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Dailė

Austėja Mikuckytė

Drastiškas menas
Birželio 27 – liepos 1 d. Lietuvos parodų ir
kongresų centre Litexpo vyko III tarptautinė šiuo
laikinio meno mugė ARTVILNIUS’12. Per mugę
daugiau nei 500 menininkų reprezentavo veikliau
sias ir charakteringiausias Lietuvos bei užsienio
šalių galerijas. Renginio kuratorė Diana Stomienė
ARTVILNIUS’12 įvardija kaip reikšmingą meno
industriją, kuri padeda megzti tarptautinius kul
tūrinius ryšius, bei kaip ekonominį veiksnį, atei
tyje pritrauksiantį suinteresuotų turistų srautus
iš svečių šalių. Mugės dalyviai dalijosi patirtimi,
keitėsi kontaktais, turėjo progą įvertinti savo kū
rybą „konkurentų“ kontekste. O Litexpo lankytojai

galėjo susitikti su darbų autoriais, dalyvauti įvai
riose paskaitose, diskusijose, dailės leidinių prista
tymuose, edukacinėje programoje ir t. t. Vis dėlto
pagrindinis mano apsilankymo tikslas buvo susida
ryti panoraminį parodos vaizdą.
Drastiškai skirtingas menininkų spalvos, lini
jos, formos, erdvės pajautimas bei pačios „meno“
sąvokos interpretavimas šią mugę pavertė stilių bei
technikų asorti ir tapo priimtina kiekvienam pagal
skonį. Liberalus organizatorių požiūris į šokiruo
ti siekiantį šiuolaikinį meną sukelia šiurpuliukus
net ir griežčiausiems meno neigėjams. Kita vertus,
meno gurmanai taip pat galėjo numalšinti grožio

Algirdas Gataveckas. Projektas Poveikis, Ramunė, popierius, pastelė, sangina, anglis, 2012
Algirdas Gataveckas. Projektas Poveikis, Darius, popierius, pastelė, sangina, anglis, 2012
Algirdas Gataveckas. Projektas Poveikis, Brigita, popierius, pastelė, sangina, anglis, 2012
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Dailė

Marta Vosyliūtė. Kaip raudonos dėmės vis dar persekiojo baikščią
Lietuvą

alkį, gėrėdamiesi klasikais tapusių profesionalų še
devrais. Nei temų, nei technikų principu nenuo
sekliu erdvių suplanavimu išvengta monotonijos,
todėl dėmesys išlieka prikaustytas nuo pirmo pa
veikslo rėmo kraštelio iki paskutinės interaktyvios

Marta Vosyliūtė. Kai spalvos toooookios
gražios, klausimų apie siužetą nekyla

2

instaliacijos. Dalis dailininkų panaudojo baltas kaip
popieriaus lapas sienas savo darbams pratęsti taip
stiprindami įtaigą ir kurdami specifinę atmosferą.
Daugiausia dėmesio pritraukęs projektas Poveikis stebina ir autorių techniškumu, ir koncepcijos
prasmingumu. Brolių dvynių duetas Algirdas ir
Remigijus Gataveckai užaugo Alytaus vaikų globos
namuose, tad šios įstaigos socialinė problematika
jiems puikiai pažįstama. Fotorealistinių globos
namų auklėtinių natūralaus žmogaus ūgio portretų
serija kurta kaip autorių paskata likimo draugams
pasekti jų pavyzdžiu – gyvenimo kelyje būti kūry
biškiems bei darbštiems. Broliai neigia šiuo projek
tu tikėjęsi pasiekti pripažinimo, susikrauti turtus ar
pasidaryti reklamą kilniu poelgiu – portretus buvo
planuota padovanoti Alytaus vaikų globos namų
pozuotojams. Brolių nuomone, kūrybinis procesas
buvo toks pat reikšmingas kaip ir rezultatas – va
landų valandas praleidę globos namų patalpose su
dailės reikmenimis rankose jiedu pažino jaunuo
sius gyventojus ir atvėrė jiems akis: norint pasiekti
aukštumų, reikia daug ir sunkiai dirbti. Vis dėlto
dvynių talentas neliko nepastebėtas – įmantriai
naudojamai technikai (anglies, sangvino ir pastelės
mišinys) bei gatvės kultūros alsavimui neatsispyrė
žinomas kolekcininkas Viktoras Butkus, įsigytus
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Marta Vosyliūtė. Kaip Senis Šaltis
plukdė dovanas... Kontrabanda

kūrinius ketinantis eksponuoti kuriame nors mo
dernaus meno muziejuje. A. Gataveckas komisijos
buvo išrinktas geriausiu jaunuoju menininku už
atgaivintą ir naujai interpretuotą realizmo meno
kryptį atsisakant fono ir taip išgryninant vaizduo
jamo objekto siluetą, nevengiant sintetinių spalvų,
gilinantis į pigių medžiagų tekstūrą, nepamirštant
šviesos ir šešėlio žaismo, perteikiant skurdžios bui
ties detalių subtilybes. Pinigai, gauti už paveikslus,
keliaus tiesiai į Alytaus vaikų globos namų fondą.
Asmeniškai man didžiausią įspūdį paliko VDU
menų galerijos 101 atstovė Marta Vosyliūtė. Eski
ziškai laisvi, spalviškai nuotaikingi darbai, apgyven
dinti mitiniais personažais, tik iš pirmo žvilgsnio
primena vaikams skirtų knygelių iliustracijas. No
rėdami suvokti šių paveikslų reikšmę, turime gerai
išmanyti kultūrinį kontekstą. Darbų pavadinimai,
labiau primenantys esė ištraukas, paaiškina mums,
kas slepiasi po naiviu dažų sluoksniu, ir užmena
mįslę, atvirą interpretacijoms. Autorė ironiškai pa
šiepia save sureikšminančius menininkus, apsimes
tinius patriotus, nerašytas neveiksmingas taisykles,
nusikalstamumo kaip tikslu pateisinamos prie
monės absurdiškumą, „miegančią“ tautą, bevaises
prasmės paieškas, komerciškumą, teisinės sistemos
spragas, abejotinais keliais iškilusias „žvaigždes“.
Daugiausia klausimų kelia kompozicijose šmėžuo

jantys M. K. Čiurlionio siužetų fragmentai, mėg
džiojamas jo braižas, o pavadinimai balansuoja tarp
asmens kulto, pavydo gaidelių ir karikatūrišku
mo. Epizodiškai pavadinimuose paminimas Donis
(skulptoriaus ir J. Vienožinskio dailės mokyklos
mokytojo Donato Jankausko slapyvardis) suteikia
Martos Vosyliūtės kūrybai asmeniškumo, sąlyčio su
privačiu dailininkės gyvenimu pojūtį. Dainingu
mas būdingas daugumai darbų pavadinimų – pa
brėžtas koks nors garsas lankytojui tarsi suskamba
iš audioįrašo (pavyzdžiui, Kai spalvos toooookios
gražios, klausimų apie siužetą nekyla). Pavadinimai
šios autorės kūryboje atlieka svarbų vaidmenį, o
paveiksluose pastebimas atsikartojantis dviejų pa
kopų kalnas padeda plėtoti idėjas. Kalvos varijuoja
įgydamos vis kitokį pavidalą – jos transformuojasi
iš tankiai šnopuojančios pabaisos į sieną, iš erdvėlai
vio – į salą, iš moters krūtinės – į simbolį, vaizduo
jantį krizę, iš beždžionės – į vargo alegoriją, iš sau
lėlydžio – į zuikį. Ilgaausis paveiksle Kaip raudonos
dėmės vis dar persekiojo baikščią Lietuvą pasirinktas
kaip Tėvynės sinonimas dėl baikštumo keistis, bėgi
mo nuo problemų į krūmus ir dėl rožinio naivumo,
tikintis, kad gerinti visuomenės padėtį gali ne kie
kvienas pilietis, o tik didvyriai. Kaip bulves kolora
do vabalai Lietuvą užpuolusios boružės ir ašarotos
kiškio akys – tai gyvenimas praeitimi, Raudonosios
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Dailė

