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Esu čia. Šiuose dviejuose žodžiuose yra viskas, ką 
galima pasakyti, nuo jų pradedama ir prie jų sugrįž-
tama. Čia – reiškia šioje žemėje, šiame, o ne kitame 
žemyne, šiame, o ne kitame mieste, šioje epochoje, 
kurią laikau sava, šiame šimtmetyje, šiais metais. 
Man nebuvo duota jokia kita vieta, joks kitas laikas, 
ir aš palinkstu virš rašomojo stalo tam, kad apsigin-
čiau nuo savo kūno trumpalaikiškumo jausmo. Visa 
tai labai elementaru, bet juk gyvenimo mokslo esmė 
ir yra nuoseklus elementarių tiesų atradimas.

Esu rašęs įvairiomis temomis, ir beveik visuo-
met ne taip, kaip būčiau norėjęs. Įgyvendinti savo 
ilgai brendusio ketinimo man nepavyks ir šįkart, 
bet aš kaskart žinau, jog tai, ko noriu, yra nepa-
siekiama. Man reikėtų sugebėjimo išreikšti savo 
nuostabą dėl „buvimo čia“ vienu neįmanomu sa-
kiniu, kuris sykiu dar perteiktų mano odos tekstū-
rą ir kvapą, visa, ką saugo mano atmintis, ir visa, 

Czesław Miłosz

Mano ketinimas
Šia esė pradedama Miłoszo knyga Regėjimai prie San Francisko įlankos (1969)

kuo tikiu bei ką atmetu. Tačiau, net ir siekdamas 
nepasiekiama, šio to išmokau. Kiekvienas mūsų 
taip gėdijasi savo bejėgiškumo ir abejingumo, kad 
mano esant tinkama kalbėti tik tai, ką, jo manymu, 
supras kiti. Kartais vis dėlto nedrąsiai nusikratome 
tos gėdos ir imame atvirai kalbėti apie visus daly-
kus, kurių nesuprantame. Jei nesu išmintingas, tai 
kodėl turiu tokį vaizduoti? Jei esu sutrikęs, kodėl 
privalau apsimesti turįs lemiamų patarimų savo 
amžininkams? O gal bendravimo vertė kaip tik ir 
priklauso nuo galimybių pripažinti savo ribotumą, 
o tos ribos paslapčia yra bendros daugeliui, ir ar 
tai nėra tos pačios ribos, kaip ir prieš šimtą, prieš 
tūkstantį metų? Galbūt dabar, kai visur girdėti ana-
lizavimo ir išvadų gausmas, nebūtų visiškai bepras-
miška pripažinti, jog nesupranti?

Esu perskaitęs daug knygų, bet jei sudėčiau jas 
visas vieną ant kitos ir ant jų atsistočiau, nepridur-
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čiau prie savo ūgio nė centimetro. Jų moksliniai 
terminai mažai naudingi, kai siekiu užčiuopti nuo-
gą patirtį, kuri nepaklūsta pripažintoms sąvokoms. 
Daugeliu atveju pravartu pasiskolinti jų žodyną, 
bet ir jis nepastebimai veda į savąjį labirintą, kol 
pabundame svetimuose koridoriuose, iš kurių nė 
viena išeitis mums netinka. Tad privalau priešintis, 
kiekvieną akimirką tikrinti, ar neatitolau nuo to, 
ką esu išties patyręs savo kailiu, ką pats esu palietęs. 
Negaliu išrasti naujos kalbos ir vartoju tą, kurios 
vaikystėje buvau išmokytas, bet viliuosi atskiriąs, 
kas mano, o kas tik madinga. Negaliu iš atminties 
ištrinti perskaitytų knygų ir jų polemizuojančių te-
orijų bei fi losofi jų, kad atgaučiau visišką tyrumą, 
užtat esu laisvas būti įtarus ir uždavinėti naivius 
klausimus, užuot prisidėjęs prie teigiančių ir nei-
giančių balsų choro.

Baikštumas. Esu drūtas ir bebaimis, nes nea-
bejoju, jog turiu kažką svarbaus pasakyti pasau-
liui, ko niekas kitas nebus pašauktas pasakyti. Bet 
paskui nepakartojamo individualumo ir unikalaus 
vaidmens pojūtis ima slopti, ir mintis apie visus 
kada nors buvusius, esamus ir būsimus – siekian-
čius, abejojančius, tikinčius – žmones, kurie lenkia 
mane savo jausmo stiprybe ir proto skvarba, atima 
iš manęs pasitikėjimą tuo, ką vadinu savuoju „aš“. 
Dviejų tūkstantmečių senumo maldos žodžiai, 
dangiška muzika, sukurta kompozitoriaus, dėvėju-

sio peruką ir žabo, verčia mane klausti, kodėl ir aš 
esu čia, kodėl aš? Argi neturėtų kiekvienas iš anksto 
įvertinti savo galimybių – arba prilyk geriausiems, 
arba tylėk? Štai šią akimirką, kai palieku šiuos žen-
kliukus ant popieriaus, nesuskaičiuojama galybė 
kitų daro tą pat, ir mūsų kūriniai ryškiaspalviais 
viršeliais pateks į tą daiktų aibę, kurioje vardai ir 
pavadinimai skęsta ir nyksta. Taip pat šią akimirką, 
be abejo, kažkas stovi knygyne tų įspūdingų ir tuš-
čių ambicijų reginio akivaizdoje ir nusprendžia: ge-
riau tyla. Vieno sakinio, bet išties svaraus, pakaktų 
kaip vieno gyvenimo vaisiaus. Vis dėlto čia ir dabar 
turiu drąsos kalbėti – tai tarsi antrinė drąsa, ne ana, 
akloji. Ko gero, tai mano užsispyrimas surasti tą 
vieną sakinį. Ar galbūt tai tas mano senas bebai-
miškumas, temperamentas, lemtis, naujų vingry-
bių paieškos. Bet kokiu atveju paguodą randu ne 
tiek vaidmenyje, kurį esu pašauktas atlikti, kiek di-
džiojoje mozaikinėje visumoje, kurią sudaro frag-
mentiški – ir sėkmingi, ir nepavykę – įvairių žmo-
nių bandymai. Esu čia – ir kiekvienas esame tam 
tikrame „čia“ – ir vienintelis dalykas, kuris mums 
lieka, tai stengtis vienas kitam apie tai pranešti.

Iš lenkų kalbos vertė Maksim Ivanov

Versta iš: Czesław Miłosz. Widzenia nad Zatoką San Francisco. – 
Instytut Literacki, Paryž, 1969, p. 7–8.
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1994 metais Czesławą Miłoszą kalbino literatūrolo-
gas Robertas Faggenas. Interviu atskleidžia Miłoszo 
požiūrį į poeziją, filosofiją, gamtos reikšmę, svarsty-
mus apie gėrį ir blogį, taip pat perteikiami vaikystės 
ir jaunystės prisiminimai, politinės peripetijos poka-
rio metais, be to, poetas atskleidžia ir savo rašymo 
proceso vingrybes. 

Kokia literatūra formavo Jūsų pasaulėvaizdį vaikys-
tėje, kol augote Lietuvoje?

Įsivaizduokite pasaulį be radijo, televizijos ir filmų. 
Tokia buvo mano vaikystė Europos provincijoje. 
Tuo metu knygos darė daug didesnį poveikį nei 
šiandien. Aš naudojausi senelio biblioteka, kurią 
sudarė daugiausia XIX a. rašytojų kūriniai. Vie-
nintelis ten gulėjęs žemėlapis buvo toks pasenęs, 
jog Afrikos žemyno vietoje buvo užpiešta didžiu-
lė dėmė. Laiko dvasią man atskleidė ne Marcelis 
Proustas, o Jamesas Fenimore’as Cooperis. Anuo 
laiku tokie autoriai kaip Fenimore’as Cooperis 
buvo labai populiarūs, jų kūriniai buvo leidžiami 
sutrumpintomis ir kiek iškraipytomis versijomis 
vaikams. Pavyzdžiui, visi epinio Elniažudžio tomai 
buvo sutraukti į vieną. Nepaisant to, šis romanas 
paliko man neišdildomą įspūdį. Jame pasakojama 
apie jauną medžiotoją, kuris pamažu bręsta ir ga-
liausiai pasensta, lėtai keliaudamas iš Rytų į Vaka-
rus. Jo tragedija buvo ta, jog jis buvo emigrantas, 
negalintis išsivaduoti iš civilizacijos. Taip pat skai-
čiau autorius, iki tol negirdėtus Jungtinėse Valstijo-
se – pavyzdžiui, Thomas’ą Mayne’ą Reidą. Jis buvo 
airis, kurį laiką praleidęs Amerikoje kaip medžio-

tojas ir mokytojas; vėliau, gyvendamas Londone, 
jis padarė karjerą kaip knygų vaikams autorius. 
Jo knygos kupinos augalų, gyvūnų bei paukščių, 
ir visi jie pavadinti lotyniškai. Man tai buvo be 
galo svarbu, mat kaip tik tuo metu svajojau tapti 
ornitologu. Žinojau visų paukščių pavadinimus ir 
jų lotyniškus atitikmenis. Taip pat skaičiau Kar-
lą May‘ų, kurį mylėjo visi Europos berniukai; jis 
buvo verčiamas į visas Europos kalbas, bet nebuvo 
žinomas Amerikoje. Jis buvo vokietis, rašęs nuoty-
kių romanus sėdėdamas skolininko kalėjime. 

Vėliau, gyvendamas Vilniuje, pradėjau žiūrė-
ti filmus. Mano išsilavinimas šiuo požiūriu buvo 
panašus į šiuolaikinės Amerikos vaikų išsilavinimą. 
Mary Pickford, Liliana Gish, Busteris Keatonas, 
Charlie‘is Chaplinas ir vėlyvoji Greta Garbo – visi 
darė man didžiulį įspūdį. Labai keblu nubrėžti aiš-
kią liniją tarp vaikystės skaitinių ir akimirkos, kai 
pereinama prie brandesnių kūrinių. Bet būtent 
kaimiška vaikystė provincijoje ir XIX a. literatūros 
biblioteka mane pastūmėjo gamtos link. Mane vi-
suomet kerėjo knygos apie gamtą, ypač leidiniai su 
iliustracijomis bei spalvingais medžio raižiniais – 
turiu omenyje Auduboną, Alexanderį Wilsoną ir 
kiti. Šios knygos nulėmė mano požiūrį į gamtą. 

Kuo Jus taip traukė gamta? 

Na, mano didysis herojus buvo Linnaeus; man im-
ponavo būdas, kuriuo jis žvelgė į gamtą, būtent jo 
sukurta sistema, skirta pavadinti esybes. Manasis 
susižavėjimas gamta iš esmės reiškė žavėjimąsi var-
dais ir pavadinimais. Be to, kaip ir mano tėtis, aš 
buvau medžiotojas. Šiandien man labai gėda dėl 

„Aš pats sau esu visiška prieštara” 
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tų nužudytų žvėrių ir paukščių. Daugiau to tikrai 
nedaryčiau, bet anuomet tuo mėgavausi. Aš netgi 
darydavau iškamšas. Vidurinėje, būdamas trylikos 
ar keturiolikos, atradau Darwiną ir jo mokymą 
apie natūraliąją atranką. Buvau sužavėtas ir skai-
čiau paskaitas mūsų gamtininkų klubelyje. Bet tuo 
pat metu, nors tai buvo valstybinė mokykla, labai 
įtakingi buvo kunigai. Taigi viena vertus buvau 
ugdomas religingoje atmosferoje, mokiausi Baž-
nyčios istorijos, dogmatikos ir apologetikos; kita 
vertus – ugdžiausi ir mokslo srityje, kuri iš esmės 
prieštarauja religijai. Galiausiai atsisakiau darviniz-
mo dėl jo žiaurumo, nors, kaip sakiau, iš pradžių 
buvau šios teorijos šalininkas. Mano galva, gamta 
yra daugkart gražesnė tapyboje.

Ar galima sąsaja tarp gamtininko ir poeto gamtos 
sampratų?

Davidas Wagoneris yra parašęs poemą pavadinimu 
Amerikietiškos Ornitologijos autorius piešia išnykusio 
paukščio eskizą. Tai kūrinys apie tai, kaip Alexan-
deris Wilsonas, vienas žymiausių Amerikos orni-
tologų, šauna ir sužeidžia balsvasnapį juodąjį genį, 
kurį laikė pas save, mat šis buvo naujos genių rū-
šies pavyzdys. Paukštis lėtai merdėjo mokslininko 
namuose. Wilsonas aiškina, kad jis privaląs žudyti 
paukščius tam, kad jie galėtų gyventi jo knygų pus-
lapiuose. Tai labai dramatiška poema. Taigi moks-
lininko santykis su gamta panašus į menininko 
santykį su gamta – abu turi aistrą perprasti pasau-
lį. Esu labiau susirūpinęs dėl religinės vaizduotės 
nyksmo, už kurį atsakingas mokslas. Šis reiškinys 
grąžina mus prie vienos esminių mūsų gyvenamojo 
meto problemų – šiuolaikinio žmogaus negebėji-
mo mąstyti religiškai. Nemažą įtaką man padarė 
ir Thomas Mertonas, su kuriuo susirašinėjau dau-
gelį metų. Daugiausia svarstydavome apie religijos 
ir gamtos santykį. Priekaištavau jam dėl perdėm 
optimistinio ir labai jau amerikietiško požiūrio į 
gamtą. 

Taigi katalikybė, kurios supamas Jūs užaugote, nu-
stelbė mokslo poveikį?

Taip, be abejo. Bet problema ta, jog rašyti religinę 
poeziją XX amžiuje yra labai sunku. Mes jau faktiš-
kai gyvename postreliginiame pasaulyje. Kalbėjau 
su dabartiniu Popiežiumi (tuo metu Jonu Pau-
liumi  II – vert. past.), kuris įvertino keletą mano 
kūrinių, ypač Šešias eiliuotas paskaitas. Jis pasakė, 
kad aš žengiu vieną žingsnį į priekį ir vieną atgal. 
Atsakiau: „Šventasis Tėve, ar įmanoma kaip nors 
kitaip rašyti religinę poeziją XX amžiuje?“

Ką atsakė popiežius?

Šyptelėjo.

Kada pirmą kartą pagalvojote apie galimybę tapti 
rašytoju?

Pradėjau rašyti dar mokydamasis vidurinėje, nors 
tada dar nesistengiau išreikšti savęs – tai buvo pa-
prasčiausi formos eksperimentai, veikiausiai įkvėp-
ti XVI a. prancūzų poetų, skaitytų prancūziškuose 
vadovėliuose; tai vadinamoji Plejados grupė, kurią 
sudarė tokie poetai kaip Joachimas du Bellay, Remy 
Belleau, Pierre’as de Ronsard’as ir kiti. Būtų netiks-
lu sakyti, jog troškau tapti poetu. Veikiau siekiau 
priešintis mane supusiai aplinkai, prisiimti nega-
tyvų žvilgsnį, kurį Flaubert’as vadino neapykanta 
buržuazijai. Norėjau turėti kitokį stilių, gyventi 
kitokį gyvenimą. 

Vilnius buvo Jūsų jaunystės miestas, jis vis pasirodo 
jūsų kūriniuose.

Vilnius man padarė ilgalaikį, tvarų poveikį. Augti 
provincijos miestelyje – tiesiog puiku. Tai suteikia 
kitokią – tikriausiai geresnę – perspektyvą. Būda-
mas egzilyje stengiausi pristatyti Vilnių ir Lietuvą 
Vakarų skaitytojams. Tai buvo nelengva užduotis, 
mat miestas XX amžiuje savo šeimininkus keitė 
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trylika kartų. Savo skirtingų tautybių, denomina-
cijų ir kalbų įvairove jis primena Sarajevą. Mane 
giliai sukrėtė įvykiai Bosnijoje, nes gerai suprantu 
visus tuos etninius konfliktus. 

Ar Jūsų kūryboje galima įžvelgti filosofinių idėjų? Jei 
taip, tai kokių?

Nenoriu kalbėti pernelyg teoriškai, bet savo kūryba 
reaguoju į tam tikras tendencijas šiuolaikinėje poe-
zijoje, linkstančioje į perdėtą subjektyvizmą. Azijos 
poezijoje išlaikoma subjekto ir objekto pusiausvyra, 
vakariečiams tai retai kada pavyksta. Aš priklausau 
tai poetinei tradicijai, kurioje svarbią vietą užima 
istorija; mano poezija nemaža dalimi atliepia di-
džiuosius įvykius, istorijos tragedijas. Vidurio Eu-
ropoje vyrauja tradicija individą vaizduoti silpną, o 
vakarietiška tradicija, atvirkščiai, pabrėžia individo 
reikšmę. Liovęsis nagrinėti didžiąsias XX a. trage-
dijas, panorau atrasti pusiausvyrą. Nenorėjau rašyti 
grynai asmeniškų jausenų. Didžiajai daliai šiuolai-
kinių poetų būdinga tendencija į pasaulį žvelgti iš 
itin asmeniškos perspektyvos, kurią dažnai sunku 
iššifruoti. Suvokiau, jog individo silpnumas nieko 
gero poezijai neduoda ir kad individualizmo perte-
klius yra pavojingas. 

Poemoje „Ars Poetica?“ Jūs teigėte, jog poezijos paskir-
tis yra priminti, kaip sunku žmogui išlikti vienu ir 
tuo pačiu asmeniu. 

Mano poezija vadinama polifonine, tai reiškia, 
kad manyje visad kalba daugybė skirtingų balsų; 
šia prasme laikau save įrankiu, tarpininku. Mano 
draugė Jeanne’a Hersch, supažindinusi mane su 
Karlo Jasperso egzistencializmu, dažnai kartoda-
vo, kad „dar niekad nematė tokio instrumentiško 
žmogaus“, turėdama omenyje tai, jog mane aplan-
ko skirtingi balsai. Čia nėra nieko nežemiška – tai 
kyla iš mano vidaus. Ar aš vienas toks? Nemanau. 
Dostojevskis, Friedrichas Nietzsche, buvo vieni 
pirmųjų rašytojų, suvokusių moderniosios civiliza-

cijos krizę: jie pastebėjo, jog kiekvieną mūsų aplan-
ko tarpusavyje nesuderinami balsai, vienas kitam 
prieštaraujantys instinktai. Esu rašęs apie šį nege-
bėjimą išlikti vieninga asmenybe, kai mūsų vidujy-
bėn įsiveržia minėti nekviesti svečiai ir pasinaudoja 
mumis kaip savo įrankiu. Tačiau privalome viltis, 
jog mus įkvėps gerosios, o ne blogosios dvasios. 

Žvilgtelėkime dar truputį į praeitį. Jūs buvote Varšu-
vos sukilimo ir Holokausto liudininkas, bet palyginti 
nedaug apie tai rašėte. 

Kartais manęs prašo paskaityti eilėraštį Campo dei 
Fiori, kuris kalba apie tas kančias. Pastaruoju metu 
atmetu visus prašymus perleisti mano eilėraščius, 
menančius tuos įvykius. Nenoriu būti žinomas 
kaip profesionalus verksnys. 

Paryžiuje gyvenote kaip emigrantas. Eilėraštyje „Ap-
lenkiant Descartes’o gatvę“ Jūs aprašote Paryžių kaip 
miestą, kuriame daugelį užbūrė tai, ką pavadinote 
„gražiomis idėjomis“ – tai naivūs ir žiaurūs idealai. 

