giliausiame jūros dugne. Ir prisimink, ar iš
geograf ijos, ar iš gamtos mokslų, koks sunkus perlų žvejo darbas. Panašiai ir poezijoj – vienadienes, vandens paviršiaus lelijas nuskinti
yra lengva, bet iškelti iš gelmių perlus – kančia.
Aš jau tau minėjau dėl Eugenijaus šelmiškumo. Tikrai – jis taip
ir padarė. Siunčiu ir tau žvilgterėti. Na kaip? Tai šitiek. Tad gal būt
iki šeštadienio. O jei ne – laukiu informacijų. Tada parašyk, kada
manot grįžti iš Būblelių.
Viso geriausio – būk linksma ir laiminga
		
Tavo Kaziukas.
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***
Kiršai, 1942.VII.28
Mylima Kazyte,
Šiandien dvidešimt aštuntoji. O kiek daug ji mudviem primena,
kiek daug pasako. Tik tavęs šįkart čia jau nebėra. Turbūt dėl to ir
šitas vakaras toks ūkanotas ir kregždės daug tingiau palangėje nardo
ir taip tyliai, taip liūdnai leidžiasi slėnin anas pavėlavęs laukinių
ančių pulkas. Kad Tu ateitum čia ir atsisėstum mano palėpės balkone,
aš rašydamas (tegu ir ne laišką) tikrai visada matyčiau giedrą, mėlynai tamsėjantį dangų, kregždės šaute šautų pro tavo ištiestas rankas,
ir linksmai švilptų laukinių ančių sparnai miglos sklidinam slėnio
dugne.
Prieš pusvalandį parsinešiau iš Alvito tavo laišką. Nieko, kad
jis kelionėje ir užtruko. Jis man nėra pavėluotas, jis man amžinai
nesenstantis. Aš laimingas ir dėl tų Tavo „rūpesčių“. Dėl visų jų būk
ramių ramiausia. Aš juos visada jaučiau, bet vengiau kalboje Tau užsiminti. Koks aš buvau naivus – bijojau, kad būsiu tavęs klaidingai
suprastas. Panašių „rūpesčių rūpestėlių“ turiu ir aš. Man rodos, Kazyte, taip ir turi būti. Aš, gal būt, ir nesigąsčiau, pasijutęs visiškai be jų.
Juk nesam, Kazyte, gimnazistai – mylimės neužmerkę akis ir pametę
galvas. Ant vėjavaikiško akimirkos jausmo ateities niekad nestatoma.
Jeigu aš tave mylėčiau tik akla, tariamai „besąlygine meile“ (prisipažinsiu, prieš mudu aš tik šitaip ir „temylėjau“) tuoj pat sakyčiau, kad
esu paskutinis prakvostas – bėk ir mano pėdų. Mūsų meilė iš Tavo ir
mano pusės juk nebuvo tik krintančių pavasario žvaigždžių blykstelėjimas. Čia nieko nebuvo, kaip Tu rašai „iš pirmo įspūdžio‘. Čia
ne akys, ne plaukai, ne profesija, ne turtas – čia tik dvi sielos turėjo
pajusti savo giminingumą. Ir aš matau jas, tuos du baltus kūdikius,
trepsenant aukštyn kylančia žieduota pieva. Paskutinis vakarinio
vėjo atodūsis glosto jų plaukelius. O jodvi, rankutėmis susikibusios,
artėja prie jų kelionės tikslo – sidabriniai tekančios žvaigždės. Mūsų
meilės laikinumas, Kazyt, man būtų visai nesuprantamas. Mūsų
meilė man virsta tikrą ja personif ikacija to, kas niekada nesibaigia.
Argi yra didesnė laimė dviem širdim jausti, kad jas palytėjo ne trumVarpai 2017 (36)
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pas pavasario sapnas, bet amžinybės pirštai. Mudu tylime ir klausome. O jų paliestos širdys, jokiam muzikui neprieinami instrumentai, skamba niekur nerašytų, dangiškų melodijų aidais. O skambink,
Amžinybe, - žemės vaikai Tavęs klausosi... Sunku man, Kazyt, ir
besuvokti mano gyvenimo be Tavęs. Kur aš būčiau?.. Kas aš būčiau?..
Kaip būčiau ir t. t.?? Sunku man ir Kazytę įsivaizduoti kokio nors
pretenzingo žmogelio ar šiap solidno visuomenės šulo paskandintą į
vien tik juokingų, kasdieniškų reikalų balą. Jei dabar taip būtų, aš dėl
savo laimės nesigraužčiau – mano gyvenimui užtektų ir to, kas buvo.
Didžiausia man kančia būtų matyti, kaip Kazytė keičiasi, kaip ji
darosi abejinga visam tam, kas ją anksčiau viliojo, guodė, ramino; literatūrai, menui, muzikai, natūraliam paprastam kaimo gyvenimui.
Aš Tau gal nupieščiau buvusios Kazytės paveikslą, o Tu gal pasakytum, kad tai buvo tik kvaila romantika, gyvenimo nepažinimas ir t.
t. Šitokį gyvos Kazytės mirimą man būtų sunku pernešti.
Jau visai sutemo. Kyla vėjas. Baugu... Uždegu žvakę. Priešais
tavo fotograf ija. Tu ten tokia gera, lyg sakytum: „Kaziuk, kam Tu
taip rašai? Tu žinai, kad taip niekad, o niekad nebus.“ Ir aš vėl šventai tikiu. Ir man vėl jauku ir gera...
Šeštadienio vakare, jei bus puikus oras, žadu atvažiuoti. Jei turėtum dviratį, tai sekmadienį palėktume kur link Pajevonio ar panašiai. Jei nebūtum namie, paskambink į Kleboniją, - tegu man praneš. Bet tikiuos, kad šeštadienį susitiksim, ir sekmadienis vėl bus tik
mudviejų.
			
							Tavo Kaziukas
P.S. Gavau ilgą laišką iš Pauliaus. Jis ten siunčia glėbius linkėjimų ir tau.

***
Kiršai, 1942.VII.
Mylima Kazyt,
Šiandien įsikibau į pagrindinį sodų genėjimą. Tiesa, jį reikėjo
atlikti pavasarį, bet geriau vėliau negu niekad. Apturėjau ir mažą
Varpai 2017 (36)

katastrofą: su visa šaka išlėkiau iš seniausios ir aukščiausios mūsų
grūšios. Ot kerėpla – pamanysi. Bet ramiau – invalidas nelikau. Susitrenkiau tik tam tikrą, rūbais maskuojamą vietą ir dėl to joks patinimas nepastebimas. Šitos istorijos išvados: mano bendra išvaizda
katastrofos nesužalota.
Dabar padariau pietų pertrauką. Perkėliau karves, parjojau pagirdyti arklius, susipyliau keletą bliūdų rūgštaus pieno, pažiūrėjau
kaip laikosi įskiepytos Keturvalakių rožės, įlindau į savo paliepę ir
rašau...O Tu, gal būt, dabar važiuoji kur nors į Būblelius. Ten, pavyzdžiui, pro Žaliosios girią plentu kiuksena apvali kumelaitė, vežimas bilda prikrautas, rodos, kokių tai bačkų ar baldų, o tarp jų sėdi
dvi moteriškos – Kazytė ir jos augintoja. Ir kodėl kelias į Bublius
negalėtų eiti pro mano sodybą arba, kodėl mano tėviškė nėra kur nors
prie Vilkaviškio – Naumiesčio plento? Ot, pastačiau klausimą ir nemoku atsakyti. Bet kur Tau – Žalią ją dabar Tu jau seniai pravažiavus. Dabar dėdė turbūt atkelia vartus į Būblelių sodybą. Pajaunėjus
visą trisdešimčia metų, ištursuoja pasitikti svečių ir pasidžiaugti
anūke močiutė, rodos, Jūsų babūne vadinama. O gal ir ne Žalioji,
ir ne Bubleliai... Tai tikriausiai grįžti iš laukų. Mamytė, virdama
pietus, šaukia: „Kaziuke, nubėk pamilžti karves. Viedras čia, virtuvėje“. Na, bet jeigu jūs karves per pietus nemelžiat, o tik vakare, tai,
vadinasi, ir čia apsirikau ir neatspėjau. Taigi Dievas žino, ką Pati
dabar beveiki. Dar sakyčiau, kad atgulei popietinio tursamiegio. Na
matai, kad Tu susiraukei, galvoji, - ką jis čia mane laiko kokia miegale, ar ką!?! Ššš… Ne, ne… Na, bet jeigu taip, aš toliau nespėju…
Perprašau, čia darau pauzę. Rituosi žemyn. Pirmą valandą reikia paklausyti naujo vokiečių pranešimo. Kantrybės – tuojau grįšiu…
Be reikalo skubinau – nieko naujo. Bet apie ką mes čia kalbėjome.
Aa! Rodos, aš bandžiau savo nujautimą, tu pyktelėjai, ir aš pasišoviau
temą pakeisti. O aš vis dėlto lyg girdžiu to Jūsų inteligentiško šuns
(jis kartą buvo visai mandagus mano blauzdų atžvilgiu) lojimą. Tu
dirst pro langą, gi ateina vienas iš buvusių (o gal ir da...) Tavo simpatijų. Tu meti tą susiraukusį studenčioką nuo komodos į stalčių, išleki pro duris, bet vėl tuoj grįžti, su nepaliaujančiai tauškančiu svečiu,
jau nepavojingon seklyčion... A jai, jai, kad supykai, kad supykai!.. O
Kazytė, brač, man rėžia: „Neįsivaizdink baisiu vyru, dėl kurio net ir
pykti galima. Yra, matai, ko. Kaip žinai, tai nė kas, nei ką!“
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Pati trukčioji pečiais ir sumavoji, ir ką ir kaip jis čia šiandien
rašo? Gal jis iš tos grūšios iškrito tiesiog ant galvos, ir smegenų sutrenkimas kaltas dėl šitokio laiško. Visai ne! Kaip aš nieko neatspėjau, neatspėji ir Tu. Dėl šitokio laiško kaltas paskutiniųjų dienų oras.
Lietūs ir vėjai nori mane įvaryti pesimizman, o aš nepasiduot. Ot,
sakau, parašysiu linksmą laišką ir gana. Ir parašiau. Tai matai...
Reiškia ir Šventos Onos oras, koks jis bebūtų, negali sutrukdyti mūsų programos. Dar kartą prašau, ir tėvelių vardu, atvažiuokit
visi visi. Laukiu ryte, prieš sumą. Alvite suma 11 valandą. Ir jeigu
man į ją teks pavėluoti, kalta bus Kazytė, kad per ilgai miegojo. Tad
iki pasimatymo Kiršuos!
							Tavo Kaziukas

***
Kiršai, 1942.VIII.9
Mylima Kazyte,
Aš Tau truputį sumelavau. Mat rodos, laišką turėjai gauti šeštadienį, o aš jį rašau tik sekmadienį. Dovanok. Penktadienį man buvo
primesta nenumatyta kelionė į Kybartus. Parvažiavau vėlai. Nesuspėjau.
Vakar tikėjausi sulaukti ką nors iš tavęs. Deja... tik ilgas Bernardo laiškas. Laiškas visokiais atžvilgiais aktualus ir įdomus. Prie
progos kada nors paskaitysiu.
Na, o dabar... pas mane pats vidurdienis. Pereitą sekmadienį šiuo
laiku mudu skynėm avietes ir lyg vaikai džiaugėmės, kad saulė dar
toli laidos, kad likę valandos priklausys mudviem. O kur Tu dabar?
Ne – šį kartą jau nespėliosiu. Vis tiek Tu kur nors esi. O gal ir mane
prisimeni? Ir man šito gana.
Visi išėjo į bažnyčią. (Nebijok – aš jau po ankstybųjų). Tėvelis su
aušra išriedėjo ar į Vilkaviškį ar į Keturkaimį. Ten pas tokius Stankūnus. Jie, rodos, jums artimi giminės. Mane mūsų seniukas apie tai
painformavo. Jie ten baladojasi kažkokiais bekonų prieauglio reikalais. Tai tau – ir prie bekonų priėjau. Nieko nepadarysi – karo metais
aktualiausia. O dar mums žiemą Vilniuje!!!
Varpai 2017 (36)

Taigi namuose likęs tik aš vienas. Užrakinau žemai duris, įsitaisiau savo palėpei ir... kaip gera. Aš Tau, rodos, kada tai sakiau, kaip
stebuklingi tie vasaros sekmadienių vidurdieniai, kada vienų vienas
lieki namuose... Pro langą matau, kaip keliai tuštėja ir tuštėja. Paskutinė keliu nusistūmė Butkiškių dvaro ponų karieta. Arkliukai vos
vos kiuksena. Jie tų šlėktų vieną tik unarą vos bepavežtų – o čia ir
unaras ir ponas! Toks dvigubas krovinys per sunkus mužikiškai jų
prigimčiai.
Paežerėje ant kranto marguoja moterėlių ir merginų būrys. Jos
ten stabtelėję apsiauti kojų, šį tą susitvarkyti, pasidabinti. Keliuos
žmonių jau beveik nėra. Ima gausti varpas. Skardus aidas atsimuša
čia pat už pievų miškelyje. Išgąsdintų strazdų būrys išnyra iš beržyno šakų ir, padaręs keletą ratų, sukrinta į Širvintos alksnynus. Jie
ten turbūt kelia didelį triukšmą. Bet jau per toli – aš jų negirdžiu.
Ir varpas jau nebegaudžia. Prasidėjo suma. Ir tik įsiklausyk, kokia
tyla... Jokio jokio balso... Tik vienišas, liūdnas, lyg trūkusios stygos,
bitės dūzgimas. Kur ji čia dūzgėtų? O, ve vargšelė. Prie mano durų
dabar žydi tie laukiniai vijokliai. Skurdūs jų žiedeliai. Ir, man išrodo, veltui ta bitelė čia darbuojasi. Ir tikrai, apsisuko ir nulėkė. Ir vėl
taip tylu ir nieko nieko nėra. Ne – ne nieko. Aš jaučiu čia pat šalia
savęs tai, kas tik šitokiais vasaros sekmadienių vidudieniais vaikščioja nokstančiais laukais, ilsisi kalnuotų debesų šešėliuos ir kalba tolimo griaustinio dundėjime. Aš jaučiu Dievybę. Aš nežinau, kas tada
many darosi? Negalėčiau pasakyti, ar ten džiaugsmas, ar ilgesys, ar
meilė? Nežinau. Tik jaučiu tada ir tai, kuo neužmirštamomis valandomis mano sielą atgaivina Tavo mylinti širdis, kad girdžiu, ką
buvo man pasakoję didieji melodijų ir poezijos genijai, matau, ką
nuo mano akių buvo uždengus kasdienybės migla – saulėtą, džiaugsmingą kūdikio sapną. Tada ateina viena akimirka, kada jau nieko
daugiau nebetrokštu. Kažin ar tai būtų laimė? Ne. Čia turbūt labai
netikslus lyginimas viso to, su kokia nors, tegu ir brangiausia, žemės
valanda. Ir imi tikėti, ar tik nebuvo leista žmogui pažinti menkas
aidas to, kas yra ten – Amžinybėje.
Nemanyk, Kazyte, kad aš jau darausi „asketas“, „moralistas“ su
šitokiomis savo meditacijomis. Žemę aš galbūt niekad taip nemylėjau, kaip dabar. Niekada galbūt nebuvo man taip šventa ta tėviš-
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kės juodžemio sauja, tas pilkas, ant stalo gulįs laikų akmenėlis. Bet
drauge aš niekad nejaučiau taip arti, taip pilnai visu savuoju aš ir
anojo pasaulio. Bedugnės tarp Čia ir Ten aš nerandu. Laimė (ne ta
miesčioniška, šlagerių apdainuota), man išrodo, tegali žmogaus širdin ateiti tik iš Čia ir iš Ten. Ir teisingai supraskim poeto žodžius
„Kas gyveno ir gyvenimą mylėjo, tam ir saulėn atviri visi keliai.“
Tu mane, greičiausia, vaizduojiesi tikru „f ilosofu“. Maždaug panašiu, kaip Aristofano „Debesų“ komedijoj, kur Sokratas pavaizduotas kabąs palubėje pintiniam krepšy (atseit, atsiskyręs nuo pasaulio)
ir f ilosof iškai tyrinėjęs, kuriuo galu zyzia uodas. Deja, šitokia tavo
svajonė būtų perankstyta. Aš dar įkibęs ir visai į konkrečius darbus.
Vakar jau pradėjom vežti rugius. Mašinos nėra. Rugiai išgulę. Tai
raujam šešiais dalgiais. Dėl dalgių trūkumo – aš diplomuotas rikių
statytojas. O šimtą kartų būtų geriau kirsti! Bet dar pirmadienis,
antradienis – rugiai ir ant šono. Tada visa kita rėšim mašina. O to
vežimo, vežimėlio – pamanius, net smagu. Mat, rusą iš mūsų irgi
paėmė. Taigi aš turiu ir už jį atrabotati . Na, Kazy, raitykis rankoves! Nugriebęs vieną kitą valandą, vartau akcentologiją. Ir su ja juk
reikia baigti. Vyruk, pasitempk!
O, kad žinotum, kaip aš laukiu šeštadienio – Žolinės. Dėl tų
dviejų šventų dienų mano konkretus pasiūlymas toks. Aš dviračiu
atvažiuosiu į Bartininkus. Po viskam, jeigu jūs būsit atvažiavę in
corpore, nuvažiuosit svečiuosna – aš tuo tarpu žadu aplankyti ten
už penkių kilometrų esantį piliakalnį, kurį labai mėgęs ir išgarsinęs
Basanavičius. O pavakare, kai jūs maždaug pardainuosit namo, atsijudinsiu į Keturvalakius ir aš. Tu, tikiu, susiieškosi sekmadieniui
dviratį. Mudu pasuktumėm link Alvito. Čia 11 val. suma. Po sumos
atsikvėptume Kiršuos. Nueitumėm į miškelį, į laukus, gal ir į ežerą, apsižiūrėtume šį tą namuos. Juk čia dar viskas Tau taip mažai
pažįstama. Pasistiprinę, nuvažiuotumėm į aukakalnio piliakalnį, į
Kartakalnį, ir valandos lėkte pralėktų. Manau, kad šitokia dienotvarkė galėtų būti labai lengvai įvykdoma, jeigu tik saulė nebūtų ant
mudviejų užpykusi. O mudu vėl įrašytume mūsų gyvenimo knygon
dvi gražias, ramiai praeinančias vasaros dienas.
O, kaip greit!.. Jau ir pirmieji žmoneliai po pamokslui krutinasi
į namus. Tuoj pareis Onutė. Aš, jei norės, turėsiu eiti ją ir draugę
pairstyti po ežerą. O, kad Tu būtum ten... Visiems labų dienų. Daug
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Tavęs pasiilgęs Tavo Kaziukas

***
Kiršai, 1942 08 23
Buvau pasiruošęs sekmadienį vėl atlįsti į Keturvalakius, jau turėjau buvau prisinokinęs ir portfelį geltonų alyvinių, bet šeštadienį
gaunu Tavo laišką ir... dabar juos vienas graužinėju, graužtukais
baidydamas iš darželio vištas. Tai šitokia šio sekmadienio poezija!
O man, išrodo, reiktų džiaugtis, kad Tu dar nepyksti, jei aš neatvažiuoju. Na, bet jeigu aš būčiau atvažiavęs, Pati tikrai pagalvotum „Ot, kvailas, kaip čibato aulas! Neturi jokio supratimo. Kam
gi jam čia maišytis?“ Žinoma, aš ten būčiau turėjęs vaidinti Puškiną
caro namuose. Spektaklis tikrai būtų praėjęs su ovacijomis.
Žinau, Kazyte, kad pati mėgsti linksmą kompaniją ir Pati visada visiems nori būti linksma. Tai galbūt jokia žmogaus yda. Aš gi čia
labai nepastovus – priklausau nuo ūpo. Gal labiau mėgstu būti vienas arba nedaugely. Tavo atžvilgiu aš čia buvau didelis egoistas. Ir
kai prisimenu šitą mūsų vasarą, man išrodo, kad aš padariau didelio
netakto (atsiprašau), tikro kiauliškumo. Man taip visada atsitinka,
kai klausau tik širdies balso, užmiršęs visus etiketus. Jau tik man žinant, buvo jūsų kaimo baliai, buvo pavasarininkų pasišokimas, gal
buvo proga vienur kitur nuvažiuoti – o aš visada atsibelsdavau pas
Jus ir Tu, kaip prie vyskupo, turėdavai asistuoti. Aš žinojau, kad Tu
norėdavai nueiti linksmintis būrin, puse lūpų pakviesdavai ir mane,
bet aš (stuobrys!) nei su Tavim eidavau, nei nesusiprasdavau išvažiuoti.
Kodėl su tavim neidavau? Prisipažinsiu – aš Tavo pažįstamų
būry jaučiuosi vis dar nei šiaip, nei taip. Aš bijau tų valandų, kada,
visiems esant puikiausioj nuotaikoj ir kalbant, aš negaliu praverti
burnos. Konkretus pavyzdys – Bartininkai. Tau šnekantis su ponu
Andriušaičiu (dovanok, jei pavardę pamiršau) aš, šalia vaikštinėdamas, negalėjau nei vienu žodžiu įsijungti į jūsų kalbą. Neabejotinai
išrodžiau tikras idiotas. Ir tik po trijų dienų pasiprotėjau, kad čia
reikėjo mandagiau atsiprašyti neva reikalu užeiti pas draugą.
Kodėl neišvažiuodavau namo? Galėčiau atsakyti labai trumpai
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– dėl to, kad Tave myliu. Bet būsiu dar atviresnis. Aš visą vasarą
Tave, Kazyte, išnaudojau sau. Aš rašiau „pavasario dainas“, aš dabar
noriu tuos motyvus praplėst, pagilint. Aš turėjau būti su Tavimi. Jei
ne – aš būčiau nieko, absoliučiai nieko, neparašęs. Aš buvau viską
užmiršęs, aš nieko nemačiau, aš nieku kitu negyvenau. Tu man davei, imu tikėti mano draugų nuomone, mano gražiausius posmus. O
aš Tau ką?
Labai gerai, Kazyte, kad man iš anksto parašei dėl buvusio sekmadienio. Juk vėl būtų buvę iš mano pusės maža kiaulysčiukė. Reikės save suimti į vadžias.
Kas pas mane naujo? Nagi suvežėm vikius, rugius ir miežius.
Rytoj gaunu iš Alvito šešetą belaisvių, tai versime kviečius ir avižas.
Eugenijus prisiuntė Aleksandriškio „Be Tėvynės brangios“. Ir pats
parašiau keletą „rimtų“. Bet manau, kad Pačiai po pobūvių jie bus
pernelyg neįdomūs. Tad nesireklamuoju.
Dėl ateinančio sekmadienio manyčiau šitaip. Vilkaviškyje yra
atlaidai – Šv. Jono galvos nukirtimo. Mūs ten žada važiuoti. Gal ir
Jūs atvažiuotumėt? Aš tikrai Vilkaviškyje būsiu. Ten bus ir dviratis,
vieni važiuosim arkliais, o aš arba Onutė dviračiu. Atvažiuok, Kazyte, dviračiu ir Pati. Po pamaldų nuvažiuotumėm į Kiršus. Suma
Vilkavišky 12 val. Tu atvažiuok apie 11-11.30 val. į Kaštonų gatvę
7 a., pas mano buvusią šeimininkę, ten, žinai, atvažiuojant nuo
Alvito. Jei į Kaštonų 7 a. nesuspėtum, tai per pamaldas ir po aš būsiu
šventoriuje prieš katedros frontoną prie prel. Dabrilos paminklo.
Jeigu Vilkaviškį nebūsi: ar dviračio negautum, ar šiaip kokie reikalai – ką gi – gal suspėsi ketvirtadienį laišką, o gal paskambinsi. Tada aš čia vėl mėtysiu graužtukus... Ne, turbūt neišlaikyčiau to
nuobodulio slogučio ir pasukčiau link Keturvalakių. Na, bet tikiu,
kad ateinantis sekmadienis bus Vilkaviškyje ir Kiršuos.
Tavęs pasiilgęs –
Tavo Kaziukas