Danielius Rusys. Nuojauta 1

armijos palikti pėdsakai. Patriotinę tematiką tęsia
ir kūrinys Kaip megztos beretės viską paaukojo Lietuvai. Kompozicijoje panaudotas M. K. Čiurlionio
Aukuro prototipas, nekopijuojant harmoningos
atmosferos, preciziškumo, bet perteikiant kolorito
muzikalumą. Aukuro laipteliai nusėti vaiko ranka
pieštas gėles primenančiomis beretėmis simbolizuo
ja atgyvenusį, kaip ir pagoniškas tikėjimas, požiūrį
į nuopelnus Tėvynei. Toliau dailininkė gvildena
mūsų šaliai opias bėdas darbe Kaip Senis Šaltis plukdė dovanas... Kontrabanda... Nelegaliai gabenamos
prekės tautiečiams atrodo lyg stebuklas po eglute,
žadančios perpus mažesnes kainas. Deja, toks geranoriškumas žlugdo Lietuvos vidaus ekonomiką. Val
tyje sėdintis ir elektros kištuku žvejojantis Kalėdų
Senelis, pavadinime įvardintas rusišku Senio Šalčio
variantu, primena, kaip Lietuvos piliečiai teikia pri
oritetą šios šalies produkcijai ir atgaivina A. Puški
no pasakos Auksinė žuvelė atomazgą – likimą prie
suskilusios geldos. Martos Vosyliūtės kūrybai api
būdinti pakaktų poros sakinių, M. K. Čiurlionio
žodžiais: „Žiūrėti mano paveikslus reikia dvasios
pastangų. Žiūrovas irgi turi dirbti, o ne ilsėtis, nes
tai ne pramoginis spektaklis.“ Ne veltui autorė šią
citatą panaudojo vienam iš savo painiausių kūrinių
pavadinti.
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Dar vienas dėmesio vertas parodos dalyvis –
Danielius Rusys. Šis menininkas pasižymi uni
versalumu – parodoje galėjome apžiūrėti ne tik jo
tapybos darbus, bet ir stebėti šmaikščią skulptūrinę
instaliaciją, rezonuojančią su videoinstaliacija, bei
unikalios konstrukcijos tapybinį darinį. Paveikslų
triptikas Nuojauta primena bangos ir atoslūgio
dėsningumą. Nuojauta 1 kuria sąstingio atmosfe
rą – lengvo sklandymo, plūduriavimo įspūdį. Re
alistiškai ištapytos duobelės ir pilkšvai rausva fono
spalva asocijuojasi su atšiauriu mėnulio paviršiumi.
Į horizontą nusidriekusios romėniškos kolonados
nepaiso perspektyvos bei krypties principų ir taip
sukuria kreivo veidrodžio efektą. Kompozicija su
daryta iš trijų dalių: kairėje „prisiūto“ vaizdo per
rožinius akinius, dešinėje devyniasdešimt laipsnių
kampu nuo žemės pakilusio kambario interjero
fragmento ir centrinės magnetinės traukos erdvės.
Vaizduojami irstantys manekenai – tai veiksmo
užuomazga, tolesnės vyksmo sekos nuojauta. Pa
veiksle Nuojauta 2 erdvė persiskirsto į dvi skiltis.
Fonas įgauna miegamojo sienų apmušalų pavidalą.
Padrikusios teatro dekoracijos, aštrūs smaigaliai,
įdriskusi drobė, kariaujančio arkangelo šešėlis stip
rina įtampą, dvelkiančią karo įkarščiu. Paskutinis
triptiko darbas Nuojauta 3 – atokvėpis. Romė
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Danielius Rusys. Nuojauta 2

niškos kolonados „susirikiuoja“ į pradinę rikiuotę,
drobės „randai“ nyksta, manekeno dalys susijun
gia į vientisą formą, „atskilusi“ dešinioji paveikslo
dalis pridygsniuojama, iš kairiojo šono traukiama
užuolaida. Tai – spektaklio pabaiga. Dar vienas
autoriaus triptikas – Reminiscencijos. Pavadinimas
aiškiai padiktuoja darbų prasmę: miglotų prisimi
nimų koloritas bei pirmojo triptiko motyvų at
kartojimas. Paveikslą Reminiscencijos 3 „užpildo“
medinis pagrindas, nuklotas burbuliukais ir spuo
geliais, stilizuoto mėnulio paviršiaus motyvais. Su
sikryžiavę stiebeliai ir vielos – kovą simbolizuojan
čių smaigalių atgarsis. Kūrinyje Reminiscencijos 2
įvedama daugiau niūrumo, smilgelės transformuo
jamos į satelitinės antenos struktūrą, į žiūrovus
žvelgia žuviškų akių pora. Tai tartum teatro persi
rengimo kambario grindys, nužertos niekučiais po
primadonos pasirodymo. Šie du darbai vienbalsiai
su Nuojautos triptiku gyvenimą vaizduoja kaip šou
programą, vykstančią pagal numatytą scenarijų pa
siskirsčius vaidmenimis ir atmintinai išmokus teks
tą. Reminiscencija 1 – netikėtas sprendimas, pokš
tas. Ant prabangaus audeklo sėdintis kostiumuotas
vitrininis manekenas su vietoj galvos pririštu išsi
šiepusiu balionu tarytum juokiasi iš rimto parodos
lankytojo veido ir kviečia į meną žvelgti kaip į helio

dujų išlaikomą gumos formą – vienkartinį, tačiau
daug džiaugsmo teikiantį žaidimą.
Išsamiai panagrinėjau tik keletą iš daugiau nei
1000 meno kūrinių, tačiau tikiuosi, kad man pavyko
sužadinti susidomėjimą Tarptautine meno muge ir pa
žadinti norą apsilankyti ARTVILNIUS kitais metais.

Danielius Rusys. Reminiscencija 1
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Albinas Plėšnys

Žmogaus teisės ir prigimtinės teisės
Šiandien įvairių organizacijų ar valstybinių įstai
gų veikla vertinama atsižvelgiant į žmogaus teises.
Neabejojama, kad demokratinė visuomenės tvarka
būtinai besąlygiškai paiso žmogaus teisių ir padeda
jas įgyvendinti. O kas yra tos žmogaus teisės? Pa
prastai manoma, kad žmogaus teisės yra neatima
mos pamatinės tiesės, kurios iš prigimties priklauso
asmeniui dėl to, kad jis ar ji yra žmogus. Jos laiko
mos universaliomis (taikomomis visur ir visada) bei
lygiai priklausančiomis kiekvienam žmogui. Taip,
beje, aiškina ir populiarūs internetiniai žinynai.
Vis dėlto, aptardami žmogaus teises, susiduria
me su sunkumais vos tik imame aiškinti, kodėl iš
viso yra tokių teisių, iš kur jos kyla, ir jau niekaip
nesutariame, kokios jos yra.