Paryžius buvo visiškai netinkama vieta emigran-
tams iš Rytų Europos. Paryžiuje gyvenau du lai-
kotarpius. 1950 metais buvau lenkų ambasados 
atašė ir lankiau vakarėlius kartu su Pauliu Eluard’u 
ir Pablo Neruda. Kitais metais, nutraukęs ryšius su 
komunistinės Lenkijos režimu, atvykau čia gyventi 
kaip pabėgėlis. Tuo metu prancūzų intelektualai 
buvo besąlygiškai įsimylėję komunizmą ir Staliną. 
Kiekvienas atvykėlis iš Rytų, reiškęs nepasitenkini-
mą stalinizmu, buvo laikomas bepročiu arba Ame-
rikos agentu. Prancūzai tikėjo, jog jų vadinamąsias 
ideés générales priims visas pasaulis. Tai buvo gra-
žios, bet su realybe nesusijusios idėjos. Anuometi-
nis politinis klimatas Europoje buvo slogus – mi-
lijonų gulaguose uždarytų žmonių kančios užkrėtė 
atmosferą, Europos orą. Žinojau tikrąją padėtį. 
Vakarai dar turėjo sulaukti Solženicyno Gulago Ar-
chipelago, kad ją suvoktų. 



Pokalbis

6

Ar dėl savo pažiūrų sulaukėte nemalonumų? 

Tai jokia paslaptis. Man grįžus į Varšuvą, valdžia 
atėmė pasą. Jie nebenorėjo, kad grįžčiau į Paryžių 
tęsti diplomatinio darbo. Galiausiai jie man pasą 
grąžino, tačiau aš tučtuojau nutraukiau santykius 
ir tapau emigrantu. Viena rusė, užsienio reikalų 
ministro žmona, karšta komunistė, man pasakė: 
„Mano nuomone, poetas neturėtų palikti savo ša-
lies, bet kadangi Jūs nusprendėte kitaip, atminkite, 
jog turite pareigą kovoti prieš jį.“ – „Prieš ką?“, pa-
klausiau. Ji atsakė: „Prieš Staliną, Rusijos budelį.“ 
Tada ištarti tokius žodžius buvo itin pavojinga. Bet 
aš taip pat jaučiau pareigą papasakoti. Tuo metu 
palaikiau draugiškus santykius su Albert’u Ca-
mus – kaip tik tada, kai Jeanas-Paulis Sartre’as ir jo 
minia persekiojo Camus, trokšdami jį sunaikinti už 
tai, kad jis romane Maištaujantis žmogus užsiminė 
apie faktą, jog Sovietų Sąjungoje veikiančios kon-
centracijos stovyklos. Žmonės, galėję išversti mano 
kūrinių, dėl mano pažiūrų atsisakė tuo užsiimti. Jie 
tvirtino, kad to ėmęsi būtų buvę ostrakizuoti. Tad 
tuo metu buvau keblioje padėtyje. 

Ar poezija yra tinkama erdvė filosofijai?

Žiūrint, kokio pobūdžio filosofija. 

Kokio pobūdžio filosofija tiko Jūsų poezijai?

Yra tam tikros filosofijos rūšys, kurios man primena 
situaciją, kai naktį važiuojant automobiliu priešais 
žibintus iššoka zuikis. Jis nežino, kaip išvengti švie-
sos pluošto, todėl bėga tiesiai. Mane domina tokia 
filosofija, kuri padėtų zuikiui tokioje situacijoje. 

Maža vilties tam zuikiui. Būdamas studentas, Jūs 
savo kuprinėje nešiojotės Bažnyčios istoriją ir iki šiol 
labai domitės manichėjizmo erezija. 

Reikia pasakyti, jog manichėjizmas nebuvo pa-
prasčiausia erezija. Tai ilgą laiką buvo vyraujanti 
religija. Iš esmės ji pripažįsta ypatingą blogio galią, 

ir prieštarauja klasikiniam teologiniam aiškinimui, 
jog blogis yra gėrio stoka. Šiais laikais plačiai pri-
pažįstama, jog blogio galia yra kolektyvinis žmonių 
bendrijos kūrinys ir individualios žmogiškos sielos 
dalis. Nūdienos ateistų argumentas – jog gera no-
rintis dievas negalėjo sukurti pasaulio tokio, koks 
jis yra – savo esme jis yra neomanichėjistinis. Nors 
ir nevisiškai jam pritariu, laikau šį argumentą pa-
grįstu; savo poezijoje esu labai susirūpinęs dėl blo-
gio egzistavimo. Simone Weil, labai griežta deter-
ministė, taip pat pripažino blogio galią, būtent šis 
jos mąstymo aspektas mane labai domina. Ji teigė, 
kad žmogus turi tik „malonės garstyčios grūdą“. 

Gnostikai ankstyvosios krikščionybės sunkumus ban-
dė spręsti pabrėždami, jog išganymą pasiekti galima 
einant pažinimo, o ne tikėjimo keliu. Kaip susidomė-
jimas gnosticizmu atsispindi Jūsų poezijoje? 

Pirmaisiais krikščionybės amžiais naujoji religija 
daugeliu aspektų pasirodė esanti nepakankama išsi-
lavinusiems žmonėms, štai kodėl gnosticizmas taip 
paplito. Anuomet gnosticizmas atliko tą vaid menį, 
kurį išsilavinusių nūdienos žmonių gyvenime at-
lieka poezija. Tačiau poezijos nevalia redukuoti į 
paprasčiausią estetizmą. Geriausiais atvejais poezija 
yra žmogaus vietos kosmose tyrinėjimas. Po Nuo-
puolio gėris ir blogis yra žmogaus savybės. Didysis 
klausimas yra toks: kokie buvo Adomas ir Ieva iki 
Nuopuolio? Prigimtinė nuodėmė yra milžiniška 
ir be galo sudėtinga filosofinė problema. Pritariu 
Levui Šestovui, pasak kurio, neįtikėtina ir sunkiai 
suvokiama, kaip primityviems piemenims pavyko 
sukurpti tokį mįslingą mitą, kurio negalėjo per-
prasti visos kartos po jų iki pat šių dienų. 

Savo eilėraščiuose keliate klausimą, kaip geravalis 
Dievas gali leisti pasaulyje vešėti blogiui. Ar mąsty-
mas, o gal poezija, gali pateisinti Dievą? 

Šestovas yra sakęs, jog yra klausimų, kurių nerei-
kia užduoti, nes jie neturi atsakymų. Simone Weil 
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teisino šią prieštarą tuo, ką ji vadino „transcenden-
cijos svirtimi“. Aš pats sau esu visiška prieštara; esu 
sudarytas iš prieštarų, būtent todėl poezija man yra 
tinkamesnė išraiškos forma nei fi losofi ja. 

Jūsų draugas Witoldas Gombrowiczius savo dienoraš-
tyje rašė: „Miłoszas išgyvena vaidą, kančią ir abejo-
nes, iki tol nepatirtas ankstesnių rašytojų.“ Ar sutin-
kate su juo?

Taip, sutinku. Čia jis ypač apeliuoja į mano knygą 
Pavergtas protas ir mano kovą su XX amžiaus de-
monu – hegeliškuoju tikėjimu istorine būtinybe, 
tikėjimu, jog istorija vystosi pagal iš anksto numa-
tytą planą. Pavergtą protą parašiau tam, kad išsilais-
vinčiau pats ir rasčiau argumentų prieš šią fi losofi -
ją. Veikiausiai dėl to Gombrowiczius ir teigia, jog 
manoji kova iki tol buvo nežinoma tarp rašytojų. 

Kas Jums padėjo išsilaisvinti? 

Mano romanas Isos slėnis, kuriame nėra nieko poli-
tiška. Romano veiksmas vyksta Lietuvos kaime apie 
1922 metus. Jis pasakoja apie kunigą ir jo meilu-

žę, kuri nusižudo ir ima vaidentis parapijiečiams. 
Neseniai, pirmą kartą grįžęs tėvynėn, aplankiau šią 
parapiją. Merginos kapas yra vietinėse kapinėse, 
netoli tos pačios bažnyčios, kurioje buvau pakrikš-
tytas ir kurioje vyko daugelis romane aprašytų įvy-
kių. Tačiau romanas nėra paprasčiausias vaikystės 
prisiminimas, tai veikiau fi losofi nis romanas apie 
velnius ir mano troškimą išsilaisvinti iš istorinės 
būtinybės bei gamtos žiaurumo. 

Ar Jūs, kaip ir Eliotas, poezijos paskirtimi laikote iš-
silaisvinimą iš asmenybės?

Man tatai visad buvo problema. Literatūra gimsta iš 
troškimo kalbėti tiesą – nieko neslėpti ir neapsimesti 
kažkuo kitu. Bet rašant tave kausto tam tikri įpa-
reigojimai, kuriuos vadinu formos dėsniais. Negali 
išsakyti visko. Neginčytinas faktas, jog žmonės kal-
ba per daug ir be jokių apribojimų. O poezija įveda 
konkrečius apribojimus. Ir vis dėlto niekad neaplei-
džia jausmas, jog dar ne iki galo save atskleidei. Pa-
rašęs knygą mintiju sau: „Ką gi, kitą kartą jau tikrai 
save atskleisiu.“ Pasirodžius kitai knygai jaučiuosi 
taip pat. O tada baigiasi tavo gyvenimas, ir tiek. 

Kamilė Čelutkaitė. Vartai į...
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Kaip atrodo Jūsų rašymo procesas? 

Rašau kiekvieną rytą, bent po eilutę ar daugiau, ta-
čiau tik ryte. Rašau užrašų knygutėse, paskui vyku-
sias dalis surenku kompiuteriu. Rašydamas negeriu 
kavos ir nevartoju jokių stimuliatorių. Saikingai iš-
geriu, tačiau tik po darbo. Tikriausiai neatitinku 
šiuolaikinio menininko neurotiko įvaizdžio, bet ką 
gali žinoti? 

Ar daug taisote savo eilėraščius?

Nėra jokios taisyklės. Kartais eilėraštį parašau per 
penkias minutes, kartais prireikia ne vieno mėnesio. 

Esate save pavadinęs hermetišku poetu. Ar rašydamas 
neįsivaizduojate savo auditorijos?

Aš rašau idealiam skaitytojui, tai mano savotiškas 
alter ego. Nesistengiu tapti labiau prieinamas. Tie-
siog įvertinu, ar mano eilėse yra tai, kas turi būti, 
kas tinka. Tenkinu savo tvarkos ir ritmikos poreikį, 
kovoju prieš chaosą ir niekį, stengdamasis į formą 
išversti kiek įmanoma daugiau tikrovės aspektų. 

Kodėl Jūs dažnai nuogąstaujaute dėl fakto, jog poetu 
ar menininku yra labai žavimasi, kad jis yra labai 
vertinamas?

Problema ta, kad visuomenė paprastai reikalauja 
tobulai spindinčio menininko portreto, monu-
mentalesnio, nei leidžia gyvenimas; jai nereikalin-
gos vidinės menininko prieštaros. Praraja tarp to-
kio portreto ir realaus asmens gali būti slegianti. Jei 
poetas yra žinomas siaurame rate, didesnė tikimy-
bė, kad jo įvaizdis nebus iškreiptas. Juo platesnis 
ratas, tuo didesnė iškraipymo rizika. 

Koks iškraipymas labiausiai Jums kelia nerimą?

Manęs, kaip moralisto, įvaizdis. Kai po Nobe-
lio premijos įteikimo Lenkijoje buvo panaikintas 

mano poezijos draudimas, daugeliui tapau laisvės 
nuo cenzūros simboliu, taip pat ir moraline figūra. 
Nežinau, ar šis įvaizdis vis dar išlikęs – bijau, kad 
jis jau netikras, nusidėvėjęs. Leiskite, kai ką Jums 
parodysiu. [Miłoszas kuičiasi kišenėse ir išsitraukia 
medalioną] Tai yra Lenkijoje stovinčio paminklo 
atvaizdas. Jame pavaizduoti keturi simboliai: Po-
piežiaus Jono Pauliaus II insignijos, Lenkijos arki-
vyskupo mitra, elektriko įrankiai – tai Wałęsa,  ir 
knyga, simbolizuojanti mane. 

Esate geroje kompanijoje.

Kompanija išties nebloga XX amžiaus poetui, ypač 
dejonių apie poezijos vietą visuomenėje konteks-
te. Bet aš gana skeptiškai į tai žiūriu. Nenoriu būti 
identifikuojamas kaip dalis didžiojo moralinio ju-
dėjimo Lenkijos istorijoje. Norint nugyventi dorą 
gyvenimą, meno nepakanka. Bijau apsigobti man 
per didele mantija. 

Ar poetui geriau dirbti nežinomybėje?

Daugel metų aš dirbau beveik visiškoje nežinomy-
bėje. Metai, praleisti Berklyje, buvo laikotarpis, kai 
neturėjau beveik jokios auditorijos, buvo vos keli 
žmonės visoje Amerikoje, kurių vertinimais galėjau 
pasikliauti. Turėjau keletą bičiulių Paryžiuje ir Len-
kijoje, todėl susirašinėjimas turėjo man milžiniškos 
reikšmės: iš kelių draugų gaunami laiškai buvo vie-
nintelis mane palaikantis akstinas. Leisdavau savo 
eilėraščių knygas lenkiškai. Lenkijon jas reikėdavo 
įvežti slapta, todėl Lenkijos skaitytojų reakcijų aš 
negalėjau žinoti. 

Žinojau, kas esu, žinojau savo vertę, bet buvau 
visiškai nežinomas visiems kolegoms Berklyje, išsky-
rus, savaime suprantama, slavų kalbų profesorius. 
Buvau nežinomas profesorius nežinomame fakulte-
te. Tarp studentų tapau žinomas tik ėmęsis dėstyti 
Dostojevskį. Viena istorija puikiai apibendrina tuos 
metus. Buvau literatų vakarėlyje Stanforde, kartu su 
Jerzy Kosinskiu, kuris tuo metu jau buvo pakanka-
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mai įžymus. Ten buvo moteris, Kosinskio gerbėja, ji 
sėdėjo šalia manęs prie stalo. Ji jautė pareigą pabūti 
maloni ir paklausė, kuo aš užsiimu. Atsakiau, jog 
rašau poeziją. Ši atsainiai atšovė: „Visi rašo poeziją.“ 
Pernelyg nekreipiau į tai dėmesio, tačiau mane tai 
įskaudino. Ši istorija atspindi mano patirtį ilgame-
tę, kančias dėl ambicijų. 

Kaip Jūs vertinate dabartinę, pakankamai didelę 
savo skaitytojų auditoriją?

Seniai buvo laikotarpis, kai susilaukiau pripažini-
mo dėl tekstų, kurie patiko žmonėms, tačiau tas 
laikotarpis seniai praėjęs. Jeigu rašai politines eiles, 
kaip aš dariau karo metais, visuomet turėsi savo 
klientūrą. Šiandien esu nustebęs ir susirūpinęs dėl 
pripažinimo, kurio sulaukiu, nes labai norėčiau ži-
noti, ar ši reakcija yra nuoširdi, ar jos nelemia fak-
tas, jog esu Nobelio premijos laureatas. Kita vertus, 
nemanau, jog Nobelio premija kaip nors paveikė 
mane ar mano kūrybą. 

Kaip Jūs vertinate Wallace’o Stevenso mintį, jog mo-
dernus eilėraštis yra „proto geba surasti tai, kas tin-
kama“?

Literatūra ir poezija šiandien jaučia milžinišką spau-
dimą iš mokslinio, empiricistinio mąstymo būdo.
Wallace’as Stevensas turi skvarbų, skrodžiantį pro-
tą, kurį taikyti poezijoje, mano galva, yra klaidin-
ga. Štai Stevenso eilėraštyje Dviejų kriaušių analizė 
bandoma aprašyti kriaušes marsiečiui, kitos plane-
tos būtybei. Tai yra analizė. Manau, kad šio pasau-
lio daiktai turi būti kontempliuojami, o ne anali-
zuojami. Mums reikalingas toks atsijęs žvilgsnis į 
objektus, kokį randame olandų natiurmortuose. 
Schopenhaueris juos laikė aukščiausia meno forma. 
Panašaus pobūdžio kontempliaciją randame japo-
niškuose haiku. Kaip sakė Basho – tam, kad kažką 
parašytum apie pušį, turi iš jos mokytis. Tai visiškas 
kitoks požiūris į pasaulį. Man atrodo, kad Schopen-
haueris yra tikrasis menininko, poeto, filosofas. 

Kodėl?

Nes jis pabrėžė distancijos būtinybę. Visatos veiki-
me mes esame įkalinti velniškame aistrų rate – mes 
kovojame ir vargstame. Schopenhauerį paveikė 
religiniai indų tekstai; jam išsilaisvinimas reiškė 
gebėjimą ištrūkti iš to amžino gimties ir mirties 
rato. Menas taip pat turi stovėti anapus šio besi-
sukančio rato, idant galėtume prie objekto priar-
tėti be aistros, be troškimo, su tam tikra distan-
cija. Gyvenimo aistra gali išnykti tik per atsijusią 
kontempliaciją. Tai labai geras meno apibrėžimas: 
„atsijusi kontempliacija“. Štai kodėl Schopenhaue-
riui geriausias meno pavyzdys buvo natiurmortas, 
olandiškas natiurmortas. 

Eilėraštyje „Filosofo namai“ Jūs priskiriate „aistringą 
fotoreporterio entuziazmą“ Dievui. Ar Jūs apibūdi-
nate Dievo idealą kaip liudininką? Argi tai nėra ide-
alas, kurį turi stengtis pasiekti poetas?

Taip. Taip pat pasakyčiau, jog poetas yra lyg pelė 
milžiniškame sūryje, apstulbusi ir sujaudinta ma-
tydama, kiek daug sūrio galima suvalgyti. Waltas 
Whit manas buvo poetas, padaręs man didžiulę 
įtaką. Whitmanas troško aprėpti visa, viską sudėti 
į savo poeziją, ir mes galime jam atleisti už jo be-
galinius žodžių srautus, nes jis taip stengėsi aprėp-
ti kiek įmanoma daugiau tikrovės. Veikiausiai tai 
kažkaip susiję su mano pomirtinio gyvenimo vaiz-
diniu, kuris turėtų būti, Blake’o žodžiais, „begalinė 
medžioklė“. 

Savo poeziją esate pavadinęs „aistringa realybės paieš-
ka.“ Ar Jums pavyko atrasti realybę?

Realybė, kuri man yra ne kas kita, o Dievas, toliau 
išlieka neperprantama. 

Iš anglų kalbos vertė ir pagal The Paris Review parengė 
Simas Čelutka
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Czesław Miłosz

Genealogija

                                      Janui Lebensteinui

Tikriausiai turim nemaža bendro
Visi mes, augę Baroko miestuos.
Tuomet, kasdien praeidami bažnyčią,
Neklausėm, koks karalius ją įkūrė,
Nei koks didikas gyveno rūmuos,
Nei kuo vardu buvo skulptoriai ir architektai,
Iš kur ir kada atvyko ir kuo išgarsėjo.
Po grakščiomis kolonadomis verčiau sau spardėme kamuolį
Bėgiojom aplink marmurinius balkonus ir laiptus.
Po to mielesni mums buvo suoleliai ūksminguose parkuos,
Nei virš galvų gipsinės angelų kareivijų tankmės.
O vis dėlto mums šis tas liko: polinkis linijai lenktai,
Prieštaravimų aukštos spiralės, liepsningos,
Moterys, rengiamos gausiai klostėtais drabužiais,
Idant skeletų šokiui suteiktų puošnumo.