***
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Vilnius, 1942 12 15
Mylima Kazyt,
Aš, kaip matai, jau Vilniuje. Kelionė buvo greita ir puiki. Vakar
penktą valandą vakaro aš jau ėjau su čemodanu pro Aušros Vartus.
O čia viskas po senovei ir taip miela ir artima. Stabtelėjau... Ir man
buvo taip nežemiškai gera, ramu. O, kad Tu, Kazyte, čia būtum buvus, aš nežinau, ką aš tada būčiau jautęs. Nuėjau pas Eugenijų. Abudu radau namie. Jie tik prieš dieną buvo grįžę iš atostogų, iš Biržų.
Tuoj kalbos, kalbos... Mums bešnekant, durys girgėt, ir šast pasirodo
Bronius . Jis Vilniuj jau trečia diena, o rytoj važiuoja Pabradėn kirsti malkų.
Apsistojau pas Eugenijų. Jis man rezervavo sofą ir, manau, kol
kas čia ir pragyvensiu. Vakar 7 val. buvau Aušros Vartuos. Vėl, Kazyte, tos pačios pamaldos, tos pačios giesmės, ta pati šventa, dangiška
nuotaika. Ir meldžiausi, kaip seniai nesimeldžiau. Tai buvo akimirkos, kada žemė liko toli, toli... Meldžiausi, Kazyte, kad Tu man būtum visada tokia gera. Čia dabar visur Tu man stovi prieš akis tokia,
kaip aną sekmadienio vakarą, besileidžiančios saulės nušviestu veidu
ir su tyra brangia ašara skruostuose. O, kad aš galėčiau nutapyti tokį
Tavo portretą arba žodžiais jį perstatyti. Bet nedrįstu – plunksna
per grubi.
Rašau Tau antradienio ryte, grįžęs iš Universiteto, šį tą nusipirkęs knygynuos ir sutikęs, tuo pačiu traukiniu, kaip ir aš, atvykusį
Vytą . (Mamertas laukiamas šiandien arba rytoj, Paulius bus vėliau.) Kitų pažįstamų dar neteko matyti.
Egzaminų sesija prasideda 17 rugsėjo. Aš egzaminą laikysiu 22.
Po to gal važiuosiu kirsti malkų. Ir Keturvalakiuos būsiu apie 29-30
rugsėjo. Na, bet apie tai dar vėliau.
Šiandien popiet žadu eiti Antakalnin. Gal sutiksiu Jadzę ir šeimininkus. Ryt ryte gal galėsiu šį tą apčiuopiamesnio parašyti.
Šiaip Vilnius rudeniop nuostabiai gražus – gatvėse tai visur žydi
gėlės, o kalnai ir bokštai taip užpilti saulės. Ir aš, Kazyte, vėl vaikščioju mūsų pavasario takais, o popiet gal Antakalnin eisiu pro Tris
Kryžius.
Šiandien miesto Teatre premjera „Vincas Kudirka“ (Pernai jį pa-
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statyti neleido). Danutė žadėjo parūpinti bilietus. Tai mūsų trof ika
greičiausiai ten būsim. Penktadienį f ilharmonijoje puikus simfoninis
koncertas (Bethovenas, Griegas ir kt.). Būsiu ir ten. O, kad Tu būtum
su manim. Bet vis tiek aš visur čia Tave jaučiu, Tu man taip arti,
arti, pačioj širdyje.
Tai iki rytojaus. Gal bus jau ir daugiau naujo
							 Tavo Kaziukas

***
Vilnius, 1942 12 16
Mylima Kazyt,
štai jau trečia diena aš Vilniuje. Tik trečia diena, o jau norisi
važiuoti Suvalkijon. Čia taip lėtai slenka laikas. Kada gi praeis tos
kelios savaitės ir aš vėl galėsiu pasakyti: sveika, mano geroji, maža
Kazyte...
Šiandien jau pradedu rimčiau vartyti Dialektologiją, juk 22 netoli. Vakar sutikau Dilį, su nuo malkų kirtimo „ištinusiom“ rankom.
Sutikau Pranutę . Ji irgi čia bando susikaupti prie egzaminų. Apskritai, mergaitės jau beveik visos suvažiavusios, bendrabutis sausakimšas. Jos ten sumanė šįmet įrengti studentams valgyklą. Valdyba
tam reikalui disponavo dideles sumas. Vyriausia gaspadine numatoma Teosytė.
Vakar pavakare per kalnus patraukiau Antakalnin. Taip, mūsų
vieno pavasario takais... Bet kažkodėl buvo vienam pilka nuotaika
ir gana. Žolė ten jau nuvytus, kalnai pilki ir nebuvo tavęs.
Jadzė gerokai išplėtė akis, kai pamatė. Ir pirmas jos klausimas
buvo – kur Kazytė? Pasirodo, kad ji Tavo laiškus ir rožes gavo. Ir
Tau parašius atgal net kelis laiškus, bet jie tavęs, matyt, nepasiekė.
Šeimininkė siuntinius visgi gavo. Ir ji Tau rašė. Laiškai, matyt, pakeliui dingo. (Taigi ir aš netikras dėl savo laiškų. Šitas jau antras).
Dėl kambarių reikalas toks. Jadzė iš ten nuo pirmos keliasi. Šeimininkei dar nieko nesakė, laukė tavęs. Muziko kambarėly apsigyveno beprotnamio tarnaitės, per daug triukšmauja ir, anot Jadzės,
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gyventi kaimynystėj neįmanoma.
Ji turi apsiieškojus du kambarėlius Kražių gatvėje (Prie Lukiškių aikštės) pas kažkokią ponią. Vienas jų mažesnis, gyventi vienam,
antras didesnis – dviem. Ji laukė tavęs, nes nežinojo ar tu norėsi liktis
senojoj vietoj ar keltis pas Jadzytę. Jeigu Tu vėl gyventum su ja, tai
Jadzė imtų tą didesnį, jei ne – mažesnį kambarėlį. Ji man pasakojo,
kad ten labai puiku, baldai, tylu, ramu. Aš jai sakiau, kad Pati vargiai nuo jos skirsies ir dabar pasiryžus užsakyti didesnįjį kambarį.
Kur aš gyvensiu, dar nežinau. Blogų blogiausiu atveju pas Brazauską. Ieškausi, rūpinuos, bet apie tai dar vėliau.
Jadzė vakar turėjo įstaigos bilietą, tai kad išsipuošė šeimininkės
tautišku kostiumu ir mudu abudu patraukėm į „Vincą Kudirką“ .
Teatras lūžo žmonėmis, ovacijų ovacijos. Tik mūsų trof ika (Danutė, Eugenijus ir aš) buvom išsikovoję vietas pačioj palėpėj. Teatre
daug pažįstamų. Mergaičių bendrabutis beveik in corpore. O, Kazyte, kad Tu būtum buvus. Bet nenuliūsk – bus! Rytoj gal parašysiu
tolimesnes naujienas.
							
Tavo Kaziukas

***
Vilnius, 1942 12 17 (vakaras)
Mylima Kazyte,
Šiandien pas mus Vilniuje ūkanota ir lyja. Geroką dalį dienos
ištupėjau didžiojoj bibliotekoj. Paskui pasiknisau poroj antikvariatų.
Šį tą vertingesnio nupirkau. Tris puikiai iliustruotas knygutes įvairiomis meno problemomis. Viena jų apie Rubensą , kita apskritai apie
modernųjį meną ir trečia apie meno srovę vadinamą prarafaelizmu.
Ši srovė buvo įsigalėjusi 19 šimtmety Anglijoj. Tai buvo idealistinė
meno kryptis, priešinga realistinei – materialistinei.
Bet pati stambioji mano knygų žvejybos žuvis yra didžiulis,
(700 psl.) pilnas prancūzų romantiko Lamartino raštų tomas. Knyga senoviškais odos viršeliais, išleista 1835 metais. Neiškenčiu čia
tau neišvertęs kelių sakinių, tegu ir proza, iš jo garsiojo eilėraščio Le
lac (ežeras).
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„...Mylėkimės, mylėkimės dėl to! Paskubėkim pasinaudoti bėgančia valanda, pasidžiaukim gyvenimu! Žmogus neturi uosto, laikas
neturi kranto; jis teka, o mes praeinam! Amžinybė, nebuvimas, praeitis, niūrios bedugnės, ką darot jūs iš dienų, prarydami jas? Sakykit:
ar grąžinsit mums tas kilnias ekstazes, kurias iš mūsų pagriebiat? O
ežere, nebylios uolos, urvai, tamsūs miškai! Jūs, kurių laikas gailisi,
- laikykit apie šitą naktį, laikykit, gražioji gamta, nors atsiminimą...
Tegu jinai lieka pietų vėjelyje, kuris praeina, tegu palieka tavo krantų aiduos ir sidabrinėj žvaigždėj, baltinančioj tavo paviršių savo
minkšta šviesa. Kad vaitojantis vėjas, dūsaujanti nendrė, lengvas,
malonus aromatas tavo kvepiančio oro, kad viskas, ką galima išpūsti,
matyti, kuo galima atsikvėpti, kad tas viskas sakytų: „Jie mylėjosi!..“
Ir apie mudu, Kazyte, paskutiniuosius du žodžius jau daug daug
vietų galėtų pasakyti ir čia, Vilniuje, ir ten, Suvalkijoj, ten – Keturvalakiuos ir Kiršuos...
Dėl mano gyvenimo Vilniuje, Kazyte, nesirūpink. Čia jokių pavojų, tylu, ramu. Pas Matuzevičius įsitaisau ant loskavos duonos. Jie
iš atostogų grįžę irgi netuščiomis. Taigi jų ir mano čemodanų suma
sumarum... ir Danutė ištaiso puikius pusryčius, pietus ir vakarienes.
Beje, Kazyt, man išrodo, kad pas juos dabar jau viskas tvarkoj,
viskas užmiršta ir šiandieninio jų gyvenimo tik daug kas gali pavydėt. Neseniai jiedu savo reikalus sutvarkė ir bažnyčioje. Ak, jiedu
laimingi vaikai. Ir dabar ve, kai aš Tau rašau laišką, jiedu taip ramiai čia pat sofoje šalia vienas kito užmigę. Dabar man pas juos taip
jauku. Ir Danutė visai kita, tiek persikeitus, kad man net nuostabu.
Ir man savaime lenda mintis, kad ir mudu, Kazyt, galėtume šitaip kukliai, jaukiai įsirengti. Pasaulio sumaiščiai greit nesibaigs.
Man išrodo, geriau pažiūrėti į gyvenimą blaiviomis akimis, o ne ko
nors laukti... Na bet apie tai dar pašnekėsim du vienu.
Beje, čia sutikęs mane Cicėnas prigriebė, kad 4 spalių skaityčiau
radiofone eilėraščius. Bet mudu, Kazyt, tada būsim, manau, Kiršuos
ir klausysim, kaip juos skaitys Kačinskas ar Rudzinskas. Ryt einu į
koncertą. Grįžęs vakare gal vėl parašysiu.
							Tavo Kaziukas
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***
Kiršai, 1943 01 05
Mylima Kazyte,
Parvažiavau puikiausiai. Ir man taip visur sekėsi, gi jeigu būčiau dar apsinakvojęs, tai jau dviratis būtų manimi važiavęs.
Šiandien skambinau į Vilkaviškį. Norėjau skambinti ir į Keturvalakius, bet literatūros vakaro reikalai paaiškės tik ketvirtadienį,
tai tada šauksiuosi ir Keturvalakius. Sužinojau dar, kad traukinys
į Vilnių išeina 13.35 val. Bet svarbiausias reikalas gal šitoks! Rytoj
pas mus jokios kalėdonės nėra. Važiuojam į Frakaičius. Mat mūsų
pirmadienį buvo Marijampolėj tos spintos. Ten susitiko Broniaus
mamą. Na ir mus turėjo sutikti per Tris karalius Lankeliškiuos. Žinoma, Smukinai(?) užprašė ir mane. O jei mane, tai jau, kaip paprastai, ir tave. Bet kadangi turite gaspadinišką subuvimą Keturvalakiuos, tai čia aš ir neužsipuolu. Bet tai dar ne šitas svarbiausia!
(Beje spintą jau nupirko, mokėjo 1800 RM.) O dabar pagrindinis
punktas – sekmadienį čia Kiršuos kuklus kalėdojimėlis. Vis tiek ar
literatūros vakaras būtų ar ne.
Taigi, Kazyte, koks kelias bebūtų (o tikriausiai bus rogiakelis),
atvažiuokit į Kiršus. Jeigu bus literatūros vakaras, tai susitiksim
Vilkaviškį ir po programos važiuosim Alvitan. Gi jeigu vakaro nebūtų (ketvirtadienį telefonu pranešiu), atvažiuokit tiesiog į Kiršus.
Čia nieko ypatingo nebus: Frakaičiai, dar šis tas, na ir Jūs visi. Būtinai! Taip man čia liepė šiandien Jums parišavot tėveliai, ryte išdundėdami į Kybartus. Taigi nepapuikavokit ir neatsisakykit. O jeigu
dar rogiakelis! Sekmadienį pasimatom Vilkavišky, o jei ne – Kiršuos.
Laukiu.
Lauke, matau, pradeda snaigyt. Ir dėl to aš neabejoju sekmadieniu. Bet kelias jau ir be rogiakelio puikiai aptvarkytas. Tad iki.
							Bučiuoju Kazys
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***
Čikaga, 62. VIII. 6, pirmadienis, II val. priešpiet
Miela Kazyte,
Gavau šiandien du Tavo laiškus. Vargeli mano, įsivaizduoju Tau
ten to visokio lakstymo per akis. O greitai dar ir aš prisistatysiu.
Talkininkas joks. Tik viena galva ir viena burna daugiau. Tai tik
juokais...
Savaitgalis praėjo namuose. Šeštadienį krautuvėje griebė Serapinas su Serapiniene užeiti pas juos po burnelę. Mat, jie ten šnapsavosi Dominyko Veličkos varduvių proga. Visokiais reikalais motyvuodamas, išsisukau. Paskui vakare vėl šaukėsi Gyliai . Pas juos ten
su punšu buvo užklydę Rugiai. O man ta ruginė kompanija ne prie
širdies. Tai ir vėl...
Laišką pertraukiau. Dabar jau po pirmos valandos. Visą šį tarpą praplepėjau su čia užėjusiu baltimoriškiu Morkum Šimkum. Kas
gi jam? Jis laiko turi ir nori išsikalbėti, o man jau padai svyla, kai
rankraščiai guli neparuošti linotipui... Taigi ir šitas laiškas dabar bus
trumpesnis negu buvau pramatęs...
Taigi išsisukau ir nuo vaišinimosi ir diskusijų su Rugiene ir Rugiu. Tik Tu, Kazyte, nemanyk, kad aš čia darausi „laukiniu“ ir nenoriu susitikti su žmonėmis. Visai ne. Bet aš prisipažinsiu, kad man tos
viešnagės, kuriose ir tu negali kartu būti, visai neįdomios, tik laiko
gaišinimas. Užuot to šį tą paskaitau bei šį tą parašau.
Aplamai, jau taip esu Tavęs ir vaikų pasiilgęs, kad bet koks ir
rimtesnis darbas nesiseka. Žmogus tampi beveik ligonis. Jeigu dar
vienas mėnesis šitokio gyvenimo, vargu ar beišlaikyčiau. Šventa tiesa
Šventam Rašte pasakyta, kad negera žmogui būti vienam. Naktimis
nuolat Jus sapnuoju, o dienomis dažnai taip be tikslo iš kampo į kampą namuose ir pravaikščioju, nes visi darbai taip ir krinta iš rankų ir
reikia labai prisiversti susikaupti ir ką nors rimtesnio veikti. Na bet
jau netoli šitam visam galas...
Tai tiek. Nurašau porą vakar sumestų eilėraščių.
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Rudenio rožės
Kai rudenio rožės blykstelia
Pro vasaros pelenus
Paskutine liepsna,
Mudu sėdim – du vienišieji,
Kuriem nieko daugiau nebelieka,
Prisiminus gyvenimą,
Tik palinguot galvom,
Kai rudenio rožės blykstelia
Paskutine liepsna...
Žvaigždėtą rudenio naktį
Į rudenio žvaigždes keleiviai paukščiai pinas,
Vos girdisi tyloj sparnų jų ūžesys...
Jeigu tu būtum vasaros vėjelis paskutinis,
Aš būčiau lapų šlamesys,
Pro rudenio žvaigždes pasiekęs paukštės ausį...
Ji lėktų amžinai nemirdama,
Ir mudu, vienas kito įsiklausę,
Užmirštume, kad artinas žiema...
							 Jūsų Kazimieras
Laiškų kalba netaisyta.
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VYTAUTAS ALMANIS

UŽ RIBOS
ištraukos iš rašomo romano
8. MAŽOJO KORGONĖLIO TURTUOLIS
Jau kitą dieną, vėl kepinant karštai Azijos saulei, eidami senu taku pagal Mažąjį Korgonėlį, visiškai užmiršome šaltą lietų, aukštikalnių šlapdribą,
klaidžiojimus naktį be tako po permirkusią taigą. Dabar, lyg ką tik ištraukti
iš eketės, jautėmės esą pirtyje. Pirtis – tai visas Korgono kalnagūbris, kur iš
kiekvieno slėnio, tarpeklio, iš aukštom žolėm prižėlusių jelanių virto tumulais
šilto rūko garai.
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Iš mūsų tako liko tik atskiri jo gabalai. Po tokių ilgų ir smarkių lietų
kaipmat pakilo upokšniai, patvino upės ir takas atsidūrė po vandeniu. Kai
kur brendame vandeniu, bet sutikę piktą ir grėsmingą Korgonėlio srovę, net
nemėginame ten kišti koją. Kabarojamės į uolas, kai kur kabome tiesiog virš
bedugnės, kitur šliaužiame po nuvirtusiais kėniais. Mūsų takas šįkart toks
sunkus, kad šuo, kad ir koks būtų šeimininkui ištikimas, ir tas neitų iš paskos,
o grįžtų atgal. Ir kartą, užsikabaroję ant aukštos uolos, tiesiog po kojom pamatėme mažytę jelanę, jos viduryje – namelį, ilgą omšaniką ir žolėse daugybę
avilių. Iš trobelės kamino nerūko dūmai, niekur nesimatė žmogaus ar netoliese besišlaistančio arklio. Prisilaikydami geltonųjų akacijų ir sausmedžių – šių
tikrųjų Centrinės Azijos pietinių kalnų šlaitų gyventojų – krūmų, nusileidome į jelanę.
Trobelėje ant gultų tįsojo senis. Jo kumpa nosis kyšojo iš pasišiaušusios
baltos barzdos, veriančiu protopopo Avakumo žvilgsniu jis gręžė mus kiaurai.
-Žvalgai?- visai ne seniokišku skardžiu balsu paklausė senis.
Po velniais, nusikeikiau mintyse. Matyt, senis niekaip negalėjo išsikrapštyti iš Stalino laikų, kai vienas žmogus būdavo savas, tarybinis, o antras
– šnipas.
-Ar auksinės šaknies žvalgai būsite?- dar kartą riktelėjo trobelės šeimininkas.
Pasirodo, kad senis Jelistratas Smetaninas visai nėra šio bityno šeimininkas, o atvyko iš Korgono kaimo susisemti bičių spiečių. Nors apie Korgono
kaimą tų spiečių kiek nori, jei netingi, per dieną bent porą gali užtikti, bet
aštuoniasdešimt ketverių metų seneliui, kuriam skaudėjo abi kojas, reikėjo
būtinai bristi upėmis, kabarotis uolomis, brautis per taigą penkiasdešimt kilometrų, kad pasigautų bičių spiečių prie Mažojo Korgonėlio. Negana to, tikrieji bityno šeimininkai taip skubėjo į medžioklę, kad nepaliko degtukų, ir
žmogus jau trečia diena kankinasi ant gultų be arbatos.
Kaip tyčia, ir mes turėjome tik vieną dėžutę, tai pasidalijome per pusę. Jelistratas Smetaninas atsako tik kariškomis frazėmis, ko bepaklaustum. Kitaip
jis nemoka, nes kai paėmė į kariuomenę dar prieš pirmąjį pasaulinį karą, tai
žmogų paleido po visų karų tik keturiasdešimt šeštais metais.
-Ar teko kada nors sutikti sniego leopardą?- klausiu.
-Sniego leopardas nenumatomas,- atsakymas trumpas ir tikslus. Kariškas.
Seneliukas po stiprios arbatos šiek tiek atkuto, nuo lentynos paėmė knygą
ir ėmė skaityti be akinių. Žvilgtelėjau į knygą ir pats netikiu, ką matau. Juodi,
nuzulinti odiniai viršeliai, susegti varine sagtimi, rašyta ranka, kur kiekvieno
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skyriaus pradžioje tokie įmantrūs piešiniai. Dėl tokios knygos čia atsibelstų
iš pasaulio krašto ne vienas senienų ieškotojas. Kiek knygai metų? Gal šeši,
septyni šimtai metų, o gal daugiau? Tada apie jos vertę aš nepagalvojau, bet
dabar, beprotiškame pinigų pasaulyje, imu ir paskaičiuoju: pusė, milijonas, o
gal ir daugiau. Litų, dolerių, markių, kas žino?
-Iš kur ši knyga?- kiek galima ramesniu balsu klausiu.
-Negaliu žinoti.
-Ar tėvai, o gal seneliai ją paliko?
-Nenustatyta.
-Kas nenustatyta?- visai nebesuprantu kariškos senio kalbos.
-Radimo vieta nenustatyta.
Bitininkai-medžiotojai išvykdami pamiršo palikti degtukus, bet neišgėrė
viso midaus. Nors mes seniui iškart pasirodėme gana įtartinos asmenybės, bet
kai pasidalijome per pusę degtukais, senasis karo vyras šiek tiek atlyžo ir dabar,
per langelį šviečiant mėnuliui, geriame midų ir šį kartą gauna jo paragauti
Andrius. Šiam gėrimas labai patinka ir kai išgeria savo puoduką, bakina man
į šonus, kad pripilčiau dar.
Apie knygą, kad ir apygirtis senis, nieko neprasitaria. Tik kažką minėjo,
kad po karo yra gyvenęs Baščelako kalno šiaurinėje pusėje.
Ryški mėnulio šviesa per mažytį trobelės langą apšviečia namelio vidų.
Mes su Andriumi gulime ant grindų, o už sienos siunta ir daužosi Mažasis
Korgonėlis, drebindamas trobelės sienas, trupindamas krantus ir versdamas
medžius į jokios jėgos nesulaikomą upės dūkimą. Senis ant gultų nemiega. Aš
matau, kaip jis kiša ranką už vatinuko, išsitraukia tą nepilną degtukų dėžutę,
palaimingai šypsosi ir vėl slepia užantyje. Dabar jis jaučiasi turtingiausiu žmogumi visame Korgono kalnagūbryje.
15. JAZULU BENDRUOMENĖ
Sekančią vasarą, nedideliame, iš lauko ir vidaus apšiurusiame lėktuvėlyje,
mums skrendant iš Novosibirsko į Kalnų Altajų, jauna, nuvargusi kelionėje,
pusilge medvilnine suknele su išblukusia brezentine striuke apsivilkusi moteris, kalbėdama su savo kaimyne, plačiaskruoste altajiete, ištarė žodį – Jazulu.
Jazulu! Aš vos sulaukiau, kada lėktuvėlis nutūps Maimos aerodrome ir
tuoj paklausiau, ką ji turėjo galvoje, sakydama žodį Jazulu. Tai jau tikras pasaulio kraštas, kur toliau nieko nebėra, kur beveik niekieno nelankomi tenykščiai kalnai ir neišplaukiotos upės, kur iki šiol pilni ežerai rečiausios žuvies,
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tik ten dar galima sutikti sniego leopardą. Iš Mongolijos per Seiliugemo ir Čichačiovo kalnagūbrius tik jiems žinomais takais vaikšto į Altajaus pusę sniego
žmogus, arba saksaūlų bobutė, kaip jį vadina mongolai.
Taip prasidėjo nuostabus pasakojimas apie Jazulu bendruomenę. Kartą
gyveno Kijeve jauni žmonės, dirbo, studijavo, vieni jau buvo vedę, kiti – ne,
gyvenimas sukosi gerai žinomu ratu ir visą jį, gyvenimą, galėjai nuo pradžios
iki pat galo matyti. Ir čia pasigirdo pirmieji žodžiai, tokie keisti, bauginantys,
paslaptingi, po kurių, pakėlęs galvą, matei ne įgrisusią kasdienybę, o kažką
jaudinančio ir šviesaus.
Iš pat pradžių jauni žmonės, kaip pirmieji krikščionys, rinkdavosi beveik
paslapčiom vieni pas kitus, skaitydavo retas, senas knygas, tardavo Nikolajaus
Rericho, Jelenos Rerich, Jelenos Blavatskajos vardus. Kol žodžiai dar netapo
nuvalkioti, kasdieniški, jauna pora – Igoris ir Nina Kulčickiai, išpardavę savo
varganą mantą, patraukė į Rytus. Pinigų užteko nuvažiuoti tik iki Kuibyševo.
Ten Igoris kurį laiką statė sodų namelius ir, užsidirbę šiek tiek pinigų, vyras su
žmona atsiduria Vidurinėje Azijoje. Jie gal to nežinojo, bet tai įprastas žemiško rojaus ieškotojų kelias. Čia jiems iškart nepatiko ir abu Kulčickiai pasirinko Sibirą (Sibiras – žemiškas rojus!? Ką pagalvos lietuviai?). Kadangi abu buvo
visiški vegetarai, Igoriui labai tiko pasiūlymas dirti jėgeriu Altajaus draustinyje
prie Čiulyšmano ir Beškauso upių. Malūnsparnis juos nugabeno iki Jazulu.
Ten, gavę pirmą nedidelę algą, pinigus pasiuntė Kijeve likusiems draugams.
Po to atvyko antra pora, pardavusi džinsus ir dar kažką. Po kiek laiko atsirado
dar dvi šeimos. Galop į Jazulu atskrido girininkas vokietis iš Buriatijos, kur jis
gyveno, norėdamas geriau susipažinti su budizmu.
Taip susikūrė tikra bendraminčių bendruomenė. Visi keliasi ketvirtą valandą ryto, ilgai medituoja, atlieka jogų pratimus, vaikšto po kalnus, ieškodami valgomų augalų, juos džiovina, marinuoja, mala ir taip ruošia žiemai
maisto atsargas. Saugo draustinio žvėris ir paukščius. Paštą jiems atgabena
malūnsparniu vieną kartą per mėnesį. Apie savo buvimo vietą jie per daug
niekam nepasakoja, bet kam reikia, tas ateina į Jazulu. Buvęs vieną vasarą toks
pagyvenęs žmogus, Svetozaras Barčenko. Dar prieš karą Altajuje dingęs jo tėvas, tai ieškąs nors kokios žinios, ženklo, gal kas nors prisimins. Praeitą vasarą
vėl atėjęs jaunas vyrukas, sakėsi esąs lietuvis, vardu Tadekas.
-Tadas?!- nudžiungu.
-Tai gal pažįstamas?
-Beveik. Nors nesu sutikęs, bet daug žinau apie jį.
Tas tai tikęs jų bendruomenei, galėjo pasilikti, jei būtų panorėjęs. Vieną
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dieną kaip pasirodė, taip pat tyliai dingo nežinoma kryptimi.
-Gal jums reikia atsiųsti kokių nors knygų?- siūlau.
-Nereikia,- trumpai atsako Nina Kulčickaja,- mes skaitome tik savo knygas.
-O jeigu kartais susirgtumėt, kaip tada?
-Mes niekad nesirgsime. Mes negalime sirgti.
Dabar tik ir gyvenk. Jau, atrodo, susikūrė tokį gyvenimą, apie kokį svajojo ten, Kijeve (pokalbis vyko dar Andropovo laikais). Tik kur tau! Į Jazulu
atsiunčiami du broliai Zubovai iš Bijsko. Bijskas tuo metu buvo pačių tikriausių vegetarų (priverstinių) miestas, ten su mėsa visiškai striuka, o Zubovai – pasiutę mėsėdžiai ir Jazulu, kur nėra jokių viršininkų, jokios kontrolės,
jiems atrodo pažadėtoji žemė. Tik ten jie randa tokius žmones, kurie nei patys
šaudo žvėris, nei kitiems leidžia. Neilgai trukus broliai, vos sulaukę malūnsparnio, išsiunčia pilną maišą laiškų – skundų saugumo ir kitiems organams.
Skųsti tikrai yra ką. Kalba lyg ir rusiškai, bet nesuprantamai, užslaptintai ar
ką, keliasi ketvirtą valandą ryto, kažką galvoja. O ko galvoti? Už mus kiti turi
galvoti, aukščiau sėdintys. Valgo žoleles, stovi ant galvos, skaito senas, visai
netarybines knygas. Juos lanko svetimi žmonės, gal kokie šnipai. Dabar ne
seni laikai, bet reikėtų smarkiai prigriebti tuos jaunuolius.
Jau kitu malūnsparniu atskrenda keli vyrai iš organų. Bendruomenė dar
šiaip taip atsilaiko. Tik ne visi. Čendeko komuna išvaikoma. Multoje susirinko būrelis inteligentų, kur jie gyveno kartu su šeimomis. Apie jokį gėrimą ir
kalbos negalėjo būti, dirbo visus darbus, patys mokė vaikus, statėsi sau namus
– čia saugumiečiai ir pasodino porą komunarų. Gudruoliai atsirado, mat, visiškai negeria. Pasėdės – gers.
Jazulu – pasaulio kraštas. Dabar žinau, kad Tado ten nerasiu ir ten nevykome. Jau grįžęs iš Altajaus, pasiunčiau Kulčickiams laišką. Po kurio laiko
gavau jį atgal, o ant voko buvo užrašas: „Adresatas išvykęs“.
Kas ištiko Jazulu bendruomenę, kur, kokioje vietoje jie apsigyveno – niekas nežino...
16. BIČAS SIŪLO MILIJONĄ
Sutikau jį ten pat, kur mačiau paskutinį kartą prieš dvidešimt penkerius
metus, Aktaše. Nei pavardės, nei vardo jo nežinojau, bičas, ir tiek. Patys bičai
savo genties pavadinimą aiškina šitaip – bič – byvšyj inteligentnyj čieloviek (buvęs inteligentiškas žmogus – rus.). Manęs jis, aišku, nepažino, buvau per tuos
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metus gerokai pasikeitęs, o bičas – nė truputėlio. Tuomet pasirodė jis pačiu
laiku, per patį maumedžio kankorėžių rinkimą. Apyjaunis, raudonskruostis,
sveikais, baltais dantimis, elektrinės spalvos boloniniu lietpalčiu, kurio nugaroje žiojėjo nuo laužų išdegusi milžiniška skylė. Tuo laiku mes gyvenome ir
dirbome Aktašo girininkijoje, planai spaudė lyg replėmis, ir bičo pasirodymas
buvo kaip tik. Jis rinkdavo kankorėžius, o šaltomis rugsėjo naktimis ant jų ir
nakvodavo: kankorėžiai kaito ir skleidė šilumą. Kartkartėmis bičas nusipirkdavo pigaus vyno.
-Viktorai Michailovičiau, ar jūs atsitiktinai neišgertumėte?- mandagiai
pasiūlydavo ir man.
-Ne, atsitiktinai negeriu,- atsakydavau aš.
Ne, tai ne, bičas dėl to per daug nesisielodavo ir vyno butelį pasigardžiuodamas iki paskutinio lašelio išgerdavo pats. Po to stipriai užmigdavo ant
kankorėžių krūvos.
Vėliau, gal po penkiolikos metų aš jį vėl pamačiau žmonių minioje Novosibirske, Tolmačiovo aerodrome. Lietpaltis buvo tas pats. Ir dabar jį pirmiausiai atpažinau iš to lietpalčio, tik pradegusi nugaroje skylė buvo dar didesnė.
Viduramžių ilgaamžiai, visokie ten Sen Žermenai, Paracelsai, Nostradamai savo gyvenimą ilgino atkakliai triūsdami laboratorijose, maišydami visokias medžiagas – gyvas ir negyvas, jas kliukindami, pilstydami, virindami,
užkasdami į žemę ir vėl iš ten ištraukdami. Daugelis jų nuo visokių miltelių ir
sutaisytų gėrimų vietoje ilgo amžiaus jauni kojas pakratydavo.
Štai stovi eilėje prie degtinės tikras Sibiro Sen Žermenas, raudonskruostis,
baltadantis, per dvidešimt penkerius metus nepasenęs nė viena diena! Kokia
bičų tokios sveikatos priežastis? – paklaustų labai susirūpinęs lietuvis. Bičai
viską daro atvirkščiai. Pavyzdžiui, ateinant speiguotai Sibiro žiemai reiktų kuo
skubiau nešdintis į šiltesnius kraštus, tai bičai danginasi į Čiukotką. Ten bičų
vyresnieji, lyg kokie aristokratai, įsitaiso gyventi katilinėse, o likusieji – apglėbę šiluminės trasos vamzdį, kur vienas šonas šyla, o kitas būna apipustytas,
ant išmetamo iš krosnių anglies šlako krūvos arba taigoje prie laužo. Žiūrėk,
per ilgą žiemą vienas kitas normalus žmogelis sunegaluoja ir numiršta, o bičai
pavasarį lenda iš visų pašalių sveikutėliai, net sloga nesirgę.
Aš taip pat stoju į eilę. Rytoj turime išvažiuoti, mūsų laukia vėl Korgono
kalnai, o be degtinės nepasijudinsi iš vietos, nors visą mėnesį veltui lauktum
ant Čiuisko trakto. Bičas kažkodėl įsispitrėja į mane. Gal kokio rublio gėrimui
trūksta? Žiūriu – bičas eina prie manęs ir klausia:
-Ei, vyre, ar renki komandą?
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Ne, atrodo, rublio neprašys.
-Aš matau, kad renki komandą,- bičas jau neklausia, o tikrai žino, kad
renku komandą.- Priimk ir mane, ką?
Negaliu suprasti, kodėl visų tautybių bičai taip pasitiki manimi ir nori,
kad jiems vadovaučiau. Ne per seniausiai, lankantis Vilniuje, Gedimino prospekte priėjęs vienas žmogelis siūlėsi į pačius pirmuosius padėjėjus, jeigu kartais sumanyčiau išsprogdinti miesto savivaldybę.
Dabar beveik gailiuosi, kad nerenku jokios komandos. Gal ir gerai būtų,
tik kol kas nežinau, kam man būtų reikalinga bičų komanda.
-Priimk į komandą,- jau spaudžia bičas,- ei, ateik arčiau, aš kai ką pasakysiu.
Ką darysi, prieinu. Bičas, apsižvalgydamas į šalis, kad niekas negirdėtų,
mainais už priėmimą į komandą siūlo man pasakišką turtą. Daug metų besibastydamas po kalnus, Bešpeltyro aukštupyje yra užtikęs milžiniškas mumijo atsargas. Taip pat pačioje upės pradžioje, prie kabančio ledyno yra didelė
auksinės šaknies augimvietė. Truputį žemiau – ištisa pieva maralų šaknies.
Ledyno dešiniajame šone, jei žiūrėsime iš apačios į viršų – daug raudonosios
šaknies. Tų vietų niekas nežinojo, tai šitą visą turtą dovanojąs man. Mainais,
kad priimčiau į savo komandą. Mokąs visus darbus, gerai žino matematiką,
gali susikalbėti mongoliškai.
Kadangi jo siūlomu palikimu nė kiek netikiu, tai lengvai žadu bičą priimti į savo komandą. Tik kokia tai turi būti komanda – neturiu jokio supratimo,
o paklausti bičo nespėjau, nes šis nuskubėjo į stangriai suveržtą rūsčių vyrų
ilgą eilę, iš kurios išslysti lengva, o įsisprausti atgal nepaprastai sunku.
Kiek tokių atradėjų klaidžioja po Altajų! Vienas sakosi radęs gydomą,
stebuklingos galios šaknį. Kitas jau antrus metus nešiojasi kišenėje kalnuose
rastą brangakmenį, o štai šis bičas žino didžiulį lobį ir padovanoja pirmam
sutiktam žmogui kaip niekur nieko.
Už butelį degtinės mus pakeleivinga mašina nugabeno iki pat Korgono.
Tais metais bičo daugiau nebesutikau.
Sekančią vasarą, kai po kalnus keliavau vienas, vėl teko ilgam įstrigti
Kadrino aukštupyje. Leisdamasis nuo kalnų pakliuvau kaip tik į Belšpetyro
pradžią. Iš tiesų, štai tas pats, bičo nupasakotas ledynas. Dešinėje jo pusėje
iš tikrųjų radau raudonąją šaknį, tokią retą, mažai kur užtinkamą. Prie pat
trykštančios srovės iš po ledo, upės pačioje pradžioje, tarp šiltų akmenų auga
auksinė šaknis. Čia jos tiek daug, kad niekur kitur tiek neteko matyti. Ir pilna
aukštikalnių pieva maralų šaknies! Leidžiuosi žemyn ir pietiniame kalno šlaiVarpai 2017 (36)