Marija Černiavskaitė. Link dangaus, sprintais, 2012
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Kai kas norėtų žmogaus teisių pradmenis
įžvelgti Hamurabio teisyne, Kyro cilindre, Didžio
joje laisvių chartijoje (Magna Carta) ar kituose pa
našiuose dokumentuose, skelbtuose nuo seniausių
laikų iki pat mūsų dienų. Tačiau tada pasidaro ne
beįmanoma pagrįsti žmogaus teisių visuotinumo
ir to, kad žmogaus teisės priklauso be išimties ir
vienodai kiekvienam žmogui, neatsižvelgiant į tei
sinę sistemą ar kitus vietinius veiksnius, nes minė
tų dokumentų tekstai gerokai skiriasi, todėl tenka
konstatuoti istorinį tokių teisių sąlygotumą. Taigi
tenka suabejoti tokio istorinio žmogaus teisių kil
mės aiškinimo pagrįstumu. Kruopštesni žmogaus
teisių kilmės tyrinėjimai atskleidžia visai kitokį
vaizdą, bet tai aptarsime kiek vėliau.
Ne mažiau keblus ir su žmogaus teisių kilme
susijęs jų turinio klausimas, t. y. klausimas, kokios
teisės yra žmogaus teisės. Atrodytų, kad viskas
yra gana paprasta – juk turime Visuotinę žmogaus
teisių deklaraciją, po ilgų svarstymų ir ginčų pri
imtą Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos ir
paskelbtą 1948 m. gruodžio 10 d. 217 A rezoliu
cija. Trisdešimtyje šios deklaracijos straipsnių iš
vardintos ir aptartos pagrindinės žmogaus teisės.
Atrodo, būtų galima tarti, kad tai, kas išvardinta
šioje deklaracijoje ir sudaro žmogaus teisių turinį,
kuris yra nekintantis, todėl, kaip jau buvo sakyta,
yra universalus, priklausantis kiekvienam žmogui
ir neveikiamas valstybinių teisinių sistemų ar kitų
vietinių veiksnių.
Tačiau ir šioje deklaracijoje priimtas žmogaus
teises siekiama keisti ar bent savaip interpretuoti.
Pakanka prisiminti garsųjį Lietuvos Respublikos
Konstitucinio teismo išaiškinimą, kad šeima gali

Esė
kilti ne tik iš santuokos. Žvelgiant iš Visuotinės
žmogaus teisių deklaracijos pozicijos, tai, sakyčiau,
labai laisvas jos 16-o straipsnio interpretavimas.
Tas straipsnis skelbia, kad: „1. Moterys ir vyrai, su
laukę pilnametystės, turi teisę be jokių apribojimų
dėl rasės, pilietybės ar religijos tuoktis ir kurti šei
mą. Sudarydami santuoką, gyvendami susituokę ir
nutraukdami santuoką, jie turi lygias teises. 2. San
tuoka sudaroma tik laisva būsimų sutuoktinių valia
ir visišku abiejų sutarimu. 3. Šeima yra natūrali ir
pagrindinė visuomenės grupė, ir ji turi teisę būti
visuomenės ir valstybės saugoma.“ Na, nėra tiesiai
sakoma, kad šeima kyla vien iš santuokos. Tačiau
deklaracijos tekste tai aiškiai numanoma.
Šeimos teisės visuomenės ir valstybės turi būti
saugomos, aiškina jau cituotas straipsnis. Kuo iš
skirtinė yra šeima, kaip socialinė struktūra, kad sa
vitos jos teisės būtų saugomos? Deklaracijos tekste
tai numanoma. Šeimos teisės saugotinos dėl to,
kad šeima yra prigimtinė (natūrali) visuomenės
grupė. Būtinybę pripažinti ir saugoti žmogaus tei
ses galima pagrįsti tik pripažinus joms prigimtinių
teisių statusą. Todėl vienos lyties asmenų sudarytos
partnerystės sutartys, remiantis deklaracijos tekstu,
neturėtų būti visuomenės ir valstybės saugomos
kaip priklausančios žmogaus teisių sričiai. Žinoma,
tai nereiškia, kad jų nereikia saugoti. Jas saugoti ga
lima remiantis kitu pagrindu. Juk ne visa teisė yra
prigimtinė. Tačiau kai kurios organizacijos ir žmo
nių grupės, remdamosi minėtos deklaracijos 12-u
straipsniu, kad „niekas neturi patirti savavališko
kišimosi į jo privatumą, šeimos gyvenimą, buitį ar
susirašinėjimą arba kėsinimosi į jo garbę ir reputa
ciją. Kiekvienas turi teisę į įstatymo apsaugą nuo
tokio kišimosi arba kėsinimosi“ ir analogiškais kitų
tarptautinių deklaracijų bei konvencijų straipsniais
apie privatumą, siekia, kad žmogaus teisių turiniui
būtų priskirtos LGBT (angl. lesbian, gay, bisexual,
and transgender) teisės į partnerystę kaip į šeimą,
į teisę pasirinkti lytinę priklausomybę ir pan. Dar
kiti svarsto, ar žmogaus teisė į privatumą reiškia
moters teisę į abortą ar žmogaus teisę į eutanaziją.