Eilės šimtmečio pabaigai

Kuomet jau buvo gera
Ir neliko nuodėmės jausmo,
Kai jau pasirengė žemė 
Visuotinėje ramybėj
Vartoti bei linksmintis
Be tikėjimų ir utopijų,

Aš, nežinia kodėl,
Pranašų, teologų,
Filosofų, poetų
Knygomis apsikrovęs
Vis ieškojau atsakymo,
Persikreipęs, susiraukęs,
Atsibusdamas naktį, 
Per miegus surikdamas auštant.

Tai, kas man taip knietėjo,
Buvo truputį gėdinga.
Apie tai prakalbėti
Liudytų takto stygių,
Visišką neapdairumą,
Netgi pasikėsinimą galbūt
Į visos žmonijos sveikatą.

Ričardas Šileika. Šetenių kryžkelė. Į Šeteniuose esantį (ant autentiško išlikusio rūsio) atstatytą Miłoszo tėvų sodybos svirną atvykstama 
šiais keturiais vieškeliais
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Deja, atmintis manoji
Nenorėjo manęs apleisti,
O joje – gyvos būtybės,
Kiekviena – su savo skausmu,
Kiekviena – su mirtim savąja
Ir su savuoju drebėjimu.

Ir iš kurgi tuomet nekaltybė
Žemės rojaus paplūdimiuose,
Ir dangus, dėmės nepaliestas, 
Viršum higienos šventyklos?
Ar tik todėl, kad Tai
Šitaip seniai jau įvyko?

***

Kitados švento būdo išminčiui
– Kaip skelbia arabų legenda –
Dievas tarė kiek pagiežingai:
„Jeigu žmonėms aš apreikščiau,
Koksai tu esi nusidėjėlis,
Jie tavęs daugiau nebegirtų.“

„O jeigu aš jiems atskleisčiau,
Koksai Tu esi gailestingas,
– Atrėžė vyras šventasis, –
Tavimi jie pasibodėtų.“

Į ką gi galiu tuomet kreiptis
Tuo reikalu, tokiu neaiškiu,
Skausmo drauge ir kaltės
Pasaulio architektūroje,
Jeigu nei čia, apačioj,
Nei tenai, aukštybėse, jokia
Galybė panaikint negali 
Priežasties ir pasekmės ryšio?

Negalvoti, neprisiminti
Mirties ant kryžiaus,
Nors ir kasdien numiršta
Vienintelis Tas, kuris myli,
Kuris be jokios būtinybės
Sutiko su tuo ir leido,
Kad tai, kas yra, egzistuotų
Drauge su kankinimo įnagiais.

Visiškai paslaptinga.
Painiava, neįmanomybė.
Geriau jau liautis kalbėti.
Ši kalba – ne žmonėms ji.
Tebus palaimintas džiaugsmas.
Vyno darymas ir javapjūtė.
Tai kas, kad gal ne kiekvieną 
Aplankė ramybės paguoda.

Vertė Mantas Adomėnas
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Vaikystės pasaulio (prarastojo rojaus) 
rekonstrukcijos

Vienas svarbiausių krikščioniškojo mąstymo 
paradoksų literatūroje yra tai, kad tikrasis rojus vi-
sada yra prarastas, tačiau jis atgyja tam tikrais pa-
vidalais poeto atmintyje, suaugusioje su vaizduote, 
kaip individualiosios gėrio ir grožio, idealo patirtys 
ir išgyvenimai, vaikystės namų atmosfera, kaip tam 
tikra dabarties opozicija, individuali pasaulio, koks 
jis turėtų būti, projekcija. Taigi galima teigti, kad 
baltame popieriaus lape poetas, pasitelkęs atmintį ir 
vaizduotę bando atkurti prarastojo rojaus modelį.

Labai svarbi ir reikalinga, ypač tam tikrais di-
delių lūžių (istorinių, asmeninių, moralinių) mo-
mentais, yra nepaprasta poezijos kūrybinė galia, 
sugebanti prikelti užmarštin nugrimzdusį vaikystės 
pasaulį. Tokiais lūžiniais atvejais atmintis ir vaiz-
duotė, norint atkurti suskilusį pasaulį, tampa le-
miančiais demiurgais. Kai viskas chaotiškai aižėja, 
o asmenybė įsukama į istorinių tragedijų verpetus, 
poeto sąmonė, priversta realybėje matyti aplinkui 
žyrančias sprogusių senojo pasaulio veidrodžių šu-
kes, ima instinktyviai ieškoti(s) prieglobsčio savo 
prarasto rojaus atsiminimuose. Kitaip tariant, są-
monė linkusi harmonizuoti, atkurti prarastąją tvar-
ką, ieškotis prieglobsčio dingusiame atsiminimų ir 
vaizduotės pasaulyje ir taip pat, atsigręžusi į savas-
ties centrą, priešintis dabarties chaosui.

Antrojo pasaulinio karo sūkuriuose skendinčio-
je Varšuvoje Czesławas Miłoszas parašė poemą Pa-
saulis (1943), skliaustuose nurodydamas, jog tai – 
„naivioji poema“. Autoriaus teigimu, „toje poemoje 
nėra nieko, kas parodytų, jog tai – ne romi poema 

Vainius Bakas

Prarastojo rojaus mitas 

apie vaiko pasaulį, aprašytą vaiko kalba. Nepaisant 
to, tai tarsi nesitaikstymas su karu, nes eilėraštis vaiz-
duoja pasaulį tokį, koks jis galėtų ar turėtų būti, ly-
ginant su tokiu, koks jis yra. Šis pasakiškasis aspektas 
yra svarus. Sakyčiau, tai buvo mokomoji instruk-
cija. Aišku, iki tol aš buvau perskaitęs keletą kūri-
nių iš Williamo Blake’o Nekaltumo dainų, bet toks 
ironiškas nekaltumo ir patirties dainų sugretinimas 
man dar nebuvo žinomas. Taigi, aš atradau panašų 
metodą, paskatintas politinės ar istorinės situacijos.“1 
(kursyvas ir vertimas – V. B.) Šie iškalbingi rašyto-
jo žodžiai tarsi savaime nurodo vieną pagrindinių 
raktų, atveriančių prarastąjį ir kartu naujai atras-
tą Pasaulį. Poetas bando surasti pasaulį, eidamas į 
save. Galima sakyti, jog jis veržiasi pasiekti tą savo 
sąmonės gelmių, pirminį savosios visatos tašką, pa-
sitelkdamas atminties nuoskilas ir vaizduotę, indi-
vidualiai suprojektuoti harmoningą, mitologizuotą, 
sąmonei įmanomą gyventi prarasties pasaulį.

Atmintis ir vaizduotė

Literatūrologė Viktorija Skrupskelytė, kalbėda-
ma apie kitos, kultūriniame pasaulyje garsios lie-
tuvių literatūros figūros A. Nykos-Niliūno (kuris, 
galima sakyti, savo išeivio lemtimi pasirodo gana 
artimas Cz. Miłoszui) poetiką2, yra pasakiusi žo-
džius, labai taikliai apibendrinančius kuriančios 
sąmonės stebuklą: „Yra kūrėjų, kuriems prisimi-
nimo galia tokia reali, kad laiko ribos išnyksta, 
praeitis jaučiama stipriau nei esamasis momentas, 
sąmonėje išnešioti vaizdai tokie pat gyvi kaip re-
gimoji tikrovė. Įvyksta stebuklinga metamorfozė, 
ir tai, kas mirę, gyvena.“ Šios prisiminimo galią 
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akcentuojančios mintys, galima sakyti, yra kone 
esminė Cz. Miłoszo naiviosios poemos Pasaulis 
programa. Kitaip tariant, poemoje iš tiesų junta-
mas tas stiprus tikrumo, vaizdų ir detalių gyvavi-
mas. Tačiau, kalbant apie tokį subtilų ir giluminį 
kūrėjo dalyką kaip atmintis, visada susiduriame 
su gerokai sudėtingesne problematika, nei galima 
būtų nusakyti keliomis pastraipomis ar puslapiais. 
Pats Cz. Miłoszas Ulro žemėje skyrė gana nemažai 
dėmesio poezijos atkuriamosios galios stebuklui: 
„Atmintis buvo laikoma visų Mūzų motina – Mne-
mosyne mater musarum. Įsitikinau, jog išties taip ir 
yra, jog tobulybė kviečia, gundo, nepasiekiamoji 
ji – tai gerai įsiminta detalė: glotnus turėklų medis, 
pro žalumos properšą iškyla bokštas, saulės spin-
dulys būtent ant tos, o ne kitos ežero įlankos pa-
viršiaus. Ar ekstazė eilėraštyje, tapyboje atsiranda 
ne iš įsimintosios detalės?“3 Itin svarbų vaidmenį 
Cz. Miłoszo poetikoje atlieka taip pat dėmesys de-
talėms, fragmentams, iš kurių ir susideda kūrėjo at-
minties ir vaizduotės pasaulis. Poetas ypač pabrėžia 
poetinės detalės svarbą prisiminimuose.

Kitas svarbus prisiminimo galios aspektas – 
kūrybinio akto metu veikia ne tik atmintis, su-
sijusi su realiai išgyventų akimirkų atgaminimu, 
lygiagrečiai veikia ir vaizduotė, susijusi su fi kcine 

kūrybinės fantazijos, sąmonės, mito sfera. Būtent 
Atminties ir Vaizduotės glaudų ir neatsiejamą ryšį 
savo kūryboje akcentuoja Cz. Miłoszas: „Akimir-
kos vardan į kovą su vyksmu stoja vaizduotė, ir jei 
kas išties sutviska, tai akimirkos, galima sakyti, iš-
plėštos iš vyksmo gerklės tam, kad būtų įrodyta, 
jog net trumpiausia akimirka nepranyksta be pėd-
sako, kad mus apgaudinėja viską į niekį verčianti 
atmintis. Turbūt kitokia, daug vaisingesnė ir su 
Vaizduote suaugusi Atmintis yra Mūzų motina. Iš 
atminties semią medžiagą kūriniai laimi tapdami 
gyvųjų paveikslų kompozicijomis ir pralaimi ban-
dydami „atkurti“ vyksmą, tai yra herojų jausmus, 
mintis bei vidines permainas, tapdami fi kcija. Ir 
jeigu autorius iš karto neapsisprendžia kursiąs pa-
saką, kūrinį persmelkia kažkokie alpėjimai, būdin-
gi blyškiam šešėlių gyvavimui.“4 Taigi galima teigti, 
jog ir pačioje Cz. Miłoszo poemoje Pasaulis ma-
tomas išankstinis autoriaus apsisprendimas kurti 
fi kcinį, pasakišką kūrinį, medžiagos (detalių, aki-
mirkų, išgyvenimų) semiantis iš atminties šaltinio. 
Tačiau čia būtent iš atminties, o tiksliau sakant – iš 
traumuotos, pažeistos atminties, kyla pagrindinė 
problema, susijusi su autentiškų potyrių deforma-
vimu, išgyvenimų slėpimu. Cz. Miłoszo žodžiais 
tariant, „mano atmintis, tokia ištikima ir gerbianti 

Ričardas Šileika. Keliukas 
iš Šetenių į Šventybrastį, 
kurio bažnyčioje buvo 
krikštytas Cz. Miłoszas 
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detalę, yra taip supjaustyta, jog, bijodama galin-
čio atsinaujinti skausmo, tuštuma paverčia ištisus 
metus ir periodus. Tad nė kalbos negali būti apie 
dienoraštį. Vaikštau su korsetu, viską sutramdęs, 
nepalikęs vietos jokiam „natūralumui“5. Vis dėlto 
tikriausiai ne vien autoriaus išankstinis apsispren-
dimas, motyvacija ar sumanymai lemia paties kūri-
nio atsiradimą. Manyčiau, jog daug svarbesnis yra 
slaptas traumuotos sąmonės instinktas, pridengtas, 
skausmą keliantis aktyvumas, kuris pats kūrybine 
autoriaus galia bando susiręsti prarastąją rojaus – 
vaikystės laiko – buveinę.

(Ne)įveikiama distancija

Literatūrologas Algis Kalėda pastebi, jog „sie-
kimas atkurti vaikystės ir jaunystės pasaulį, prisi-
kasti iki savo gimtinės šaknų ir iššifruoti pasaulėž-
valgą determinavusį „genetinį kodą“ – daugelio 
Cz. Miłoszo kūrinių ypatumas“. Tačiau toks vai-
kystės pasaulio atkūrimas jau nėra tiesioginis pir-
minių jausenų darinys, poetas į prarastą vaikystės 
laiką žvelgia iš tam tikros distancijos, vaikystės pa-
tyrimai įgauna mito, simbolio reikšmę, patvirtina 
J. W. Goethe’s Fauste mistiško choro išsakytus žo-
džius: „Visa, kas praeina, / simbolis tėra.“ Miłoszo 
atkurto pasaulio/rojaus organika susideda iš realių 
praeities įvykių ir fikcijos. Net pačios įvykio rea-
lijos savitai kinta laiko distancijoje, deformuoja-
si, įgauna vis kitus pavidalus. A. Kalėdos žodžiais 
tariant: „...iš įvairių dėmenų (faktų, fikcijos ele-
mentų) autorius rekonstruoja užmarštin slenkan-
tį pasaulį, daugeliu grandžių surištą su realiuoju, 
bet vis dėlto krypstantį mito pusėn <...> Grįžimas 
atgalios literatūroje niekada nėra senų fotografijų 
peržiūra, o kaskart vis kitokių reginių montažas.“6 
Taigi remiantis paties autoriaus paaiškinimais ir 
trumpomis Pasaulio autointerpretacijomis galima 
iš anksto įžvelgti, kad šiame poetiniame kūrinyje 
skleidžiasi naivi, vaikiška idealaus pasaulio – ro-
jaus vizija, kuri visų pirma prasideda nuo lyrinio 
subjekto namų erdvės bei gamtiškosios aplinkos, 
apgaubiančios juos.

Iš pakraščių į centrą

Dar vienas labai svarbus Cz. Miłoszo poetinės 
atminties, poetinio mąstymo bruožas – judėjimas 
išcentriniais laiko ratais. Poetinė sąmonė, nuo-
lat judėdama besikartojančiame laikiškume, tai 
tolsta nuo pirmosios savo visatos centro – namų, 
tai artėja prie jo. Kintant laikiškumo dimensijai, 
taip pat kinta ir paties kalbančiojo žiūros taškai, 
pasaulio matymo perspektyvos, kurios yra glau-
džiai susijusios su cikliniu, mitiniu, archetipiniu 
mąstymu. A. Kalėda teigia: „Laiko slinktis, ėjimas 
nuo/iš tėvynės Cz. Miłoszo kūryboje nėra tolydinis, 
tiesiaeigis, o veikiau panašus į spiralę. Tai laiko rato 
būsena, nuolatiniai nutolimai ir sugrįžimai. Poe-
tas dažnai kaitalioja žiūros perspektyvas, iškelia tai 
vaiko, tai jaunuolio, tai tiesioginio įvykių dalyvio, 
tai nostalgišką išeivio požiūrį. Eiliuotų tekstų įtaigą 
lemia nuolat pabrėžiamas individualus, asmeniškas 
santykis.“7

Individualūs ir mitiniai k(l)odai

Toliau kreipiant žvilgsnį į prarasto rojaus re-
konstrukcijas poemoje Pasaulis, svarbu akcentuoti 
poeto asmeninį santykį su individualiąja vaikystės 
centro ašimi, tačiau suvokiant ją kartu ir kaip ar-
chetipinį, bendražmogišką, kultūriškai neatsiejamą 
nuo mitų išeities tašką. Todėl galima sakyti, jog pra-
rastojo laiko/rojaus atkūrimas Cz. Miłoszo poemo-
je Pasaulis yra subtili realybės ir mito, individualios 
patirties ir bendražmogiškos jausenos, konkretybės 
ir abstrakcijos sampyna. Pati rekonstrukcija kartu 
suvokiama ir kaip „grįžimas į vaikystės pojūčius, 
siekimas prikelti, atgaivinti vaikystės įspūdžių glo-
bojamą dvasią, kai tėviškės jutimas buvo natūralus, 
aplinka buvo sava, suvokiama, o ateitis skendėjo 
nežinios rūkuose. Ji buvo pramanyta tik apsukus 
laiko ratą ir vėl išvydus save patį“8, ir kaip grįžimas 
į mito pojūčių, metafizinę erdvę. Kitaip sakant, 
poetas tarsi bando kalbėti apie savo patirtis per mi-
tinio pasaulėvaizdžio prizmę. Juk Cz. Miłoszo po-
emoje Pasaulis realybė yra neatsiejamai susijungusi 



Esė

15

su metafi zinėmis patirtimis. Tokia realybės ir litera-
tūros sampyna, kuri labai būdinga A. Mickevičiui 
ir kitiems romantizmo epochos kūrėjams, literatū-
rologo A. Kalėdos teigimu yra vienas esmingiausių 
bruožų Cz. Miłoszo kūryboje9.

Šios poemos vertėjas į lietuvių kalbą poetas 
S. Geda savo pastabose po vertimu pabrėžia, jog 
„tam tikro pobūdžio naivumas poezijoje visad iš-
eina į gera. Man regis, šiuo atveju prabyla ne vien 
gilioji atmintis, bet ir į sielos gelmę nugrimzdusios 
švenčiausios patirtys. Neatsitiktinai po eilėraščiais 
ir nuoroda – 1943-iųjų Varšuva. Pasaulinis karas, 
išmušęs žmonėms žemę iš po kojų. Poetas traukiasi 
nuo programinio jaunystės globališkumo. Neverta 
abejoti, jog visi vaizduojami dalykai yra sakralinis 
senosios Lietuvos pasaulis.“  Šį S. Gedos pasiūly-
tą žiūros kampą – erdvėlaikines sąsajas su senosios 
Lietuvos pasauliu – taip pat paremia ir A. Kalė-
dos mintis: „Apibūdinant svarbiausias Cz. Miłoszo 
pasaulėvaizdžio dimensijas, neįmanoma nekalbėti 
apie Lietuvą, kuri poetui yra dvasingumą saugan-
ti ir puoselėjanti sfera, „mitų ir poezijos žemė“. 
<...> Šis sakralinis tėviškės parametras, bene sti-
priausiai išreikštas poezijoje, kur Tėvynė yra it at-
gaila, paguoda, kurios vis dėlto jau nebeįmanoma 
atgauti.“10 O literatūros tyrinėtojo V. Kavaliūno 

manymu, „...ir ne tik namai, kuriuose mes gyvena-
me ir kurie neatskiriamai yra susiję su mūsų siela, 
veikia ir formuoja rašytoją ir atsiskleidžia jo kūry-
boje. Su jo siela ir su visu jo vidiniu pasauliu ir jo 
gelmėmis susilieja ir visa artima jo aplinka, gamta 
ir jos peizažas – laukai ir pievos, miškai, ežerai ir 
upės. Ir visa aidi tomis pačiomis melodijomis. Ir 
vingiuoja į tolumas tais takais ir keliais, kuriuose 
įmintos vaikystėje pėdos.“ Juk vaikystė, prancūzų 
fi losofo G. Bachelard’o žodžiais tariant, yra dides-
nė už tikrovę: Enfance est certainement plus grande 
que la realite.