te, tarp auksinės akacijos krūmų matau keliolika gilių urvų. Dabar jau neabejoju, ką juose rasiu. Taip ir buvo. Urvai pilni mumijo. Čia dar neatsibastė joks
ieškotojas, o gal šių vietų niekas ir ateityje neužtiks?
Kaip bitynas prie Katunės, taip ir Bešpeltyro aukštupys yra kaip atskiros
salos to krašto, kurio taip ligai ieškome ir kurį tikimės surasti.
19. O GILIAU – AUKSAS
Už mūsų susiūbavo šilti ir aukšti žolynai ir iš jų ant palšo arklio išniro
vienplaukis seniokas. Jis man anksčiau buvo nematytas, užtat raitelis tuoj pažino mus iš Korgono bitininkų pasakojimo. Jis daug nekalbėdamas pasičiupo
mūsų abiejų su Julija kuprines, persimetė per balną ir kaipmat dingo kalnų
tako vingiuose.
Mes nespėjome nė duonos atsilaužti, tad dabar valgome neprinokusius
serbentus. Kai uogos prinoks, čia šiltom dienom šlaistysis Korgono aukštikalnių meškos – jos taip pat mėgsta serbentus, o ypač saldžias čionykštes avietes.
Būnant dar Ust Kane mus pasiekė žinia, kad ne per seniausiai Korgono
kaime pasirodė dingęs Tadas. Praeitais metais, eidami to klajoklio pėdomis,
mes keletą kartų jo vos neužtikome. Tik randame dar šviežius sutiktų žmonių
pasakojimus apie jį, šiltus laužo pelenus, naktį matome tolimo laužo šviesą.
Kaime sužinome, kad Tadas prieš porą dienų vėl išėjęs aukštyn pagal Korgoną.
Kiekvieną dieną jaučiame, kad esame ne tokie, kokie buvome vakar. Šiandien mes – lyg ir ne mes. Tampame lengvesni ir lengvesni, o kai padedame
pirmą pėdą į Korgono tako pradžią, pajuntame, kad esame pakilę per gerą
sprindį nuo žemės. Tik ką dabar nustebinsi vaikščiojimu oru, kai aplink tik ir
girdi, kad žmonės ne virš kažkokio tako, o per naktį nuskrenda į kosmosą ir
atgal?.. Sako, kalnuose esama tokių šventų žmonių, kurie tikrai vaikšto oru,
net imu galvoti, gal ir man reikėtų. Tik nepajutome, kaip besvajojant įžengėme į didelį bityną. Čia mūsų laukė pats Ivanas Anisimovas, jo draugas Ivanas
Sonorovas, mūsų kuprines nugabenęs senis, dar vienas kitas iš pašalių išlindęs
piemuo ar koks nors auksinės šaknies ieškotojas. Po valandėlės, trūktelėjęs gal
tris midaus puodukus iš karto, pasijutau gana arti žemės. Koks jau ten šventumas, kokie pasiskraidymai, gerai dar, kad Julija po galva pakišo nuo arklio
kupros nutrauktą veltinį, vis panašiau į tai, jog žmogus lyg ir pats prigulė
pailsėti.
Mūsų seniokas, kuris atgabeno į bityną kuprines, buvęs žvalgas, visų trijų
šlovės ordinų kavalierius, tikras pėdsekys, drąsus meškų medžiotojas, mirtinai
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užsinorėjo po čia išgerto midaus jo dar ir iš kitų bitynų. Tai šiaip taip užsikorė
ant savo palšos kumelės ir čia pat nuslydo nuo kuino prie pat omšaniko sienos. Atsibudęs pagalvojo, kad guli kur nors gūdžioje taigoje ir ėmė seniokišku
balsu šauktis pagalbos.
Julija žiūri – guli medžiotojas, taigietis, pėdsekys, buvęs žvalgas, o dabar
bitininko padėjėjas, atrėmęs kojas į omšaniko sieną ir rėkia plonu balsu, kiek
beišgalėdamas.
Pavakariui, kai nuo belokų papūtė gana žvarbus vėjas, galva kaipmat prasiblaivė, grįžo prie pat bityno slenksčio pasiklydęs senis, nuo aukštupio atvyko
trys jėgeriai, iš žolių išlindo Meškų Korgono bitininkas.
Prie blausios žibalinės lempos šviesos vyrai, kaip bitės rudenį korį, glaudžia kupeta apgulė virdulį su midumi. Julija pjausto lietuvišką dešrą, kumpį,
bet vyrai visai atpratę nuo valgio. Jau kuris laikas midus jiems atstoja viską:
valgį, gėrimą, vaistus.
Per sukiužusios krosnies šoną grėsmingai žėruoja liepsna, apšviesdama tylutėliai į trobelę sulindusius šunis. Šuneliai labai nori būti viduje, bet baugiai
spaudžiasi į tamsesnius kampus, nes bijo bitininkų. Šie mat sugalvojo negirdėtą šunų kankinimo būdą: pripila didelį dubenį dar šilto medaus ir verčia jį
ištisai išlakti. Kai išlaka vieną dubenį, pila antrą.
-Reiktų krosnies plyšius moliu užtepti,- siūlau aš.
-Kad čia žemės paviršiuje vien akmenys,- atsikalbinėja Ivanas Anisimovas.
-Tai kaskit giliau,- neatstoju.
-O giliau – auksas...
Tadas, ilgai neužsibūdamas bityne, išėjo į Korgono aukštupį, kur auga
vešli auksinė šaknis. Ten plynaukštėje takas išsišakoja į daugelį. Rytoj mes taip
pat kelsimės aukštyn, kur jau esame buvę ne kartą. Tik vis atsitikdavo taip,
kad lyg tai niekieno neverčiami pasukdavome atgal. Mes surasdavome daugybę priežasčių: aukštikalnių šlapdriba, nuovargis, pritrūkdavo duonos, kol
palengva pradėdavome suvokti, kad ši vieta mūsų dar nepriima, kad esame
dar nepasiruošę.
20. ARKLIAI KAIP ŽMONĖS
Julija, ilgai nebuvusi Altajuje, dabar į kalnus visai nemanė vykti, o tik
ketino mane palydėti iki Maskvos. Vėliau sakė pasiliksianti Barnaūle pas pažįstamus, o jeigu važiuos į Ust Kaną, tai nė žingsnio nežengs į taigą, o jeigu ir
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vyks į taigą, tai jau tikrai neis per Velnio tiltą, o jeigu ir eis, tai pasiekusi pirmą
bityną, ten ir bus visą laiką.
O dabar jojame abu į kalnų gilumą. Bitininkai Juliją užsodina ant
eiklaus, greito žirgo, o man davė rambią kumelę. Nesunkiai arkliais galėtume
pasikeisti, tik toks paprastas dalykas nė vienam neateina į galvą.
Seniau medžiotojai, bitininkai, miškininkai pravalydavo taigoje takus. Dabar to niekas nedaro. Labai kantrūs čionykščiai arkliai šokinėja per
virtuolius medžius, laipioja akmenimis, iki papilvės murdosi po aukštikalnių
pelkes – sogras, nors žolių ištisa jūra aplink – dažnai griežtų šeimininkų būna
trumpai pririšami prie stulpo, kai anie plempia bityne midų, o kai suklumpa,
tai dar gauna mušti.
Iš karto jis pasileido šuoliais, nes tik taip arkliukus bitininkai visą laiką
gainiojo, vėliau, matydami, kad jų šonų niekas skaudžiai nebakina, sulėtino
žingsnį, o galiausiai ėmė skainioti žoles, žengė vos vilkdami kojas, kol, įbridę
į žydinčių pinavijų pievą, ir visai sustojo.
Vienoje vietoje, kur krito pats aukščiausias Korgono krioklys, akmenuotas, slidus takas pakibo plonyčiu siūleliu virš upės kunkuliuojančių verpetų. Vietomis arkliai rasdavo kur pastatyti tik vieną koją, o kita tabaluodavo
virš bedugnės. Kaip tik čia paslydo Julijos arklys ir, čiuoždamas į Korgoną,
paskutinę akimirką spėjo kristi ant šono. Julija, dar prieš virstant arkliui, kažkaip išlėkė iš balno. Išsigandome vėliau, jau jodami kiek lengvesniu taku. Tik
mūsų arklys visas tirtėjo, ilgai negalėdamas nusiraminti.
Nedidelėje jelanėje prie triukšmingo upelio turi bityną toks vyrukas iš
Novosibirsko. Jo bitynas nedidelis, gal keliolika avilių, bet midui pilnai užtenka. Bityno šeimininkas sakosi mokąs prancūzų kalbą, mieste buvęs dėstytoju
kažkokiame institute. Tikrai, kalba įmantriai, šiaip ar taip, matyti, kad žmogus apsitrynęs. Nors ir mieste gyvenęs nesivaržydamas, bet ką čia palyginsi su
kalnais. Kartą šienauja naujasis Korgono bitininkas ir jam taip gera palikę nuo
midaus, žolių kvapo, karštos saulės, ėmė iš to gerumo ir išsirengė nuogai. Eina
nuo kalno į apačią plikutėlis vyras plačiai modamas dalgiu, o kaip tyčia pro
šalį slenka sulinkę nuo kuprinių sunkumo turistai – du vyrukai ir mergina.
-Ei, užeikite arbatos gerti!- šaukia juos bitininkas.
Šie pakėlė galvas į šaukiančiojo pusę ir pasileido pustekiniai žemyn pagal
Korgoną. „Į kokį keistą kraštą mes patekome,- sunkiai alsuoja turistai, nesustodami nė akimirką,- tokių dalykų dar niekur nematėme“. Ir gal už dešimties
kilometrų, kai keliauninkai šiek tiek atsitokėjo, jiems kelią pastojo vėl vienas
bitynas. Tarpduryje stovi išskėtęs rankas gerokai įkaušęs Anisimovas ir šaukia:
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-Ei, kur bėgate pro šalį, eime arbatos gerti!
„Tikrų bepročių kraštas tas Altajus!- jau tekini skuodžia neatsigręždami
turistai,- daugiau čia ir kojos nekelsime.“
Prieš išjodami iš bityno mes klausinėjome vyrų kelio. Jie, vienas kitą pertraukinėdami, susipykdami, smulkiai nupasakojo, kur eis takas, tik po midaus
bitininkai tankiai maišė kairę su dešine ranka. Tai pagal jų supainiotą planą
dabar turėtume joti visai į priešingą pusę... Arkliai, jei būtų aklai klausę savo
šeimininkų, iki šiol klaidžiotų kalnų labirintais. Dažniausiai jie patys suranda
teisingą kryptį, reikia tik atleisti pavadžius. Tą mes ir padarėme, todėl, perbridę keletą kartų vis siaurėjantį Korgoną, jau vakare, apačioje palikę bites, bitininkus, midų, kėnių taigą, įjojome į aukštikalnių pievas ir pamatėme žydintį
pirmą maralų šaknies žiedą. Žiedas bematant atsidūrė mano išlepusio arklio
pilve. Toliau visą kelią mūsų arkliai sustodavo kada panorėję, į mus nekreipdavo nė mažiausio dėmesio, skainiojo tik gerų žolių – sibirinės pinavijos ir
maralų šaknies žiedus. Aš pikdžiugiškai pagalvodavau, kad jie, visai nebenorėję mūsų klausyti ir įpratę prie didelio tinginiavimo bei nepaklusnumo, vieną
dieną staiga atsidurs tikrųjų šeimininkų rankose.
Po storu kedru užkuriame laužą. Toliau nebejosime, nes mes, kaip ir arkliai, kurie, nukabinę savo galvas virš mūsų, beveik lenda į laužą, pajutome,
kad prasideda svetima teritorija.
Vėliau sužinojome, kad šiose vietose bitininkai visai nesilankė ir jų nupasakotas kelias buvo netikslus. Nuo mūsų laužavietės į vakarus melsvuose
toliuose vos-vos matėsi apvalių kalnų baltos viršūnės. Tai Belokai, kur yra
įvykę susitikimai su sniego žmogumi. Už Belokų, kur kalnai leidžiasi žemyn ir
vėl prasideda žmonių apgyvendintos vietos, toks medžiotojas Mogiliovas pasakojo, kaip netoli kalno pasirodė plaukuotas žmogus. Jį vietiniai gyventojai
pagavo ir atvedė į kaimą. Belaisvis visą dieną verkė, kažką neaiškaus šūkaliojo,
tai žmonės jį vakare paleido į laisvę. Po to gyventojai padėdavo toliau už kaimo ką nors valgomo ir po kiek laiko maisto neberasdavo. Pagal pėdas nustatė,
kad duoną ir mėsą paėmė tas pats plaukuotasis žmogus.
Kitą kartą tas pats medžiotojas sutiko kaimo mokytoją, kuriam nutiko
toks įvykis. Mokytojas išėjo pamedžioti į aplinkinius kalnus ir atrado olą, o
joje sniego žmogaus vaikus. Bežiūrint į jauniklius, grįžo jų tėvai, ir mokytojas
vos nuo jų apsigynė šaudydamas į orą. Po to kaimiečiai dar ne kartą matė
sniego žmones.
Kitą dieną mūsų arkliai visiškai atsisakė eiti toliau per plynaukštę. Prunkšdami stojosi piestu, lyg atsibedę į nematomą sieną. Įpykęs priminiau jiems,
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kad ir aš galiu kaip reikiant išvanoti jų išputusius nuo aukštikalnių sultingų žolių šonus, bet viskas veltui. Gailiai žvengdami traukiasi atbuli, pagaliau
bando mane išmesti iš balno, tik toliau neina, ir gana.
Čia prasideda tikra auksinės šaknies karalystė. Kai kurios šaknys didelės,
taip panašios į mažo meškiuko letenėlę. Beje, vietiniai gyventojai taip ir vadina auksinę šaknį – meškos letena.
Savo keliones sniego žmogaus pėdsakais mes jau seniai baigėme. Į visas
vietas, kur gali gyventi šis hominidas, kiekvieną vasarą išvyksta ekspedicijos.
Yra buvę įdomių nutikimų, įvairiausių nuotykių, nufotografuotos pėdos.
Viską, ką surinkome, atidavėme kitiems, tegu jie eina toliau už mus sniego
žmogaus pėdsakais. Mes pasitraukėme į šoną, palaukėme, kol ieškotojų būrys nutols ir pasukome visai į kitą pusę. Šįkart mes manome užčiuopę tako
pradžią į tas kalnų vietas, kurios lyg ir būtų ištirtos – pažymėti viršukalnių
aukščiai, upės, ledo laukai, žinoma dauguma augalų, žvėrių ir paukščių, o kita
tų vietų pusė – lyg ir tuščia, nematyta. Dabar neabejojame, kad esame prie
tos paslaptingos vietos. Čia nėra nei pasienio stulpų, anei kokių nors kitokių
ženklų, bet jaučiame, kad kraštas yra saugomas. Tad ir nesiveržiame per jėgą
toliau. Gal sekantį kartą būsime pakviesti, kas žino?
						