Beje, Jungtinių Tautų Organizacija 2011 m. priė
mė gėjų teisių apsaugos rezoliuciją.
Tokia padėtis labai primena George’o Orwello
Gyvulių ūkyje aprašytą situaciją, kai, tris mėnesius
pamąsčius, kiaulėms pavyko gyvulizmo principus
sutraukti į septynetą priesakų – amžiną ir nekin
tantį įstatymą, kurio nuo šiol privalės laikytis visi
gyvuliai. Tačiau, laikui bėgant, visi priesakai, neiš
skiriant nė septintojo – „visi gyvuliai lygūs“, buvo
tylomis modifikuoti, pavyzdžiui, septintasis galiau
siai išvirto į „visi gyvuliai lygūs, bet kai kurie gyvu
liai lygesni už kitus“. Panašiai atsitinka ir su mūsų
minėta deklaracija. Todėl žmogaus teisių turinio
klausimas lieka atviras. Lygiai kaip atviras lieka jų
grindimo būdas.
Istorinis žmogaus teisių aiškinimo būdas pati
ria nesėkmę, nes lieka neaišku, iš kur kyla žmogaus
teisės, kokios jos yra ir kokia yra jų vertė.
Galima pabandyti žmogaus teises išrutulioti iš
tam tikrų pagrįstų bendrųjų teorinių prielaidų. Tai
daug perspektyvesnis būdas, tačiau svarbu, kokios
prielaidos yra pasirenkamos. Tie, kurie žmogaus
teises bando išgauti iš laisvės, kaip ją supranta li
beralai, sąvokos, susiduria su neįveikiamais sunku
mais. Pasižiūrėkime, kodėl.
Grakštų ir tikslų laisvės, kaip ją supranta libera
lai, apibrėžimą pasiūlė J. S. Millis savo garsiajame
veikale Apie laisvę. Jo nuomone, „vienintelė laisvė,
verta šio vardo, yra laisvė siekti savojo gėrio savo pa
sirinktu būdu, kol nemėginame atimti iš kitų jų gė
rio arba trukdyti jų pastangoms jį įgyti“. Šią laisvės
sampratą jis vadina pilietinės laisvės samprata, pilie
tinę laisvę skirdamas nuo valios laisvės. Tačiau, prieš
kuriant žmogaus teises remiantis pasiūlyta laisvės
samprata, dar reikia įrodyti, kad pati pilietinė laisvė
yra besąlygiškai vertinga. Minėtame veikale Mil
lis tai ir daro. Jo nuomone, įgyvendinus pilietinę
laisvę, ir individas, ir visuomenė pasiekia didžiausią
pažangą ir klestėjimą. Tokia laisvė, pasak jo, buvo
įgyvendinta Vakarų Europoje, kuri toli pralenkė
gabią ir darbščią kinų tautą, neturėjusią laisvės.
Tačiau tezė, kad, įgyvendinus laisvę, visuomenė ir
7
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individas savaime pasieks didžiausią klestėjimą, tu
rėtų būti įrodinėjama ne pavyzdžiais, o racionaliais
argumentais. Juo labiau kad ši tezė toli gražu nėra
akivaizdi. Pavyzdžiui, vargu ar aišku, kad vaikas,
kuriam bus leidžiama daryti tai, ko jis tik nori, iš
augs brandžia asmenybe. Ar mokinys, kuriam lei
džiama pasirinkti, kiek bus dukart du – penki, trys
ar netgi keturi, tikrai išmoks matematikos.
Kiek sumaniau pilietinės laisvės vertingumą
įrodinėja J. Rawlsas. Jo nuomone, pakankama
lygių pamatinių laisvių sistema formuoja dvi as
mens galias – galią turėti savą gėrio sampratą ir
teisingumo suvokimo galią. Jeigu gėrio samprata
yra individuali ir kiekvienam asmeniui skirtinga,
tuomet teisingumo samprata, Rawlso nuomone,
privalo būti visiems vienoda. Jos suformulavimas
ir yra tikrasis politinės filosofijos uždavinys, todėl
teisingumo teorija yra politinė filosofija. Be šių
dviejų asmens galių būtų neįmanoma individų
kooperacija ir joks visuomeniškumas. Todėl laisvė
yra būtina visuomenės narių kooperavimosi sąly
ga. O kooperacija leidžia realizuoti daug daugiau
įvairių tikslų ir sukurti daugiau gėrybių nei atski
ras individų veikimas. Su tuo gal ir būtų galima
sutikti, tačiau dar reikėtų pagrįsti, kad skirtingos
gėrio sampratos tikrai leidžia siekti bendrų tikslų ir
juos įgyvendinti ir kad teisingumo samprata tikrai
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visiškai nepriklauso nuo individo gėrio sampratos
(kitaip nebūtų įmanomas vienodas visų teisingu
mo supratimas, kai susikooperavę individai turi
skirtingas gėrio sampratas). Kita vertus, toli gražu
neaišku, ar tik pilietinė laisvė formuoja gėrio sam
pratą, kitaip tariant, ar nelaisvas žmogus negali tu
rėti gėrio siekių.
Nepagrindus pilietinės laisvės vertingumo, ne
pavyks įrodyti žmogaus teisių universalumo ir fun
damentalumo, jeigu tas teises bandysime kildinti iš
pilietinės laisvės. O jeigu pritarsime ginčytiniems
ir Millio, ir Rawlso argumentams, vis vien iškils ta
pati problema kaip ir istorinio žmogaus teisių aiš
kinimo atveju – liks neapibrėžtas tų teisių turinys,
nes ir pilietinė laisvė apibrėžiama negatyviai, „kol
nemėginame atimti ar trukdyti“. Logikoje vengia
ma neigiamų apibrėžimų, ir pastangos iš jų kildinti
pozityvų turinį yra labiau nei abejotinos. Einant
šiuo keliu bus atsakyta tik į toli gražu ne pagrindinį
klausimą: iš kur kyla žmogaus teisės – iš pilietinės
laisvės.
Atsižvelgus į nurodytus sunkumus, matyt, ten
ka tarti, kad nei iš istorinės tradicijos, nei iš pilie
tinės laisvės sampratos universalios žmogaus teisės
kilti negalėjo. Kaip rodo socialinės ir politinės fi
losofijos istorija, tikrasis žmogaus teisių pirmtakas
yra klasikinė prigimtinės teisės teorija.
Norėdami ją paaiškinti, pirmiausia turėsime
aptarti prigimtinio įstatymo (lex naturalis) sąvoką.
Lex naturalis užuomazgų galima aptikti Platono
veikaluose, pavyzdžiui, Įstatymuose, Politike ir Kritone, kuriame Sokratas aiškina, kad reikia klausyti
įstatymų, o ne žmonių. Vis dėlto Vakarų Europos
kultūrinėje tradicijoje lex naturalis samprata for
muojasi ne Platono, o stoikų filosofijos pagrin
du. Kaip žinome, stoikai manė, kad pasaulis yra
protingas organizmas, valdomas pasaulinio dėsnio
(logoso) ir tikslingai kintantis laike pagal jo prin
cipus. Stoikai laikosi visoje brandžiojoje Antikoje
vyravusio požiūrio (gal tik atomistai buvo mecha
nicizmo šalininkai), kad kiekvienas esinys turi savo
prigimtį ir prigimtinį tikslą. Pasaulio, kaip protin
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go organizmo, tikslas, stoikų nuomone, yra pro
tingos būtybės – dievai ir žmonės. Nuo pasaulio
tikslo priklauso ir žmogaus paskirtis – žmogus yra
protingo ir dieviško pasaulio dalis, todėl jis privalo
gyventi darnoje su pasauliu ir būti ištikimas pasaulį
valdančiam dėsniui.
Būdingas organinio supratimo bruožas yra tas,
kad dalis gali būti paaiškinta ir suprasta tik atsi
žvelgus į visą organizmą. Štai žmogaus kūnas, kaip
tam tikra visuma, funkcionuoja pagal prigimties
dėsnius. Pagal tų dėsnių aspektą funkcionuoja ir
konkretus organas. Jo funkcionavimas yra savitas ir
kartu suderintas su viso organizmo funkcionavimu
bei tikslu. Be to, būdamas sveikas, kiekvienas orga
nas funkcionuoja pagal savo prigimtį bei tikslą. Ir
jo prigimtis, ir tikslas yra susiję su viso organizmo
prigimtimi bei funkcionavimu.
Panašiai ir žmogus pasaulyje. Stoikų nuomone,
jis yra pasaulio, kaip organizmo, dalis ir funkcio
nuoja pagal savo prigimties dėsnius, susijusius su
pasaulį valdančiu logosu. Kaip savita pasaulio da
lis, žmogus paklūsta konkretiems savo prigimties
dėsniams. Pasak Cicerono, egzistuoja teisingas
įstatymas, būtent teisingas supratimas, kuris ati
tinka prigimtį ir galioja visiems žmonėms, yra ne
kintantis ir amžinas. Turėdamas protą, žmogus gali
suprasti pasaulį valdantį dėsnį, savąją prigimtį ir
jos ypatumus ir gyventi darnoje su prigimtimi bei
pasauliniu proto dėsniu. Tas protu suvoktas dėsnis,
įstatymas arba principas, kuriuo turi remtis protas,
kad galėtų suprasti save ir pasaulį, yra analogiškas
pasauliniam logosui.
Krikščioniškoje kultūroje vietoj stoikų pasau
linio logoso atsiranda Dievo įstatymas (lex aeterna),
kuris laisvą valią ir protą turinčioje prigimtyje at
siskleidžia kaip prigimtinis įstatymas (lex naturalis). Visas pasaulis paklūsta amžinajam įstatymui
(lex aeterna), o žmogus, sugebantis suprasti savo
prigimtį ir tikslą, įstengia tai paklusdamas lex naturalis. Kaip sako Tomas Akvinietis, lex naturalis
yra ne kas kita, kaip protingo kūrinio dalyvavimas
amžinajame įstatyme.