Isos slėnio paribiuose

Kad Pasaulyje vaizduojami autentiški Cz. Miłos-
zo vaikystės namai (Šetenių dvaras), poetas užsime-
na kalbėdamas su A. Fiutu: „F. Ar perkėlėte kokius 
nors to dvaro elementus ne tik į Isos slėnį, bet ir į 
Pasaulį? M. Žinoma, o kaipgi. Juk jis (poema Pa-
saulis – V. B.) yra sukurtas labai tiksliai, remian-
tis Šetenių pavyzdžiu.“11 Kalbėdamas apie namo 
planą, Miłoszas išdėsto jį savo atmintyje: „M. Pir-
miausia buvo priemenė, į kurią patekdavai pro tas 
kolonėles. <...> Paskui patekdavai į vidų – tai buvo 
tikrasis prieškambaris. Dešinėje buvo salonas; tie-

Ričardas Šileika. Nevėžis (Isa) 
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są sakant, buvo du vadinamieji salonai. <...> Pa-
sukęs į kairę, patekdavai į valgomąjį. <...> Toliau 
už valgomojo buvo neva svečių kambarys. <...> O 
toliau – biblioteka, kur į sienas įmūrytose spintose 
stovėjo galybė ir knygų, ir veleninių popierių, ir ri-
tinių, ir graviūrų.“12

Naivioji Cz. Miłoszo poema Pasaulis yra glau-
džiai susijusi su romanu Isos slėnis. Vertėjo, litera-
tūrologo A. Kalėdos žodžiais tariant, Cz. Miłoszas 
„...atkuria pasaulį, kuriame vienodai reikšmingi ir 
tikrovė, ir fantazija, apčiuopiami daiktai ir vaizdi-
niai. Tačiau intelektuali savistaba šiam poetiškam, 
emocingam kūriniui suteikia tartum papildomą 
filosofinę prasmę: Isos slėnio buitis įgauna univer-
salumo, parodoma iš visuotinumo perspektyvos.“13 
Galima sakyti, jog šios literatūrologo įžvalgos ne 
tik puikiai apibendrina Cz. Miłoszo romaną Isos 
slėnis, bet ir veikia kaip itin naudingos minčių gai-
rės skaitant naiviąją poemą Pasaulis. Juk abiejuose 
kūriniuose vyrauja vaikystės prisiminimai iš mitų 
ir poezijos žemės – Lietuvos, taip pat veikia univer-
salusis mitinio mąstymo sluoksnis, leidžiantis šiuos 
kūrinius skaityti mito kritikos aspektu, į pagalbą 
pasitelkus įvairius simbolių aiškinimus.

Cz. Miłoszas, nusakydamas Isos slėnio parašy-
mo niuansus, užsimena, jog „Isos slėnį rašiau tarsi 
atlikdamas autoterapijos procedūrą. <...> Tai nėra 
autobiografija, vaikystės atsiminimai... veikiau – 
keistenybė. Kaip kažkas pavadino – užmaskuotas 
teologinis traktatas.“14 Pasikliaudamas šiuo poeto 
komentaru ir remdamasis A. Kalėdos pasiūlytomis 
interpretacijos linijomis, skaitytojas jau yra beveik 
pasiruošęs pradėti kelionę po Cz. Miłoszo Pasaulį, 
kuriame su literatūriškumu ir mitologija susipynę 
autentiški prisiminimai nuaudžia ypatingą, itin 
pastabaus ir atsargaus keleivio reikalaujantį taką.

Pasaulio struktūra ir kontekstualumas

Tačiau prieš pradedant žvilgsniu keliauti po 
Cz. Miłoszo Pasaulį siūlau išsiaiškinti dar keletą 
gairinių niuansų – visų pirma, poemos Pasaulis 

vietą platesniame literatūros istorijos kontekste, 
taip pat žanrines ypatybes bei Pasaulio struktūri-
nę sandarą. Paantraštė naivioji poema tarsi savaime 
nurodo ne tik žanrą, bet ir sąmoningą autoriaus 
minties judesį – kūrinys veikia tarsi senosios poe-
zijos tradicijų tąsa, iš žanro ir formos ryškiai junta-
mos sąsajos su romantizmu. Toks kūrinio registras 
galėtų būti suvoktas ir kaip grįžimas prie senosios 
poetikos ištakų, priešinimasis modernizmo srovei. 
Poemoje atsiskleidžia jungtis su literatūrine kla-
sika, kanoniniais poemos žanro formos ir turinio 
aspektais.

Poemos reikšmė klasikiniu literatūrologiniu 
požiūriu gali būti suvokiama dvejopai: 1) Kaip ei-
liuotas pasakojamojo pobūdžio kūrinys, grindžia-
mas fabula ir charakteriais, 2) Kaip didesnis lyrinis 
kūrinys, paremtas poeto vidinių išgyvenimų gran-
dine15. Czesławo Miłoszo Pasaulį galima būtų pri-
skirti prie antrojo poemos suvokimo būdo, tačiau 
šalia vidinių išgyvenimų grandinės galima pajusti 
ir ankstyvosios poemos, dar vadinamos epopėja, 
prieskonį bei romantizmo poemos bruožų. Savi-
tą poemos Pasaulis ryšį su senosiomis poemomis 
rodo joje atsispindinti stilizuota Czesławo Miłos-
zo mitologija – savitas mitinio pasaulio suvokimas 
(pavyzdžiui, eilėraštyje Laiptai), nuorodos į religi-
nius, litaniškus, užkalbėjimų tekstus (eilėraščiuose 
Tėvo užkeikimas, Tėvas aiškina). Tačiau raiškiausiai 
Pasaulis išsiskleidžia suvokiant ją per romantizmo 
poetikos prizmę, atsigręžus į romantinę poemos 
tradiciją, kai susilpnėjo poemos epiškumas ir su-
stiprėjo lyrizmas, kai tradicinį tautos herojiškumą 
pakeitė asmenybės dvasinės istorijos perteikimas, 
filosofiniai apmąstymai, kalbėjimas parabolėmis 
bei lyrinė, fragmentiška kompozicija. Poemos 
Pasaulis kalba meniškai organizuota – rimuota, 
ritmiška. Eilėraštyje Paveikslėliai galima pajusti tą 
esminį naiviosios poemos bruožą – joje „miršta“, 
sunyksta herojiniam ir kariniam epui būdinga po-
etika ir į pasaulį pradedama žvelgti visai kitokiomis 
akimis – vaiko akimis, atsiranda visiškai kitokia 
kalba: naivi vaiko kalba, kurią perpasakoja poetas, 
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turintis vaiko prisiminimų ir dramatiškos suaugu-
siojo patirties.

Czesławo Miłoszo poema Pasaulis apjuosia 
dvidešimt lyrinių eilėraščių: Kelias, Varteliai, Prie-
angis, Valgomasis, Laiptai, Paveikslėliai, Tėvas bi-
bliotekoje, Tėvo užkeikimas, Iš lango, Tėvas aiškina, 
Alegorija apie aguoną, Palei bijūnus, Tikėjimas, Vil-
tis, Meilė, Žygis į girią, Paukščių karalystė, Pavojus, 
Suradimas, Saulė. Visi jie iš lenkų kalbos išversti 
Sigito Gedos. Ko gero, visais atvejais, ypač kai ver-
timas yra laisvas, poetinis, yra įvairių originalo ir 
vertimo neatitikimų. Šiuo atveju vertėjas S. Geda, 
pats būdamas poetas ir gerai jausdamas poetinės 
kalbos organizaciją, savo vertimu stengėsi išlaikyti 
rimavimą bei ritmiką, taip pat orginalias eilėraščių 
strofas. Paties vertėjo teigimu, „poemos paantraštė 
įpareigoja lingvistiškai. Išgryninta, literatūrinė, tai-
syklinga kalba šiuo atveju būtų peilis pirmapradei 
ištarmei.“16 Iš tikrųjų S. Gedos poemos Pasaulis 
vertime gausu neišgrynintos, literatūrinės kalbos, 
archaizmų, archajinių formų (guriniai, guogės, sau-
lolaida, šaipokliai, triūsas, juodylai, stoginės, daugel, 
kaipo, šunes), taip pat daug deminutyvų (gegutė, 
beretėlė, paukštyčiai, kepuraitė, batelis, eglynėlių, 
namelis, šuneliai, darželis, galvutė). Išlaikant spe-
cifinę, archajišką kalbą, daugiau neatitikimų kyla 
kalbant apie paskirus eilėraščių įvaizdžius, įvairius 
būdvardžius, kurie savitai ir autonomiškai veikia ir 
Czesławo Miłoszo poemos orginale lenkų kalba, ir 
S. Gedos poetiniame vertime.

Poemos tekstų išdėstyme juntamas tam tikras 
žvilgsnio judėjimas, perfrazuojant J. Brodskio žo-
džius – judėjimas iš pakraščių į centrą, iš tam tikros 
periferijos į jaukią namų erdvę, grįžimas į savąjį 
atskaitos tašką. Topografiškai galima būtų išskirti 
tam tikrą nuoseklų, organizacinį lyrinio subjekto 
judėjimą, ėjimą per skirtingas erdves, skverbimąsi 
į namų gelmę. Lyrinis subjektas: 1) žolėmis apau-
gusiu keliu iš mokyklos juda namų link (Kelias), 
2) atveria vartelius (Varteliai) ir žengia pro juos, 
3) apžiūri jaukų namų prieangį (Prieangis), 4) pa-

tenka į valgomąjį (Valgomasis), 5) aprašo laiptus 
(Laiptai) (čia galima išskirti, kad ankstesniuose 
eilėraščiuose užfiksuotas judėjimas horizontalia 
kryptimi įgauna vertikalumo, atsiranda kitas er-
dvės matmuo: „Mama žemyn... kopia“, „Leidžias 
iš aukšto“, nubrėžiama erdvės dimensija aukšta/
žema); 6) patenka į namų biblioteką (Paveikslėliai). 
Vėliau po namus keliaujantis subjekto žvilgsnis pa-
sineria į atverstos knygos pasaulį – iš vienos erdvės 
patenkama į kitą, t. y. per knygą atsiveria ir Euro-
pos geografinė, ir istorinė erdvė. Tolesnį subjekto 
keliavimą galima būtų apibūdinti kaip atsitolini-
mą, pamažu didinant distanciją nuo namų erdvės, 
judėjimą iš centro į periferiją – nuo namų pasaulio 
prie gamtos, nuo kultūros pasaulio prie natūros, vis 
labiau krypstant į erdvę, esančią už namų pasau-
lio – vaikystės mikrokosmosą apglėbiančią erdvę, 
kol galop poetas pasiekia savąjį gėrio ir grožio, švie-
sos Absoliutą – visiems be išimčių ir išlygų vieno-
dai šviečiančią Saulę.

1 Czesław Miłosz: conversations (ed. by Cynthia L. Haven). – 
University Press of Mississippi, 2006.

2 Viktorija Skrupskelytė. Dviejų polių trauka. Alfonso Nykos-
Niliūno poeziją perskaičius // Egzodo literatūros atšvaitai: Išei-
vių literatūros kritika, 1946–1987. – Vaga, Vilnius, 1989.

3 Czesław Miłosz. Ulro žemė. – Baltos lankos, Vilnius, 1996.
4 Ten pat.
5 Ten pat.
6 Algis Kalėda. Czesławo Miłoszo kūrybos pasaulėvaizdis // Dar-

bai ir dienos, 1998, Nr. 7(16).
7 Ten pat.
8 Ten pat.
9 A. Kalėda. Apie autorių // Czesław Miłosz. Isos slėnis. – Pasau-

lio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2001.
10 Ten pat.
11 Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas: pokalbiai su 

Aleksandru Fiutu. – Alma literra, Vilnius, 1997.
12 Ten pat.
13 A. Kalėda. Apie autorių. Op. cit.
14 Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przepro-

wadził Aleksander Fiut. – Wydawnictwo Literackie, Kraków, 
1988.

15 V. Galinis, J. Girdzijauskas, V. Gužauskas ir kiti. Literatūros 
teorijos apybraiža. – Vilnius, 1982.

16 Czesław Miłosz. Pasaulis, naivioji poema / vertė Sigitas 
Geda // Metai, 2000, Nr. 1.
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Czesław Miłosz

Išpažinimas

Pone Dieve, aš mėgau braškių uogienę
Ir moters kūno tamsią saldybę.
Atšaldytą mėgau degtinę ir silkę aliejuj,
Kvapus: cinamõno ir gvazdikėlių.
Koks gi aš pranašas? Argi dvasia
Gali nužengti ant tokio? Šitiek buvo kitų,
Išrinktų pagrįstai, tiesakalbių. 
Kas gi manim patikėtų? Jie juk regėjo,
Kaip puolu prie valgio, kaip ištuštinęs stiklą
Ryju akim padavėjos krūtinę.
Pagedęs. Atsimenu tai. Didybės ištroškęs,
Greitas ją atpažint, kad ir kur ji glūdėtų,
Tegu ne giedriausios regos,
Žinojau tačiau, kas liks mažutėliams kaip aš:
Vilčių trumpalaikių puota, pasipūtėlių sambūris,
Kupriukų rungtynės, literatūra.

1986

Kai stoja jaunatis

Kai stoja jaunatis ir moterys laukan išeina gėlėtomis suknelėmis,
Man kelia nuostabą jų akys, jų blakstienos ir visa pasaulio sandara.
Man regis, jog iš visuotinio taip didžio prielankumo,
Galėtų kartą rastis ir paskučiausioji tiesa.

Berkley, 1966

Niekad, o mieste

Niekad, o mieste, tavęs nepavyko palikti,
Keliavau aš toli, bet atgal mane stūmė lyg figūrą lošimo 
lentoj;
Bėgau žeme, o ji sukos greičiau, vis greičiau,
Tad visados buvau ten: su knygom drobiniam maišely,
Spoksąs į nugeltusį šlaitą palei Šventą Jokūbą,
Arklėką juo slenkantį, o paskui plūgą – žmogelį;
Aišku, seniai jau abu jie numirę.   
Taip, tikrai, nesuprato niekas bendrijos nė miesto,
Kino salių – Lux, Helios; Halperno, Segalo reklamų,
Šventojurgio, paskui vadinto Mickevičiaus, grindinio.
Nieks nesuprato; ne – niekam tai nepavyko.
Bet kai gyvenimas minta gryna viltimi: 
Ateis gal diena, kai tik aiškuma ir skaidrumas, 
Tada taip dažnai esti gaila.

Berkley, 1963

Vertė Vytautas Ališauskas
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Anglų rašytojas Gilbertas Keith’as Chestertonas 
yra kalbėjęs apie tai, ką pats vadino mirusiųjų de-
mokratija. Pasak jo, jei liberaliosios demokratijos 
rėmėjai reikalauja, kad būtų klausoma visų žmo-
nių – ar jis būtų tik tarnas ar pasiturintis verslinin-
kas – nuomonės, su visu tuo sutikdami mirusiųjų 
demokratijos šalininkai prideda, kad balso teisės 
iš žmogaus negalima atimti ne tik dėl socialinės 
padėties, tačiau ir dėl jo mirties. Trumpai tariant, 
mirusieji mums taip pat turi ką pasakyti ir jų bal-
sas yra svarbus šiandienos kartoms, čia ir dabar ku-
riančioms socialinę ir politinę tikrovę.

Lenkų poeto Czesławo Miłoszo nebėra jau 
septynerius metus. Šiemet minime ir šimtąsias jo 
gimimo metines. Džiugu ne tik dėl renginių, or-
ganizuojamų šiam žymiam žmogui atminti, bet ir 
dėl jo knygų perleidimo. Būtent per savo raštus, 
paliktus ateities kartoms, dabar mums byloja šis 
Nobelio literatūros premijos laureatas. Cz. Miłos-
zo kūryba yra gilus ir interpretacijai lengvai ne-
pasiduodantis šaltinis. Naivu tikėtis, kad keliuose 
puslapiuose būtų įmanoma išsamiai aptarti poeto 
kūrybą ir jos vertę bei aktualumą šiandien. 

Todėl šįkart pasitenkinsiu gerokai kuklesne 
užduotimi ir tiesiog pasvarstysiu, kuo Cz. Miłoszo 
kūryba yra artima man, jaunam žmogui, gimusiam 
jau visai kitu laiku ir augusiam kitomis aplinkybė-
mis. Trumpai tariant, problema gali būti nusakyta 
taip: ar poeto kūryba yra aktuali tik jo kartos, jo 
aplinkos žmonėms, vienijamiems panašaus istori-
nio konteksto ir iš jo kylančių bendrų patirčių, o 
galbūt ši kūryba gali prasiveržti pro ankštas ribas, 
kurias jai primeta atitinkamos epochos ir kartos ri-
bos. Laikausi antrosios nuomonės. 

Donatas Puslys

Czesławo Miłoszo 
liudijimas šiandienai

Naikinimo ekspertų amžius

„Gali būti, kad pastarieji dešimtmečiai išsiskiria 
vien tuo, kad negatyvios nuostatos taip išplito, jog 
poetus jomis prisivijo vidutinis žmogus iš gatvės“, – 
tai žodžiai iš Cz. Miłoszo knygos Poezijos liudiji-
mas. Kalbėdamasis su publicistu Adamu Michniku, 
Cz. Miłoszas akcentavo, kad šiandien kultūrą yra 
apėmusi „prancūziška liga“, t. y. Jacques’o Derrida 
ir jo bendrų įkvėptas dekonstruktyvizmas, kurio 
pagrindinis tikslas tėra kova su viskuo, kas yra lai-
koma atgyvena. Trumpai tariant, dekonstrukcionis-
tai, prisidengdami siekiu išlaisvinti žmogaus valią 
ir suteikti jai kuo platesnę raiškos erdvę, yra linkę 
kilti į kovą su tokiais laisvos valios „apribojimais“ 
kaip religija, tradicijos, bendruomenė ir t. t. Tai, kas 
buvo kuriama ištisus amžius ir kas palaikė žmonių 
bendrabūvį, dabar turi būti išmontuota siekiant iš-
laisvinti abstraktų individą. Visa tai panašu į naują 
kryžiaus žygį, kurio siekis – nuo užgrobėjų išvaduo-
ti individo valią, kad ši galėtų nevaržomai plėtotis.

Ne veltui prancūzų mąstytojas ir septinto de-
šimtmečio kartos įkvėpėjas Guy Debord’as antroje 
XX amžiaus pusėje pareiškė, kad jis praktiškai įgy-
vendino tai, apie ką jau kelis dešimtmečius kalbėjo 
modernioji poezija. G. Debord’as ir jo bendražygiai 
didžiavosi tuo, kad yra, kaip jie patys save įvardijo, 
naikinimo ekspertai, kuriuos galima apibūdinti tik 
negatyviai. Trumpai tariant, šių žmonių jau neapi-
būdina jokia pozityvi filosofija, gyvenimo būdas. 
Pagrindinis jų tikslas – griauti visas iki tol egzistuo-
jančias gyvenimo formas, atmesti moralę, tradicijas. 
G. Debord’as akcentuoja, kad į tokią padėtį Vakarų 
visuomenę atvedė būtent modernioji poezija.
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Cz. Miłoszas veikiausiai pritartų tokiai diagno-
zei. Savo Poezijos liudijime jis kalba apie XIX am-
žiuje iškilusį modernaus poeto tipą, kuris visiškai 
atsiskiria nuo didžiosios žmonijos šeimos ir su pa-
nieka žvelgia į visas vertybes, kuriomis vadovaujasi 
jo niekinamas eilinis žmogus, gyvenantis pilką gy-
venimą. Tokiam poetui, atmetusiam moralinę tra-
diciją, vienintele sakralia vieta tampa pats menas, 
t. y. menas dėl paties meno. Tai – didysis posūkis 
į subjektyvizmą, kai poetas pasitraukia iš visiems 
žmonėms bendros sferos, iš savo kūrybos pašalin-
damas ir filosofiją, ir religiją, ir mokslą, ir politiką, 
ir užsisklendžia savo subjektyvių išgyvenimų rate. 