Vytautas ALMANIS
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JUSTAS JASĖNAS

***

ŽODŽIUI GELIA
LABIAUSIAI

Tik žolės kelią paženklins
Lietaus kūną nugludins delčia

Kai tėkmė priartės
Nebijok lygumų vakaro
Kas apgins tas akis
Vėjui liečiant smilkstantį kadagį
Gyvasties jau neras Netikėkim
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Šiam rudeniui sėsim
Gyvenimas buvo
Nearta Tik žingsnių ilgiuos
Pasiliks atmintis Negrįšim
Ten mūsų upės į širdį tekės

***

99

Akmuo ir žolė
Iš dugno

Pašauk pašauk mane vardu

Žodžiui gelia labiausiai

Kai nebešauks rugiai

Skaityti geriau kai lietus

Kai jau nebūsiu

Į lango rėmus

Žiūrės ramiai nutilę žuvys

Į bendrystės šventyklą
Prasimuša

Ir neskaudės tada keliai

Tyliai

O vandeny saugu ir amžina

Ir vardo neklausia

Gerai kad ištrūkau

Artėjančiam rytui

Žvaigždėms nukrist lengviau

Ramybės take
Šalnoje virpant

Gelmėj slaptis alsuoja
Artėja kraujo gyvastis

***

Ir jau namai Ne mano man
Užkalbino

O kas po žole
Sutartas laikas

***

Mes ryte be žvilgsnių
Tik rankos

Nesakykim daugiau
Nebereikia

Vaiko riksmas

Nekalbėkim šįvakar

Lygumų pakraščio dar nepažįsta

Mėnulio šviesoj

Anapus smėlėtų takų

Skauda labiau

Palei širdį

Nei tikėjom
Kur atviros žaizdos

Jo dalia
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Nuspręsta sapne

Šitaip gyvenimą gelia

Aplankys

Tik žolynų baigties

Sužeistas žvilgsnis

Tebelaukia
Jau nutekėję

Rytoj

Nerišlių pamatų pakraščiai

Prieš žydinčią aušrą
Po žole po žole

Liudija akmenys

Mūsų lauks Tik kartą

Pašvęstą vietą
Išduotą

***

Amžinai amžinai nebekliudomą

Subliuško apsunkęs voratinklis

***

Tolsta obelys
Traukias raukšlėtas akmuo

Sėdėjau kalvos aukštumoj

Čia jau ne Toji vieta Nebe mano

Tankmėje virpa
Palikta artuma

Ryto nelaukiu

Dūsauja Pajautos slėnio tolumos

Šviesėja lašo pakrašty naujai
Vis tiek nebeįdomu

Gal bus geriau Dar

Dairytis

Rūkuose nematomi skęsta
Bijau palikti

***

Tylintį ilgesio veidą

Akių tiesa

Miglų rytas

Sutiktųjų nekalbina

Drobės išskleistos

Šitaip sopa

Įkapių kerštas
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Vėsos skeveldros

***

Kalvų pašonėj

Apsaugoti trokštu Tave

Nebėra užuovėjos ašaroms

Kad neįkristum akivaran

Gaila akmens

Spanguoliaudama

Klastingai išjudinto

Apsaugoti trokštu Tave
Skylant takui

***

Taurei sudužus
Kely

Renku rudenio lapus

Vienuolyno stogams suirus

Geltona iki sąmonės suskeldėjimo

Mums dar verkiant reikia išbūti

Plyšta prilytos kiaurymės

Ištrupėjusio Kristaus veido betonas

Sunku nuo kūnų

Raidės Tik

Ašarų mirguliavimą šluostyti

Tau ir man atsikvėpti

***
Šią naktį
Dulkėmis apsiklosiu
Dūsauja žolės Burveliuose
Matysiu rugpjūčio žvaigždes
Ir Tave grįžtančią
Nebeverksiu
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ARVYDAS VALIONIS

Laiko grandinės
HAIKU
*

*

Kartu su haiku

Mane prie laiko

sielos virpesius stebiu

gyvenimas pririšo –

ir proto maištą.

grandinė tiksi.

*

*

Neklauskit, kodėl,

Šis gyvenimas –

išgirdęs žodį spindintį,

repeticija

verkiu iš džiaugsmo.

prieš amžinybę.
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*

*

Leidžiasi žodžiai

Platono oloj

į minties voratinklį –

kasdienybės šešėliai

voras klastą pins.

grandines kala.

*

*

Šaukiu aš tautą…

Dantės šešėlis

Kas dar poeto klauso?

Pragare, Danguj, Rojuj

Negirdžiu.

klaidžioja vienišas.

*

*

Šliogerio bulvę

Per šią pilnatį

ant pjedestalo kelkim –

žiebės žodžių pilnatys –

simbolį minties.

bendratys blėso.

*

*

Sudie, chazarai,

Kūrėjai, lankę

erdvėj Visatos laikas –

kursus Vasaros gatvėj,

praeities tekstas.

genijais tapo.
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*

*

Raidžių tiek nedaug,

Kaip bėga laikas –

o kiek žodžių sukurta,

arklys vietoj kentauro

dainų kiekvienam.

ir Šuo žvaigždyne.

*

*

Per širdį brenda

Mitai užvaldė

skolų išieškotojai –

gyvenimą ir mirtį –

rankraščių ieško.

paukščiais lekiojam.

*

*

Žydrynėn neria

Geda

padūkėlė mintis –

jau Anapilyje,

rankraštis dega!

bet Strazdas čiulba.

*

*

Sapne skausmingai

Virš mūsų galvų

į delną smigo rožė

Debesijos prospektas,

iš Rilkės posmų.

ten sielos vaikšto.
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*

*

Nutolsta žmogus

Gimtinės ieškau.

lemties keliu,

Radau tik sąvartyną.

o atmintis dulka.

Ir atodūsį.

*

*

Atmintis nutolo.

Sudie, Vienatve, -

Laiko rankena lūžo.

pragaran šliaužia sliekas

Kritau bejėgis.

su dangaus planu.

*

*

Iš Saulės miesto

Duris atvėriau,

žmonės iškeliauja

po kojom puolė vėjas –

kryžiais nešini.

ir jis nešventas.

*

*

Karas praeity,

Rasota žolė

tėvo kapas nežinioj –

nuplauna kojas –

kur žvakę uždegt?

vėl jaunas.
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*

*

Taip, taip, Viešpatie,

Skurdas akyse

tai jos žvilgsnis kerintis

iš vaikystės portreto

neša pragaran.

saldainio laukia.

*

*

Kažkas suriko.

Mane aplankė

Pamiršau

ašara nuplikusi.

tavųjų vartų slaptažodį.

Nejau senatvė?

*

*

Kai pabudai,

Damos prospekte,

voras tinklą kabino

vyrai baruose –

ir gaudė sapną.

lyčių lygybė.

*

*

Kai tu ateisi,

Ir vieną dieną

kabos likimo spyna.

galim netekti proto –

Ašarą palik.

prasidės revoliucija.
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*

*

Trumpa eilutė

Laikas suvystė

sugavo tylą – erdvė

lyg naujagimį

signalą siunčia.

laikraščio lapu.

*

*

Kažkas pakėlė

Užsimerk, pajausk

mano vienatvės lazdą

šimtą metų vienatvės

prie kapo duobės.

ir jambu pakilk.

*

*

Rugpjūčio naktį

Pavogsiu mintį

voras rudenį mezga

iš ūkanų pakrantės –

iš mano sapnų.

tiltą statysiu.

*

*

Laiko skalpelis

Mano lapkritis

perskrodžia kasdienybę,

šauliui taikinį neša –

bet lieku gyvas.

metų sąskaitas.
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ANDRIUS ALMANIS

*
Kūryba yra mano kraujyje. Mano abu tėvai rašo. Močiutė (mamos
mama) irgi rašė – pasakas, legendas. Tėvas – Vytautas Almanis – penkių knygų autorius, visos apie Altajų (ten tėvai gyveno aštuonerius metus): trys publicistinės, viena – nuotykių ir istorinis romanas. Mama –
Julija – yra išleidusi poezijos rinkinį „Ugniažiedė“. Žmona Rima prieš
kelis metus taip pat išleido poezijos knygą „Gervuogės sirpsta“. Tokioje
šeimoje neįmanoma nerašyti. Rašau nuo vaikystės.
1988 m. baigiau Lietuvos žemės ūkio akademiją ir tapau miškų
ūkio inžinieriumi. Tiesa, miškuose dirbau neilgai – nepilnus metus
girininko padėjėju Papilės girininkijoje ir pusantrų metų vyresniuoju
moksliniu bendradarbiu Kamanų rezervate. 1990-aisiais, Lietuvai tapus nepriklausoma, įstojau į Lietuvos kariuomenę, tarnavau įvairiose
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pareigose, ilgiausiai – Savanorių: kuopos ir bataliono vadu, dėstytoju
mokymo centre, vyriausiuoju nacionaliniu atstovu taikos palaikymo
misijoje Kosove, ryšių su visuomene karininku.
2007-aisiais, išėjęs į atsargą, pradėjau dirbti Ventos regioninio
parko direkcijoje, kur dirbu iki šiol.
Kartais manęs klausia – kaip rašau. Sunku atsakyti į šį klausimą.
Čia nėra jokių taisyklių. Kartais kūrybingiausios valandos būna vėlai
vakare, kartais ryte, kartais būna taip, kad vieną sakinį rašau kelias
dienas, vis taisydamas, o kartais taip, kad vos spėju užrašinėti į galvą
atskriejusias mintis. O impulsai kūrybai gali būti įvairūs – ir matytas
filmas, ir perskaityta knyga, ir kažkoks konkretus įvykis, bet dažniausiai net neaišku, kas tas impulsas, tiesiog šauna kokia idėja galvon, ir
tiek.
2012 m. išleidau humoristinių ir fantastinių apsakymų knygą
„Nežinomų metų pavasaris“. Fantastika žavėjo nuo vaikystės. Žmonės,
manantys, jog fantastika yra tik nieko nereiškiančios pasakėlės, labai
klysta. Fantastiniuose kūriniuose (ne visuose, tiesa) galima pamatyti
ateitį, tiksliau – bandyti pamatyti. Ir tai yra prasminga, nes ateitis
nebūtinai gali būti tokia graži, kaip norėtume, todėl verčiau
išgalvotuose kūriniuose išnagrinėti visas, kad ir pačias niūriausias, jos
versijas, padarant teisingas išvadas, negu jas išbandyti realybėje. Na,
o humoras – jo gi niekada nebus per daug, geras juokas tik ilgina
gyvenimą. 2014 m. išėjo poezijos knygutė „Cukraus gabaliukas“ ir
mano sudaryta knyga „Ventos legendos“.
Turiu paprastą laimingo gyvenimo receptą. Nepamenu, kas yra
pasakęs, bet ši mintis man labai patinka ir visiems patariu laikytis šio
recepto – „Jeigu nori būti laimingas, būk“.
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KALĖDŲ NAKTIS
apsakymas

Vėjas pūtė kiaurai pro palaikę apiplyšusią striukę. Jonas vis labiau gūžėsi ir gelbėjosi nuo šalčio, tik kartas nuo karto iš plastmasinio butelio gurkštelėdamas vyno. Gaila tik, kad greitai seko. Paskutiniais žodžiais plūdo savo šeimininką, kurio fermą prižiūrėjo,
tik kas iš to – niekas juk negirdėjo. Kur tai matyta – Kūčių vakarą
išvaryti per šaltį, per purvyną kažkokių ten prakeiktų karvių žiūrėti.
Nors, tiesą sakant, karves kasdien reikėjo žiūrėti, joms gi tas pats
– Kūčios ar kad ir paties Lenino gimtadienis, turi jas melžti, šerti
ir gan. „Kad tave kur...“, – jau kelintąsyk nusikeikė žmogus, užkliuvęs už grumsto ir visu ūgiu tėškęsis ant žemės. Visa laimė, kad
vyno neišpylė – per daugelį metų išugdytas refleksas išmokė visose
situacijose butelį laikyti vertikaliai. Šiaip ne taip atsistojęs tęsė savo
vakarinį žygį link žiburėlio, šviečiančio iš fermos. Tik visai arti priėjęs, sustojo. „Pala, pala... Iš kur ta šviesa, kas dega?“ – nustebo. Ir
čia pat išgirdo širdį veriantį klyksmą, sklindantį iš fermos.
Bemat išlakstė visas girtumas. Net pritūpė, plaukai piestu pasistojo. „Eik tu sau... Eik tu sau...“, – drąsinosi, bet drąsiau nuo to
nepasidarė. Klyksmas vėl pasikartojo. Jonas apsidairė, ieškodamas
kokio pagalio, bet aplinkui nieko nebuvo. Betgi po truputį artinosi
vis arčiau fermos durų. Šviesa sklido pro praviras duris, ir jau ne
klyksmas, o tik pratisa dejonė girdėjosi iš vidaus. Prie pat durų
aptiko kažkokį gelžgalį, stvėręs jį atsargiai žvilgtelėjo vidun. Nieko
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nepamatė, tik tą pačią mirguliuojančią šviesą. Dejonė nutilo. Atsidusęs Jonas žengė į fermos priemenę. Nieko. Šviesa sklido iš toliau,
iš pagrindinės patalpos, kur karvės. „Oi, oi, oi“, - tyliai vėl bandė
drąsintis ir atsargiai nukėblino toliau.
Viduje degė laužas, sukurtas iš šiaudų. Šalia stovėjo vyriškis
pilka striuke. Jis krūptelėjo ir ne ką mažiau išsigandęs žiūrėjo į fermos darbininką. Staigiai pakėlė abi rankas prieš save ir negirdėta
kalba sumarmaliavo: „Lee, lee“. Tik tada Jonas pastebėjo moteriškę,
gulinčią šalia laužo ant šiaudų. Tai ji dejavo. Iš už vyriškio nugaros
galvą kyštelėjo vaikas, lyg ir berniukas.
-Aš... aš milicijai pranešiu,- dusdamas pareiškė Jonas, iš susijaudinimo net užmiršęs, kad milicijos jau dvidešimt penkeri metai
kaip nebėra.
-Don‘t... don‘t do that1,- vis dar ištiesęs rankas kažko maldavo vyriškis, žiūrėdamas į gelžgalį Jono rankose.
„Ne vietiniai“,- suprato Jonas. Moteriškė vėl sudejavo ir vėl,
jau garsiau. Darbininkas stovėjo kaip stulpas, nežinojo, ką daryti.
-Please help. Please2,- vėl kažko maldavo vyriškis. Jonas suprato – jis prašo pagalbos. Bet ko jiems reikia? Klyksmas – tokio
per visą gyvenimą nebuvo girdėjęs – išsiveržė iš moteriškės lūpų. Ji
raitėsi ant šiaudų, kažkas jai buvo negerai. Ir staiga dingtelėjo mintis – turbūt gimdo?
-Eik tu sau. Eik tu sau,- nieko daugiau nei sakyti, nei daryti
nebesugebėjo Jonas.
Bet kitas moteriškės klyksmas, net smarkesnis už ankstesnįjį,
tarsi žaibas paveikė Joną, jis net stryktelėjo ir tą pat akimirką sumojo, kad reikia kažkur bėgti, ieškoti pagalbos, nes jis pats tikrai
niekuo negalės pagelbėti. Šoko laukan ir, vienoje rankoje laikydamas gelžgalį, kitoje vyno butelį, nukūrė per lauką taip, kaip net
mokykloje per fizinio lavinimo pamoką nebėgdavo. Net nepajuto, kaip pribėgo vieškelį. Tolumoje pasirodė automobilio švieselės.
Kaip ilgai jis artėjo, visą amžinybę, tas automobilis. Pagaliau pro
vėjo kauksmą pasigirdo motoro triukšmas, automobilis priartėjo,
ir Jonas stojosi vidury kelio, išskėtęs rankas ir įnirtingai jomis mojuodamas. Mašina sustojo, bet niekas nelipo lauk. Vyras net nepajuto, kaip atsiklaupė ir prispaudė rankas prie krūtinės. Po kiek laiko
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palengva atsidarė automobilio durelės ir lauk išlipo... policininkas.
Jonas net sušuko iš džiaugsmo – pareigūnas tai jau tikrai žinos, kaip
elgtis tokioje situacijoje. Turbūt pirmą sykį per visą savo amželį
Jonas džiaugėsi, išvydęs uniformuotą žmogų.
-Kas atsitiko, kodėl stabdote?- netikėtai aukštu balsu paklausė policininkas. Policininkė! Dar geriau – apie moteriškus
dalykus ji tikrai turi išmanyti.
-Gimdo... Ponia, padėkit, ten gimdo!
-Kas gimdo, kur? Per daug išgėrei, ar ką?
-Ponia, prašau, einam, - Jonas mostelėjo ranka fermos link.
Renata po budėjimo važiavo namo. Džiaugėsi būsima Kūčių
vakariene su šeima, tai yra su tėvais, broliu Alvydu, na ir Arūnu
– jos vaikinu. Šios Kūčios su juo – pirmosios. Renata šiek tiek
jaudinosi, nes Arūnas, nors ir nuoširdus, geras vaikinas, bet kartais
pernelyg stačiokiškas. Kad neprikalbėtų, ko nereikia. Bet gal kaip
nors. Jos jau laukia prie šventinio stalo, o čia... Bet atrodo, kad
reikalas rimtas, pernelyg jau susijaudinęs tas vyras.
-Gerai, rodyk kelią.
-Einam, ponia, einam,- ir Jonas pirmas nukurnėjo link fermos.
- Negi per lauką eisime? Ar nėra kokio kelio? – šūktelėjo
Renata.
Jonas stabtelėjo:
-Yra, yra, bet aplinkui reiktų važiuoti.
-Lipk į mašiną, vis tiek bus greičiau.
Privažiavus fermą, mergina skubiu žingsniu nuėjo paskui
vyrą vidun.
Pamatęs tą patį žmogų, kurio prašė pagalbos, Jusufas apsidžiaugė. Jis jau manė, kad pabėgo ir juos apleido. Bet išvydęs
kartu įeinant uniformuotą, sutriko ir net supyko: išdavė, bjaurybė.
Jie tiek daug visko patyrė ir iškentė, kad dabar, jau beveik pasiekus
tikslą, patekti į rankas policijai, kuri deportuos, būtų visų blogiauVarpai 2017 (36)
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sia.
-No no, please, no!3- maldavo vyriškis.
Policininkė tuo tarpu priėjo prie gulinčios ant šiaudų moters. Renata pamatė, kad tas išgėręs žmogus nemelavo – moteris
gimdo, jau buvo nubėgę vandenys. Išsitraukė telefoną ir norėjo
paskambinti greitajai, bet lyg tyčia telefonas buvo išsikrovęs. Vis
labiau suvokė, kad pačiai teks priimti gimdymą. Niekada gyvenime
to neteko daryti, nė pati dar nebuvo gimdžiusi. Tik policijos kursuose mokė, kaip elgtis tokiu atveju. Bet vienas dalykas teorija, tuo
labiau, kad nelabai jiems ką ir aiškino, kitas – realybė. Ką daryti,
kaip pasiruošti? Kaip per miglas prisiminė, kad reikia paklodžių,
žirklių, vandens... Ko dar? Virvutės, spirito dezinfekcijai. Ko dar?
Vonelės. Iš kur čia, toje skylėje, vonelę gausi? Ne, nieko nebus,
reikia kaip nors prisikviesti greitąją.
-Bėk,- kreipėsi į Joną,- iki artimiausios sodybos, kad iškviestų greitąją. Tik greičiau!
-Tai kad čia nieko arti nėra,- vebleno šis.
-Bėk, sakau!
Jonas tik trypčiojo ir bejėgiškai skėsčiojo rankomis. Renata suprato, kad dabar jau tikrai teks imtis šio neįsivaizduojamo žygio.
Reikia tą moterį patogiai paguldyti, reikia kažką pakloti, negi taip
ant šiaudų ir gulės. Vyriškis pilka striuke, greičiausiai, jos vyras,
šiek tiek aprimo, supratęs, kad nesuimti jų atvyko policininkė.
-Ar yra čia kokia vonelė ar bent indas su vandeniu?- paklausė
Jono.
-Nežinau... Kažin...
-Paieškok! Padaryk bent kažką!
Jonas sukruto. Moteriškė vėl sukliko nežmonišku balsu ir susirietė. Renata nutirpo, rodės, širdis sustos. Sugrįžęs Jonas jos kažko
klausė, taip pat kažką jai sakė vyras pilka striuke, bet mergina tik
stovėjo ir stiklinėm akim žiūrėjo kažkur į pilką betoninę sieną ir
nieko nematė, negirdėjo. Spengianti tyla tiesiog aidėjo jai šioje senoje fermoje, ir tik lyg iš toliausių tolių pasigirdęs kažkoks garsas
pradėjo žadinti iš sustingimo. Vaikiškas balselis kažko klausė. Ji apVarpai 2017 (36)
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sidairė ir pamatė priešais stovintį berniuką, gal kokių devynerių
metų. Ji nieko nesuprato, tad klausiamai sužiuro į jį.
-Musaeadat min fadlik l baladi al’umm4.
Mergina matė tik žibančias tamsias berniuko akis. Niekas į
ją dar taip iki šiol nebuvo žiūrėjęs, o gal ir nežiūrės. Bet kas šie
žmonės? Kad ne lietuviai, Renata iš karto suprato, bet nebuvo kada
aiškintis, nei kas tokie, nei iš kur čia atsidūrė.
Toliau viskas vyko tarsi savaime. Renata automatiškai darė viską,
ką buvo kažkada išmokusi kursuose, o gal ir moteriškas instinktas padėjo. Jonas atitempė kažkokį aprūdijusį aliumininį puodą,
bet užtat su vandeniu, kartu su anuo vyriškiu greitai sumeistravo iš šalia besimėtančių plytų krosnelę, prikrovė šiaudų, užkaitė
vandenį. Pirmą kartą užkaitusį vandenį turėjo išpilti, nes juk reikėjo iššveisti purviną puodą, ir tik antrą sykį pripylus vandens, jį jau
buvo galima naudoti. Mergina patogiai paguldė vargšę moteriškę,
prieš tai nurengusi tai, ką reikėjo nurengti, nors ir kaip ši spyriojosi. Apklojo savo striuke, kad būtų šilčiau – nieko daugiau nerado. Visa laimė, kad vaistinėlėje buvo žirklės ir tvarsčių. Spirito, iš
kur gauti spirito? Pijokėlis, tas tikrai turi jo turėti! Bet Jonas spirito nedavė, nes iš tikro neturėjo. Teko verdančiu vandeniu žirkles
dezinfekuoti ir rankas kuo kruopščiau nusiplauti. Dar papildomai
rankas nutrynė savo kvepalais, nors ir nebuvo įsitikinusi, ar ten
yra spirito. Ak, tiesa – žiedas, jį reikia nusimauti. Tai buvo Arūno
dovana, sužadėtuvių žiedas, brangus, auksinis. Jį kruopščiai įsidėjo
į piniginę. Pasilenkusi ties gimdyve, rodė, kaip reikia kvėpuoti – giliai, palengva. Berodant jai pačiai šiek tiek palengvėjo, vienu metu
jau juto, kad gali netekti sąmonės. Toliau viskas vyko greitai ir lyg
per sapną, bet Renata suvokė, kad daro viską, ką gali, o ir pats gimdymas, nepaisant sąlygų, nebuvo komplikuotas. Aišku, tik vėliau
tą suprato, tuomet išvis nieko negalvojo. Nelabai prisiminė ir kaip
pasirodė kūdikis, kaip ji prilaikė jį, mažą ir drėgną, kaip laikė jo
galvytę, kaip jį nuvalė, kaip padėjo mamai ant krūtinės.
Greitosios pagalbos niekas taip ir neiškvietė. Teko pačiai ir
bambagyslę nukirpti. Atėmusi iš vyrų striukes, apklojo mamytę, o
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po kurio laiko nutarė, kad jau galima vežti į ligoninę, bet abu tėvai
protestavo, nė už ką nenorėjo eiti į automobilį.
-Pasiuskit,- tarė Renata. Ji ir taip padarė gal net daugiau nei
buvo galima įsivaizduoti.
Gimdyvė tik tyliai verkė ir, prispaudusi prie savęs dukrelę, vis
glostė ją ir glostė. O Alache, už ką jiems tiek kančių? Argi reikėjo bėgti iš gimtojo miesto, juk ji buvo jau aštuntame mėnesyje?
Bet nebuvo kito pasirinkimo. Miestą subombardavo rusų lėktuvai,
žuvo du jos pusbroliai, dėdė kažkur dingo, teta taip pat bėgo, bėgo
visi giminaičiai, kurie ten gyveno, kaimynai. Jos tėvai gyveno kitoje Sirijos pusėje, prie Jordanijos sienos, ten buvo šiek tiek ramiau.
Jie kvietė pas save, bet buvo lengviau į kitą pasaulio pusę nusibelsti
nei pro visus frontus ir baisybes pas tėvus patekti. O ir kas iš to,
kad būtų ten nuvykę – iš ko pragyvensi? O ir nežinia ar neatsibels
ir ten Asado galvažudžiai ar kokie kiti bjaurybės? Nebuvo kitos
išeities, tik bėgti iš gimtųjų namų. Kiek ji prisiverkė, niekas nė
nežino, o ir kam to reikia. Niekas nežinojo ir jokiu būdu neturėjo sužinoti, kad ją... kad ji... Mariam net pati sau, net mintyse
neištardavo tų baisių žodžių. Ir atmintis toje vietoje nutrūkdavo,
bet iš tikro tik apie tai ji beveik visą laiką ir tegalvojo. Apie tą
baisią dieną, kai į ligoninę, kur dirbo sanitare, įsiveržė Asado galvažudžiai ir papjovė – jos akivaizdoje – tris sužeistus sukilėlius.
Aišku, buvo didžiausia kvailystė priimti tuos sukilėlius, bet ką daryti – juk jie sužeisti, juos reikėjo gydyti, o ir sukilėlių vadai nieko
net neklausinėjo – atvežė juos, ir tiek. Ir gydytoją jos akivaizdoje
nušovė, o ją pačią trys bjaurybės nuvilko į vaistų sandėliuką ir...
Nebeatsiminė, kaip grįžo po to namo, tik viena mintis tesisuko
galvoje – nusižudyti. Bet kažkaip ištvėrė, iškentėjo. O kaip jos
sūnelis, Muchamedas, negi jį paliks našlaičiu? Vien tik dėl jo ir tegyveno, ir dėl būsimo kūdikėlio – ji jau tris mėnesius kaip laukėsi.
Kelias dienas tik prausėsi ir šveitėsi – iki kraujo, norėdama nuvalyti tą purvą, tą bjaurumą. Naktimis raudodavo, aišku, be garso,
kad Jusufas neišgirstų – įsikandusi į kumštį. Po kiek laiko nustojo
raudoti, išvis pradingo bet kokie jausmai, ji viską darė tarsi per
miegą, bet darė. Ji niekam nesiskundė, nesiguodė, juo labiau savo
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vyrui, jam tai – nė už ką. Jam ir taip sunku – ir šeimą aprūpinti duonos kąsniu tokiu metu, kai nieko iš niekur negausi, ir pravesti pro
sieną, ir derėtis su visais pakeliui pasitaikančiais banditais ir visokio
plauko sukčiais. Kiek sykių juos apgavo, kiek pinigų, kurių ne tiek
daug ir turėjo, buvo veltui atiduota. Ir štai galų gale, pervažiavę
Turkiją, laiveliu perplaukę jūrą, kur vos nenuskendo, autobusais ir
sunkvežimiais nusibeldę per visą Europą, atsidūrė šitoje tolimoje
Šiaurės šalyje, kurios nė vardo nežinojo. Jiems teliko privažiuoti
uostą, kur laivu jau per kitą jūrą būtų nugabenę į Švediją. Ten gyvena Jusufo antros eilės pusbrolis, pas jį ir būtų prisiglaudę. Ir kaip
ne laiku prasidėjo sąrėmiai. Ūsuotas dručkis, paėmęs iš jų paskutinius pinigus už nugabenimą iki Švedijos, be ceremonijų išmetė iš
sunkvežimio vidury laukų, kažką piktai šaukdamas. Aišku, jis nenorėjo nereikalingų komplikacijų, nes ir taip rizikavo. Visa laimė,
kad ši didžiulė mūrinė daržinė pasitaikė, kad rado šiaudų atsigulti
ir lauželį susikurti. Ir, aišku, didžiausia laimė, šlovė Alachui, kad ši
mergina, auksiniais plaukais ir mėlynomis akimis, graži kaip angelas, lyg iš dangaus atsirado.
Jusufas paėmė jau sušilusią naujagimę ant rankų, atsargiai priglaudė, ištarė jos vardą ir tyliai į jos mažą auselę pradėjo kalbėti
maldą – pirmąją jos gyvenime. Štai ir visos musulmoniškos krikštynos.
-Sveiki, chebra, gal benzo turit?- tarpduryje stovėjo stambus
barzdočius odine striuke, visas apsikarstęs grandinėmis. - Varau į
kalėdas, ir še tau – užgesau.
Visi atsisuko ir žiūrėjo į šią keistenybę tylėdami.
-Jūs ką? Baikerio nesat matę?
Visi vis dar tylėjo. Dabar Haris įsižiūrėjo į juos. Na ir kompanija – mentė, kaimietis ir kažkoks babajus. Ir dar ant šiaudų
kažkas guli. Na ir reikalai… Tikėjosi kokią degalinę privažiuoti, bet
nebeištempė, sustojo vidury laukų. Pamatęs žiburėlį, pamanė, kad
tai sodyba, bet še tau – kažkokia apgriuvusi ferma ir dar su tokia
keista kompanija.
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-Alio, ar girdit? Benzo turit? Sumokėsiu, nebijokit.
-Turiu...- tyliai tarė Renata, bet netrukus patikslino,- bet pas
mane dyzelis.
-Dyzelis... Tai gal traktorių vairuoji?
Haris, kurio tikras vardas buvo Aleksas, ir kuris baisiausiai nemėgo, kad jį taip vadintų, suprato – negaus čia benzino. Ir
į kalėdinį susitikimą su draugais nebespės. Teks pasilikti su tais
keistuoliais. Pasikalbėjęs su babajumi, kuris pasirodė besąs visai
neblogas bičas, Jusufas iš Sirijos, Haris paskambino savo broliui
Edvardui, sunkvežimio vairuotojui. Edvardas kaip tik ruošėsi važiuoti į Švediją. Sunkiai, bet įkalbėjo brolį, kad paimtų su savimi
tą šeimynėlę.
Renata nuvežė sirų šeimą iki Edvardo, Tauragėn. Aišku, tai
buvo kitą dieną. O tuo tarpu primygtinai siūlė moteriškei su kūdikiu į ligoninę, bet ji taip pat kategoriškai atsisakė. Tiek toli nuvykus, atsidūrus taip arti tikslo patekti į valdžios rankas ir prarasti
išsvajotąją Švediją? Apie tai negali būti nė kalbos. Juo labiau, kad
ne taip ir blogai jautėsi, ir dukrelė taip pat.
Haris padovanojo sirams sidabrinę grandinę, kuri šiaip jam
buvo brangi kaip atminimas – jo gero draugo, kadaise tą grandinę
padovanojusio ir vėliau žuvusio avarijoje. Ir kaip metalas ji buvo
brangi, nes iš gryno sidabro, svėrė vos ne pusę kilogramo. Tegu
parduoda, turės bent kiek pinigų. Jonas nieko panašaus neturėjo,
todėl atidavė pusiau nugertą vyno butelį, kurio per visą tą sumaištį
taip ir nebaigė. Renata norėjo padovanoti kokį šventą paveikslėlį,
bet nerado, teko padovanoti Telšių policijos komisariato kalendoriuką. Mariam, manydama, kad tai iš tiesų koks šventas paveikslėlis, slapčiomis jį pabučiavo.
Tą patį Kūčių vakarą, pagaliau pašėręs ir pamelžęs be perstojo mūkiančias karves, Jonas grįžo į savo šaltą trobelę. Jis sėdėjo
už stalo, pasidėjęs tik kilkių dėžutę ir vyno butelį, dar vieną turėjo
užslėpęs.
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-Mergelė, svarbiausia, kad mergelė sveika, - kalbėjo pats sau
vyras. Ir prisiminė savo paties dukrą, kurios nematė jau visus metus. Gyvena ji su savo mama kažkur ties Klaipėda, buvusioji jo
nenori nei matyti, nei girdėti. Ašara tyliai nukrito į kilkių dėžutę.
Už lango pūtė vėjas, švietė žvaigždės. Tokia tyli naktis...