Turėdamas ne tik protą, bet ir laisvą valią,
žmogus gali siekti įvairiausių tikslų, tačiau turėtų
siekti tokio, kurį protas valiai pateikia kaip gerą.
Kiekviena prigimtis turi savąjį prigimtinį tikslą,
kurio sąmoningai ar nesąmoningai siekia kaip sa
vojo gėrio. Žmogaus prigimtinis gėris yra susijęs
su visų jo galių išugdymu, su sugebėjimu skirti,
kas yra gera ir bloga, su sugebėjimu pažinti tie
są ir jos siekti, su sugebėjimu priimti moralinius
sprendimus ir t. t. Principas ar dėsnis, kuriuo
remdamasis žmogiškasis protas tampa pajėgus
siekti gėrio ir visapusiško asmenybės klestėjimo,
ir yra lex naturalis.
Pasiekti visokeriopo klestėjimo ir laimės žmo
gus, pasak Aristotelio, gali tiktai kartu su kitais
(stoikai, kitaip nei Aristotelis, labiau akcentuoja
asmens individualumą). Vienas žmogus negalėtų
išgyventi. Jo prigimtis reikalauja kito, pirmiausia
šeimos, nes tik šeima garantuoja žmonių giminės
tęstinumą ir vaikų parengimą visaverčiam gyveni
mui. Taigi šeima savo prigimtimi yra pirmesnė už
individą ir yra tikroji jo prigimtis. Tačiau žmogaus
prigimtis, pasak Aristotelio, nesibaigia šeima, nes
viena šeima ekonomiškai nepajėgi išsilaikyti, be to,
giminaičių santuokos irgi vedančios į išsigimimą.
Todėl žmogui reikalinga platesnė, ūkinė bendruo
menė. Aristotelio nuomone, ūkinė bendruomenė
irgi yra nepakankama, dar reikalingas kaimas, kaip
ūkinių bendruomenių sistema, ir galiausiai žmo
gaus prigimtis pasiekia pilnatvę valstybėje (polyje),
kaip pakankamoje bendruomenėje. Tik tokioje su
dėtingoje struktūroje žmogus gali pasiekti klestėji
mą ir visokeriopą savo galių ištobulinimą. Tomas
Akvinietis perima šią žmogaus visuomeniškumo
sampratą ir ją sukrikščionina. Krikščioniškoje Vaka
rų Europos kultūroje įsivyrauja požiūris, kad žmo
gus yra sukurtas Dievo, galintis pažinti ir protingas,
todėl sugebantis suprasti savo, kaip visuomeniškos
būtybės, prigimtį ir tikslą ir juos įgyvendinti.
Visuomenė (valstybė, polis) irgi yra organinė
visuma, ji turi savo prigimtį ir prigimtinį tikslą.
Valstybė tikslas yra bendrasis gėris (bonum com9
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munity), kurį žmogaus protas irgi pajėgus suprasti.
Bendrasis gėris negali būti pasiektas, jei bent vienas
individas neturės pakankamų klestėjimo sąlygų, ly
giai kaip organizmas negali būti sveikas, jeigu bent
vienas jo organas serga.
Žmogaus tikslas pagal Aristotelį ir Tomą Akvi
nietį yra klestėjimas arba, kaip dažnai sakoma,
laimė. (Klestėjimu arba laime verčiamas Aristote
lio vartotas eudaimonijos terminas.) Visuomenės
tikslas yra bendrasis gėris. Žmogaus protas, laiky
damasis lex naturalis, yra pajėgus suprasti, kokių
taisyklių, normų, įstatymų reikia, kad kiekvienas
visuomenės narys pasiektų klestėjimą, visai visuo
menei kartu įgyvendinant bendrąjį gėrį. Tos nor
mos, įstatymai bei principai ir sudaro prigimtinių
teisių turinį. Pirmiausia jos yra doriniai principai.
Kaip aiškina Aristotelis Nikomacho etikoje, „jei
kiekvienas darbas tobulai atliekamas tik remiantis
jam būdinga dorybe, – jei taip yra, tai aukščiausias
žmogui pasiekimas gėris yra sielos veikla jai būdin
gos dorybės prasme, o jeigu yra daug dorybės for
mų, tai geriausios ir tobuliausios dorybės prasme“1.
Krikščioniškoje kultūroje tai ir asmens nelygstamo
vertingumo, orumo, kilnumo ir pan. principai. Pa
sak J. Finniso, tas teises sudaro: „(I) aibė pagrindi
nių praktinių principų, kurie nurodo pagrindines
žmogiškojo klestėjimo formas kaip tokias, kurių
gera siekti ir įgyvendinti ir kurias vienu ar kitu
būdu taiko kiekvienas, svarstantis ką daryti, tačiau
jomis negrindžia savo išvadų; ir (II) aibė pagrin
dinių praktinio protingumo (kuris pats yra viena
žmogiškojo klestėjimo formų) metodologinių rei
kalavimų, kurie atskiria sveiką praktinį mąstymą
nuo nesveiko ir kurie, kai yra visi, teikia kriterijų
atskiriantį veiksmus, kurie (visada arba tam tikro
mis aplinkybėmis), apsvarsčius visus dalykus, yra
tinkami (ir paprasčiausiai nesusiję su konkrečiais
tikslais), nuo veiksmų, kurie, apsvarsčius visus da
lykus yra netinkami, t. y. tarp veikimo būdų, ku
rie yra moraliai teisingi ir moraliai klaidingi – tuo
suteikiant galimybę individui suformuluoti (III)
bendrųjų moralinių normų aibę“2.
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Tokia prigimtinių teisių samprata vyravo iki
Renesanso laikų. Vienas pirmųjų prigimtinių tei
sių sampratos griovėjų buvo Hugo Grotiusas. Jo
nuomone, teisėje reikia išskirti dvi sritis: dieviškąją
ir žmogiškąją teisę. Dieviškąją teisę turi nagrinėti
teologija, o žmogiškoji teisė skylanti į dvi dalis –
sukurtąją (pozityviąją) teisę ir prigimtinę teisę.
Sukurtoji teisė remiasi laisva valia, leidžiančia įsta
tymus, ir priklauso nuo politinės padėties, žmo
gaus praktinės veiklos, poreikių, aistrų ir pan. Ją
tiria istorijos mokslas. O prigimtinės teisės, pasak
Grotiuso, yra teisių suma, kurią galima išrutulioti
iš protingos žmogaus prigimties. Prigimtinių teisių
pamatas, pasak Grotiuso, yra visuomeniškumas.
Tai žinojo jau Platonas. Tačiau žmogaus prigim
tį Grotiusas sieja ne su bendrojo gėrio idėja, kaip
įprasta nuo Aristotelio laikų, bet su visuomeninės
sutarties idėja. Tokia sutartis turi atitikti ir žmonių
prigimtį, ir jų tarpusavio santykių prigimtį. Pasak
Grotiuso, prigimties kūrėjas yra ir prigimtinių tei
sių davėjas. Dievas negalėtų pakeisti prigimtinių
teisių, nes jos neatimamai Jo suteiktos kartu su pri
gimtimi. Šias teises tyrinėja filosofija. O su teologi
ja prigimtinės teisės neturi nieko bendra.
Tačiau turbūt radikaliausiai prigimtinės teisės
teoriją pakeitė Thomas Hobbesas. Tradicinė socia
linė filosofija rėmėsi organiniu visuomenės suprati
mu, tardama, kad žmogaus prigimtis yra bendruo
meniška ir gali būti suprasta tik išsiaiškinus šeimos,
ūkio bei valstybės prigimtį, o Hobbesas mano, jog
visuomenę sudaro atskiri, savarankiški individai,
kurių prigimtis yra individuali. Jam visuomenė yra
mechaninė sistema, o ne organinė visuma, todėl
apie kokį nors prigimtinį visuomenės tikslą, tokį
kaip bendrasis gėris, kalbėti nėra jokios prasmės.
Jungdamiesi į bendruomenę, individai, Hobbeso
nuomone, sudaro visuomeninę sutartį, ir tik ji lei
džia paaiškinti visuomenės funkcionavimą. Hob
besui prigimtinės teisės – tai visų pirma autono
miško individo teisės. Pasak Hobbeso, prigimtinė
teisė (jus naturale) „yra kiekvieno žmogaus laisvė
naudoti savo paties jėgas, kaip jis pats nori, savo
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paties prigimčiai, t. y. savo paties gyvenimui, išsau
goti, taigi ir laisvė daryti viską, kas jo paties spren
dimu ir supratimu yra tam tinkamiausia“3. Kartu
Hobbesas atskiria teisę nuo įstatymo. Tai irgi nauja
mintis. Jo nuomone, tie, kurie kalba apie prigim
tinę teisę, „painioja jus ir lex, teisę ir įstatymą, juos
reikia skirti, nes teisė yra laisvė ką nors daryti ar to
nedaryti, o įstatymas apibrėžia ir įpareigoja laikytis
vieno kurio nors iš šių elgesio būdų; taigi įstatymas
ir teisė skiriasi vienas nuo kito kaip privalėjimas ir
laisvė, kurie dėl paties dalyko yra nesuderinami“4.
Čia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Hobbesas savi
tai supranta ir laisvę, t. y. ne kaip sugebėjimą iškelti
įvairius tikslus ir, pasirinkus tinkamus būdus, siekti
to tikslo, kurį protas pripažino geru, bet kaip ne
buvimą tokių išorinių kliūčių, kurios kliudytų da
ryti tai, ko jis norėtų, tai, kam jis panaudotų savo
jėgas pagal proto diktuojamus sprendimus.
Taigi Hobbesas prigimtines teises supranta
kaip turinčio individualią prigimtį asmens laisvės
naudojimą savisaugai, o laisvę supranta kaip kliū
čių nebuvimą norams įgyvendinti. Šitaip suprastos
prigimtinės teisės gali būti suformuluotos ir nesi
remiant visuomenine sutartimi, t. y. jos funkcio
nuoja kaip ikisutartinės teisės, o sutartimi įgyven
dinamas abipusis teisių perdavimas. Kaip matome,
Hobbesas radikaliai pakeičia asmens prigimties,
prigimtinių teisių ir laisvės supratimą.
Dabar jau turbūt nėra sunku suprasti, kaip
prigimtinės teisės transformuosis į žmogaus teises.
Hobbesas tam padėjo tvirtus pamatus.
Tolesnė prigimtinių teisių transformacija susi
jusi su Johno Locke’o vardu. Pritardamas pagrindi
nėms Hobbeso idėjoms (prigimties individualumo,
laisvės, kaip kliūčių nebuvimo norams įgyvendinti,
mechanistinio visuomenės supratimo, prigimtinės
teisės kaip laisvės ir pan.), Locke’as pasiūlo daug
subtilesnę prigimtinių teisių interpretaciją. Pa
sak jo, „norint teisingai suprasti politinę valdžią
ir apibrėžti ją pagal jos šaltinius, reikia išsiaiškin
ti prigimtinę visų žmonių būklę, o tai yra būklė,
kai žmonės visiškai laisvai savo nuožiūra veikia,
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disponuoja savo nuosavybe ir asmeniu pagal Pri
gimties įstatymą, neprašydami niekieno leidimo ir
nepriklausydami nuo kito žmogaus valios. Tai yra
ir lygybės būklė, kai visa valdžia ir visa jurisdikcija
yra abipusė ir niekas neturi jos daugiau už kitą...
Prigimtinę būklę valdo prigimties įstatymas, kuris
privalomas kiekvienam, o protas, kuris ir yra šis
įstatymas, visus į jį besikreipiančius žmones moko,
kad, esant visiems lygiems ir nepriklausomiems,
niekas negali kėsintis į kito gyvybę, sveikatą, laisvę
ar nuosavybę... O tam, kad visi žmonės negalėtų
kėsintis į kitų žmonių teises ir kenkti vieni kitiems
ir kad būtų laikomasi Prigimties įstatymo, reika
laujančio taikos ir saugumo visai žmonijai, Prigim
ties įstatymo vykdymas šioje būklėje yra atiduo
tas kiekvienam žmogui į rankas, todėl kiekvienas
turi teisę bausti šio įstatymo pažeidėjus taip, kad
užkirstų kelią pažeidimams.“5 Čia nauja tai, kad
Locke’as abejotinoje prigimtinės teisės ir prigim
tinio įstatymo perskyroje, pasiūlytoje Hobbeso,
prigimtinį įstatymą paverčia tiesiog proto principu
ir kalba apie prigimtinę būklę, kurioje, remiantis
proto principu (t. y. prigimtiniu įstatymu), nusta
tomos žmogaus teisės, kuriomis pripažįstama visų
žmonių lygybė, teisė į gyvybę, nuosavybę, laisvę ir
kitos žmonių teisės. „Sulaužydamas Prigimties įsta
tymą, pažeidėjas parodo, kad jis vadovaujasi kita
taisykle negu protas ir visų lygybė, kuri yra Dievo
11
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nustatytas matas žmonių veiksmams, kad jie būtų
saugūs...“6 Taigi proto sprendimas tampa galutiniu
teisių vertinimo kriterijumi.
Locke’as kalba apie žmonių teises prigimtinėje
būklėje. O kaip yra su ta prigimtine būkle? Kur ir
kada jinai buvo? Locke’as į šį klausimą atsako taip:
„Kur yra, jei jų apskritai kada nors buvo, žmonės
Prigimtinėje būklėje?“ Į jį kol kas pakanka atsakyti
taip: kadangi visi „nepriklausomų“ valstybių kara
liai ir valdovai visame pasaulyje tebėra Prigimtinė
je būklėje, visiškai akivaizdu, kad niekuomet nėra
buvę ir nebus tokios padėties, jog daugybė žmonių
pasaulyje nepriklausytų šiai būklei... juk ne kie
kviena sutartis panaikina Prigimtinę žmonių bū
klę, o tik tokia, kai žmonės tarpusavio susitarimu
įeina į vieną bendriją ir sukuria vieną politinį kūną;
kiti pasižadėjimai bei sandėriai, kuriuos žmonės
gali sudaryti su kitu, vis dar palieka juos Prigim
tinėje būklėje. Antai pasižadėjimai bei sandėriai,
susiję su mainais tarp dviejų žmonių Soldanijos sa
loje ar tarp šveicaro ir indėno Amerikos miškuose,
yra jiems privalomi, nors vienas kito atžvilgiu jie
yra grynoje Prigimtinėje būklėje, nes tiesą sakyti
ir laikytis pažado privalu žmonėms apskritai, o ne
tik visuomenės nariams.“7 Taigi prigimtinė būklė
egzistuoja ir šiuolaikinėse visuomenėse.
Nesiimu spręsti, ar Johnas Locke’as pirmasis
vietoj prigimtinių teisių pavartojo žmogaus teisių
sąvoką, tačiau jis pateikė teorinį jų pagrindimą, ku
ris vėliau buvo plėtojamas Jeano Jacques’o Rousse
au ir liberaliųjų mąstytojų. Žmogaus teisių sam
prata vis labiau tolo nuo prigimtinių teisių turinio.
Štai Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijoje, priimto
je 1789 metų rugpjūtį, teigiama, jog „Prancūzijos
piliečiai, kaip įsteigtoji Nacionalinė asamblėja, lai
kydami, kad žmogaus teisių nežinojimas, jų nepai
symas ar niekinimas yra vienintelė visuomeninių
nelaimių ir valdžios sugedimo priežastis, šioje iškil
mingoje deklaracijoje nutarė pateikti prigimtines,
neatimamas ir neliečiamas žmonių teises, kad ši
deklaracija visiems visuomenės nariams būtų nuo
latiniu jų teisių ir pareigų priminimu, kad įstatymų
12