Cz. Miłoszas nėra poezijos, kuriai rūpi tik este-
tika, šalininkas. „Kas gi yra poezija, kuri neišgano / 
nei tautų, nei žmonių? / Melas, / girtuoklių daina, 
kuriems netrukus kas nors perskros gerkles, / skai-
tymai iš mergaičių kambario“, – deklaruoja poetas 
viename savo eilėraštyje. Šios kelios eilutės puikiai 
atskleidžia visą Cz. Miłoszo poezijos sampratą – 
poetas neturi tenkintis vien grynąja estetika, jam 
tenka didingesnė, nors ir sunkesnė, užduotis. Poe-
zija yra savo epochos liudytoja. Kaip XIX amžiaus 
poezija pateikė pirmąsias užuominas apie įsiviešpa-
tausiantį nihilizmą, taip dabar poezija turi užgydy-
ti tą atsivėrusį plyšį tarp bohemos ir masių. Poetas 
turi atminti esąs visuomenės dalis ir turi suvokti iš 
to kylančią savo atsakomybę. 

Poetas ir maištas

Perfrazuojant vieno Cz. Miłoszo eilėraščio 
žodžius, poetui dažnai norisi apdainuoti šventes, 
džiaugsmingas akimirkas, tačiau „penkios rankos“ 
stvarsto poeto plunksną ir liepia dėstyti jų istori-
ją. Taigi poezija yra ne tik grynoji estetika, žodžių 
žaismas, tai yra ir atminties saugykla, liudijimas, 
bandymas ieškoti atsakymų į svarbius klausimus. 
Tik sugrįžusi prie šio savo pašaukimo poezija gali 
išvengti dehumanizacijos, t. y. visiško atsiribojimo 
nuo pagrindinių žmogaus veiklos barų. 

Šiandienos poetas visada yra maištininkas. 
Tiesa, Cz. Miłoszas, kaip jau kalbėta, nesiūlo sekti 
modernistų keliu ir sukilti prieš visą kultūrinę tra-
diciją ar moralę. Šiandien poetas turi sukilti prieš 
viską pasiglemžti grasančią užmarštį, prieš tironi-
jas, paminančias žmogaus orumą. Trumpai tariant, 
jis turi sukilti ne prieš moralę, o priešingai – dėl 
moralės, amžinųjų vertybių.

Nuostabiame eilėraštyje Campo di Fiori skai-
tome šias eilutes: „Šičia kadaise ant laužo / Degė 
Giordano Bruno, / Budelis peleną žarstė, / Smal-
suoliai grūdos į ratą. / O vos tik užgesus liepsnai / 
Vėl pilnos buvo tavernos, / Alyvų, citrinų kraitės / 
Vėl ant galvų lingavo.“ Panašiai elgiasi ir eilėrašty-
je vaizduojama Varšuvos publika, kuri, gete aidint 
šūviams, sukasi šokių sūkuryje lydima skambios 
melodijos. Poetas šia prasme yra maištininkas, nes 
sukyla prieš šią užmaršties kultūrą, labiausiai už 
viską vertinančią vartojimą ir linksmybes. „Ir tų, 
kur žūva vienatvėj, / Pasaulis jau nebemato, / Pati 
jų kalba ataidi / Iš negyvos planetos. / Kol viskas 
virs į legendą, / Ir tąsyk, po daugel metų, / Nauja-
jam Campo di Fiori / Maištą įžiebs poetas“, – taip 
baigiasi eilėraštis. 

Užmarštis yra vienas būdų pabėgti nuo atsako-
mybės, tačiau poetas sukyla prieš tai primindamas, 
kad žūvantieji neturi būti palikti vieni, kad kiek-
vienam mūsų, kuris prekiauja ir linksminasi neno-
rėdamas atminti laužo, tenka dalis atsakomybės už 
mūsų artimųjų likimą.

Tuo metu, kai dalis poetų, nepastebinčių eilinių 
žmonių kančių, žemai lankstėsi įvairaus plauko tiro-
nams, žadantiems žemėje sukurti rudąjį ar raudonąjį 
rojų, Cz. Miłoszas be jokių užuolankų liudijo: „Sau-
gus nebūki. Atmena poetas. / Tu jį sutrypsi – bet 
sutiksi kitą. / Veiksmą ir šneką rasi užrašytą.“ Žodžio 
galia prieš brutalią prievartos mašiną – Cz. Miłoszas 
buvo įsitikinęs, kad žodis turi savo galią išsaugoti ir 
perduoti laišką ateities kartoms bei yra ilgaamžiškes-
nis už visas tironijas. „Žodžiai turi galią. Žodžiai yra 
rimtas reikalas“, – taip savo bičiuliui Adamui Mich-
nikui duotame interviu kalbėjo Cz. Miłoszas. 
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Komunistinės diktatūros žlugo ir tokį istorijos 
posūkį galima vertinti kaip žodžio, vilties ir tikėji-
mo pergalę prieš geležį. Neteisūs buvo marksistai 
teigdami, kad materija lemia dvasią. Įvykiai amžių 
sandūroje puikiai įrodė, kad prispausta dvasia, ve-
dama moralinio idealo, yra pajėgi perkeisti net ir 
pačią niūriausią tikrovę. Menas, įskaitant ir poeziją 
su jos liudijimu, čia taip pat atliko savo vaidmenį. 

Pasaulio pabaigos diena

Cz. Miłoszas akcentuoja, kad komunizmo žlu-
gimas jokiu būdu nereiškia apokalipsės pabaigos. 
Duodamas interviu savo bičiuliui Adamui Mich-
nikui, Cz. Miłoszas akcentavo, kad apokalipsė 
šiandien kaip tik reiškiasi kaip tvirtų pamatų nebu-
vimas. Visą tai išpranašavo dar Friedrichas Nietzs-
che. Viskas yra reliatyvu, objektyvi tikrovė neegzis-
tuoja, tad ir kalba ne atspindi tikrovę, o veikiau ją 
konstruoja. Tokiu atveju ir moralė tėra tik laisvai 
individo valiai primestas konstruktas, kurį galima 
atmesti, nes moralė toli gražu nesako nieko apie 
žmogaus prigimtį. Jei moralė anksčiau kreipdavo 
žmonių žvilgsnį aukštyn, t. y. į absoliučių verty-
bių pasaulį, tai jų atmetimas lėmė tik tai, kad nuo 
šiol žmogaus žvilgsnis krypsta tik į ateitį – utopinį 
pažadą išsivaduoti iš visų apribojimų ir prietarų. 
Istorija tokiam žmogui, praradusiam vertikalią 
dimensiją, tampa bandymų erdve, o tų bandymų 
neberiboja jokia objektyvi moralės doktrina. 

Cz. Miłoszo eilėraštyje Vargšų žmonių balsai 
skaitome, kad pasaulio pabaigos nelydi nei žaibai 
nei griaustiniai, kaip veikiausiai buvo laukiama. 
Viskas teka įprasta vaga – švytintys moterų veidai, 
smuikų skambesys vakare, vejos pakrašty užsnūdęs 
girtuoklis. Paviršius lieka nepakitęs, tačiau gilesnę 
įžvalgą turintis žmogus puikiai supranta, kad sena-
sis pasaulis dezintegruojasi, senos normos, siejusios 
visuomenę, netenka normatyvinės galios. Galime 
užduoti retorinį klausimą, kas kita yra pasaulio 
pabaiga, jei ne pasaulio suirimas, tvirto pagrindo 
netekimas, atsidūrimas donkichotiškoje situacijo-

je, kai su savo vertybėmis ir nuostatomis tave su-
pančioje aplinkoje imi jaustis tarsi ateivis iš kito 
amžiaus ar net kitos planetos?

Vis dėlto žmogui nėra įprasta gyventi be tvirtų 
pamatų. „Vieni skęsta nusiminime, kurs yra sal-
dus / Tartum stiprus tabakas, degtinės stiklas puo-
limo valandoj. / Kiti turi durnelių viltį, rausvą lyg 
erotinis sapnas. / Dar kiti nusiraminimą randa sta-
bmeldystėj tėvynės, / Kuri gali trukti ilgai, / Nors 
ne ilgiau gal kaip trunka devynioliktas amžius“, – 
šios eilutės iš Cz. Miłoszo kūrinio Vargšas poetas. 
Cz. Miłoszo kūryba ir žavi tuo, kad nepasiduoda 
„žodžio infliacijai“, atvedančiai į paprasčiausią 
daugžodžiavimą ir pliurpimą, o į kelias eilutes su-
geba sutalpinti ištisą visuomenės paveikslą.

Paprasti šūkiai

Tad ką išskaitome šiose eilutėse? Visų pirma 
XX amžiui būdingas pesimizmas, persmelkian-
tis visą kultūrą ir sėjantis abejonę, kaip kirminas 
graužiančią visus mūsų kultūros pamatus. Antras 
variantas yra rožinės svajonės to, ką galima įvar-
dyti kaip kvailas svajones apie siekį sukurti žemėje 
rojų perpratus istorijos dėsnius. Suirus ligtolinei 
tvarkai, atsiveria plati erdvė socialinei inžinerijai. 
Treti nestabiliuose vandenyse tarsi šiaudo griebiasi 
nacionalizmo. Paskutinieji du variantai dažniausiai 
atveda prie fundamentalizmo. Cz. Miłoszas teigia, 
kad žmonės dažnai jaučia poreikį primityviems šū-
kiams, paprastiems paaiškinimams, leidžiantiems 
interpretuoti sudėtingus reiškinius. Visa tai ir yra 
fundamentalizmas.

Pirmojo tipo fundamentalizmas puikiai at-
skleistas eilėraštyje Rue Descartes. Jaunas barbaras 
atsiduria Paryžiuje, kuris dar laikomas pasaulio 
sostine. Iš gimtinės atsinešti papročiai šiam bar-
barui yra didžiausia jį slegianti gėda, kurios reikia 
atsikratyti ir apsirengti naują rūbą, teikiantį įran-
kius paprasčiausiomis kategorijomis paaiškinti visą 
pasaulio sudėtingumą. Šis naujas rūbas – suprimi-
tyvintas marksizmas arba, kaip teigė A. Michnikas, 
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kiekvienam idiotui prieinama filosofija, leidžianti 
lengvai ir suprimityvintai interpretuoti pasaulį. 

„Vėliau daugelis mūsų iš Jasų ir Kološvaro, 
Saigono arba Marakešo / Buvo žudomi, panorė-
ję įveikti gimtinės papročius. / Paskui jų bičiuliai 
paimdavo valdžią, / Kad patys žudytų gražių uni-
versalijų labui“, – tokie istorijos vingiai susiklostė 
tuomet, kai, tariant Cz. Miłoszo žodžiais, jauni ka-
nibalai pabandė įgyvendinti tai, ką išskaitė filosofų 
veikaluose. XX amžius puikiai parodė, kas nutinka, 
kai dėl abstrakčių universalijų imamos prievartauti 
vietinės tradicijos, susiklosčiusios per daugelį am-
žių. Tad ne veltui eilėraštyje pagrindinis herojus 
apgailestauja dėl vienos sunkios savo nuodėmės – 
kadaise į pievoje gulintį žaltį mesto akmens. Šis 
veiksmas yra simbolinis tradicijų ir papročių pa-
niekinimas. Ir tik po kurio laiko eilėraščio veikėjas 
suvokė, prie kokių kraštutinumų visa tai gali atves-
ti. Tradicijų ir papročių neribojama individo valia į 
istoriją gali žvelgti taip, kaip mokslininkas labora-
torijoje žvelgia į mėgintuvėlį. Tokiu atveju žmonija 
jam tampa tik socialinių eksperimentų objektu. 
Visa žmonija padalijama į dvi grupes – subjektus, 
kurie perprato istorijos eigą ir todėl gali vadovauti, 
ir objektus, kuriems trūksta suvokimo ir dėl to jie 
turi aklai paklusti apšviestųjų kastai.

Kur visa tai veda, pasakoti nereikia. Tad ne 
veltui Cz. Miłoszas konstatuoja, kad universa-
lios idėjos mums, gyvenantiems Vidurio ir Rytų 
Europoje, jau seniai prarado patrauklumą. „Ne, 
niekuomet neseksiu tais, kurie užtrina pėdsakus, 
išsižada savo praeities ir yra mirę, nors, pasitelkę 
proto ekvilibristiką, vaidina esą gyvi“, – knygoje 
Gimtoji Europa konstatuoja Cz. Miłoszas. Ryšys 
su praeitimi mums yra tarsi kompasas, leidžiantis 
orientuotis kasdienybėje. Iš praeitis mes paveldime 
ne tik karta iš kartos perduodamas tradicijas, ta-
čiau ir perspėjimus apie klystkelius bei pareigą už-
tikrinti, kad jais nebebūtų vaikščiojama. Trumpai 
tariant, paveldime visą sunkų bagažą, kuriame yra 
ir mūsų protėvių laimėjimai, ir nuodėmės. Kad pa-
triotizmas netaptų selektyvus ir nevirstų vien aklu 

savo tautos šlovinimu arba nuolatiniu atgailavimu 
už tikras ar tariamas nuodėmes, būtina išsaugoti 
visą šio lagamino turinį. Atmintis privalo saugoti ir 
laimėjimus, ir nuodėmes, tik tuomet patriotizmo 
žemėlapis bus visapusis ir neiškraipytas.

Selektyvus patriotizmas taip pat yra fundamen-
talizmo atmaina. Tėvynės stabmeldystė, Cz. Miłos-
zo teigimu, yra lygiai pavojinga kaip ir mąstymas 
universalijomis. Daugiatautėje aplinkoje augęs ir 
Antrojo pasaulinio karo baisumus patyręs poetas 
puikiai suvokė, kur veda savo tautos sudievinimas, 
dažnai neleidžiantis suvokti viso pasaulio kom-
pleksiškumo. Ar lenkas privalo remti lenką bet 
kokiomis sąlygomis? Ar lietuvis privalo palaikyti 
lietuvį, besielgiantį neteisingai, vien dėl to, kad jis 
lietuvis? Trumpai tariant, kas yra aukščiau – tau-
tinė ištikimybė ar tam tikri moraliniai principai? 
Fundamentalistai linkę rinktis pirmąjį variantą ir 
akcentuoti primityviausią tribalizmą, paremtą mis-
tiniu kraujo ryšiu. 

O moraliniai principai yra pagrindinė apsauga 
nuo tautinio fundamentalizmo. Patriotizmas nėra 
tik ištikimybė tautinei mitologijai, tai veikiau iš-
tikimybė moraliniams principams, kurie tau yra 
perduoti iš praeities ir už kurių perdavimą ateities 
kartoms esi pats atsakingas. Patriotizmas yra gyvas 
kartų dialogas, kurį turime tęsti. Individas visada 
turi būti vertinamas pagal savo elgesį, o ne pagal 
priklausomybę vienai ar kitai tautinei grupei. Taip 
suvokiamas patriotizmas įpareigoja individą nelik-
ti abejingą neteisingam savo tautiečių atžvilgiui. 
Trumpai tariant, patriotizmo esmė yra ne siekis bet 
kokiomis sąlygomis deklaruoti ištikimybę tautai, 
o veikiau noras susitvarkyti savo kieme, kad jame 
būtų jauku visiems. Tad ne veltui Cz. Miłoszas 
visuomet gana skeptiškai žvelgė į perdėtą tautinį 
patriotizmą ir veikiau akcentavo regioninį patrio-
tizmą, ištikimą ne abstrakčiai mitologijai, o kon-
krečioms vietinėms tradicijoms, papročiams, daž-
niausiai išaugusiems iš daugiakultūrės patirties. 
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Czesław Miłosz

Mintys

Ten, kur neįmanoma nustatyti, kas yra tautinis 
paprotys, o kas – religinis, religija virsta visuome-
nine jėga – konsevatyvia ir konformistine.

Žmogus gimsta, vilki trumpom kelnaitėm, skaito 
apie indėnus, paskui apie tolimas nuodų, kalavijų, 
varžytinių ir intrigų epochas, nė nežinodamas, 
kokius kartulius ruošia jam jo šimtmetis.

Lenkiškoji siela neišvengiamai linksta į dešinę 
tarsi turėtų įtaisytą magnetinę adatą, nurodančią 
šią kryptį. <...> Šio šimtmečio patirties – turiu 
galvoj pirmiausia tarpukario periodą – pakanka, 
kad įsitikintum, jog lenkų kultūra menkėja, kai 
tik joje įsigali dešinysis mąstymas. Kas mano, 
kad žengdamas dešinėn remia Tautą iš didžiosios 
T, tas renkasi kelią, vedantį į jos paralyžių. <...> 
Nereikia nė priminti, kad prieškarinė Bažnyčios 
ir endecijos1 sąjunga stūmė nuo savęs kūrybin-
gus ir ieškančius žmones ir nulėmė padalijimą: 
vienoje pusėje literatūros ir meno pasaulis, arba 
vadinamieji intelektualai, kitoje – priebažnytis ir 
nacionalistinis šurmulys.

Vilties kiekvienas turi ieškoti sau pats. Nėra jokio 
visuotinio recepto.

Iš kur tas mano nuolankumas? Ogi štai iš kur: 
sėdu dėlioti ženkliukus ant popieriaus, tikėdama-
sis, kad ką nors pranešiu, moku šitaip leisti dienų 
dienas, o kai dedu tašką, matau, kad nepranešiau 
nieko.

1  Sutrumpinimas: Narodowa Demokracja (Liaudies De-
mokratija) – vert. past.

Tai, kad budizmas neturi asmeninio dievo sąvokos, 
man atrodo itin patraukliai. Vadinasi, galima laiky-
tis mokslinės pasaulėžiūros ir kartu būti budistu.

Tarp XX a. valstybės vyrų, monarchų, vadų nėra 
nė vieno asmens, kuris atitiktų mūsų karališkosios 
didybės vaizdinį, išskyrus Karolį Wojtyłą. Tik Jis 
galėtų iš tikrųjų vaidinti Shakespeare’o karalius.

Dienoraštis: toji mūsų gyvenimo dalis, kurią 
galėtume papasakoti neraudonuodami.

Tad ką gi Vakarai gali mums pasiūlyti? Laisvė 
nuo ko nors tai daug, bet tai per mažai, tai daug 
mažiau nei laisvė kam nors.

Nesuprantu savo gyvenimo (o kas supranta?). Nei 
savo knygų, ir nevaidinsiu, kad suprantu.

Dievo įsikūnijimą žmoguje galima pavaizduoti tik 
simbolių ir mitų kalba.

... manau, kad dar būdamas Vilniaus mokyklos 
moksleivis ir simpatizuodamas „krajovcams“ žino-
jau, jog tėvynė labiausiai yra ir būtinybė, ir mūsų 
vaizduotės kūrinys.

... padariau svarbų atradimą: tas pat, pasakyta ne-
tinkamais žodžiais, anaiptol nėra tas pat, ir geriau 
nutylėti nei klastoti.