1 – „Ne... nedaryk to“. (angl.)
2 – „Prašau, padėk. Prašau“. (angl.)
3 – „Ne, ne, prašau, ne“. (angl.)
4 – „Prašau, padėkite mano mamai“. (arab.)
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MINDAUGAS PELECKIS

MULA SADRO
KOSMOLOGIJA
–
JO EGZISTENCINĖS
FILOSOFIJOS
PAMATAS
Sadro filosofijoje pamatinis vaidmuo tenka kosmologijai1. Kosmologijai Sadras paskyrė vieną žymiausių ir brandžiausių savo veikalų
„Sosto išmintis“ (al-hikmat al-‘aršija), dar žinomą kaip „Pabaigos
pradžia“ (al-Mabda’ wa’l-ma‘ad).
Kosmologija kaip metafizinė ir fizikinė disciplina siekia tūkstančius metų ir turi daugybę atmainų. Naujausi kosmologijos atradimai
daromi nuolat, o naujausiu kosmologiniu modeliu, atkartojančiu senovės išmintį, galima pavadinti ciklinės visatos modelį. 1930 m. Alberto
Einsteino sukurtas ciklinės visatos modelis tobulinamas iki šiol, naujausias šio modelio variantas – 2007 m. sukurta dalelių fenomenologo
Paulo Howardo Framptono paradigma, kalbanti apie hipotetinę fantominę tamsiąją energiją, kuri, kaip teigiama, yra galingesnė už visatos
plėtimosi kosmologinę konstantą. Kitaip tariant, jei visata plėsis taip
1. Sayeh Meisami. Mula Sadra. London: Oneworld Publications, 2013, p. 11.
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greitai, kaip dabar, vėl įvyks Didysis Sprogimas, o visata taps begalinė.
Žodis „kosmosas“ (κόσμος) pirmąsyk pavartotas Pitagoro2, šis
terminas reiškė visatos harmoniją, supriešintą su chaosu. Savo kosmologines paradigmas turi kiekviena religinė, mitologinė ir filosofinė epistema. Islamo pasaulyje graikišką aristoteliškąjį ir aviceniškąjį vienos visatos modelį atmetė persų filosofas Fahruddinas ar-Razi
(یزارلا نیدلارخف, 1149–1209), kurio multivisatos (angliškasis terminas
multiverse Williamo Jameso pavartotas tik 1895 m.3) paradigma paimta iš koraniškojo termino „pasauliai“ (l-ʿālamīna), minimo Korane 70
kartų.4
Iki ar-Razi, kuriuo rėmėsi Mula Sadras, islamo kosmologijoje
nebuvo aiškiai įvardintas „pasaulių“ daugialypiškumas. Kaip teigiama
Korane, visata yra dvilypė: nematomoji (‘alam ul-ghaib), kuri apima
Dievą (metaforiškai), angelus, Rojų, Pragarą, septynis dangus („kitas
žemes“) ir Dieviškąjį Sostą (al-arš); ir matomoji (a‘alam ul-šahud), suvokiama penkiais jutimais. Tik Vienas Dievas pažįsta ir matomąją, ir
nematomąją visatos dalis. Prieš visatos sukūrimą egzistavo tik Dievas,
kuris gali būti pažinus tik per apreiškimą arba samprotavimą. Ar-Razi
ir Mula Sadras savo veikaluose suderino apreiškimo (Korano) išmintį
ir filosofinį samprotavimą.
Ar-Razi atmetė geocentrinę visatos koncepciją remdamasis Koranu, kurio pirmojoje, „Al-Fatiha“ („Atveriančioji knygą“) sūroje,
antrajame ajate sakoma: (نيِمَلاَعْلا ِّبَر ِهّلل ُدْمَحْلاAl ḥamdu lillāhi rabbi
l-ʿālamīn; „Šlovė Allahui, pasaulių Valdovui“5). Ar-Razi rašė: „Egzistuoja už pasaulio ribų tuštuma be pabaigos (khala‘ la nihayata laha), o
Dievas turi galią (qadir) sukurti tūkstančių tūkstančius pasaulių (alfa
alfi ‘awalim), be šio pasaulio, ir kiekvienas šių pasaulių bus didesnis,
turės savo sostą (al-arš), kėdę (al-kursiyy), rojų (as-samawat), žemę (alard), saulę (aš-šams) ir mėnulį (al-qamar).“6
Kosmosas (aša, „tiesa“), kaip Dievo sukurta harmonija, persų filosofijoje egzistuoja nuo zoroastrizmo atsiradimo laikų. Šios religijos
šventraštyje „Bundahišn“ („Pirminė kūrinija“) kalbama apie kosminę
dramą, kurios metu gėris ir blogis susimaišė, Ahura Mazda (ahūm
biš, „egzistencijos gydytojas“) sukūrė šviesą, ugnį, vandenį, augaliją,
2. Alexander von Humboldt; translated from German by E. O. Otté. Cosmos: a sketch of a physical description of the universe 1. New York: Harper &
Brothers,1860, p. 69.http://books.google.lt/books?id=MfgpAAAAYAAJ&pg=PA69&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Žiūrėta 2014 08 28.
3. http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=Multiverse&searchmode=none. Žiūrėta 2014 08 28.
4. http://corpus.quran.com/search.jsp?q=worlds. Žiūrėta 2014 08 28.
5. Koranas. Literatūrinis prasmių vertimas. Vertė Romas Jakubauskas, Sigitas Geda. Vilnius: Kronta, 2010, p. 9.
6. Adi Setia. Fakhr Al-Din Al-Razi on Physics and the Nature of the Physical World: A Preliminary Survey. Islam & Science 2, 2004.
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gyvūniją, žemę, žmoniją .
Sudėtingoje indoiranėnų kosmologijoje galima aptikti ir hinduistinės kosmologijos pėdsakų, kur centrinė figūra – taip pat Vienas
Dievas, Būtis, Brahmanas8.
Savo pagrindiniame veikale „Mafatih al-Ghayb“ („Raktai į nežinomybę“) ar-Razi akcentuoja, kad Dievas turi galią užpildyti vakuumą
begaliniu visatų skaičiumi9.
Fahruddinas ar-Razi buvo vienas nedaugelio islamo filosofų, kurie
pripažino kitų pasaulių ir daugybės visatų egzistavimą. Jo samprotavimai padarė milžinišką įtaką Mula Sadrui.
Įdomi paralelė: „Išminties Sostas“, apie kurį kalba islamas, turi
savo atitikmenį katalikybėje – tai lotyniškasis Sedes Sapientiae (italų
Maestà), Dievo Motinos epitetas, taip pat atitikmenį dar vienoje
abraomiškoje religijoje – judaizme (Saliamono Sostas).
Kas toks Sadrui buvo „Išminties Sostas“? „Jei Būtinoji Būtis
(wādžib al-wudžūd) neegzistuotų, neegzistuotų niekas“, – teigia Sadras „Išminties Soste“10. Kitaip tariant, nieko nėra, be Būties, už jos
ribų neegzistuoja niekas. Kaip teologas Sadras čia Būtį prilygina Dievui, kaip filosofas – Egzistencijai, esančiai per se.
Islamo kosmologijai daug dėmesio skyrė bene žymiausias šių dienų
persų filosofas Seyyedas Hosseinas Nasras. Pasak S. H. Nasro, „Mula
Sadras ištobulino sufijų ir gnostikų filosofiją“11.
Nesileisdami į sudėtingus Mula Sadro kosmologijos labirintus,
pabrėšime, kad šis filosofas, remdamasis senosios persų religijos, mitologijos ištakomis, islamo (ypač šiitų dvyliktininkų) filosofija ir teologija12 bei Koranu, sukūrė savitą požiūrį į visatą, artimą ar-Razi. Šio
požiūrio esmė veidrodiškai atspindi koraniškąjį „nėra kito Dievo, tik
Dievas“ („nėra Būties, išskyrus Būtį“).
Kosmologija paremtą Sadro filosofiją, remiantis Juhos Pentikäineno terminija, galima pavadinti „sielos gramatika“13, kurioje susipina
ikiislamiškoji persiškoji pasaulėžiūra, islamiškoji (ypač šiitų dvyliktininkų) mesianistinė teologija ir filosofijabei atsiskyrėliškas gyvenimo
7

7. http://www.iranicaonline.org/articles/cosmogony-i. Žiūrėta 2014 08 28.
8. I Ketut Donder. Kosmologi Hindu. Penciptaan, Pemeliharaan, dan Peleburan Serta Penciptaan Kembali Alam Semesta. Penerbit Pāramita Surabaya, Indonesia, 2007, p. 143.
9. John Cooper.Al-Razi, Fakhr al-Din (1149-1209). Routledge Encyclopedia of Philosophy (Routledge), 1998. http://www.muslimphilosophy.com/
ip/rep/H044.htm. Žiūrėta 2014 08 28.
10. Mula Sadra, James Winston Morris. The Wisdom of the Throne. An Introduction to the Philosophy of Mula Sadra. Princeton, New Jersey:
Princeton University Press, 1981, p. 95.
11. Seyyed Hossein Nasr. An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines. Great Britain: Thames and Hudson Ltd, 1978, p. 10.
12. http://www.iranicaonline.org/articles/cosmogony-v. Žiūrėta 2014 08 28.
13. Juha Pentikäinen. Shamanism and Culture. 3rd, revised edition. Finland, Helsinki: Etnika Co., 2006.
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būdas, kuris Sadrui, kaip ir Budai, padėjo kontempliuoti sudėtingiausius filosofinius konceptus.
Dar prieš Fahruddiną ar-Razi ne mažiau autoritetingu šaltiniu
nei Koranas islame (tiksliau, šiitiškoje jo atšakoje) laikomas Imamo
ʿAlī ibn Abī Ṭālibo (601–661; toliau – Imamas Ali) veikalas „Nahj ulBalāghah“ („Iškalbos kelias“; surinktas apie 1000 m. persų mokslininko Sejedo Razi) patvirtina, kad kosmologija ne tik persams, bet ir
islamo – abraomiškosios religijos – ištakose buvusiems arabams buvo
itin svarbi. Viename pamokslų Pranašo Muhammado žentas Imamas
Ali kalba apie visatų („pasaulių“) sukūrimą. „Savo galia Dievas suderino kūrinijos skirtumus ir panašumus, tada atskyrė juos pagal ribotumą,
kokybes, savybes, ypatybes ir pavidalus.“14
Mula Sadro mąstymo principas primena ir Sokrato metodą
ἔλεγχος, klausinėjant savęs apie pamatinius kosmologinius, Būties
klausimus tol, kol ateis laukiamas nušvitimas. Sadras, kaip ir Sokratas, nedavė galutinių atsakymų, jo Būties filosofija neduoda tiesaus
atsakymo, kas atsakingas už wujūd struktūrą. Tikintysis interpretuotų
atsakymą kitaip nei netikintysis, todėl Sadrą dėl jo lankstumo, derinant
mokslą su religija, yra gyrę įvairių kartų filosofai ir teologai. Sadras
akcentavo, kad, norėdamas tapti tobulesnis, žmogus privalo eiti meilės
keliu. Greičiausiai tai yra viena esminių priežasčių, kodėl Sadro filosofija iki šiol žavi ir mažai, ir giliau su ja susipažinusiuosius. Rengiamos
ir kasmetinės filosofijos konferencijos, skirtos Mula Sadrui15.
Mula Sadro mirties metafizika ir epistemologija
Sadro filosofijoje greta kosmologijos svarbi ir mirties metafizika
– viena labiausiai pamirštų temų filosofijoje. Sadras sielos prisikėlimą
aiškino savaip, veikale „Risalat al-hašr“ įvesdamas „atgaivinimo“ terminą. Pasak Sadro, amžinybėje, „idealiajame pasaulyje“, žmonės gyvens
tokiu pat pavidalu kaip būdami gyvi. Po mirties ir pasaulio sunaikinimo žmogus praranda kūną, tačiau jam bus suteiktas toks pat, turintis
visas tas pačias žemiškas ypatybes. Visi žmonės pamatysią vienas kitą
kitame pasaulyje ir atpažinsią vienas kitą. Siela – abstrakti, nes ji nesikeičia nuolat, kaip tai daro kūno ląstelės, teigia Sadras. Reinkarnaci14. Imam Ali. Nahjul Balagha. Sermons, Letters and Sayings. Arabic and English. Islamic Republic of Iran: Qom, Foundation of Islamic C.P.W.,
Sayyed Mojtaba Musavi Lari, 1971, vol. I, p. 335–336.
15. http://www.Mulasadra.org/new_site/English/index.htm. Žiūrėta 2014 08 29.
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jos idėją Sadras griežtai atmeta, nes kūnas nesąs sielos nešėjas ir sargas,
priešingai – tai siela saugo kūną, todėl po mirties ji pati turi kitą kūną16.
Sadro veikale „Tafsir Surat al-Fatiha“ jo kosmologija vadinama
šlovinamąja (hamd), nes tarp Dievo ir kosmoso, pasak Korano ir Sadro,
yra tiesioginis ryšys. Dievo įsakymas (amr), skirtas kosmosui sukurti,
yra šlovintinas, teigia Sadro filosofijos tyrinėtojas Mohammedas Rustomas17.
Kaip teigia M. Rustomas, Sadro Dievo įrodymą galima būtų
suskaidyti į septynias dalis:
1.Egzistencija yra.
2.Egzistencija – tobulybė, virš kurios nėra kitos jokios tobulybės.
3.Dievas yra tobulybė ir tobulybė egzistencijoje.
4.Egzistencija yra vienintelė ir paprasta būtis, nėra jokio metafizinio daugialypiškumo.
5.Ši vienintelė būtis yra sugraduota pagal tobulybės skalę (šiuo atveju grynasis monizmas atmetamas).
6.Ši skalė turi ribą, kuri yra didžiausio intensyvumo ir intensyviausios egzistencijos taškas.
7.Todėl Dievas (egzistencija) yra.
Savo metodą Sadras pavadino „kelio metodu“ (manhaj al-siddiqin), minties eksperimentu (tadhkira). Sadro Dievo įrodymas prasideda egzistencijos konceptu ir baigiamas Dievu.
S. H. Nasras aprašo itin platų Sadro filosofinį akiratį, pabrėždamas, kad jis buvo susipažinęs su įvairiausiomis filosofijos mokyklomis
– ir islamiškomis, ir ikiislamiškomis. „Jis citavo ikisokratikus, Platoną,
Aristotelį, neoplatonikus ir netgi stoikus. Ypač Mula Sadrą domino
ikisokratikai, dėl kurių jis susidomėjo išrako tradicija. (...) Talio iš Mileto teiginį, kad vanduo yra visa ko pradas, Sadras pritaikė sau, teigdamas, kad tai – pirminė psichinė, dvasinė kosmoso substancija, o ne tik
fizinis elementas, ir sulygino jį su sufijų „Mielaširdingojo Kvėpavimu“
(nafs ar-rahman).“18
Mula Sadras teigia, kad Dievas nuolat manifestuojasi, niekada nesustoja to daryti, tvirtina šių dienų Irano filosofas Ayatollah S. Mostafa
Mohaghegh Damadas19.
16. http://www.Mulasadra.org/new_site/English/Mulasadra/Soul-Resurrection.htm. Žiūrėta 2014 08 29.
17. Mohammed Rustom. The Triumph of Mercy: Philosophy and Scripture in Mula Sadra. Albany: State University of New York Press, 2012, p. 66.
18. Seyyed Nossein Nasr. Sadr aI-Din Shirazi and his Transcendent Theosophy. Background, Life and Works. Tehran: Imperial Iranian Academy of
Philosophy, p. 75.
19. http://www.4pt.su/en/content/ayatollah-s-mostafa-mohaghegh-damad-molla-sadra-shirazi. Žiūrėta 2014 08 30.
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Pasak Janio Ešoto, nors islamo filosofijoje kosmologinės teorijos
atsirado dar mutazilitų mokyklos (Basra, Bagdadas, VIII–X a.) klestėjimo laikais, Sadro sukurtoji kosmologija iš esmės skiriasi nuo kitų
islamiškųjų20.
Pagrindinė Sadro kosmologinė pasaulio atsiradimo prielaida –Dievo kalba (kalām), pagimdžiusi Jo Kvėpavimą (Sielą) nafs. Kalbėdamas
apie kūrimo procesą, kosmologiją, Sadras labiau naudojo sufijų terminus, o ne tuo metu plačiau paplitusią Ibn Sinos terminiją. Tai ne
itin patiko šiitiškajai Persijai, nors šiizmą galima laikyti itin artimu
sufizmui.
Musulmoniška patarlė sako, kad šiame pasaulyje turėtume gyventi
taip, tarsi gyventume čia amžinai, o kitame pasaulyje – taip, tartum
susitiktume rytoj. Mirties baimė Vakarų postmodernybėje tikinčiam
musulmonui, koks buvo Mula Sadras (turint galvoje, kad jis buvo ir gilus, praktikuojantis mistikas), atrodo nesuprantama, nes Dievas yra, o
mirtis, kaip ir gimimas, neišvengiami. Viename hadysų rašoma: „Mirk
prieš mirdamas“, turint omenyje, kad žmogus turi tobulėti artėdamas
prie svarbiausių egzistencijos klausimų suvokimo21. Kiekvienas žmogus, kaip moko islamiškoji filosofija, turi siekti tik to, kas yra svarbiausia ir realiausia, atsikratyti nebūtinų, ne svarbiausių potroškių ir
iliuzijų. Kiekviena diena gali būti paskutinė, todėl mirčiai reikia ruoštis per nuolatinį Dievo prisiminimą (zikr), meditaciją (muraaqabah).
Mirties baimę įveikti moko ir Sadro filosofiniai veikalai, kalbantys apie
gyvenimą kaip būtinybę iš to sapno pabusti, neleidžiant Šnibždėtojui (šėtonui, blogiui) jūsų suklaidinti. 114-oje, paskutiniojoje, Korano
sūroje „Žmonija“įspėjama saugotis waswas (Šnibždėtojo, kurstančio
žmogų daryti nuodėmes)22.
Mula Sadras rašė: „Siela yra dviejų jūrų susijungimas –kūniškosios ir dvasinės.“23 Kitaip tariant, žmogus gyvena tarp egzistencinės
pasaulio sąlygos ir dvasinio viršpasaulio sąlygos. Būdamas tokia būtybė, žmogus, pasak Sadro, gali tarnauti kaip mediumas tiek šviesai, tiek
tamsai, nes yra tarp rojaus ir pragaro, tarp tapimo angelu ar velniu, geru
ar blogu.
Norėdamas eiti dievop, suvokti egzistenciją, žmogus, pasak Sadro, turi išmanyti nelengvą epistemologinę sistemą. Sadras kalba apie
20.
21.
22.
23.