leidimo ir vykdomosios valdžios nutarimai, ku
riuos visuomet privalu palyginti su visų politinių
institucijų tikslais, kartu taptų labiau gerbiami, kad
piliečių reikalavimai, nuo šiol pagrįsti paprastais
ir neginčytinais principais, visuomet galėtų veikti
konstitucijos pagrindimui ir visų gerovei“. Toliau
pateikiama 17 straipsnių, kurių pirmasis tvirtina,
kad žmonės yra gimę ir išlieka laisvi, turintys lygias
teise, o socialiniai skirtumai gali būti paremti tik
visuomenės nauda. Antrasis skelbia, kad kiekvie
no politinio susivienijimo tikslas yra prigimtinių
ir neatimamų žmogaus teisių apsauga; tokios teisės
yra laisvė, nuosavybė, saugumas ir pasipriešinimas
priespaudai. Toliau vos ne kiekviename straipsnyje
žmogaus teisės yra vadinamos prigimtinėmis ir ne
atimamomis. Šią deklaraciją palyginę su Jungtinių
Tautų Visuotine žmogaus teisių deklaracija, pamaty
tume, kaip prigimtinių teisių sąvoka nyksta iš ofi
cialių dokumentų. Prigimtinės teisės minimos tik
dviejose šios deklaracijos vietose: preambulėje kal
bama apie prigimtinį orumą ir lygias bei neatima
mas teises, o 16-o straipsnio 3-ioje dalyje teigiama,
kad šeima yra prigimtinė (natūrali) ir pagrindinė
visuomenės grupė, ir ji turi teisę būti visuomenės
ir valstybės saugoma. Tai ir viskas.
Tačiau ir Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijoje
matome ryškius pokyčius, palyginti su tradicinės
prigimtinės teisės teorijos įvaizdžiais. Pirma, kitaip
suprantamas valstybės tikslas. Anot antro šios de
klaracijos straipsnio, valstybės tikslas – prigimtinių
teisių apsauga (o ne bendrasis gėris). Ketvirtame
straipsnyje sakoma, kad laisvė reiškia galimybę
daryti tai, kas nekenkia kitam. Todėl kiekvieno
žmogaus prigimtinių teisių įgyvendinimas netu
ri jokio apribojimo, išskyrus tą, kuris garantuoja
kitam visuomenės nariui galimybę naudotis tomis
pačiomis teisėmis; tos ribos gali būti nustatytos tik
įstatymu. Tokią laisvės sampratą siūlė Hobbesas ir
Locke’as. Šeštame straipsnyje aiškinama, kad teisė
yra bendrosios valios išraiška. Tai Rousseau pasiū
lyta interpretacija, beje, turėjusi pragaištingų pase
kmių Prancūzų revoliucijos metais.