... Hegelio nesuprantu, nors netiesiogiai patyriau 
jo įtaką net labiau nei dauguma mano amžininkų. 
<...> Niekas manęs, beje, neverčia „užimti pozici-
ją“ Hegelio atžvilgiu, nes nesu filosofas ir nuolat 
tai primygtinai pabrėžiu. <...> ...nesu filosofas, esu 
poetas ir idėjų istorikas...
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Sudaryti sakinį – nepaprastai sunkus darbas, tad jeigu 
kas nors tai atliko už mus, kodėl gi nepasinaudojus...

Katekizmas vis labiau liesėja, darosi prėskas – kitaip tai 
apibrėžiama kaip teologinės kalbos erozija.

... siurrealizmas jungia du devynioliktame amžiuje atsi-
radusius kultus – froidizmą ir marksizmą.

... jeigu kas nors pajėgia būti ateistu, privalo juo būti.

Yra įvairių laisvės apibrėžimų. Vienas jų teigia, kad lais-
vė yra galimybė gerti degtinę be jokių apribojimų.

Ryšys su jėgomis, kurios egzistuoja, bet kurių neįmano-
ma įvardyti, reikalauja simbolinių gestų.

Mėšlungiškas patriotizmas dažnai būna vidinės išdavstės 
reakcija.

Dalyvavimas apeigose kartu su beždžionėmis žemino 
mane. Religija yra šventas dalykas – kaip gali būti, kad 
jų Dievas kartu yra ir mano Dievas? <...> Prisiekiau sau, 
kad niekad nesudarysiu sąjungos su lenkų katalikybe 
(šio termino vartoti nebūtina), kitaip tariant, nesileisiu 
įveikiamas beždžionių.

Įskundinėjimas buvo ir yra žinomas įvairiose 
civilizacijose. Tačiau niekad nebuvo aukš-
tinamas kaip dorybė. Naujojo tikėjimo 
civilizacijoje jis yra rekomenduojamas kaip 
pamatinė gero piliečio dorybė.

Suvulgarintas žinojimas išsiskiria tuo, kad 
suteikia jausmą, jog viskas yra suprantama ir 
paaiškinama.

Taigi atmink – sunkiu svajonių metu turi 
būti ambasadoriumi.

Mano ištikima kalba, tau tarnavau.

Mėgau tavo aksominį joni, Analena, ilgas 
keliones tavo kojų deltoj.

Vienas vienintelis ir tik viena reiškiantis 
žodis, kuris, skambėdamas nuo dangaus iki 
pragaro, grąžino prarastą darną, žodis, kurio 
nėra, o šis triukšmas lyg miško ar jūros – tai 
tik plepalai ir raudos.

Žinoti ir nekalbėti: šitaip pamirštama. Tai, 
kas išsakyta, stiprėja. Tai, kas neišsakyta, 
krypsta į nebūtį.

Linksmas duobkasio gyvenimas – sistemas, 
mokyklas, tikėjimus kasa.

Jeigu Dievo nėra, ne viskas leistina žmogui. 
Jis yra savo brolio sargas, ir nevalia jam savo 
brolio liūdinti, pasakojant, kad Dievo nėra.

Kas yra poezija, kuri nesaugo tautų ir žmo-
nių? Tarnybinio melo rinktinė; girtuoklių, 
kuriems netrukus bus perpjautos gerklės, 
dainelė; mergaičių svetainės skaitalas.

Iš lenkų kalbos vertė Andrius Konickis
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Pasaulį žavi taisyklingi, simetriški prancūzų 
sodai, Didžiosios Britanijos gyventojai didžiuoja-
si idiliškais angliškaisiais sodeliais su tvenkinėliais 
bei vienu kitu griuvėsiu, vokiečiai prižiūri sodo 
nykštukus, o lietuviai galėtų puoselėti Czesławo 
Miłoszo aprašytus Isos slėnius savo kiemuose bei 
kaimuose. Tik atsargiai – puoselėti Isos slėnį yra 
gana pavojingas užsiėmimas. Nors pavojingas, bet 
kiekvienam drąsuoliui bus atlyginta. 

Taip, slėnyje bijoti tikrai yra ko. Kipšiukai su 
frakais ir batais aukšta pakulne (jie mat gėdisi ka-
nopų) tik ir tyko sugundyti, o kur dar demonų 
pilni Isos pakrantės krūmynai ir dvasios, tykančios 
mirusiųjų paskutiniam patale – prie gyvenimo ir 
mirties ribos. Blogis ypač mėgsta ribas, tai, matyt, 
jam palanki terpė veisti piktumus ir nesutarimus. 
Isos krantas, riba tarp fiziškai ir dvasiškai valančio 
vandens ir žemiškų naštų. Pamiškė, kur susikerta 
kaimas ir mistiška miško erdvė. Ribos atskiria tai, 
kas buvo, yra ir bus. Riba tarp to, kas esu, ir to, kas 
galėčiau, kas turėčiau būti. Tarp lenkų ir lietuvių, 
gyvenančių visai greta ir neišvengiančių kivirčų. 
O kur dar fronto linijos, valstybių sienos, įvairūs 
teisiniai modernios visuomenės įstatymai bei ap-
ribojimai, juodomis raidėmis storose knygose vi-
liojantys būti sulaužomi. O kur dar centrai ir peri-
ferijos. Paribys yra labai rimta vieta, sako Gintaras 
Beresnevičius, periferija – tai riba, atvira fiziniam 
demoniškų būtybių – laumių, vilktakių, slogučių 
ir t. t. – pasirodymui. Tačiau kartu tai mistiška vie-
ta pasirodyti ir dieviškoms jėgoms. Ribos pulsuoja 
milžiniškomis energetinėmis iškrovomis. Taigi,  ties 
kiekviena riba tyko kipšiuko gundymai ir nežinia: 
kuriuo keliu – gėrio ar blogio – keliautojas pasuks 

Marija Antanavičiūtė

Apie sielograužas ir sielažoles
Czesławo Miłoszo romano Isos slėnis motyvais

Y formos kryžkelėje, kur būtina pasirinkti vieną iš 
dviejų kelių, nes kelias atgal užtvertas. 

Iš Isos slėnio puslapių iškrenta suolelis ir ant jo 
susėda visi herojai ir keliautojai, jau priėję ar dar tik 
prieisiantys savąją ribą, jau pasirinkę ar dar tik pa-
sirinksiantys savąjį kelią kryžkelėje: Tomas, Balta-
zaras, močiutė Dilbinova ir kiti „slėniečiai“. Rymo 
trobos priesieny rankomis galvas parėmę, kiek sak-
ralia (meditacine reikšme prilygstančia lotoso sė-
dėsenai) rūpintojėlio poza, klauso vandens bėgsmo 
ir klykaujančių ančių – nebėr kam jas šaudyt. Tyli 
nedrįsdami trikdyti bebalsės slėnio harmonijos, 
tik močiutė Dilbinova retkarčiais atsidūsta: „Oje, 
oje...“ Kiekvienas su sava sielos liga. Baltazaro ne-
išgydys nei burtininkai, nei rabinai, nei sėkmė ar 
turtas, net kibiras degtinės neužgesina tokios ligos. 
Darbas kiek apmalšina, leidžia pasimiršti, bet il-
gainiui jis vėl randa save su byrančiu tabaku tarp 
pirštu ir alkiu – kažkur, kažko, gyvenimo! Gyvybės! 
Dainuoti! Veržiasi Baltazaro akys lyg stirnos išvysti 
didelius miestus, gyventi! Gyventi! Sėdi ir močiutė 
Dilbinova, apverkia savo Rygos salonuose nužudy-
tą jaunystės meilę, nemylimą vyrą, aprauda savo 
gėdą ir skęsta graužatyje – kam apskritai gyveno 
ir gimdė vaikus? Kodėl būtent šis kelias jai skirtas? 
Ak, kaip jai sunku buvo susitaikyti su tuo siaubin-
gai sutvarkytu pasauliu, kuriame gyveno velionis 
jos vyras Artūras, taip ir likęs nepažintas, svetimas! 
Kiek atšlijęs nuo močiutės žemę kojos nykščiu 
rausia ir pagrindinis veikėjas Tomas, praradęs savo 
išrinktųjų valstybę ir ką tik atradęs klausimą: „Kas 
aš?“ Tik atradęs, o jau prislėgtas kaltės (tai vis ta 
voveraitė, nemokėjusi mirti). Prie jų prisideda ir 
Romualdas, žiūri į savo žiedą su herbu ir sunkiai 
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atsidūsta vis galvodamas ne tiek apie Eleną Jukne-
vičienę, kiek apie savo nevisavertiškumą, nemato-
mą ribą tarp jo ir tų ponų. O kur dar Magdalena, 
neišgyvenusi nudžiūvusios meilės, gėdos ir baimės 
prarasti jaunumą; sėdi ir Domcius, pritvinkęs pyk-
čio, pavargęs nuo nuolatinio žeminimo, įtikėjęs, 
„jog visas šitas pasaulis laikosi ant kažkokių mela-
gysčių“.  Sėdi visi ir dūsauja nukreipę akis į upę. 

Gal ne kiekvienas iš mūsų yra Hamletas, bet 
bene kiekviename glūdi bent dalelė Baltazaro, tipiš-
ko bei tragiško Isos slėnio gyventojo: veik visi turi 
savus ratus, kuriuose sukasi ir sukasi vis negalėdami 
eiti tiesiai, nematomas sienas, kurias vis daužome 
kumščiu, negalėdami pramušti, ir kiekvienam atei-
na akimirka, kada norisi užsilipti ant kelmo ir rėkti: 
„Per maža! Gyventi – per maža!“ Tai vis ta paslap-
tinga liga, „kuri kamuoja daugelį iš mūsų, gimusių 
Isos pakrantėse“. Ir visa tai dėl to, kad, kaip kartą 
netyčiom prasitarė Masiulis, „žmogus – tai tarsi 
avis, virš kurios Viešpats Dievas sutvėrė antrąją avį, 
iš oro, ir tikroji avis nieku gyvu nebenori būti pačia 
savimi, o tiktai ta antrąja“. Bet yra vienas esminis 
dalykas, kuris varo Isos slėnio vandenis ir kurio ne-
turėjo Baltazaras, nesiliovęs protestuoti „prieš dėsnį, 
taisyklę, jog niekas negali likti vienas pats, jog esa-
me prirakinti grandinėmis“, vienas dalykas, kurio 
neturėjo ir Magdalena, todėl sielos ligos juos ir pra-
žudė, vienas dalykas, dėl ko visi Isos slėnio dūsauto-
jai anksčiau ar vėliau pasuka teisingu keliu, nuveja 
demonus ir užvertę galvas į dangų juokiasi. Tai Spes, 
viltis, paskutinė deivė; Elpis, vienintelis susigūžęs 
daimonas, likęs Pandoros skrynios dugne. „Jėzau! – 
šaukia senelė Dilbinova, – pa-gel-bėk!“ Pagelbėk 
pasirinkti teisingai, pagelbėk įveikti ribą, baimę, 
savigraužą, nostalgiją, kaltę. Kiekvienas herojus 
sėdi ant suoliuko, tuo pat metu stovėdami kiekvie-
nas ant savos ribos. Bet ant lyno ilgai neišstovėsi ir 
anksčiau ar vėliau turėsi krist į kurią nors pusę. Visi 
krenta ir visi viliasi – ne į bedugnę, viliasi kada nors 
pasiekti tvirtą žemę. Toks ir dėsnis – net krisdami, 
net priimdami sunkiausią sprendimą, svirdami nuo 

lyno, mes nesam vieni – viltis mus suriša su ta avim 
iš oro, kuria taip stengiamės būti, viltis mus priarti-
na prie jaunystės mylimųjų (įtikim vėl sutiksiantys 
juos Anapus), viltis kritinę akimirką pažadina drą-
są, garbę bei gyvenimo troškimą. Kieme kvaksin-
čios antys gal ir nesupranta, kad  rojus – ežeras – yra 
visai šalia. „Vargšai žmonės. Visai kaip tos antys“, – 
kyla raidės iš knygos lapų, bet šiuos žodžius reikia 
išardyti, nes žmogus, kitaip nei antis, žino, kad 
jokio ežero – jokio rojaus – šioje žemėje nėra, bet 
visada yra viltis, kuri stumia: rojus yra pažadėtas, 
vadinasi, jis bus. Blogio jėga yra svetima žmogui, 
juk ir Baltazarą svetima jėga vis gindavo atgal („Bū-
tent: svetima.“). Tuo tarpu viltis kyla iš pat žmogaus 
pašaknų, ji yra vidujė, prigimtinė ir neatskiriama. 
Isos slėnis – tai kažkur toli likęs pasaulis, kur gėris 
ir blogis tebėra ryškiai atsieti, kur Dievas ir pelkių 
kipšai aktyviai kovoja dėl žmogaus, tai kiek drovus 
ir magiškas pasaulis, kurį karo baisumų nuogirdos 
pasiekia tik tolimais aidais. Visi kipšai jau pabėgo iš 
to pasaulio ir laisvai klajoja viliodami sielas. Viskas, 
kas mums iš jo liko, – viltis.

Rašydami apie Isos slėnį, daugelis akcentuoja 
autobiografinius Czesławo Miłoszo elementus, vai-
kystės šviesą ir lietuvišką kraštovaizdį. Pasak paties 
autoriaus, ši knyga – tai teologinis traktatas. Bū-
tent – kūrinys apie tikėjimą, tiksliau – apie viltį, 
ypač aktualią po Antrojo pasaulinio karo nežmo-
niškumų; rašymas, pasak paties autoriaus, buvęs sa-
votiška autoterapijos procedūra, atliko ir vilties re-
abilitavimo vaidmenį; viltis, kad voveraitei daugiau 
niekada nereikės letenėlėmis graibstyti kailiuko 
apie krauju srūvančią krūtinę, viltis, kad medžioklis 
turi gailestingumo palikti gyvą po lapu iš baimės 
tirtančią antį. Tokia viltis meškerykočiu sužvejos ir 
išgriebs visus kankinamus sielograužos, dvasios žaiz-
dų bei baimių. Tokį Isos slėnį, nuplaunantį purvi-
nus, žaizdotus delnus, išlaisvinančius nuo sopulių, 
reikia puoselėti lietuviškuose darželiuose šalia rūtų, 
tokį Isos slėnį – nors pilną gundymų, bet įkvepiantį 
viltį, amžiną sielažolę, vaistą nuo visų ligų. 
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Vartosena

Emigracija, su kuria susitaikoma kaip su liki-
mu, taip pat kaip susitaikoma su nepagydoma liga, 
turėtų mums padėti atsikratyti iliuzijų. 

Paradigma

Jis žinojo savo užduotį, ir žmonės laukė jo žo-
džių, bet jam buvo uždrausta kalbėti. Ten, kur jis 
gyvena dabar, kalbėti galima kuo laisviausiai, tačiau 
niekas nebesiklauso; dar daugiau – jis pamiršo, ką 
norėjo pasakyti. 

Apie tai, kas parašyta anksčiau

Cenzūra gali būti pakanti įvairiems avangar-
diniams eksperimentams, kol jie teikia peno ra-
šytojams ir verčia literatūrą nekalta pramoga labai 
siauram elito rateliui. Vos tik rašytojas tampa dė-
mesingesnis tikrovei, cenzūra ima veikti. Jeigu po 
išvarymo ar asmeninio apsisprendimo rašytojas 
atsiduria egzilyje, jis išlieja susikaupusį pyktį pasta-
bomis ir refleksijomis, laikydamas tai savo pareiga 
ir misija. Tačiau tai, kas tėvynėje buvo vertinama 
taip rimtai, užsienyje niekam nerūpi arba sukelia 
susidomėjimą dėl atsitiktinių priežasčių. Taigi ra-
šytojas pastebi, jog nebegali kreiptis į tuos, kuriems 
rūpi, o tik į tuos, kuriems nerūpi. Ilgainiui jis pats 
pripranta prie visuomenės, kurioje gyvena, o turi-
mos žinios apie kasdienį gyvenimą tėvynėje iš re-
alių virsta teorinėmis. Jeigu jis toliau kalbėtų apie 
tas pačias problemas, jo kūriniai prarastų įgytos pa-
tirties autentiškumą. Taip jis susiduria su dilema: 
pasmerkti save stagnacijai arba visiškai pasikeisti.

Czesław Miłosz 

Mintys apie egzilį

Nauji veidai

Nauji veidai, naujas mąstymas, nauja distanci-
ja – natūralu, kad egzilio rašytojui viso to reikia, 
bet tai, ar jam pavyks išaugti iš savo senojo „aš“, 
priklauso nuo vidinių resursų, apie kuriuos jis 
anksčiau mažai nutuokė. 

Viena jam siūloma galimybė – pakeisti kalbą. 
Tai padaryti galima dvejopai: arba tiesiogine pras-
me, imant rašyti naująja kalba, arba savo gimtąją 
kalbą pritaikyti taip, kad rašytojo kūriniai taptų 
suprantami ir priimtini naujai auditorijai. Tačiau 
tokiu atveju jis nustoja buvęs emigrantu. 

Kitas, nepalyginti sunkesnis pasirinkimas – iš-
saugoti savo postuluojamą ar įsivaizduojamą buvimą 
tėvynėje. Įsivaizduojamą, nes rašytojas turi suvokti 
savo tėvynės istoriją bei literatūrą kaip vientisą laike 
ištįsusį organizmą, ir savo kūriniams priskirti kintan-
čią funkciją, judančią iš praeities į ateitį. Tai reiškia 
nuolatinę pastangą iš naujo įvertinti tradiciją ieškant 
joje gyvybinių ištakų, o dar ir kritinę dabarties ref-
leksiją. Tam tikri literatūriniai žanrai (sakykim, rea-
listinis romanas) ir tam tikri stiliai pagal apibrėžimą 
negali būti praktikuojami egzilyje. Kita vertus, buvi-
mas egzilyje, atveriantis rašytojui naujų perspektyvų, 
yra palankus kitiems žanrams ir stiliams, ypač tiems, 
kurie susiję su simboliniu realybės perkėlimu. 

Neviltis 

Analizuodami neviltį – neišvengiamą pirmo-
jo emigracijos etapo jausmą – pamatytume, jog ji 
dažniau kyla dėl asmeninių trūkumų nei dėl išori-
nių aplinkybių. Yra trys pagrindinės nevilties prie-
žastys: pripažinimo praradimas, nesėkmės baimė ir 
moralinė kančia. 
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Rašytojas įgyja pripažinimą per sudėtingą abi-
pusį ryšį su savo skaitytojais, nesvarbu, ar jis krei-
piasi į plačiąją auditoriją, ar tik į siaurą gerbėjų 
ratą. Jo asmeninis įvaizdis kuriamas akyse tų, kurie 
reaguoja į jo kūrinius. Vos tik jis emigruoja, susi-
kurtas įvaizdis staiga subliūkšta, ir rašytojas tampa 
anoniminės masės nariu. Jis nebeegzistuoja netgi 
kaip asmenybė, kurios dorybės ir ydos buvo žino-
mos jo draugams. Niekas nežino, kas jis toks, ir jei-
gu jis perskaito apie save spaudoje, pamato, jog su 
juo susijusi informacija yra absurdiškai iškraipyta. 
Tokiu atveju jo pažeminimas yra proporcingas jo 
puikybei, ir ši bausmė tikriausiai yra pelnyta. 