Janis Ešots. Mullā Sadrā’s Teaching on Wujūd: ASynthesis of Mysticism and Philosophy. Tallinn University, 2007, p. 54.
http://www.islaam.org/tasawwuf/Tasa_69.htm. Žiūrėta 2014 08 31.
http://www.englishtafsir.com/Quran/114/index.html. Žiūrėta 2014 08 31.
Mula Sadra, The Wisdom of the Throne, trans. J. W. Morris, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981, p. 148.
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tai, kad „paprastas intelektas yra sudarytas iš paprastų, suprantamų
žinijos dalių“ (‘aql basit kull al-ma‘qulat). Suprantamumas Sadrui –
tai ne subjekto sugebėjimas suvokti pasaulį, bet jo santykis su egzistencijos laipsniais. Todėl Sadras kūnus ir jų išsikūnijimą iš materijos
(naz‘) apibūdina tokiomis ypatybėmis kaip kiekybė, pokytis, laikas ir
kt. Kūnas, esantis tarp materialaus ir intelekto pasaulio, yra „pusiau
išsikūnijęs“ (mutawassit), o suprantamosios žinijos dalys arba aukščiau
materijos esantys išsikūniję kūnai yra „tobuli, užbaigti“ (tamm), nes
šiame gradacijos lygmenyje jau nebeegzistuoja ontologinės dalykų
definicijos24. Kai siela (intelektas) pasiekia šią būseną, ji yra pasiruošusi
dar aukštesnei kelionei į Artimiausių Angelų (al-mala’ikat al-muqarrabun) pasaulį. Šioje stadijoje siela visiškai išsikūnija ir tampa grynuoju
intelektu, apšviestu Pirmojo Intelekto (Dievo) šviesos.
Sielos paprastumo konceptas labai svarbus Sadro epistemologijoje. Žinija Sadrui –tiesiog paprastas „identitetas, būsena“ (huwiyyah shakhsiyyah basitah).Žinijos ir patirties apibūdinimui Sadras
iš Suhravardžio pasiskolino terminus „vizija“ (ibsar) ir „liudijimas“
(mushahadah). Suhravardis yra rašęs, kad „suvokimas įvyksta tik tada,
kai siela turi konkrečią kieno nors viziją; tuomet ji būna apšviečiama
žinija tiesiogiai“25.
Sielos koncepcija į Avicenos filosofiją atkeliavo iš Graikijos filosofų. Pitagoras sielą įvardijo kaip nemirtingą ir keliaujančią per įvairius kūnus. Šią idėją perėmė Platonas. Aristotelis teigė, kad siela yra
kiekvieno organinio kūno forma, todėl negali būti atskirta nuo kūno,
o žmonės turi amžiną ir atskirą aktyvią sielą, arba priežastį. Veikale
„Apie sielą“ Aristotelis sakė, kad būtent sielos dėka mes gyvename,
suvokiame, mąstome. Siela – ypatinga forma, kuri skiria tai, kas gyva,
nuo to, kas negyva, ji – aukštesnio laipsnio forma.
Pasak Lietuvos filosofo Vosyliaus Sezemano, „Aristotelio veikalas „Apie sielą“ yra vienas iš jo žymiausių veikalų, turėjęs įtakos ne
tik psichologijos mokslui senovėje ir viduramžiais, bei ir naujausiais
laikais psichikos supratimui. Tai pirmas sistemingas veikalas, skirtas psichologijos klausimams nagrinėti, laikantis iš anksto apgalvoto
metodo bei plano“26. Aristotelio teigimu, augalai turi maitinančiąją
sielą, gyvūnai - juntančiąją, žmogus – mąstančiąją, sudarytą iš pasyviojo ir aktyviojo proto.
24. Ten pat,p. 362, 416.
25. Suhrawardi, al-Mashari‘ wa’l-mutarahat, p. 485.
26. Sezemanas, Vosylius. Raštai, T. 2: Filosofijos istorija; Kultūra. Vilnius: Mintis, 1997, p. 88–89.
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Žymiausi klasikinio periodo islamo filosofai Persijoje – Avicena
(Ibn Sina, hebr. Aven Sina), Šahabas al-Din Suhrawardi, Mula Sadra
ir, be abejo, sufijų itin gerbiamas filosofas Ibn Arabi (tiesa, jis nebuvo persas, o arabas, gimęs Andalūzijoje, tačiau jo filosofija buvo labai
populiari tarp iranietiškos kilmės filosofų). Visiems jiems rūpėjo sielos
prigimties doktrina, jos samprata.
Netoli persiškosios Bucharos (dab. Uzbekistanas) gimęs Avicena (Abū Ali Sina Balkhi, apie 980–1037) – žymiausias viduramžių
polimatas persas, kurio interesų laukas aprėpė filosofiją, mediciną,
astronomiją, chemiją, geologiją, logiką, paleontologiją, matematiką,
fiziką, poeziją, psichologiją, karybą, pedagogiką ir kt. Ibn Sina parašė
beveik 450 traktatų, iš kurių iki šiol išliko apie 240. Iš jų 150 – filosofiniai.
Žymiausias Avicenos filosofinis kūrinys – „Gydymo knyga“, arba
„Pasisotinimas“ (arab. Al Šifa), parašyta 1014–1020 m. Knyga sudaryta iš 18 dalių: devynių apie logiką, aštuonių apie gamtos mokslus,
keturių apie aritmetiką, geometriją, astronomiją bei muziką, o likusiose nagrinėjamos filosofijos, metafizikos ir psichologijos problemos.
Didžiausią įtaką Avicenai padarė Aristotelis, Al Kindi, Al Farabi ir
Abū Raihanas al-Birūni.
Ibn Sinos filosofija ieško atsakymo į klausimą, kas yra Būtis, kurią
skiria į mahiat (Esmė) ir wujūd (Egzistencija, Esatis). Jis teigia, kad
Egzistencija-Pasekmė negali būti atskirta nuo Esmės, kuri yra Priežastis. Abi jos yra Viena (Wahid Ahad), o tai yra atskirta (bari‘) nuo materijos (madda), kokybės (kayf ), kiekybės (kam), vietos (ayn), situacijos
(wad‘) ir laiko (waqt).
Avicenos filosofiją atspindi ir jo gyvenimo motto: „Geriau trumpas
ir platus gyvenimas nei ilgas ir siauras.“
Mediką ir metafiziką labai traukė išsiaiškinti sielos prigimtį. Nors
Avicena buvo atsidavęs musulmonas, nuo septynerių mokėjęs Koraną atmintinai, jis norėjo pasitelkdamas protą ir logiką įrodyti, kad
egzistuoja siela ir Dievas. Kalinamas Fardadžano pilyje prie Hamadano miesto (dab. Iranas), Avicena aprašė „Plūduriuojančio žmogaus“
minčių eksperimentą, kuriuo siekė pademonstruoti žmogaus savimonę
ir sielos substancialumą. Intelektą Ibn Sina laikė Dievo hipostaze, per
kurią protui perduodama tiesa. „Plūduriuojančio žmogaus“ skaityto-
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jams Avicena pataria įsivaizduoti save plaukiojančius ore, atskirtus nuo
visų jutimų. Tuomet, pasak Ibn Sinos, net nieko nejusdamas fiziškai,
žmogus vis tiek turi savimonę. Avicena daro išvadą: žmogaus savastis
logiškai nepriklauso nuo fizinės realybės, o siela – tai substancija.
Kaip ir daugelis arabų filosofų, Ibn Sina neišvengė neoplatonizmo
įtakos. Derindamas Aristotelio ir Platono filosofines koncepcijas, Avicena išdėstė savąjį supratimą apie universalijas. Pasak jo, yra galimos:
1) universalijos iki daiktų; 2) universalijos daiktuose; 3) universalijos
po daiktų. Taigi pripažįstama, kad iki tų daiktų sukūrimo egzistuoja
jų planas (idėja), vėliau jis įkūnijamas (realūs daiktai), paskui gimsta
mintys apie egzistuojančius objektus (subjektyvi sąmonė).
„Materiją Ibn Sina laikė amžina, bet pasyvia visų daiktų potencija,
galimybe realybei sukurti. Dievas esąs idealus kūrėjas (būtinybė), suteikęs materijai formą ir taip sukūręs pasaulį. Tačiau Dievas to negalėtų
padaryti, jei nebūtų materijos, kurios kūrėjas jis nesąs. Dievas Ibn Sinai
– ne daugiau kaip pasaulio architektas, nesikišąs į savo kūrinio egzistenciją. Dėl to egzistuojanti laisva valia.“27
Avicena amžininkų buvo laikomas alchemiku, magu. Priešingai nei
tuometiniai alchemikai, jis netikėjo cheminės transmutacijos galimybe,
tačiau aprašė vidinį žmogaus gyvenimą.
Tačiau, kad nepasimestume „tarp daugybės terminų, metaforų ir
simbolių, kuriuos kiekvienas sufijų autorius vis kitaip išdėsto“28, kaip
rašo filosofas Algis Uždavinys, turime pabandyti išsiaiškinti, kas sufijams, taip pat ir su jais artimai susijusiam Avicenai yra siela.
Pasak A. Uždavinio, ankstyvieji sufijai vidinį žmogaus pasaulį mėgina aprašyti koraniškaisiais terminais nafs („siela“), ruh („dvasia“), qalb
(„širdis“), aql („intelektas“), sirr („paslaptis“), tačiau aiškiai nenurodoma, ką šie terminai reiškia kiekvienu konkrečiu atveju.
Su sielos samprata susijusią islamiškąją terminiją kiek kitaip aiškina islamo studijų daktaras Egdūnas Račius. „Nafs – dvasia, siela. Kurane gausiai vartojamas žodis, turintis kelias reikšmes. Viena jų arabų
kalboje dažnai vartojamas kalbant apie asmenį ir reiškia „pats“. Tačiau
pagrindinė nafs reikšmė Kurane – žmogaus siela […], nors populiariai
siela vadinama ir rūch. Musulmonai tiki, kad kiekvienas žmogus turi
unikalią, tik jam Dievo sukurtą ir Dievo siųsto angelo vaisiui dar tebesant gimdoje per šnerves įpūstą sielą. […] Kuranas suponuoja, kad
27. Genzelis, Bronius, sudarytojas. Filosofijos istorijos chrestomatija, Viduramžiai. Vilnius: Mintis, 1980, p. 204.
28. Uždavinys, Algis. Sufizmas islamo civilizacijoje. Kaunas: Atvirosios visuomenės studijų asociacija, 2007, p. 230.
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siela yra linkusi į bloga ir kad tik Dievo gailestingumas ją gali nukreipti
į gėrį ir išgelbėti. Tačiau ir žmogus turi stengtis kreipti savo sielą šalin
nuo pagundų. Be to, Dievas visuomet žino, kas yra žmogaus sieloje.“29
Tuo tarpu rūch, pasak E. Račiaus, yra „dvasia“. „Kurane žodis rūch
vartojamas keliomis prasmėmis. Viena jų – Dievo dvasia, kurią Jis
įpūtė savo ką tik sukurtam pirmajam žmogui Adam. Kita rūch prasmė
– Šventoji dvasia (Rūch al-kudus) – minima išimtinai tik siejant su Jėzumi. Kurano komentatorių nuomone, Rūchvadinamas ir angelas Džibrayl, tačiau, kai kurių jų manymu, taip įvardijamas įkvėpimas. Populiariojoje vartosenoje Rūch, be kita ko, gali reikšti ir žmogaus sielą.“30
A. Uždavinys teigia, kad ruh „siejasi su tos pačios šaknies žodžiais,
reiškiančiais vėją, dvelkimą, tuo tarpu sielą reiškiantis žodis nafs rašomas lygiai taip pat kaip kvėpavimą, iškvėpimą, dvelksmą reiškiantis tos
pačios šaknies žodis nafas. Todėl kai kurie musulmonų autoriai nemato didelio skirtumo tarp sielos ir dvasios, šiais terminais perteikdami
skirtingus tos pačios tikrovės aspektus arba vartodami juos pakaitomis
kaip sinonimus“31.
Pasak A. Uždavinio, „Laleh Bakhtiar sielą vadina tarp Dvasios ir
kūno esančiu „moterišku pradu“, kuris gali būti transformuotas taip,
kad svorio centras iš fizinio būtų perkeltas iš pradžių į psichinį, o
paskui – į dvasinį lygmenį. Sielai įgyvendinus antrąją transformaciją, ji
virsta „dvasine širdimi“32.
Qalb („širdis“) – žmogiškojo mikrokosmo centras, ir gėrio, ir blogio buveinė, pusiaukelė tarp dvasios ir sielos. „Todėl Koranas širdį prilygina stiklui ir švytinčiai žvaigždei, tuo tarpu dvasią – žibintui33.“
A. Uždavinio teigimu, aql („intelektas“) – ir intuityvus dieviškasis
intelektas, ir diskursyvus protas. Sirr („paslaptis“) – taip pat svari sąvoka islamo sielos sampratoje; sufizme tai – sąmonės modusas, „dieviškoji paslaptis“, pažinios esamybės riba.
Persų filosofas Al-Farabi (Abū Nasras Muhammadas al-Farabi;
apie 872–950 arba 951), įkvėpęs Aviceną ir daugelį kitų Persijos bei
Islamo pasaulio filosofų, veikale „Resala fi’l-aql“34 skiria dešimt aql stadijų – nuo „paprasto intelekto“ iki „Pranašo intelekto“. Pirmasis (Pra29. Račius, Egdūnas. Islamo žinynas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 109. Reikėtų pažymėti, kad E.Račiaus siūloma arabų kalbos žodžių transkripcija skiriasi nuo dažniausiai pasitaikančios ALA-LC romanizacijos, nes joje, pasak E.Račiaus, siekiama „išlaikyti originalaus
(arabiško) žodžio garsinį autentiškumą, ypač vengiant arabų kalbai svetimų balsių (tokių kaip o, e, ė)“ (p.7).
30. Ten pat, p. 115–116.
31. Uždavinys, Algis. Sufizmas islamo civilizacijoje. Kaunas: Atvirosios visuomenės studijų asociacija, 2007, p. 231.
32. Ten pat, p. 232.
33. Ten pat, p. 232.
34. al-Farābī. Resāla fi’l-‘aql (ed. M.Bouyges). Beirut, 1938.
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našo) intelektas – tiesiai iš Dievo, iš jo atsiranda antrasis ir taip toliau
iki dešimtojo, kuris yra toks silpnas, kad nebegali pagimdyti vienuoliktojo. Vietoj kito intelekto Dešimtasis intelektas gimdo materiją. Tai
– aktyvusis intelektas, duodantis formas erdvėlaikyje esančioje pasaulio
būtybių hierarchijai. Ši teorija buvo priimtina ir filosofams, ir teologams35.
Sielos, dvasios, proto stadijos Avicenos, Al-Farabi, sufijų filosofijoje primena senąją iranėnų religiją zoroastrizmą. Joje siela yra trejopa:
urvan – moralinė jėga, per kurią žmogus renkasi tarp gėrio ir blogio;
baodah – sąmonė, protas; ir ahu – gyvybinė jėga, esanti kūne36.
Trijų lygmenų siela aprašoma ir XIII a. žydų mistikų kabalistų
veikale „Zohar“. Tai – neshamah („dieviškoji sąmonė“), ruah („dvasinė,
moralinė sąmonė“) ir nefesh („asmenybė, fizinė sąmonė“).
Sielos lygmenys aprašyti įvairiose filosofijose, religinėse tradicijose,
pvz., tantrizme, krikščionių misticizme, hinduizme ir kt. Vėliau
„sluoksniuotos“ sielos idėją perėmė teosofija ir iš jos kilę „naujojo
amžiaus“ (new age) judėjimai.
Grįžtant prie Irano filosofijos, būtina pažymėti, kad sielos samprata pirmąsyk paminėta „Avestoje“. Joje minima, kad žmogaus kūnas
(tanu) susideda iš „kaulų“ ir „gyvybės kvėpavimo, gyvybingumo“
(ushtâna). Žmogus turi tris „sielas“, t. y. sielos sluoksnius: frawashi,
arba „iki-sielą“, kuri sukurta minčių pasaulyje ir egzistuoja anksčiau,
nei žmogus gimsta; urwan, arba „kvėpavimo sielą“, kuri palieka kūną
po mirties ir klajoja anapus, laukdama pomirtinio teismo; ir daênâ,
arba „sielą-viziją“, tai mentalinis žmogaus atspindys, leidžiantis jam
„matyti“ minčių pasaulyje, atspindintis visas žmogaus mintis, žodžius,
veiksmus37.
Daênâ etimologiškai galime sieti su „Avestos“ kalbos šaknimis di
arba dai (sanskrito dhyai), kurios reiškia „matyti, suvokti, kontempliuoti, medituoti“, taip pat su būdvardine priesaga nâ; taigi daênâ – tai
su iranėnais lietuvius siejanti darna, reiškianti „sąmonė, įžvalga, religija, sąmoningas žinojimas“ (sanskr. dhyâna). Tai – ir budistinė dharma
(dhamma).
Jivanji Mody sako: „Laimingas tas žmogus, kuris priima savo
35. Gilson, Étienne.Les sources gréco-arabes de l’augustinisme avicennisant, in Archives d’Histoire Doctrinale et Littérature du Moyen Âge, 1938.
36. L.C.Casartelli. „Philosophy (Iranian)“, in Encyclopeadia of Religion and Ethics, ed. by James Hastings, Edinburgh: T&T Clark, 1908, 2nd Impression 1925, p. 866–867.
37. Skjærvø, Prods Oktor. Introduction to Zoroastrianism. For use in Early Iranian Civilizations 102 (Divinity School no. 3663a), 2005, p. 33.

Varpai 2017 (36)

129

130

fravashi, kad šis per intelektą (baodha) ir gyvybingumą (ahu) išlaikytų
savo sielą (urvan) nesuterštą, kad galėtų patekti į kitą pasaulį ir prieš
Dievą pasirodyti kaip grynoji sąmonė (daênâ).“38
Fravashi koncepcija – viena centrinių zoroastrizmo filosofijoje,
apibrėžianti trejopą sielos fenomeną: sielą iki gimimo (fravashayo zatanam), gimusiojo ir gyvenančiojo sielą (fravashayo zavantam) ir mirusiojo sielą (fravashayo irirathusham). Kai vaikas gimsta, jo fravashi ateina į žemę ir tampa tarsi angelu sargu, tikru draugu ir vedliu. Mirštant
fravashi, kuri yra tobula, grįžta pas kitas sielas. Tikima, kad šios visatos
pabaigoje (frasho kereti) visos sielos – geros ir blogos – bus apvalytos
ir fravashi susilies su tobulais kūnais tan-i-pastin.
Sielos nemirtingumo ir kompensuojamojo teisingumo pomirtiniame pasaulyje doktrina – zoroastrizmo filosofijos ašis.
Maldoje už mirusįjį „Satum no kardo“ zoroastristai sako: „Nam
chesti anusheh ravan ravani“ („Iš visų sielų įvardijame išėjusiąją“).
Senoji iranėnų filosofija suformavo savitą jų požiūrį į pomirtinį
gyvenimą ir sielą. Sielos poetika ir filosofija iš Persijos persikėlė į hinduistinius, džainistinius, budistinius, krikščioniškus ir musulmoniškus
tikėjimus. Avicena – kertinis viduramžių Persijos filosofas – buvo tarsi
tarpinė grandis tarp senojo (zoroastristų, neoplatonikų) ir naujojo (islamo) pasaulio. Iranėnų mitologija slepia daug netyrinėtų klodų, kuriuose esama ryšių ir su baltų, slavų bei germanų mitologijomis.
Žodžio „siela“ šaknų reikia ieškoti germanų prokalbėje. Iš jos atėjęs žodis *saiwalō susijęs su anglosaksų sāwol (dgs. sāwla, sāwle) ir
primena lietuviškąjį „saulė“. Tuo tarpu semitų prokalbės *rūḥ- („pūsti,
kvėpuoti, dvasia“) prasme susijęs su „dvasia, dvėsuoti, kvėpuoti“. Tačiau
iranėniškasis-baltiškasis ryšys galėtų slypėti žodyje fravashi („fravaši“),
atsietam nuo objekto („saulės“) ir judesio („dvėsuoti, kvėpuoti“).
Vienas iš archajiškosios fravaši kilmės šalininkų Nathanas
Söderblomas žodį fravaši išskaidė į dalis: fra („per, pro“) ir *vart(„verstis, suktis“)39, t. y. tokiu būdu gauname „persivertimą, vartą,
vartus“. Ši prasmė puikiai atspindi trejopą fravaši būtį, nepriklausančią
nuo gimimo ir gimties, ypač turint galvoje, kad pirminė fravaši forma
– senosios persų kalbos žodis *fravarti (galėtų būti „praverti(s)“).
Būtent nuo Fravarti apie 1500 m. pr. Kr. ir prasidėjo Irano heroizmo
38. Jivanji Mody. „The religious ceremonies and customs of the Parsees.“ Society for the
Promotion of Zoroastrian Religious Knowledge, Bombay, India, 1986.
39. Gray, Louis Herbert.The Foundations of the Iranian Religions (Journal of the Cama Oriental Institute 15, 1929), p. 75–79.
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amžius, nes fravaši tapo pirmaisiais garbinimo objektais, heroiškomis
mirusiųjų sielomis. Mirusiųjų kultas senovės iranėnams buvo labai svarbus. Karingos fravaši sielos primena iš vėlesnių laikų žinomus germanų,
keltų tautų mitologijos herojus. Atliepą pastebime ir baltų mitologijoje
– mirusiųjų vėlėms skirta didžiulė pagarba. Puikiai žinomi ir Magistro
Vincento Kadlubeko 1203 m. „Chronicon Polonorum“ aprašyti getai
(kaip manoma, jotvingiai), kurie „įsitikinę, kad vėlės, palikusios kūnus,
vėl iš naujo įsiskverbiančios į gimstančius kūnus, nors, patekusios į
šiurkščius bei kvailus kūnus, jos tampa kvailesnės bei šiurkštesnės; net
ir visada švelnus jų elgesys nepašalina bukaprotiško šiurkštumo“40.
Paralelės itin įdomios, nes ir archajiškosios fravaši sielos, ir Avicenos nafs samprata, ir baltų pagarba mirusiųjų vėlėms liudija, kad visais minėtais atvejais susiduriame su reinkarnacijos, metempsichozės
filosofija.
Remdamiesi šiais palyginimais, galime daryti prielaidą, kad senieji iranėnų tikėjimai, patyrę transformacijas per zoroastrizmą, sufizmą,
islamo filosofiją, galėjo „užkrėsti“ pasaulį Atgimimo idėja. Siela kaip
Vartai tapo universaliu simboliu.
Postmodernistinėje Irano filosofijoje ryškiausiai tuos Vartus pravėrė
persų kilmės futuristas F. M. Esfandiary (1930–2000), save vadinęs
FM-2030. Jo 1966 m. sukurta filosofijos šaka – transhumanizmas
(transhumaniškasis žmogus – tai „praeinantysis, laikinasis žmogus“,
tas pats senovės iranėnų fravaši), siekiantis nemirtingumo remiantis
technologijomis.
Pasak Sadro, suvokimas vyksta per archetipus (muthul), kurie
inkarnuojasi į sielą. Sadras akcentavo: „Neegzistuoja niekas, kas nebūtų
Dievo Varduose. Visi vardai kyla iš Dievo būties. Šie vardai yra paprastosios esatys, kurios priklauso nuo Būtinosios būties. Jų daugybė
vienybėje yra viena Dievo būties paslapčių.“41
Atskiro dėmesio verta Sadro tiesos teorija, kuri pagilina jo epistemologijos ir ontologijos suvokimą. Žiniją Sadras skirsto į dalyvaujamąją ir įgyjamąją. Dalyvaujamoji žinija – kai suvokėjas ir suvokiamasis
objektas yra identiški, nekyla abejonių. Tokiai žinijai nereikia kriterijų,
pagal kuriuos būtų tikrinamas santykis tarp mūsų mentalinių formų
ir objekto. Kadangi jos identiškos, dalyvaujamoji žinija visuomet yra
tolygi tiesai. Tuo metu įgyjamoji žinija būna dvejopa: pasaulietiškoji ir
40. Vėlius, Norbertas (sud.). Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996. p. 209.
41. Mula Sadra. Al-Hikmat al-`Ushi`ah, p. 229.
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pomirtinio pasaulio. Pasaulietiškoji žinija Sadrui – tai atitikimų teorija,
sukurta pagal Aristotelį. Jei galvojame, tarkim,apie knygą, ji egzistuoja
ir realybėje, ir mūsų prote. Pomirtinio (kito, dvasinio) pasaulio žinija
susijusi su tiesa, Haqq, Dievu, Kūrėju, Būtinąja Būtimi, amžinybe.
Tokiu būdu, kaip matome, Sadro filosofija nėra nei grynoji ontologija, nei grynoji epistemologija, – greičiausiai tai „ontoepistemologija“. Haqq yra daugiau negu tiesiog tiesa, nes ji susijusi su egzistencija, būtimi, realybe, kuri yra Viena, Paprasta ir Tyra Būtis. „Sadrui
žinija, kuri yra tiesa, ir būtis yra dvi tos pačios monetos pusės“42, – yra
pareiškę Irano mokslininkai Hosseinas Sheykhas Rezaee ir Mohammadas Mansuras Hashemi.
						