Esė
Prigimtinės teisės teorija, pripažindama pri
gimtinį žmogaus tikslą, visuomenę laikydama or
ganine sistema, taip pat turinčia savo tikslą, priima
prielaidą, kad, žinant žmogaus bei visuomenės pri
gimtį bei tikslus ir remiantis tiesos ir gėrio siekian
čiu mąstymu, įmanoma nusakyti konkrečias pri
gimtines teises. Niekas nekliudo tas teises vadinti
žmogaus teisėmis. Žmogaus teisių sąvoka yra var
totina ir priimtina. Ji gal net aiškesnė už prigimti
nių teisių sąvoką. Manome, kad žmogaus teisės ir
prigimtinės teisės yra sinonimai, o teorija, kuri lei
džia jas suformuluoti, yra prigimtinės teisės teorija.
Liberalieji mąstytojai, kaip matėme, remiasi
kitomis prielaidomis. Jie linkę nepripažinti pri
gimtinės teisės teorijos, kaip prigimtinių teisių ir
kartu žmogaus teisių šaltinio, nors žmogaus teisių
ir prigimtinių teisių ryšį tiesiogiai rodo mūsų ci
tuoti dokumentai. Jie veikiau yra linkę kalbėti tik
apie žmogaus teises ir arba pripažinti jų istorinę
kilmę, arba pabandyti išgauti jas iš negatyviai api
brėžiamos laisvės (kaip kliūčių nebuvimo norams
įgyvendinti ar savajam gėriui pasiekti, kiek jis ne
prieštarauja tokiam pačiam kitų asmenų siekiui, ar
pan.) ir grynųjų loginių principų (grynojo mąsty
mo, nesusijusio su gėrio samprata, nes kiekvienas
gali siekti savojo gėrio). Tačiau tai visiškai neįgy
vendinamas uždavinys. Iš tokių neapibrėžtų sąlygų
neįmanoma gauti nieko arba galima gauti bet ką.
Porenesansiniams modernistams keičiant teo
rinį prigimtinės teisės modelį, laikui bėgant, kito
ir jo pagrindu formuluojamos prigimtinės teisės,
kurios Apšvietos filosofų buvo pradėtos vadinti
žmogaus teisėmis. Kuo tokia modernioji žmogaus
teisių samprata skiriasi nuo tradicinės prigimtinių
teisių sampratos? Tradiciškai suprantamos prigim
tinės teisės kalba apie tokį žmogų, koks jis turėtų
būti. O pradedant Hobbeso mechanistine visuo
menės interpretacija, neigiančia prigimtinius tiks
lus, žmogaus teisės siejamos su žmogumi, koks jis
yra. Antra, tradicinė prigimtinių teisių samprata
asmenį laiko susijusiu su įvairiomis visuomeninė
mis prigimtinėmis struktūromis, o modernioji jį