Egzilio rašytojas tikrai turi pagrindo bijoti ne-
sėkmės, nes tik nedaugelis yra tokie atkaklūs, kad 
pasipriešintų naikinančiam vienatvės poveikiui. Iki 
šiol jis priklausė rašytojų bendruomenei, įsiparei-
gojusiai tam tikram ritualui, kurios nariai vienas 
kitą liaupsindavo ir peikdavo. Dabar nebeliko nei 
bendruomenės, nei ritualo, nei mielų ambicijas 
tenkinančių žaidimų. Jis kenčia, nes prarado ko-
lektyvinius įpročius, o tai reiškia, kad jis taip nie-
kada ir neišmoko būti savarankiškas. Jis gali išlošti, 
bet tik prieš tai pripažinęs pralaimėjimą. 

Emigracija yra moraliniu požiūriu pavojinga, 
nes panaikina žmogaus solidarumą su bendrija, 
t. y. ji atskiria asmenį, kuris nebegali dalintis palik-
tų bendražygių patirtimi. Moralinė kančia atspindi 
jo prisirišimą prie savo herojinio įvaizdžio, ir ga-
liausiai jis turi prieiti skausmingą išvadą, jog daryti 
etiškai pateisinamus dalykus ir išsaugoti nesuterštą 
įvaizdį yra beveik neįmanoma. 

Aklimatizacija

Po daugybės metų egzilyje žmogus pamėgina 
įsivaizduoti, ką reiškia negyventi egzilyje. 

Erdvė

Vaizduotė, visados erdvinė, nurodo į šiaurę, 
pietus, rytus ir vakarus nuo kažkokios centrinės, 
privilegijuotos vietos – dažniausiai tai yra vaikys-

tės kaimas arba gimtasis kraštas. Tol, kol rašytojas 
gyvena savo šalyje, privilegijuota vieta, išcentriškai 
besiplėsdama, daugiau ar mažiau imama tapatinti 
su tėvyne kaip visuma. Emigracija perkelia tą cen-
trą ar veikiau sukuria du centrus. Vaizduotė visą 
aplinką susieja su „kažkur ten“ – mano atveju, kaž-
kur Europos žemyne. Ji netgi toliau geba nustatyti 
keturias pagrindines puses, lyg aš ten vis dar stovė-
čiau. Tuo pat metu šiaurė, pietūs, rytai ir vakarai 
sąlygojami vietos, kurioje rašau šiuos žodžius. 

Vaizduotė, linkstanti į tolimą vaikystės kraštą, 
būdinga ilgesio literatūrai (erdvinis atstumas dažnai 
tarnauja kaip kaukė prustiškajam atstumui laike). 
Tačiau ilgesio literatūra tėra vienas (nors ir įpras-
tas) būdų kovoti su susvetimėjimu. Naujasis taškas, 
orientuojantis erdvės santykį su žmogumi, negali 
būti panaikintas, tai yra žmogus negali atsiplėšti 
nuo fi zinio savo būvio konkrečiame Žemės taške. 
Štai kodėl gimsta keistas fenomenas: du centrai ir 
dvi apie juos besiklostančios erdvės įsiterpia viena į 
kitą arba – o tai yra laiminga baigtis – susilieja. 

Šešėliai ant sienos

Sakoma, jog mūsų planeta lėtai, bet nenumal-
domai žengia į unifi kacijos erą, kurią lemia laimėji-
mai technologijų, higienos bei raštingumo srityse. 
Bet lygiai taip pat galima būtų pagrįsti priešingą 
nuomonę, ir tik egzilyje jos pagrįstumas gali būti 
suvoktas iki galo. Rašytojas, gyvenantis užsieny-

Kamilė Čelutkaitė. Miesto dykumoj
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je, atsineša išsamias geografi nes žinias apie vietą, 
iš kurios jis atvyksta – jos istoriją, ekonominę bei 
politinę padėtį ir kt. Jis yra jautrus bet kokiai in-
formacijai apie tai, ką taip gerai žino, nesvarbu, iš 
kur ji ateina – knygų, laikraščių ar televizijos. Tai 
leidžia jam stebėti, kaip žmonių santykiuose veriasi 
naujos takoskyros. Prieš šimtą metų paprasti žmo-
nės, nesusipažinę su atokesniais planetos kraštais, 
tyliai perkeldavo juos į legendų ar bent jau egzoti-
kos sritį. Šiandien jie jaučia, jog jiems yra suteiktos 
priemonės tuo pat metu apimti visas Žemės vietas 
ir įvykius. Tačiau susidūrus su autentiška atvykėlio 
patirtimi, naujienos ir pranešimai apie jo gimtąjį 
kraštą pasirodo esantys visiškai klaidingi. Padau-
ginta panašių pranešimo ir fakto neatitikimų suma 
pasiekia astronomines proporcijas. Platono olos 
analogija, iki šiol aptarinėta tik fi losofi jos audito-
rijose, šiame kontekste įgyja praktiškesnę reikšmę. 
Kaip pamename, oloje surakinti kaliniai negali pa-
judinti galvų ir mato tik prieš juos esančią sieną. 
Šešėliai krinta ant tos sienos, ir kaliniams atrodo, 
jog anie yra tikrovė. Atvykėlis svarsto, ar galėtų įti-
kinti vietinius laikraščio skaitytojus arba televizijos 
žiūrovus, jog jie klysta, bet prieina išvadą, kad nei 
galėtų, nei turėtų mėginti. Jei apgaulė kiltų vien 
iš nežinojimo ar politinio šališkumo, moderniųjų 
olos gyventojų padėtis teiktų bent šiokios tokios 
vilties. O kas, jeigu – ir šios hipotezės neturėtume 
iš anksto atmesti – apgaulė slypi pačioje žiniasklai-
dos, t. y. tarpininkavimo, prigimtyje?

Savianalizė

Tai yra apmatai kalbos, kurią egzilio rašytojas 
galėtų pasakyti sau pačiam. „Ar esi tikras, jog tavo 
čionykščiams kolegoms, gyvenantiems jiems nuo 
mažumės pažįstamame pasaulyje, sekasi geriau 
negu tau? Tiesa, jie rašo gimtąja kalba. Bet ar me-
nas ir literatūra atitinka tai, ką apie juodu išmoko-
me mokykloje ir universitete? Ar negali būti taip, 
jog jie taip pakito pastaraisiais dešimtmečiais, kad 
šios sąvokos dabar tėra ne daugiau nei tušti kevalai? 
Ar tai netapo užsiėmimu vienatvėje, lyg signalas, 

siunčiamas atimti paveldėjimo teisę? Keliems iš šių 
žmonių atlyginta meile ir pagarba jų tėvynėse – vie-
nintele meile ir pagarba, kurių išties verta siekti? Jie 
kalba ta pačia kalba kaip ir jų auditorija, bet ar jie 
įžvelgia bent nedidelį supratimo blyksnį klausytojų 
veiduose? Ar bendra kalba nėra tik iliuzija ten, kur 
nesuskaičiuojama galybė individualių kalbų užpildo 
erdvę kaip triukšminga kakofonija? Ar tavo kolegų 
klausosi ir jų kūrinius skaito plačioji visuomenė, ar 
jie skaito tik vienas kitą? Ar gali būti tikras dėl to, 
kad jie iš viso skaito vienas kitą? Tad visai įmanoma, 
jog tau sekasi geriau: tavo egzilis yra pateisinamas. 

Tu visad tikėjai, jog tikrasis rašymo tikslas yra 
paveikti viso pasaulio žmones ir pakeisti jų gyve-
nimus. Bet kas, jei šis tikslas yra nepasiekiamas? 
Ar dėl to jis tampa nepagrįstas? Juk tiki, kad visi 
tavo kolegos širdyse liko ištikimi šiai – taip, vaikiš-
kai – svajonei. Ir vis dėlto, nejaugi nepastebėjai jų 
pralaimėjimo? 

Bet jeigu tu negali išgelbėti pasaulio, kam jau-
dintis dėl to, ar tavo auditorija didelė, ar maža?

Kalba 

Rašytojas, gyvenantis kitą nei jo paties kalbą 
vartojančių žmonių apsuptyje, po kiek laiko atran-
da, kad gimtąją kalba jis jaučia naujaip. Netiesa, 
jog ilgas gyvenimas užsienyje lemia stiliaus nunyki-
mą, net jei ir pasigendama gaivinančios kasdienės 
kalbos įtakos. Tikroji tiesa ta, jog atrandami nauji 
gimtosios kalbos aspektai ir tonacijos, mat jos iš-
ryškėja naujos aplinkos ir svetimos kalbos fone. 
Šitaip susiaurėjimas vienose srityse (gatvės kalba, 
žargonas) kompensuojamas praturtėjimu kitose 
(žodyno grynumas, ritminis ekspresyvumas, sin-
taksinė pusiausvyra). Dviejų kalbų konkurencija 
nėra griežtai būdinga egzilio literatūrai. Kai ku-
riose Europos valstybėse kelis šimtmečius literatai 
kalbėjo dviem kalbomis – jų gimtąją modifi kavo 
lotynų kalba, ir atvirkščiai. 

Versta iš: Books Abroad, Vol 50., No. 2., 1976. 

Iš anglų kalbos vertė Simas Čelutka
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Daugelis sutiktų, kad Czesławas Miłoszas buvo 
ne tik genialus poetas, eseistas, literatūros istorikas, 
vertėjas, bet ir įžvalgus politinis mąstytojas.  Savo 
politinius svarstymus Miłoszas pirmiausia kreipė 
gimtųjų vietų problematikos link. Tuo metu ir Lie-
tuva, ir Lenkija, šalys, su kuriomis Miłoszas jautė 
stipriausią ryšį, turėjo spręsti du klausimus. Pirma, 
kaip rasti vienoje valstybėje gyvenančių etninių 
mažumų taikaus sugyvenimo kompromisą? Nė 
viena iš valstybių nei iki nepriklausomybės atgavi-
mo, nei po to nesugebėjo rasti tinkamo atsakymo 
ir kiekviena etninė grupė norėjo savo gyvenamąją 
vietą priskirti savo Tėvynei, su kuria jie identifika-
vosi per kalbą. Iš to kilo antra bėda: kaip sutaikyti 
Lietuvos ir Lenkijos valstybes. Tais laikais nemažai 
intelektualų ieškojo ir siūlė įvairias išeitis iš šios si-
tuacijos, bet tuometiniai valdžios žmonės pasirin-
ko patį trumparegiškiausią ir nieko neišsprendusį 
konfrontacijos kelią. Šiandien šie klausimai vėl 
tapo aktualūs dėl neprofesionalios Lietuvos ir įžū-
lios Lenkijos politikos, kuri atgaivino senas fobijas 
ir lietuvių ir lenkų nepasitikėjimą vieni kitais. Kita 
vertus, niekas mums netrukdo pasinaudoti idėjo-
mis tų mąstytojų, kurie pasiūlė taikią išeitį. Vienas 
jų yra Czeławas Miłoszas. Ir politikai, ir meninin-
kai vienareikšmiai pripažįsta, kad Czeławas Miłos-
zas savo kūryba tiesė tiltus tarp tautų. Šiandien 
poreikis atstatyti kadaise tvirtą tiltą tarp lenkų ir 
lietuvių kultūrų, jei mes nenorime vėl nugrimzti į 
visa griaunančią konfrontaciją, yra akivaizdus. 

Cz. Miłoszas gimė Lietuvoje, Šeteniuose, ir 
turėjo lietuviškų šaknų, bet priklausė lenkų kultū-
rai. Jis itin jautriai reagavo į Lietuvos ir Lenkijos 
konfrontaciją, nes dėl jos nepavyko išvengti kur 

Marijuš Antonovič

Miłoszo tiltas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos

kas didesnės Antrojo pasaulinio karo katastrofos, o 
tai dar labiau sustiprino ryžtą užkirsti kelią lietuvių 
ir lenkų priešiškumui ateityje. Taigi, kokiomis idė-
jomis, pasak Czesławo Miłoszo, turėtų remtis tiltas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos?

Pirminė idėja būtų Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės tradicijos puoselėjimas. Pats Miłoszas 
save vadino „paskutiniuoju LDK piliečiu“. LDK 
tapatybėje politinė priklausomybė tam tikrai vals-
tybei remiasi ne kalba, o teritorija. Dėl to visos 
etninės grupės privalo būti lygiateisės ir turėti vie-
nodas sąlygas savo kultūrai puoselėti, bet jas sieja 
lojalumas vienai valstybei. Iš esmės, tai yra buvusios 
LDK žemėse gyvenančių tautų federacijos idėja. 
Istoriškai Miłoszas Lietuvą matė kaip daugiatautę 
valstybę, kurioje tolerantiškai kartu gyvena ir dirba 
skirtingos etninės grupės: lietuviai, lenkai, rusai, 
rusėnai, totoriai, žydai. Taip pat ir skirtingų tikė-
jimų: katalikų, protestantų, stačiatikių ortodoksų, 
unitų, sentikių, judaizmo, musulmonų, atstovai. 
Šią tradiciją XX amžiuje gaivino Vilniaus krajov-
cai, o Cz. Miłoszas teigė, kad Lietuvos ir Lenkijos 
susitaikymą laiduoja būtent ši politinė linija. Taigi, 
šiandien mes privalome suvokti, kad visos Lietuvos 
etninės ir religinės mažumos yra Lietuvos dalis, tad 
jos turi išlaikyti savo kultūrinę autonomiją ir visa-
pusiškai įsitraukti į viešąjį Lietuvos gyvenimą.

Antrasis dėmuo yra priešinimasis bet kokiam 
nacionalizmui. Cz. Miłoszas nepritarė tuo metu 
ir Lenkijoje, ir Lietuvoje skatinamam etnolingvis-
tiniam mąstymui. Jis reiškėsi etninių mažumos 
atstovų persekiojimu, jų kultūrinės saviraiškos ri-
bojimu, valstybės prilyginimu titulinei etninei gru-
pei, o XX a. 4-ą dešimtmetį Lenkijoje netgi pradėta 
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kalbėti apie mistinę „tautinę revoliuciją“, kuri šalį 
prikeltų naujam gyvenimui. Nacionalizmas remia-
si vienos etninės grupės interesų suabsoliutinimu, 
kuris gali baigtis žvėriškų darbų pateisinimu, bet 
tikėjimas žmogiškumu skatino Miłoszą priešintis 
šioms idėjoms. Kartais nacionalizmas virsdavo tau-
tiniu mesianizmu. Lenkijoje tarpukariu buvo gan 
populiarus Lenkijos, kaip Europos tautų Kristaus, 
kuris turi atpirkti visas Europos kaltes ir suvienyti 
Rytų Europą po Lenkijos vėliava, mitas. Lietuvoje 
buvo paplitęs kitas mitas, esą Lietuva yra Europos 
dvasingumo centras, nuo kurio prasidės Europos 
dvasinis atgimimas. Deja, gan dažnai šias legendas 
palaikė ir Lenkijos bei Lietuvos Katalikų Bažnyčia. 
Su šiomis idėjomis Miłoszas itin atkakliai kovojo, 
nes lietuvių mesianizmas yra absurdiškai kvailas ir 
veda į tarptautinę izoliaciją, o lenkų mesianizmas 
taip pat yra labai pavojingas (galbūt dėl to jam 
skyrė daugiausia dėmesio). Žvelgdami šiandien iš 
Miłoszo humanistinės perspektyvos, mes visų pir-
ma privalome klausti, kaip mūsų valstybėje jaučiasi 
žmogus. Reikia atminti, kad už etninių skirtumų 
slepiasi kur kas svarbesnės bendražmogiškos ver-
tybės. Ir lenkas, ir lietuvis pirmiausia yra žmogus, 
kuris nusipelno pagarbos ir žmogiško supratimo. 
Ir abu gali taikiai sugyventi vienoje valstybėje, nes 
jų interesas yra žmogiškumo išsaugojimas ir puose-
lėjimas. Dialoguose su Tomu Venclova Czesławas 
Miłoszas teigė, kad nacionalizmas Rytų Europoje 
turi įprotį sugrįžti, ir tai įvyksta tada, kai visuome-
nėje atsiranda intelektualinis idėjų vakuumas. Šią 
tuštumą nacionalizmas labai greitai užpildo, nes 
jis nėra sudėtingas suprasti ir dažnai remiasi nea-
pykantos kultūra. Todėl mums tenka atsakomybė 
neleisti įsigalėti idėjiniam vakuumui ir niekados 
nesustojant ieškoti idėjų, kurios garantuotų žmo-
giškumo egzistavimą mūsų valstybėse.

Iš šio žmogiško dėmens kyla ir trečioji tilto tarp 
lietuvių lenkų sudėtinė dalis, o tai yra civilizacinis 
lygmuo. Cz. Miłoszas suvokė Lietuvą ir Lenkiją net 
tik kaip Europos civilizacijos dalį, bet ir kaip vieną 
kultūrinį vienetą, nes ir Lietuva, ir Lenkija priklau-
so vienai Abiejų Tautų Respublikos tradicijai. Ir 

tai yra ne dėl to, kad LDK ir Lenkijos bajorai bei 
administracija vartojo lenkų kalbą. Šias valstybes 
istoriškai sieja respublikoniški principai: tikėjimas 
laisve, įstatymo viršenybe, religinių ir etninių gru-
pių lygiateisiškumu ir atsidavimas bendros valsty-
bės reikalams. Šią kultūrinę-civilizacinę dimensiją 
stiprina ir bendrų grėsmių suvokimas, kurį Czesła-
was Miłoszas perėmė iš savo tolimo giminaičio 
Oskaro Milašiaus (pasaulyje geriau žinomu kaip 
Oskar Miłosz). Tarpukario laikais savo politiniuo-
se svarstymuose Milašius teigė, kad Lenkija privalo 
būti suinteresuota Lietuvos valstybingumo stiprėji-
mu ir siekti politinės sąjungos ne tik su ja, bet ir su 
kiekviena Rytų Europos valstybe, nes ir Lietuvai, 
ir Lenkijai, ir visai Rytų Europai grėsė pavojus iš 
Rytų, iš SSRS, ir iš Vakarų dėl revanšistinės Vokie-
tijos užsienio politikos. Istorija parodė, kad Oska-
ras Milašius buvo teisus. Rytų Europos valstybės 
buvo paskendusios tarpusavio ginčuose ir nepasiti-
kėjo viena kita. Tai neleido sukurti Rytų Europos 
aljanso prieš fašistinę Vokietiją ir SSRS, o šios šalys 
naudodamosi „skaldyk ir valdyk“ taktika galiausiai 
pavergė visą Rytų Europą. Galima drąsiai teigti, 
kad ši civilizacinė dimensija yra aktuali ir šiandien. 
Respublikoniškoji Abiejų Tautų Respublikos tradi-
cija gali ne tik vienyti dabartinę Lietuvą ir Lenkiją, 
bet ir tapti pagrindu šių valstybių demokratinių 
santvarkų stiprėjimui ir pilietinės visuomenės su-
tvirtinimui. Lietuvai ir Lenkijai iki šiol kyla grėsmė 
iš Rytų, nes šiandieninė Rusija siekia šias valstybes 
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prieš jų valią paversti savo ekonominės ir politinės 
įtakos zonos dalimi. Čia vertėtų prisiminti ir tai, 
kad vienas esminių Rusijos Imperijos, SSRS ir da-
bartinės Rusijos politikos principų yra Lietuvos ir 
Lenkijos kiršinimas. Kartu reikia pripažinti, kad 
Lietuvai ir Lenkijai pradeda kilti grėsmė ir iš Va-
karų. Jos šaltinis yra Europos Sąjungos krizė ar net 
potencialus subyrėjimas. Kad būtų sušvelninti šio 
galimo scenarijaus padariniai, Lietuvai ir Lenkijai 
reikia jungtis į kur kas gilesnę nei šiandien politinę, 
ekonominę ir karinę sąjungą.