Mindaugas PELECKIS

42. Hossein Sheykh Rezaee. Mohammad Mansur Hashemi. Knowledge as a Mode of Being: Mula Sadra’s Theory of Knowledge. Sophia Perennis,
Number 4, Autumn 2009, p. 37.
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ŽMONĖS –
KAIP KNYGOS,
SVARBU
TURINYS

Svečiuose - Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatas profesorius
P etras R E P Š Y S
Ar prisimenate savo pirmąjį pavykusį piešinį?
Kaip ir visi vaikai, piešiau. Bet koks buvo pirmasis piešinys, kas
gali pasakyti?
O koks Jūsų atmintyje pirmasis dailininkas Šiauliuose Gerardas
Bagdonavičius, dėl kurio namų prikėlimo naujam gyvenimui ir Jūs
tarėte savo žodį? Jei neklystu, su juo susitikdavote ir tapęs dailininku? Kuo tie susitikimai ypatingi?
Gerardas Bagdonavičius – ir pirmasis mano dailės mokytojas.
Jis buvo puikus žmogus, dailininkas, pedagogas, teatro dekoratorius,
dizaineris. Ir prie kiekvieno iš šitų daiktavardžių reikėtų pridėti
būdvardį puikus. Prisimenu jį deklamuojantį Kazį Binkį, Fiodoro
Tiutčevo „Sūpynes“, skambinantį fortepijonu Frederiką Šopeną, daiVarpai 2017 (36)
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Petras Repšys (dešinėje) ir VU dėstytojas Albinas Kantra prie baigiamos freskos „Metų
laikai“. 1979.

nuojantį rusiškus romansus. Taip pat prisimenu kantriai koreguojantį
mūsų piešinius, prisimenu jo patarimus. Dailė, muzika ir poezija jam
buvo tarsi viena medžio šaka. Būdami vaikai jo turtingoj bibliotekoj
sklaidėm Rembranto, Van Gogo, Salvadoro Dali, impresionistų
reprodukcijas. Prisimenu jo komentarus.
Jo namas galų gale atstatomas ir manau, kad ten bus muziejus. Jis
visuomet mums buvo muziejus. Grįžęs iš Kauno ar Vilniaus, visada
aplankydavau savo mokytoją. Jei jis atvykdavo į Vilnių, apsistodavo
mano namuose.
Anksti netekote tėvo, vienai mamai teko šeimos rūpesčių našta.
Nesunku suvokti, kad vaikystė karo ir pokario metais buvo sunki.
Varpai 2017 (36)
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Petras Repšys. „Metų laikai”. Freska, natūr. dažai.
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Petras Repšys savo dirbtuvėje prie medalių. 1980.

Kuo įsimintiniausi tie Šiauliuose prabėgę metai?
Tai buvo gūdūs Stalino laikai. Kaip ir visi pokario vaikai, gyvenome nepritekliuose ir baimėje.
Jūsiškėje biografijoje pažymėta, kad iš Šiaulių išvykote šešiolikos ir mokslus tęsėte Kauno dailės mokykloje. Kartu su šeima
persikėlėte į Kauną ar čia visai kita istorija? Ką davė dailės mokykla?
Į Kauną išvykau vienas, šeima liko Šiauliuose. 1956 metų rudenį
namiškiai įsodino mane į traukinį. Esu dėkingas mamai, broliui ir
seseriai, kurie išleido į mokslus Kaune, o vėliau ir Vilniuje.
Kaunas prieškaryje buvo Lietuvos sostinė ir lietuvybės centras.
Mokiausi vidurinėje dailės mokykloje, ne technikume, ant kurio tvorų
tupi pelėdos. Dailės mokyklos bendrabutis buvo šalia Katedros, M.
Valančiaus g. 6. Čia pat – Rotušės aikštė, Perkūno namai, Vytauto
Didžiojo bažnyčia, Maironio namai, Kauno pilis, Nemuno ir Neries
santaka. Sunku įsivaizduoti gražesnę vietą. Mokykla buvo JuozoTūbelio, žymaus tarpukario politikos ir visuomenės veikėjo, namuose
Žaliakalnyje. M. K. Čiurlionio muziejus, Karo muziejus, parodų atiVarpai 2017 (36)

Petras Repšys. Medalis „Prof. dr. Salezijus
Pavilonis“.

darymai... Matėm gyvus to meto dailininkus, kurių paveikslai kabėjo muziejaus salėse. Petras Rimša, Jonas Šileika,
Antanas Žmuidzinavičius – Pirmosios
lietuvių parodos Vilniuje dalyviai. Buvo
ir Liudas Truikys, ir Stasys Ušinskas.
Atpažindavau juos mieste. Norėjom
būti dailininkais. Grįžę iš mokyklos, ir
toliau piešėm ir miglose mums vaidenosi Vilniaus dailės institutas.
Ar iki Jūsų giminėje buvo gabių

dailei?
Tėvo brolis Mykolas, kuris buvo dailidė, su broliais Latvijoje statė
namus. Ant namų sienų anglimi piešė didelius arklius. Po to, žinoma,
juos užtinkuodavo. Ėjo gandas, kad jis gražiai piešė. Su broliu Antanu
žuvo rusų-turkų kare.
Sprendžiant iš Jūsų darbų jau
studijuojant atsiskleidė neeiliniai gabumai. Turiu omenyje studentiškais
metais sukurtus estampus „Žmogus,
ugnikalnis“, „Grįžulo ratai“, kurie ir
šiandien dailėtyrininkų priskiriami
prie svarbesnių. Kuo naudingiausi
buvo tie septyneri metai?
Institutas man buvo labai svarbus.
Petras Repšys. Medalis „Martynas Mažvy- Čia susiformavom kaip žmonės, kaip
das“. 1997.
dailininkai, ruošėmės tapti profesionalais.
Iš instituto išsinešiau teiginį: „Mene niekada nemeluok“. Taip
pasakė profesorius Vytautas Jurkūnas, koreguodamas mano darbą.
Iš tų laikų, jei neklystu, ir pažintys su jaunais rašytojais, pirmiausia su Tomu Venclova, Sigitu Geda. Toji bičiulystė tikriausiai ir vienai, ir kitai pusei buvo svarbi? Sigito „Strazdas“ – pirmoji
Jūsų iliustruota knyga. Žinau, kad Jums poezija – esybės dalis, kad
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Petras Repšys. Medalis „Juozas Aputis“.
1987.

Petras Repšys. Medalis „Steponas Batoras“. 1991.

Petras Repšys. Medalis „Vilniaus universitetas“.
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Repšys moka daug poezijos kūrinių atmintinai, o šalia dailės kūrinių neretai užrašo dirbant kilusias
mintis. Kad dailininkas dar ir teksto
žmogus, ne toks jau dažnas atvejis.
Gal tam įtakos turėjo Jūsų plunksnos broliai? O gal tiesiog Jūsų poetiška prigimtis?
Iš literatūros pasaulio svarbiausias atstovas, žinoma, buvo S. Geda.
Su juo bendravom dažnai. Sutapo
daugelis mūsų požiūrių ir užmojų.
Esu iliustravęs keturias jo knygas.
Sigitas savo ruožtu yra pasiūlęs tekstus kelių mano medalių reversams.
Aišku, buvau pažįstamas ir su
kitais man įdomiais literatais.
Pirmuose
instituto
kursuose
rašiau eiles. Rimtautas Gibavičius,
paskaitęs jas, sukritikavo. Aš tuos
rašinius sunaikinau, bet poezija man
svarbi ir šiandien.
2015 metų Druskininkų poetinio
rudens metu surengiau parodą. Tai
– medalių ciklas, skirtas dvidešimt
trims literatams.
2017-aisiais sukanka 50 metų,
kai dalyvaujate parodose. Ne taip
paprasta įsivaizduoti, kiek kurta ir
sukurta per tą laiką. Tarp įspūdingiausių, svarbiausių darbų, be abejo, freska „Metų laikai“ Vilniaus
universiteto Lituanistikos centre,
kurios atsiradimui prireikė dešimtmečio, Vilniaus knygyno „Versmė“
eksterjeras ir interjeras – ypatinga

erdvė, atsivėrusi sovietmečiu ir, deja, nedovanotinai užsivėrusi šiais
laikais, dešimtys medalių, skirtų praeities ir dabarties iškilioms asmenybėms, svarbiems kultūros reiškiniams, istoriniams įvykiams,
na ir, žinoma, grafikos darbai, iliustruotos knygos, skulptūros. Toli
gražu ne kiekvienas dailininkas toks universalus, juk tai susiję ir su
skirtingomis dailės technikomis. Kiek suprantu, Jums tai suteikia
papildomų impulsų išreikšti save? O kokia dailės sritis visgi mieliausia, arčiausia dūšios?
Jeigu tai būtų valgiaraštis, būtų lengviau atsakyti, o čia „mano
dūšia“ visose meno srityse vienodai įklimpusi.
Jei neklystu, Jūsų piešiniuose, gal išskyrus tik vieną kitą, dvi
spalvos – juoda ir balta. Kodėl?
Turiu daug įvairiausių piešinių visokiom technikom – ir spalvotų,
ir nespalvotų.
Piešiniuose – žmonės, gyvūnai, augalai susiję su mistinėm būtybėm, žmonės neretai vaizduojami su sparnais, angelai – vaikštantys.
Tai – tarsi poezija dailėje. Gal ir eilėraščių juodraščiuose yra?
Kada ant stalo metalo gabalas, rankoj – raižymo adata, o galvoj
tuščia, tada kažką bandai rašyti, po kiek laiko atsiranda ir piešiniai.
Čia – ne stebuklas. Čia – toks darbas.
Kūriniuose – daug Lietuvos istorijos. Kol jie atsiranda, be abejo, tenka atlikti nemažus namų darbus, t. y. įsigilinti į tam tikrus
istorinius veikalus. Besigilinant turbūt būta ir nemažų atradimų. O
koks netikėčiausias?
Esu sukūręs medalių ciklą „Senoji Lietuvos istorija“, be to, daug kitokių darbų istorine tematika. Čia man talkino mano bičiulis istorikas
Alfredas Bumblauskas.
Seniai tyrinėju gyvenimo, kūrybos, likimo temą. Tikite likimu?
Jei taip, kaip apibūdintumėte savąjį?
Kai išgirstu žodį likimas, prisimenu mūsų jaunystėje dainuotą
romansą apie lakūno nelaimingą meilę ir tragiškai žiaurų jo likimą.
Manau, likimo savininkai yra romansai ir jų herojai. O jei rimtai, apie
likimą nieko neišmanau ir nieko negaliu pasakyti.
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Kai kalbėjome telefonu, labai negražiai save apšnekėjote: „Esu
tinginys“. Kai tiek sukurta, toks pasakymas gana smagus ir šį tą
pasakantis apie žmogų. O kokios iš tikrųjų žmogiškosios savybės
Jums labai svarbios?
Savybės, jei jos yra žmogiškos, visos vienodai svarbios.
Jūsiškė freska – ypatingas kūrinys, iš daugybės sudedamųjų.
Kaip ji gimė? Kas svarbiausia buvo ją kuriant? Ar vertintojams pakako trijų dešimtmečių atspėti visas joje užfiksuotas mįsles?
Vilniaus universitete buvau pakviestas tapyti freską Lituanistikos
centre. Su džiaugsmu sutikau. Tai nebuvo šiaip sau patalpa. Čia būta
ir filomatų, ir filaretų, o ant rytinės palangės tikrai sėdėjo Adomėlis
(Adomas Mickevičius -L. P. -K.). Ši patalpa įpareigoja. Bandžiau pavaizduoti žmogaus gyvenimą jam skirtam laike. Čia – ir keturios pasaulio šalys, ir keturi metų laikai, kalendorinės šventės, darbų ir papročių
scenos, muzikantai, žaidimai, dangaus gyventojai, mitologinės būtybės, pasaulio medis, gimimo, vestuvių ir mirties papročiai. Ši vaizdų
visuma galėtų pasakyti šį bei tą apie mūsų žmonių pasaulėvaizdį.
Tarp artimų bičiulių, kiek žinau, buvo ir Gintaras Beresnevičius, Norbertas Vėlius, Pranė Dundulienė. Kuo jie brangūs, svarbūs?
Gyvenime teko sutikti įvairių profesijų, įvairių charakterių, daug
šaunių žmonių. Buvo ir istorikų, mitologų, rašytojų, muzikų, archeologų, fotografų. Žmonės – kaip knygos, svarbu, koks jų turinys, tarp
kokių pasirenki būti.
O Pr. Dundulienės asmeniškai nepažinojau, turiu tik jos parašytų
knygų.
Berods, jau trylika metų kuriate estampų ciklą „Vilnius“. Fiksuodamas senamiesčio, kuriam lemta keistis, vaizdus, tapote tam
tikra prasme kronikininku. Tokia idėja turbūt gimė iš didelės meilės
mūsų sostinei?
O kiek gimtųjų Šiaulių Jūsų kūryboje?
Eidamas į miestą, paimdavau su savim cinko plokštelę, padengtą
laku. Pasitaikius progai, raižydavau man įdomų motyvą. Jei nespėVarpai 2017 (36)

davau, baigdavau kitą ar dar kitą dieną. Taip ir atsirado penkiasdešimt
Vilniaus ciklo raižinių. Paskutinį Vilniaus ofortą išraižiau 1993 metais.
Manau, kad ciklas baigtas, nes sėdėti vidury gatvės ir raižyti visiems
matant nebedrįstu.
Šiauliai mano kūriniuose pasirodė ne vieną kartą.
Algirdas Julius Greimas – „Varpams“ ypatinga asmenybė, almanacho sumanytojas. Žinau, kad pažinojote, kad kartais viešai pakartojate jo per paskaitą Vilniaus universitete pasakytus žodžius:
„Šiandien reikia dirbti tai, kas šiandien yra svarbiausia“. Kokiu prisimenate Greimą? Na ir kas Jums šiandien yra svarbiausia?
1980 metų vasaros praktiką su dailės mokyklos mokiniais atlikom
Rumšiškėse. Mano mokiniai skuto bulves, aš jiems skaičiau A. J. Greimo knygą apie dievus ir žmones. Knygą gavau dovanų iš Paryžiaus. Su
Greimu susipažinau Parodų rūmuose. Klausiausi jo paskaitų universitete. Drauge nuodugniai apžiūrėjom visas freskos scenas. Jis pripažino,
kad medžiagą išmanau, kad viskas tvarkoj. Esam nemažai laiko praleidę Žemaičių aludėje prie žigulinio alaus bokalų.
O į klausimą, kas šiandien man svarbiausia, atsakau: pabaigti du
didelius jau pradėtus darbus.
Esate bendravęs su užatlantėje gyvenančiu knygnešiu Genium
Procuta, jam ir ekslibrisą sukūrėt. Iš kur toji pažintis ir kuo ji įsimintina?
Teko pažinti daug žmonių, gyvenančių emigracijoje. Tai buvo rašytojai, dailininkai, kultūros žmonės. Genius Procuta – vienas jų.
Iš oficialios informacijos: 2013 metais į parodos, kuri buvo skirta Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai, atidarymą
Bolonijoje susirinkęs meninis ir mokslinis elitas buvo sužavėtas
Petro Repšio grafikos darbais. Kitaip, be abejo, ir negalėjo būti –
meistriškai atlikti kūriniai, dvelkiantys paslaptimi, visada ir visur
turės vertę. O ar ilgas naujo kūrinio kelias iš dailininko dirbtuvės
į parodų salę? Klausiu pirmiausia todėl, kad, kai 2006-aisiais Vilniaus paveikslų galerijoje buvo pristatomas Jūsų kūrybos albumas,
S. Geda pasidžiaugė, kad jis buvo ruošiamas net devynerius metus.
Regis, neatsitiktinai pripažintas gražiausia tų metų knyga, be to, ir
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tarptautinėje knygų mugėje
Taline išrinkta tarp gražiausių.
Parodą Bolonijoje organizavo Lietuvos kultūros atašė
Italijoje Irma Simanskytė,
parodos kuratorė – menotyrininkė Giedrė Jankevičiūtė,
dizaineris – Gedas Čiuželis.
Esu jiems už tai dėkingas.
Parodos ekspozicija buvo puiki. Tai proga išleistas gražus
katalogas ir du plakatai. Buvau patenkintas.
Apžiūrėjau seniausią universitetą Europoj, o jis buvo
Bolonijoj. Buvau mozaikų
mieste Ragenoje ir Romoje, kurioje lankiausi jau ne
pirmą kartą. Atsidūrus tame
Petro Repšio memorialinė plokštė „Žuvusioms baltų meno pasaulyje, išgaruoja bet
gentims atminti“. 1994.
kokios kvailos ambicijos, o
žmogiška tuštybė išbyra ant
grindinio tarsi iš kiauros kišenės smulkios monetos. Kai gąsdina naujas darbas ir smaugia depresija, važiuoju į tą kraštą pasikraut baterijų
ir ne vieną sykį tai pasisekė.
Reikia neužmiršti: jei pas mus leidi knygą, leidi ją šimtui metų.
Tai – rimta.
Albumo sudarytoja ir pagrindinio teksto autorė – Laima Kanopkienė. Dailininkas ir sudarytojas Eugenijus Karpavičius, fotografas –
Arūnas Baltėnas. Tai – šauni komanda, esu patenkintas jų darbu.
Kai 1999-aisiais atnaujintieji „Varpai“ pažymėjo dešimtmetį,
Šiaulių universiteto Baltojoje salėje vyko literatūros vakaras, kuriame dalyvavo aštuoni žymūs Lietuvos rašytojai. Tuomet S. Geda perdavė „Varpams“ ir šiauliečiams Jūsų linkėjimus. Tai lyg ir leidžia
teigti, kad „Varpus“ žinote. Kaip juos vertinate?
Varpai 2017 (36)

Kiekvienas spausdintas žodis, kuris svarbus šiandien, svarbus bus
ir po šimto metų, jei bus skaitančių lietuvių kalba.
Jūsų kūryba neretai įvardijama kaip renesansinių užmojų išskirtinio talento kūryba. O kūrėjas – žmogus, be kurio neįsivaizduojamas paskutinių kelių dešimtmečių Vilniaus kultūrinis gyvenimas.
Dar – dėmesingas istorijų kolekcionierius, asmenybė, nuolat klajojanti po įvairiausias istorines epochas ir dailės technikas. Koks
apibūdinimas mieliausias Jums pačiam?
Esu suglumęs. Iš tikro nežinau, koks įvardijimas man tiktų ir ar tai
svarbu.

2016 m. liepa
						
				
				
Kalbėjosi
				
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS
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SUSITIKIMUS SU „VARPŲ“ PREMIJOS
LAUREATAIS NUTRAUKĖ... BOMBA
2016 m. rugsėjo 28 d. Šiauliuose viešėjo literatūrinės „Varpų“ premijos laureatai
Vytautas Martinkus ir Saulius Šaltenis.
UAB „Rūta“ rašytojai aplankė Šokolado muziejų, bendravo su fabriko vadovu
Rolandu Pridotku, pasirašė Garbės svečių
knygoje („Šokolado paslaptys primena žmogaus sielos atvertis. Smagu buvo
sužinoti. V. Martinkus“; „Saulės ir šokolado garsiam mieste viešėjo ir džiūgavo S.
Šaltenis“).
Susitikimas Juliaus Janonio gimnazijoje vyko perpildytoje salėje. „Šitie rūmai
per savo ilgą gyvenimą yra matę daug Lietuvai ir pasauliui nusipelniusių žmonių.
Turėjote jau ne vieną progą susitikti ir su
literatūros almanacho „Varpai“ autoriais.
Šiandien – dar viena literatūrinė valanda. Naudokitės reta proga – klauskite,
domėkitės, diskutuokite“, - pristatydamas
svečius kalbėjo „Varpų“ vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius.
V. Martinkus, atkreipęs dėmesį, kad
didžiąją gyvenimo dalį dėstė būsimiems

pedagogams, paprašė gimnazistų negailėti klausimų. O provokuodamas išsitarė:
„Literatūra mane ištraukė iš visai kitokio
gyvenimo. Rengiausi inžinieriaus darbui, o
vėliau suradau filologiją, literatūrą. Jūs gal
kitaip galvojat – kad lietuvių kalbos studijos neturi ateities. Iš tikrųjų šiandien lietuvių kalba ir literatūra dar labiau reikalinga
nei mano jaunystėje. Jei jūs į tai nekreipsit
dėmesio, labai atsilieps visai šaliai“.
Daug ką bandė su svečiu išsiaiškinti janoniečiai. Kodėl mokyklų programos
tokios, o ne kitokios? Kodėl tos, kurios
naudojamos, ne visada padeda priartėti
prie kūrinio emocinio suvokimo? Kokios
knygos vertingiausios? Ir t. t., ir pan.
S. Šaltenis prisiminė savo jaunystę,
pastebėdamas, jog gyvenimas visada yra
daugiau nei literatūra. Pažymėjo, kad
buvo priverstas tapti rašytoju, nes giminės
žymiausi atstovai Antanas Baranauskas,
Antanas Vienuolis – rašytojai. O ir tėvas –
ne tik ilgametis mokyklos direktorius, bet ir
rašytojas Rapolas Šaltenis – dar jaunesnėse

Susitikimo „Rūtoje“ akimirka. Iš kairės: Vytautas Martinkus, Saulius Šaltenis,
Silvija Peleckienė, Leonas Peleckis-Kaktavičius, Rolandas Pridotkas.
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Rašytojai J. Janonio gimnazijoje.

mokyklos klasėse paskyrė šioms pareigoms.
Ir visai ne juokais, o labai rimtai.
- Ko mokykla turi mokyti ir ko
nemoko? – klausė S. Šaltenis ir pats atsakė:
- Turi mokyti gyvenimo džiaugsmo,
gyvenimo šeimoje, nes gyvenimas trumpas. O ko gali išmokyti gera literatūra?
Labai daug ko.
Gimnazistų paklaustas, ką skaitė
būdamas jų amžiaus, S. Šaltenis atsakė:
„Tarzaną“. O prisiminimai apie „Riešutų
duonos“ gimimą bei to paties pavadinimo
kino filmo kūrimą buvo įvertinti ilgais
plojimais. Po to ir svečio raginimas
„Nebijokit būti savimi“ buvo ir savalaikis,
ir suprantamas.
V. Martinkus taipogi sugrįžo į vaikystės dienas, prisimindamas ne tik savo
literatūros mokytoją, bet ir vokietę mergaitę – „vilko vaiką“ Marytę, kuri jį, penkiametį, išmokė skaityti. Papasakojo ir apie
ypatingą situaciją – kai jį, moksleivį, suėmė
už antitarybines proklamacijas, tardė. O
bene įdomiausia akademiko kalbos dalis
buvo apie jo vieną svarbiausių tyrinėjimų

sritį – skaitymo džiaugsmą.
Kol vyko susitikimas gimnazijoje,
Šiauliuose nutiko šis tas svarbaus: į
Bendrąjį pagalbos centrą apie 14 val.
paskambino anonimas, kuris pranešė apie
užminuotus teismų pastatus. Policijos
pareigūnai skubiai evakavo trijų teismų
darbuotojus ir tuo metu vykusių procesų
dalyvius. Buvo įvestas planas „Skydas“,
budėjo specialiosios tarnybos. Apie 18
val. į Šiaulius atvyko Lietuvos policijos
antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“
pareigūnai, kurie, apžiūrėję pastatus,
pranešė, kad sprogmenų nėra. Nustatyta,
kad skambinta iš Marijampolės pataisos
namų.
Tos melagingos informacijos dėka
Apygardos teisme neįvyko susitikimas su
rašytojais.
Silvija PELECKIENĖ
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500-osios belaukiant
Praėjusių metų rugsėjo mėnesį,
Šiauliams ir Lietuvai švenčiant Saulės
mūšio 780–mečio jubiliejų, Šiaulių miesto
savivaldybės salėje įvyko šventinis renginys,
skirtas Lietuvos kultūros fondo globojamos
Šiaulių krašto knygų leidyklos „Saulės
delta“ 25-osioms veiklos metinėms. Šios
plačios sueigos kodinis pavadinimas
„500-osios knygos belaukiant” siunčia gerą
žinią, kad per visą gyvavimo laikotarpį
puikių darbuotojų, rėmėjų, savanorių talkininkų jėgomis regioninė knygų leidykla
išaugo ir tapo žinoma ne tik Lietuvoje.
Kreipdamasi į „Saulės deltos“ įkūrėją
ir vadovę Jadvygą Kauneckienę ir jos bendradarbius, iškilmių kaltininkus labai taikliai apibūdino nuolatinė leidyklos rėmėja,
kultūros renginių globėja, politikė, dabar
jau LR Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė: “Nuoširdžiai dėkoju
už ilgametę kūrybingą Jūsų ir Jūsų vadovaujamo kolektyvo veiklą. Jūsų išleidžiamų
knygų gimimas įprasmina atsigręžimą į savo
krašto praeitį, istorinio palikimo saugojimą
ir dvasinių vertybių puoselėjimą, knygose
atspindima išsami ir plati istorinės Saulės

žemės ir jos žmonių panorama. Linkiu, kad
reikšmingos ir naudingos žmonėms Jūsų
leidžiamos knygos ir toliau džiugintų Šiaulių kraštą ir visą Lietuvą, o Jus lydėtų gera
sveikata ir optimizmas“.
Daug prasmingų minčių ir istorinių
akcentų šventėje išsakė Lietuvos kultūros
fondo pirmininkas Hubertas Smilgys, prof.
Vytenis Rimkus, Šiaulių miesto vicemeras
Stasys Tumėnas. Jie kalbėjo apie Saulės
mūšio ir Šiaulių reikšmę, istorines sąsajas ir
svarbą Lie- tuvai, apie išleistas knygas, kurios nėra prasti skaitalai, o brandžios ir prasmingos, atspindinčios žmonių gyvenimus,
istorijos epochas, paveldą, kultūrą knygos.
„Saulės delta“ įkurta 1991-aisiais. Joje
nuo pirmųjų dienų dirba pedagogė J. Kauneckienė ir Kultūros fondo vadovas H.
Smilgys. Tai bene vienintelė nekomercinės
literatūros leidykla, gimusi prie mūsų Nepriklausomybę atkūrusios valstybės ištakų
ir išlikusi iki šių dienų.
Pradžia buvo sunki. Šio nelengvo darbo ryžusi imtis pedagogė, menininkė J. Kauneckienė iš savo kuklutės pensijos sumokėjo ir Spaudos kontrolės valdybos, veikusios

Jadvygą Kauneckienę sveikina Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė. Kairėje – Lietuvos Kultūros fondo valdybos pirmininkas
Hubertas Smilgys.
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Leidyklos nueitu keliu džiaugiasi Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas
Jurgaitis. Iš dešinės: “Saulės deltos” vadovė Jadvyga Kauneckienė, artimiausias
pagalbininkas Hubertas Smilgys, prof. habil. dr. Vytenis Rimkus, Šeduvos kultūros
centro direktorė Natalija Borgerdt.

prie LR Vyriausybės, reikalaujamą 500 rublių licenzijos mokestį. Mažame kambarėlyje, prie kuklaus stalelio buvo sudarytos pirmosios knygelės.
Poetas
Eugenijus
Matuzevičius,
1992-aisiais susipažinęs su leidyklos veiklos
gairėmis, ištarė lemtingus žodžius: “Pranašauju: tai bus Lietuvoje viena kultūringiausių leidyklų.”
Po daugiau nei dviejų dešimtmečių
poeto pranašystę patvirtino rašytojas, žurnalistas, leidėjas Leonas Peleckis-Kaktavičius: “Lietuvos kultūros fondo globojama
leidykla „Saulės delta“ pažymėjo savo veiklos dvidešimtpenkmetį. Pažymėjo išleidusi per 490 įvairių humanitarinės krypties
leidinių, kurių bendras tiražas peršoko
milijoną egzempliorių. Aktyviausia ir produktyviausia Lietuvoje regioninė leidykla
labiausiai verta dėmesio kaip leidykla su
aiškiu orientyru kultūros sklaidos link. O
išpuoselėjo „Saulės deltą“ savo kantriu darbu, atsakingumu, sugebėjimu labai gražiai,
korektiškai, tolerantiškai, jautriai bendrauti su autoriais leidyklos įkūrėja ir vadovė J.

Kauneckienė bei jos bendradarbiai. Be jokios abejonės: kad leidykla įsitvirtino Šiaurės Lietuvos padangėje, o ir Lietuvos kontekste – jų nuopelnas.”
Daugiau nei ketvirtį amžiaus gyvuojanti “Saulės deltos“ leidykla išleido 495-ąją
knygą. Leidėjai, skaitytojai, Šiaulių krašto
šviesuomenė, mūsų šalies bei Europos
valstybėse gyvenantys „Saulės deltos“
bičiuliai (vien autorių ir sudarytojų jau
per 240) tarsi susivieniję į bendrą šeimą
laukia jubiliejinio naujagimio – 500-osios
knygos. O tos prie LR Vyriausybės veikusios kontoros, kuri iš besikuriančios
nekomercinės literatūros leidyklos vadovės
išreikalavo 500 rublių mokestį, per tą laiką
nebeliko. Tokia gyvenimo ironija. Todėl
šviesios atminties literatūrologės prof.
Elenos Bukelienės žodžiai, pasakyti prieš
keletą metų, šiandien skamba tarsi atgaiva
XXI a. knygnešiams: „Buvau priblokšta
sužinojusi, kad yra tokia kultūringa leidykla
Šiauliuose. Nė vieno sapnininko neišleido,
jokios komercijos! Džiaugiuosi, kad „Saulės
delta“ knygas leidžia labai apgalvotai ir
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labai kryptingai. Leidėjai puikiai žino, ką
daro. Gražu, kad pirmiausia rūpinamasi
savo krašto autoriais. Atsigręžimas į savo
praeitį, istoriją, bandymas grįžti prie Dievo
– „Saulės deltos“ leidžiamose knygose taip
pat randa gražų atspindį. Į save žiūrima
tarsi iš Saulės mūšio perspektyvos.”
Šiaulių krašto knygų leidėjų draugijos
“Saulės delta” pirmininkė J. Kauneckienė
niekada nekalba apie savo pačios veiklą,
tačiau visuomet geru žodžiu mini leidyklos kolektyvą: redaktorius doc. Reginą
Petkevičienę, poetą Stasį Bulzgį, prof.
Džiuljetą Maskuliūnienę, dailininkus doc.
Gražiną Šimoliūnienę, Šarūną Škimelį,
Kęstutį Musneckį, maketuotoją Audronę
Vėbrienę, konsultantus profesorius Vytenį
Rimkų, Kazimierą Župerką, Arūną Gumuliauską, docentus Juozą Kašį, Vigmantą
Butkų, Joną Sireiką, Stasį Šimaitį, vertėją
Marką Oskarą Roduner ir, žinoma, artimiausią pagalbininką – istorijos tyrinėtoją,
fotografą H. Smilgį.
Prasiplėtė leidyklos autorių ir veiklos
geografija, vis dažniau „Saulės deltos“ knygos eksponuojamos šalies ir tarptautinėse
parodose, įrašomos į reikšmingus katalogus. Nemažai leidinių iškeliauja į kitus Lietuvos miestus ir miestelius, o per 70 000
knygų ir albumų pasiekė tolimas šalis.
Daugelio išleistųjų knygų tiražai keliskart pakartojami. Savotiškais lyderiais tapo
vienuolės misionierės Aldonos Kezytės
knyga “Esame nenaudingi tarnai” bei H.
Smilgio fotoalbumas “Kryžių kalnas”, kurių
tiražai artėja prie 30 000 egzempliorių.
„Saulės deltos“ žmonės didžiuojasi, kad net
Šventojo Tėvo bibliotekoje Vatikane yra jų
leidyklos knygų.
Iš gausaus knygų būrio išskirtos
reikšmingiausios kraštui ir Lietuvai 10
knygų. Tą darbą atliko specialiai suburta
autorių, skaitytojų, miesto šviesuomenės
atstovų komisija (pirmininkė – profesorė
humanitarinių m. dr. Giedrė Čepaitienė).
Šio darbo rezultatai paskelbti Šiaulių savivaldybės salėje vykusiame renginyje.
Reikšmingiausiomis kraštui ir Lietuvai pripažintos šios knygos:
Ritonė Šalkauskienė, Vytenis Rimkus, Apolonija Nistelienė ir kt. MŪSŲ
ŠALKAUSKIS; Vytenis Rimkus. „TAIGA“
TAIGOJE“; Arūnas Gumuliauskas, Vyt-
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enis Rimkus, Romualdas Ozolas, Krescencijus Stoškus, Hubertas Smilgys ir kt. IR
KĖLĖSI LIETUVA; Regina Biržinytė. TAIP
LENGVA; Kristupas Mikalojus Manvydas
Dorohostaiskis. HIPPIKA; Jonas Sireika,
Juozas Matusevičius ir kt. ŠIAULIŲ MIESTO ISTORIJA. 1940–1995; Barbora Mejerytė. JONĖ; Romas Batūra. LIETUVOS
PERGALĖ ŠIAULIŲ (SAULĖS) MŪŠYJE
1236; Pranas Dielininkaitis. MOKYKLOS LAISVĖ IR VALSTYBĖ; Jonas Sireika, Aldona Sireikienė ir kt. GYVENIMAS
LIETUVAI: knyga apie Jackų Sondeckį;
knygų serija ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS
PILIEČIAI (10 knygų, projekto idėjos autorė J. Kauneckienė); Dr.Max Schweizer,
Markus Oskar Roduner. ŠVEICARIŠKASIS PROJEKTAS (5 knygos vok. ir liet. k.).
Kadangi iš beveik pusės tūkstančio
knygų be širdies graužaties išrinkti tik
dešimt vertingiausių neįmanoma, garbioji
komisija įvardijo ir kitus labai reikšmingus
skaitytojams leidinius, kuriems prireiktų
viso šio leidinio puslapio.
Šiandien turbūt tik legendiniai knygnešių ainiai galėtų paaiškinti, kaip be jokio
startinio kapitalo, jaunos nepriklausomos
valstybės blokados apsupties sąlygomis
galima įsteigti ir leisti istorinę, kultūrinę,
dvasios atgaivos literatūrą ir nebankrutuoti. Neįtikėtinai darbštūs, stiprios valios,
pareigingi bei tvirtai tikintys savo veiklos
rezultatais žmonės nedidukę regioninę
leidyklą išaugino iki Europoje ir pasaulyje
žinomos knygų leidybos šventovės.
“Saulės deltos” devizas – “Išgirstas
žodis pamirštamas, parašyta raidė lieka”.
Net ši sentencija liudija, kad leidyklos siela,
viena jos steigėjų J. Kauneckienė yra pedagogė nuo Dievo. Gal todėl net fantazijos
apie panašias leidyklas visose apskrityse
neįmanomos, nes nėra tiek daug mūsų
valstybėje tokio tipo šviesuolių. Šių eilučių
autorę ji mokė lietuvių kalbos ir literatūros,
skatino mylėti Lietuvą, jos žmones, buvo
labai kritiška pirmiesiems literatūriniams,
publicistiniams bandymams. Už neįtikėtiną
šios moters paprastumą, sąžiningumą bei
darbštumą jai dėkingi šimtai auklėtinių,
knygų autorių bei skaitytojų
Irena VASINAUSKAITĖ
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Knygnešys iš Toronto
Vilniaus universitete 2016 m.
gruodžio 7 d. vyko renginys, skirtas Leono
Peleckio-Kaktavičiaus knygos „Knygnešys
iš Toronto“ sutiktuvėms. Tai – biografinė
knyga apie daug nusipelniusį Vilniaus universiteto ir daugelio Lietuvos bibliotekų
rėmėją ir bičiulį – Kanadoje gyvenantį
Genių Procutą.
VU bibliotekos generalinė direktorė
Irena Krivienė, susirinkusiems plačiai
pristačiusi knygos autorių, apgailestavo,
jog pagrindinis ir svarbiausias šio renginio
dalyvis į susitikimą atvykti negalėjo, tačiau
atsiuntė laišką, adresuotą visiems renginyje
dalyvaujantiems. Laiške knygos autorius
rašo: „Susiklostė tokios aplinkybės, kad
pirmąsyk negalėsiu dalyvauti savo knygos
pristatyme. Tuo liūdniau, kad tai vyksta
tokioje daug reiškiančioje erdvėje, kaip
istorinė Lelevelio salė senojoje mūsų
Alma Mater. Visų pirma, leiskite padėkoti
tiems, be kurių ši knyga nebūtų išvydusi
pasaulio – Vilniaus universiteto rektoriui
prof. habil. dr. Artūrui Žukauskui,
universiteto
bibliotekos
generalinei
direktorei Irenai Krivienei, bibliotekos
darbuotojoms Nijolei Šulgienei, Elonai
Varnauskienei,
teisininkei
Gražinai
Balandytei. Ačiū nuoširdžiai talkinusiems
rašytojams Romualdui Lankauskui ir
Elenai Baliutavičiūtei, dailininkams Saulei
Kisarauskienei ir Petrui Repšiui, kolegoms
Gražvydui Kirvaičiui, Viktorijai Rybakovai,
Rimantui Stankevičiui, Šiaulių universiteto
rektoriui prof. dr. Donatui Jurgaičiui,
kitų Lietuvos bibliotekų darbuotojams,
visiems, kurie daugiau ar mažiau prisidėjo
renkant medžiagą apie knygnešį iš Toronto.
Ar autoriui pavyko papasakoti apie tą
išskirtinę asmenybę, daug nusipelniusią
Lietuvai, spręsti jums. O man šį trumpą
žodį norėtųsi užbaigti keliais sakiniais
iš paskutiniojo knygos puslapio, kuris
vadinasi „Išlikimo ženklas“.
Nelengva kalbėti ir diskutuoti apie
knygą ir jos pagrindinį herojų, kai sutiktuvėse nėra autoriaus, pagrindinio ir svarbiausio renginio dalyvio, o knygos herojus
– toli, todėl nenuostabu, kad didžioji dalis
susirinkusiųjų panoro dalytis savo pasako-

jimais apie pažintį su G. Procuta.
Savo įžvalgomis pasidalijusi VU Informacijos paslaugų centro vadovė E.
Varnauskienė pabrėžė, kad, kalbant apie
knygnešį iš Toronto, pirmiausia reikia
prisiminti jo kolekciją. Prieš daugelį metų
pirmasis įspūdis buvo bemaž toks pat,
kaip jaunos menininkės V. Rybakovos ar
pedagogės, kelių knygų autorės E. Baliutavičiūtės, autoriaus jau aprašytas knygoje
„Knygnešys iš Toronto“. Smalsumą keitė
nuostaba, kad kolekcijoje tiek daug mišrios ir plačios tematikos naujų, nežinomų
knygų apie holokaustą, feminizmą, meną,
kiną, teatrą ir kitus dalykus, kurių nėra
jokioje kitoje Lietuvos bibliotekoje, kad
galima tas knygas užsisakyti ir skaityti.
Didelė šios knygų kolekcijos dalis suformuota dar sovietmečiu, bet ir šiandien
nepraranda aktualumo, ji unikali keletu
aspektų. Pirmiausia – kaip universiteto
bibliotekos fondo papildymo šaltinis. E.
Varnauskienė pabrėžė, kad neprisimenanti
kitos tokios kolekcijos, kuri būtų pildoma
iš vieno šaltinio beveik 50 metų, su tam
tikra projekcija į ateitį. Knygoje „Knyg-

Knygos viršelis.
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nešys iš Toronto“ yra ištrauka laiško, kur
G. Procuta išreiškia savo valią šeimai, kad
ji tęstų jo šeimos tradiciją. Tačiau turbūt ir
pats knygnešys nesitikėjo, kad, pirmą sykį
aplankęs protėvių tėvynę, jo anūkas Julius
užrašys tokius žodžius „Vilniaus universiteto bibliotekoje aš pagaliau atradau lietuvišką tapatybę. Visada ją turėjau, ji buvo
čia, bibliotekos lentynose laukė, kol ją atrasiu G. Procutos kolekcijos puslapių jūroje“.
E. Varnauskienė užsiminė, kad knygoje
apie G. Procutą bandė ieškoti atsakymų,
kur slypi tokios filantropijos šaknys, kas
vertė visą gyvenimą galvoti apie kitus. Joje
cituojamas laiškas žurnalo „Nemunas“
redaktoriui Antanui Drilingai pasufleravo atsakymą: G. Procutai visą gyvenimą
svarbiausios buvo bendražmogiškos vertybės. Be jų puoselėjimo pasaulio ateitis
gali būti tragiška. Svarbu daryti viską, kad

si ilgametė VU bibliotekos direktorė Birutė
Butkevičienė sakė, kad buvo didelė laimė
matyti jautrų, gerą, spinduliuojantį G.
Procutą Lietuvoje. Prisiminė pokalbius su
juo. B. Butkevičienė jam siųsdavo vaikiškas
knygas, iš kurių Procutų anūkai mokėsi lietuviškai skaityti.
Daugelį metų G. Procuta domisi žydų kultūra, istorija, renka ir kaupia
medžiagą apie holokaustą, bibliotekai yra
perdavęs žydų gelbėtojų laiškų (F294–183).
Renginyje dalyvavo 20 metų žydų gelbėtojų temą tiriantis Lietuvos Respublikos
Seimo Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas
dr. R. Stankevičius, knygų, straipsnių apie
holokaustą autorius bei jų sudarytojas.
Šiuos du žmones sieja ypatinga holokausto
Lietuvoje tema, jo interpretacijos, nušvietimas Amerikos, Kanados ir pasaulinėje
spaudoje. R. Stankevičiaus publikuoti darbai sudomino G. Procutą. Pažintis prasidėjo susirašinėjimu po to, kai R. Stankevičius
2000 m. Amerikos lietuvių kultūros archyve Putname rinko medžiagą apie žydų
gelbėtojus, publikavo straipsnius spaudoje.
G. Procuta įdėmiai juos skaitė, nagrinėjo, rėmė ir rašė tų darbų recenzijas JAV ir
Kanados spaudoje, o R. Stankevičius iš jo
gaudavo vertingų patarimų bei pastebėjimų vėlesniems darbams. R. Stankevičius
gyvai prisiminė susitikimą su G. Procuta
2004 m., judviejų apsilankymą VU bibliKnygos sutiktuvėse kalba Vilniaus universiteto otekoje, pirmąją pažintį su vertinga G. Probibliotekos generalinė direktorė Irena cutos knygų kolekcija, pabrėždamas ypatingą šių knygų vertę.
Krivienė.
Vilnietė muzikologė, pedagogė Jūratė
ateinančios kartos tą bendražmogiškumą Burokaitė pasakojo apie susitikimus su G.
stiprintų ir išsaugotų. Siųsdamas knygas Procuta. Prisiminė ir pažinties pradžią,
Lietuvos bibliotekoms, galvodamas apie kuomet G. Procuta atėjo pas jos mamą
skaitytojus, jaunimą, studentiją, jis prisidė- Mariją Burokienę, buvusią VU bibliotejo prie tų vertybių saugojimo.
kos direktorės pavaduotoją, jie kalbėjosi
Kiekviena G. Procutos atsiųsta knyga apie žydų tautos tragediją, apie tai, ką matė
autografuota, pažymėta jo įrašais, nurodan- savo akimis, kas žydus gelbėjo ir kur juos
čiais asmeninę siuntėjo nuostatą. Tereikia slėpė. Viešint Toronte, G. Procuta pakvietė
mokėti skaityti tuos ženklus. Savo knygo- viešnią iš Lietuvos į ekskursiją po tenykščio
je L. Peleckis-Kaktavičius aprašo, kaip tai universiteto biblioteką, supažindino su jo
puikiai padarė Vilniaus dailės akademijos dovanotais lituanistinės bibliotekos leidiarchitektūros specialybės studentė V. Ry- niais. J. Burokaitė apsilankymą šioje biblibakova, susidomėjusi G. Procutos kolek- otekoje prisiminė kaip ypatingą išgyvencijos knygomis bei įrašais jose ir pagal tai imą. Patį didžiausią įspūdį jai paliko dar
įminusi jų tarpusavio ryšį, iš dalies taikliai vieno susitikimo metu G. Procutos įtaigiai,
atskleidusi G. Procutos asmenybę.
su ypatinga meile ir jautrumu papasakoti
Savo prisiminimais pasidalijusi buvu- atmintyje išlikę ryškūs kelerių metų vai-
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kystės išgyvenimai Vilniuje. J. Burokaitė
dirbo M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje,
todėl neatsitiktinai tarp Lietuvos bibliotekų, kurioms G. Procuta siunčia knygas,
yra ir ši gimnazija.
Renginyje dalyvavusi dailininkė S.
Kisarauskienė pasidžiaugė knyga apie
G. Procutą, su kuriuo jos šeima artimai
bendrauja daugiau kaip 40 metų. Tai liudija
bibliotekos Rankraščių skyriuje saugoma
G. Procutos ir Vinco bei Saulės Kisarauskų
korespondencija. Dailininkė ir G. Procuta
mėgsta meną, kultūrą, keliones, apie tai
diskutuoja laiškuose, dalijasi knygomis.
Pasak S. Kisarauskienės, visi, kurie prisilietė
prie lengvai bendraujančio G. Procutos ir
plataus jo domėjimųsi lauko, tarsi įgauna
dvasinio judėjimo kryptį, daro jiems tam
tikrą įtaką. G. Procuta labai vertino V.
Kisarausko kūrybą ir bandė organizuoti jo
darbų kilnojamąsias parodas užsienyje.
Renginyje
dalyvavo
literatūros
tyrinėtojas, vadovėlių ir žodynų autorius,
vertėjas, dr. Gražvydas Kirvaitis. Jis
mielai dalijosi ilgametės asmeninės
pažinties su G. Procuta įspūdžiais. Juos
suartino knygos. Sovietiniais metais gauti
reikalingos literatūros užsienio kalba
rašančiam disertaciją ar vertimams buvo
sunku ar beveik neįmanoma. G. Procuta
labai jam pagelbėjo, siųsdamas literatūros,
žurnalų ir iškarpų iš laikraščių tuomet,
kai šis rašė disertaciją apie britų chemiką,
rašytoją, politiką Šarlį Persy Snou (Charles
Percy Snow) ir jo romanų ciklą „Svetimi
broliai“. Knygų siuntimas į Lietuvą buvo
brangus ir rizikingas, siuntėjas nebuvo
garantuotas, kad siunta pasieks adresatą,
o jei ir pasieks, ar nepateks į specialiuosius
fondus. G. Kirvaitis pasakojo, kad,
keisdamiesi
knygomis,
naudojosi
įvairiomis gudrybėmis. G. Procuta
knygų tituliniuose puslapiuose įrašydavo
ilgiausias dedikacijas, fotografuodavo
knygų viršelius, kad, reikalui esant, būtų
galima pražuvusios knygos paieška. G.
Kirvaitis pastebėjo, kad tikrintojai cenzoriai
ne visuomet buvo nuoseklūs ir vienodai
atidūs. Pavyzdžiui, niekuo „nekalta“
Arturo Klarko knyga buvo sulaikyta,
po ilgų paieškų adresatui pranešta, kad
saugoma Lietuvos nacionalinėje M.

Mažvydo bibliotekoje (patikrinus jos ten
nerasta), o antrą kartą siųsta laimingai
pasiekė G. Kirvaitį. Dažnai pradingdavo
G. Procutos siunčiamas tarptautinis
žurnalas apie geografiją, gamtą, istoriją ir
mokslą „National Geographic“. Tuomet
buvo sutarta, kad G. Procuta žurnalą siųs
Budapešte gyvenančiam G. Kirvaičio
bičiuliui, kuris, grįždamas į Lietuvą, siuntas
parveš. G. Procutai, besidominčiam
švietimo problemomis Lietuvoje, G.
Kirvaičio siunčiamos knygos, anot jo,
„visokios nuobodybės“ nukeliaudavo be
didelio vargo, cenzoriams manant, kad
taip skleidžiama tarybinio gyvenimo
pasaulėžiūra. Keičiantis literatūra nuotykių
būta įvairių, praradimų neišvengta, bet ir
nauda buvo abipusė.
VU Rankraščių skyriaus bibliotekininkė N. Šulgienė pasidžiaugė nauja L.
Peleckio-Kaktavičiaus knyga, sakydama,
kad autorius pasirinko nelengvą užduotį.
Rašytojas gyvena Šiauliuose, knygos
herojus – Toronte. Pokalbiai telefonu su G.
Procuta, daugybė paties autoriaus sukauptų
archyvinių dokumentų bei jų kopijų,
žmonių ir institucijų, bendraujančių su
knygos herojumi, paieška padėjo autoriui
intriguojančiai, solidžiai sudėlioti G.
Procutos biografiją.
Bibliotekos generalinė direktorė I.
Krivienė pasidžiaugė, kad G. Procutos
mintį pačiam parašyti apie knygnešystę
įgyvendino
rašytojas
L.
PeleckisKaktavičius. Knyga „Knygnešys iš Toronto“,
kurios išleidimą didžiausia dalimi rėmė
Vilniaus universitetas, yra padėka ir
pagarbos ženklas G. Procutai už ilgalaikę
ir tikslingą paramą VU ir kitoms Lietuvos
bibliotekoms, o G. Procutą pažįstantiems,
su juo bendraujantiems, bibliotekų ir
knygų žmonėms, - originalios asmenybės
atskleidimas ir jo kilnių darbų Lietuvai
įvardijimas.
				
Nijolė ŠULGIENĖ

Varpai 2017 (36)

152

Varpai-2017 (36): Literatūros almanachas / Vyr. red. L. Peleckis-Kaktavičius.
Leidžiamas nuo 1943. Leidimas atnaujintas 1989.
2017. – 152 p.: 30 iliustr. Bibliogr. išnašose.
ISSN 1392-0669
Nuotraukos ir reprodukcijos:
iš Andriaus ALMANIO asmeninio archyvo (108),
Arūno BALTĖNO ir Rimanto DICHAVIČIAUS (134-142,viršeliai),
Rimo BUDRAIČIO (145),
Antano DILIO (54, 57),
iš Justo JASĖNO asmeninio archyvo (98),
Odetos KIRNIENĖS (144),
iš Daivos KVIKLIENĖS asmeninio archyvo (8, 19),
Boriso KUZMINO (86),
Juozo LISO (59),
iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo (62),
iš Kęstučio NASTOPKOS asmeninio archyvo (10, 11),
iš „SAULĖS DELTA“ archyvo (146, 147),
Mildos SLĖNYTĖS (150),
Algimanto ŽIŽIŪNO (56, 58).

Maketavo Liudas NEKROŠIUS.
Pirmajame viršelyje – Petras REPŠYS.Vėjas. Plaketė. Bronza, reljefas. 22,5x12,5 cm. 1995.
Ketvirtajame viršelyje – Petras REPŠYS. Piemenukas. Dekoratyvinė skulptūra. Medis, auksavimas,
gintaro inkliuzai. H- 49 cm. 1978.

F. 70x100 1/16. 9,5 sp.l. T. 800. Išleido Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija. Rankraščių,
pasiūlymų, atsiliepimų laukiame adresu: Dainų g. 98-45, LT-78270 Šiauliai. Tel. 8-41 45 41 71.
El. p.: varpai@splius.lt Internetinis psl.: www.radikaliai.lt/varpai Autorių nuomonė nebūtinai
sutampa su redakcijos nuomone. Už savo teiginius atsako autorius. Spausdino UAB „Neoprintas“,
Šarūno g. 12, Šiauliai. Už spausdinimo kokybę atsako spaustuvė.
VARPAI-2017 (36). Literary almanac in Lithuanian appearing since 1943. Editor-in-chief Leonas
Peleckis-Kaktavičius.

Varpai 2017 (36)