Tačiau politiniam Lietuvos ir Lenkijos suartė-
jimui trukdo tarpusavio nepasitikėjimas, paveldė-
tas iš praeities ir sustiprintas nevienodų istorinių 
įvykių vertinimo. Labai dažnai istoriniai ginčai 
kilo dėl nacionalistinės bendros istorijos interpre-
tacijos ir bandymo pavaizduoti, kad istorija buvo 
kažkurios šalies pusėje. Nemaža dalis lenkų yra 
linkę bendrą Abiejų Tautų Respublikos istoriją pri-
lyginti Lenkijos istorijai ir traktuoti Krėvos sutartį 
arba Liublino uniją kaip Lietuvos inkorporavimą į 
Lenkiją. Be to, ne visi lietuviai pripažįsta Lietuvoje 
esantį žydų, rusėnų, rusų, lenkų ir totorių pavel-
dą kaip savo ir įsivaizduoja Lietuvos istoriją tik iš 
etninės perspektyvos. Kad būtų įveikta ši kliūtis, 
Czesławas Miłoszas siūlo ketvirtą savo tilto tarp 
Lietuvos ir Lenkijos dalį – Tiesos paiešką. Šioje 
vietoje verta pacituoti ištrauką iš Cz. Miłoszo esė 
rinkinio Tėvynės ieškojimas:

„Nežinau, apie ką šiandien mąsto Vilniaus lie-
tuviai, ypač poetai ir prozininkai. Išskyrus pavienes 
išimtis, jie čia yra atvykėliai, todėl negali išvengti 
nekėlę tam tikrų savo klausimų dėl savo tapaty-
bės. Dabar sąmoningai paliesiu be galo drastišką 
reikalą. Sentimentalus patriotizmas juos skatina 
džiaugtis ir triumfuoti atgavus senąją Lietuvos sos-
tinę. Jie ieško lietuviškumo pėdsakų po poloniza-
cijos apnašomis ir didžiuojasi lietuviška architekto 
Gucevičiaus kilme. Bet juk kartu jie žino, kad visa 
tai paviršutiniška, tai tik žodžiai, skirti viešumai, 
ir kad kiekvienas savyje turi įveikti daug sunkes-
nę problemą: kaip visą šį palikimą pripažinti savu, 
kaip įsijungti į ištisinę šio miesto kartų grandinę. 

Tai padaryti galima tik ieškant tiesos, ir ne tik tie-
sos apie datas ir įvykius, bet taip pat tiesos apie at-
skirų čia gyvenusių žmonių jausmus.“1

Būtent Tiesos paieška stengiantis išvengti iš-
ankstinių nuostatų gali padėti atsikratyti tarpusavio 
stereotipų ir deideologizuoti bendrą mūsų istoriją, 
kuri per pastarąjį amžių iš pradžių buvo iškraipoma 
nacionalistinio mąstymo, o po to pritaikoma mark-
sistinio dialektinio materializmo teorijai. Privalome 
suprasti, kad istorija yra skirta savo kilmei ir praei-
čiai suvokti, klaidų analizei ir dabartinių įvykių kon-
tekstams suprasti, o ne faktams tautinei didybei pa-
grįsti rinkti. Kai kas sako, kad dabartis yra istorijos 
nutapytas paveikslas. Bet kaip mes galime grožėtis ir 
studijuoti paveikslą, įžvelgti pagrindinę jo mintį, jei 
patys jį bandome pasisavinti ir savaip pertapyti? Po 
daugelio dešimtmečių mūsų karta yra pirmoji, kuri 
gali be jokių iš išorės primestų ideologinių varžymų 
nagrinėti savo praeitį ir mums tenka atsakomybė 
pradėti šią tradiciją Lietuvoje ir Lenkijoje.

Lietuvos ir Lenkijos susitaikymas nėra lengvas 
procesas. Abi šalys per savo istoriją pridarė nemažai 
skriaudų viena kitai, kartais jos tai daro net ir šian-
dien. Prireiks daug pastangų, kad būtų sumažinta 
emocinė įtampa ir pradėta blaiviai žvelgti į tarpu-
savio santykius. Šioje vietoje ypač didelė atsakomy-
bė tenka Lietuvos lenkams ir Lenkijos lietuviams, 
nes jie turi ir lenkiškumo, ir lietuviškumo, todėl 
sugeba ir privalo atlikti, kaip teigė Cz. Miłoszas, 
Lietuvos ir Lenkijos jungiamojo audinio funkciją. 
Drauge tai yra žmonės, kurie gali padėti etniniams 
Lietuvos lietuviams ir etniniams Lenkijos lenkams 
geriau vienas kitą suprasti ir pripažinti savo klaidas. 
Tačiau pati nepasitikėjimo pradžia, pasak Miłoszo, 
yra pernelyg menkas kaimynų pažinimas. Todėl 
tilto tarp Lietuvos ir Lenkijos statyba turi prasidėti 
nuo elementaraus tarpusavio kalbėjimo, paremto 
bendražmogiškomis vertybėmis ir pasišventimu 
Tiesos paieškai ir, be abejo, nuo mūsų pasiryžimo 
užbaigti į niekur vedančią konfrontaciją.

1Czesław Miłosz. Tėvynės ieškojimas. – Baltos lankos, Vilnius, 
2011, p. 259–260.
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Užkabino mane campuse studentas ir pasakė, 
kad prieš metus klausėsi mano kurso apie Dosto-
jevskį ir kad Demonų skaitymas pakeitė jo gyveni-
mą, „nes tai taip, lyg Dostojevskis aprašinėtų šian-
dieninę Ameriką“. Tai lėmė, kad studentas metė 
biologijos studijas ir pradėjo mokytis socialinių 
mokslų. Po kelių dienų vėl jį pamačiau campuse: 
dalino Amerikos komunistų partijos skrajutes.

Kaip Demonai, romanas, kuriame Dostojevs-
kis beviltiškai bando įspėti Rusiją apie revoliuciją, 
gali ką nors įtikinti dėl revoliucijos naudingumo? 
Jaudinimasis dėl Rusijos likimo, nuo kurio, pasak 
rašytojo, priklausė pasaulio likimas, buvo tikras, 
stipriausias jo rašytinės veiklos stimulas. Vakarų 
Europa, pasak jo, buvo pasmerkta komunizmui, 
logiškai kylančiam iš ateistinių prielaidų, jos savo 
ruožtu logiškai sekė iš mokslo, kuris atsirado vaka-
rietiškos krikščionybės orbitoje, prielaidų. Šiomis 
idėjomis užsikrėtė rusiška inteligentija ir ne iš jos 
Dostojevskis laukė Rusijos išgelbėjimo, bet iš vals-
tiečių masių, ištikimų stačiatikybei. O ką pasakytų 
šiandien, jeigu jam būtų duota savo akimis stebėti 
ir jo blogiausių baimių išsipildymą, ir kažkaip at-
virkštinį išsipildymą, per kurį jo mesianistinis tikė-
jimas stulbina jau tiktai iliuzijų jėga?

Man atrodo, kad galėčiau atkurti to studento 
minčių eigą. Jeigu Demonai taip teisingai aprašo re-
voliucinių grupių veiklą Amerikoje, nors veiksmas 
vyksta Rusijoje prieš šimtą metų, jeigu Dostojevs-
kio perspėjimai pasirodė pranašiški, nes Nečajevo 
grupė, kuria jis pasirėmė kaip pavyzdžiu, pačiu savo 
egzistavimu pranašavo kitokią, rimtesnę revoliucinę 
organizaciją, vadinasi, ir Amerikoje įvykiai susiklos-
tys taip pat. Arba, būnant kairuoliškumo šalininku, 
reikia vertinti anarchistinių kairuoliškų grupių vei-

Czesław Miłosz

Demonai
Vsio v buduščem stoletiji
Iš Dostojevskio užrašų (Neizdanyj Dostojevskij, 1972)

klą kaip kvailystę, panašią į Piotro Verchovenskio 
kvailiojimus, ir iš karto pasikliauti judėjimu, kuris 
turi ateitį, yra organizuotas centralizuotai, hierar-
chiškai, remiasi marksizmu (apie kurį, lažinčiausi, 
tas studentas neturi supratimo, nes vaikiškas ame-
rikiečių naivumas, jeigu kalbame apie kokią nors 
istorijos filosofiją, yra plačiai žinomas).

Kitaip kalbant, studentas patyrė Demonuose nu-
švitimą: kad mūsų planetos istorija sudaro visumą, 
vystosi „teisingai“, pagal tam tikrus „dėsnius“, tad 
nutikimai provincialiame Rusijos mieste prieš šim-
tą metų neturėtų būti traktuojami kaip egzotiška 
pozicija, įmanoma tik tarp nesuprantamai painios 
psichikos slavų. Priešingai, revoliuciniai reiškiniai 
visame Žemės rutulyje vyksta daugmaž vienodai ir 
rusų inteligentija čia aplenkė likusią žmoniją. Taigi 
studentas patyrė – taip tai pavadinčiau – „hegelišką 
įkandimą“, o tai šiandien įmanoma, kad ir neskai-
tant jokių filosofų.

Samprotavimo apie raidos dėsnius ypatybė yra 
ta, kad protas elgiasi kaip kiškis, patekęs į auto-
mobilio šviesą: jis gali bėgti tik pirmyn, t. y. jeigu 
automobilio šviesos nebūtų, greitkelis liktų maža 
laukų ir miškų erdvės dalimi, tuo tarpu dabar ma-
tyti tik jis, o laukų ir miškų čia pat šalia nematyti. 
Tai visiškai nereiškia, kad atsiradimas greitkelyje 
tolygus totalitarinio tikėjimo priėmimui. Daugelis 
totalitarinio visuomenės organizavimo priešininkų, 
ypač jeigu juos išauklėjo Rytų sistema, samprotau-
ja panašiai, tik atvirkščiai: amerikietiška „demonų“ 
atmaina, nors jie veikia visiškai kitokios visuome-
nės kontekste nei praėjusio amžiaus Rusijos visuo-
menė, atrodo jiems grėsminga pranašyste to, kas 
įvyko Rusijoje; visa vakarietiška literatūra, menas, 
papročiai, atrodo, kartoja dekadentizmą, būdingą 
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keletui paskutiniųjų carinės Rusijos dešimtmečių, 
ir t. t. Kiekvienas, beje, gali pats išbandyti jėgą to-
kių apibendrinimų, kurie tik po ilgesnio apmąsty-
mo parodo savo įtartinai logišką ir būtent todėl itin 
nelogišką pobūdį.

Vadinamieji raidos dėsniai yra pernelyg paini ir 
paslaptinga problema, kad jais per daug užsiimtum 
be baimės patirti apsėdimą. Ir labai gerai, jeigu kas 
nors, saugodamas sveikatą, vengia tam tikrų sričių. 
Todėl tikrai galėjęs tapti socialinių mokslų profe-
soriumi, kaip leido man mano diplomas, labiau 
norėjau tapti literatūros profesoriumi. Vis dėlto 
seniai, prieš dvidešimt penkerius metus, parašiau 
knygą pavadinimu Pavergtas protas [parašyta 1951, 
išleista 1953 metais], kurioje stengiausi pristatyti 
„hegeliško įkandimo“ atvejus, iš esmės tokius pat 
kaip mano amerikietiško studento atvejis.

Dėl šios knygos turėjau daug iškentėti, ir bū-
tent per jos skaitytojus Lenkijoj. Kai kurie mane 
nuožmiai persekiojo, naudodami teisėtus ir netei-
sėtus metodus, įsitikinę, kad tokio pavojingo pono 
sunaikinimas yra gerbtinas jų pašaukimas, galbūt 
net jų gyvenimo pašaukimas. Pasak jų, knyga de-
monstravo, kad parašyta komunisto, ir visokią ora-
tio obliqua įdėdavo į paties autoriaus lūpas. Kiti, 
nežengdami taip toli, manė, kad visi mano teigi-
niai apie priežastis, dėl kurių dvidešimtojo amžiaus 
intelektualai turi potraukį marksizmui, buvo gryna 
fantazija, kad Lenkijoje ne kažkokios filosofijos 
buvo atsakingos, o paprasta baimė, ir kad primela-
vau tam, kad pateisinčiau save ir savo draugus.

Daug metų praėjo ir galbūt Lenkijoje, kur iš-
nyko „istorinio būtinumo“ magija, jau sunku at-
kurti knygoje aprašytas apeigas, tuo tarpu „proto 
pavergimas“ paplito vadinamuosiuose Vakarų 
kraštuose. Ne grįžčiau prie šios temos, jeigu būtent 
tada, kai tas studentas man pasakojo apie išvadas, 
kurias padarė skaitydamas Dostojevskį, nebūčiau 
gavęs naujo Kultūros numerio, kuriame Gustawas 
Herlingas-Grudzińskis dar sykį kartoja tai, ką ge-
riausiai žinau iš praeities: kad Pavergtas protas yra 
„puikiai parašyta knyga, bet klaidinga, «išgalvota 
prie stalo»“.

Seniai nevarčiau Pavergto proto ir labai norėčiau 
žinoti, kaip yra iš tiesų. Gal pagaliau, kadangi to 
veikaliuko proga išlieta tiek daug rašalo, ką nors 
sužinosiu? Deja, vienu sakiniu šito neišspręsi. Tai, 
ką pasakė Grudzińskis, primena laidotuvių kalbą: 
„Velionis iš tiesų buvo arkliavagis, bet kokių rafi-
nuotų manierų!“ Nes juk „puikiai parašytų“ knygų 
yra aibė, bet sąžiningų knygų yra mažai, o sąži-
ningumas rašant tai pagarba realybei, kaip ir savo 
pažiūroms. Pavergtas protas nebuvo „išgalvota prie 
stalo“ knyga, teisingiau yra teigti, kad buvo rašyta 
gyvu krauju, tai tikrai justi. Tai nelemia joje sudėtų 
tezių teisingumo, nes rašantysis gali klysti, ne kartą 
apgaudamas ir save patį, ir kitus. Tokia galimybė 
turėtų būti bešališkai išnagrinėta.

Knygos tema buvo (vartoju būtąjį laiką, nes 
daugelis šiandieninių Kultūros skaitytojų jos jau 
nežino) „hėgeliški įkandimai“, kurie mūsų šimtme-
tyje gresia žmonių protams, vos pakylantiems virš 
palaiminto naivumo lygio. Herlingo-Grudzińskio 
susidomėjimas yra grynai moralistinis, todėl maty-
damas, kad minios vadinamųjų intelektualų (tiks-
liau modernių pusiau inteligentų) įvairiuose Vaka-
rų kraštuose linksta į marksizmą, atrodo, aiškina 
tai tiesiog jų kvailumu ir ištvirkimu. Ogi aš, kaip 
anksčiau, taip ir dabar priskiriu tai gerokai gilesnių 
priežasčių veikimui, pritardamas Dostojevskiui, 
kuris tuose pačiuose Demonuose parodo speficinį 
augalo išaugimą iš grūdo – t. y. iš kartos į kartą – 
nuo miglotai romantiškos senojo Verchovenskio 
retorikos per demoniškas Stavrogino prieštaras iki 
išlaisvintos „demonų“ jėgos, baigiant pranašyste, 
kurioje siaubingą rytojų, atrodo, simbolizuoja ne-
laisvės teoretiko Šigalevo ir jauno klusnaus parei-
gūno-vykdytojo, pavarde Erkelis, personos.

„Visa tai, pone, tik iš baimės“. Aišku, kad 1951 
metais Lenkijoje baimė buvo visur ir ji diktavo 
melodiją. Bet Pavergtas protas buvo numatytas kaip 
knyga ne tik apie Lenkiją. Beje, baimė, slypinti 
pačiame žodyje „pavergimas“, nėra vienareikšmė 
sąvoka ir apima kur kas daugiau nei baimė dėl savo 
kailio. Ko gi, pavyzdžiui, bijojo Władysławas Bro-
niewskis, drąsiausias žmogus iš drąsiausiųjų? Bijojo 
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vienatvės, jam reikėjo nuolatinių aplodismentų ir 
pagyrų, ir įsmeigtų į jį salės akių – pardavinėjo vel-
niui sielą, kad tai turėtų. Bet Broniewskis anksti, 
jaunystėje, patyrė „hegelišką įkandimą“, kai 1920 
metais kaip Piłsudskio kareivis surado Lenino raš-
tus užgrobtuose sovietų traukiniuose, ir „istorinis  
būtinumas“ jam reiškė tą pat, ką ir daugeliui Va-
karų rašytojų, pažįstančių tą pagrindinę baimės 
atmainą: nepapiktinti Istorijos deivės (mūsų am-
žius yra mitologinių fi gūrų amžius labiau nei anas, 
kai kalbėta apie Marsą ir Fortūną), nes tiktai prii-
mant jos pažiūras „pasiliekama literatūroje“.

Manęs šie nuklydimai nejaudina, bet prieš 
dvidešimt penkerius metus turėjau juos pašalinti 
iš organizmo. Kas man užtat rūpi, tai vadinamo-
ji mokslinė pasaulėžiūra, primetanti pasaulio kaip 
„proceso“, kaip „evoliucijos“ paveikslą, ir šios pa-
saulėžiūros įtaka protams, kai lūžta tradicinių saitų 
likučiai, o kiekvienas planetos gyventojas gauna šią 
pasaulėžiūrą propaguojančius vadovėlius. Gal tai 
ne atsitiktinumas, kad jaunas žmogus, apie kurį 
pasakojau, studijavo biologiją.

Kyla klausimas: ar Dostojevskio romanas, nu-
matytas kaip egzorcizmas, nėra iš tiesų pesimisti-
nis, nes atskleidžia demonišką taisyklingumą ir net 

neišvengiamumą permainų, kurias patyrė praėju-
sio amžiaus rusų inteligentija? Kitaip tariant, ar 
labai jau klydo studentas, perskaitydamas jame „ei-
gos“, „proceso“ pamoką? Taip pat kyla klausimas, 
ar aš pats, nustatydamas mokslo įtakos vaizduotei 
ir polinkio marksizmui ryšį, netampu „hegeliško 
įkandimo“ pavyzdžiu – nes juk irgi atskleidžiu tam 
tikrą „teisingumą“? Tai labai komplikuota ir, užuot 
leidęsis į tankmę, norėčiau tvirtinti, kad sudėtingai 
mąstantis jaunuolis sklandžiai peršoko viską, kas 
yra tikriausia Dostojevskio esmė: milžiniškas žino-
jimas apie blogio galią. Tačiau jeigu šiandien vos 
praprusęs protas griebiasi marksizmo kaip pirmo 
jam prieinamo akivaizdumo, reikia atsiminti, kad 
šiandien skirtinguose lygmenyse koegzistuoja visai 
neidentiški pasaulio paveikslai, priklausantys aš-
tuonioliktam, devynioliktam ir dvidešimtam am-
žiui. Mano studentas gyvena pažangios technolo-
gijos amžiuje, bet jo istorinė vaizduotė neperžengė 
devyniolikto, o gal net aštuoniolikto amžiaus.

Iš lenkų kalbos vertė Marijuš Antonovič

Versta iš: Czesław Miłosz. Ogród nauk. – Norbertinum, Lublin, 
1991.

Wisława Szymborska, Valdas Adamkus, Czesławas Miłoszas, Günteras Grassas, Tomas Venclova prie namo 
(Liejyklos g. 6, Vilnius), kuriame gyveno Josifas Brodskis, 2000, spalio 2. Donatos Mitaitės nuotrauka
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