Marija Černiavskaitė. Tas, kuris neskaito rytinių laikraščių, 2012

laiko visiškai individualiu. Trečia, modernioji lais
vės samprata apibrėžiama negatyviai ir nesiejama
nei su tiesa, nei su gėriu, todėl ir žmogaus teisės
nesiremia nei tiesa, nei gėriu. Tačiau tradicinė pri
gimtinių teisių samprata remiasi tiesos ir gėrio nor
momis. Ketvirta, modernistai, sekdami Hobbesu,
teises interpretuoja tik kaip laisves, bet ne kaip
įpareigojimus, kurie būdingi tradicinei prigimtinės
teisės teorijai. Tokių skirtumų galėtume nurodyti
nepalyginti daugiau.
Aristotelis. Rinktiniai raštai. – Mintis, Vilnius, 1990, p. 73.
J. Finnis. Natural Law and Natural Rights. – Clarendon press,
Oxford, 1980, p. 23.
3
T. Hobbes. Leviatanas. – Pradai, Vilnius, 1999, p. 141.
4
Ten pat, p. 141–142.
5
Dž. Lokas. Esė apie pilietinę valdžią. – Mintis, Vilnius, 1992,
p. 15–17.
6
Ten pat, p. 18.
7
Ten pat, p. 23.
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Poezija

Šarūnė Petravičiūtė

Rudenį debesys suminga

Pravertos langinės

lietaus nesuradom
angelo išpera

gaudydamas paklydusią
musę
medinio ežero paviršiumi
bėga senstantis vaikas
žingsnis – metai
žingsnis – metai

neieškojai ir rudens
bet jis atėjo pirmas
tu taip norėjai
sužert visus medžius atgal į dangų
iš kur jie atkeliavo
spręsti ne tau

nežinai ir kur snaigės
žiemoja vasarą
išskrenda žąsimis
ar įsisuka man į plaučius
gamini sapnus neklausinėdamas
ar vanduo jau pakilo

prisimena
sklidinas gatves rūko
sklidinas gatves vandens
medinio ežero paviršium
įklimpsta rūke
bando bėgti toliau
žingsnis – metai
žingsnis – metai
nemato savo pirštų galiukų
nemato akių
klausia rūko
tėvai kas vakarienei
grįžau gi laiku
o jis supančioja dar labiau
voras tinkle
musė medžiu
virš vandens
ropinėja
žingsnis – ...
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Poezija
Nevalingas kvėptelėjimas už durų

Laumžirgių naktimis. Po audrų

smiltelės rudenio
vėl daužosi į beržus
prisimena pavasarį
atmena ir liečia
sulą

pabūkim indigo vaikais,
žalią kambario naktį
nušluostę
šviesos kvadratais,
ištraukę laumžirgio sparną
iš inkliuzų dėžutės.

smiltelės rudenio
jau kvepia
nelaukiamais sekmadieniais
kai žinai jog ryt
viskas prasidės iš naujo
smiltelės rudenio
beria vizijas
taškosi fantazijomis
lieja idėjas
ir viską užgesina
staiga
dar matuoja
skaičiuoja
dalina iš nulio
kada paskęsi ašarose
kada nupūs tave
kada ateis
nelaukiamas sekmadienis
smiltelės rudenio
iškiša galvą pro langą
pažiūrėti į skubantį dviejų vaikų tėvą
neužvedantį mašinos
prisimerkusios nužvelgia
saulę
ir čiauduliu
užtrenkia
dangtį

stebuklingam sode
milžinų tik vandenėlio paprašę,
o vietoj jo gavę tušo.
mes – iš kumelės ausies,
iš inkliuzų dėžutės.
kruopščiai ištylime naktį,
palinkę virš lovos
pamiršto miegančio žmonių vaiko,
savo blakstienomis siekiančio mano kelius,
kuriuose vyšnios pražysta, joms prisilietus.
padaro,
su kuriuo kadais akmenis sėjome
Dievo daržan.
pabūkim indigo vaikais,
ciferblatuose laumžirgių kvapą
išpylusiais
ir sugėrusiais nakties prakaitą
į delnus – – –
mėlyna
mėlyna
aura mūsų...

15

Menamas pokalbis

Tomas Bašarovas

(Ne)prasilenkiančios laike diskusijos
apie tautos charakterį ir jos ateitį
(Ne)prasilenkiantys laike pokalbiai prie menamo diskusijų stalo – tai įsivaizduojamos apskrito
jo stalo diskusijos su šiandienos ir XX a. ketvirto
dešimtmečio Lietuvos intelektualais (skolinuosi
tarpukariu vieno brandžiausio kultūros ir mokslo
savaitraščio Naujosios Romuvos redaktoriaus, žur
nalisto Juozo Keliuočio prieš aštuoniasdešimt metų
rengtas diskusijas ir anketines apklausas). Nepaisęs
įtempto autoritarinio tautininkų režimo J. Keliuo
tis skatino ir toleravo nuomonių įvairovę, skirtin
gų pažiūrų visuomenininkams, kultūros veikėjams
siuntinėjo anketines apklausas, krašto intelektua
lams organizavo diskusijų klubus. Vienos iš disku
sijų, Lietuvių tauta ir jos ateitis (1939), pagrindu ir
(at)kuriu menamą pokalbį su šiandienos ir praė
jusio šimtmečio intelektualais (darbe naudoju šių
žmonių pasisakymus per tuometines diskusijas).
Taip gimsta neprasilenkiančio laiko idėjos...
Nors tarpukario visuomenę nuo šiandienos
skiria beveik šimtmetis, esame vis dėlto labai pa
našioje apmąstymų kryžkelėje – po dvidešimties
nepriklausomos valstybės metų šiandien ieškome
ne tik ateities perspektyvų, bet ir intuityviai grįž
tame į praeitį, vis klausdami savęs, kokią valstybę
per tuos metus sukūrėme (taip pat – kokią turėjo
me!). Du nepriklausomybės dešimtmečius gyvavo
ir anoji Lietuva – su neką mažesnėmis negando
mis, baime, nusivylimais, praradimais ir ateities
troškimais. Politikos apžvalgininko Audriaus
Bačiulio nuomone, visuomenės (tautos) vidinis
atsparumas buvo gerokai „papuvęs“, kad ir sme
Tęsiame menamus pokalbius. Pradžia Nr. 3(2012).

16

toninėje Lietuvoje, ir šiuolaikinėje nepavyko rasti
valdžios ir visuomenės darnos, nes viena Lietuva
gyveno autoritarizmo sąlygomis, kita – bemaž ne
varžomos demokratijos1.
Lyginant dvi skirtingas kartas (o ne valsty
bes!) – ko gero, labiausiai esame atitolę vertybėmis.
Mano manymu, tai yra didžiausia per šimtmetį abi
Lietuvas skirianti praraja.
Viena tokių nykstančių vertybių, tauta – kaip
pasaulio kriterijus. Praradę viltingą gyvenimo po
tencialą, prarandame ir tautą, didžiausią vertybę,
kurios reikšmingumu tarpukariu niekas neabejojo.
Šiandien modernioje globalėjančio pasaulio visuo
menėje tautos sąvoka nebetenka savo reikšmės. Bū
tent todėl šioje diskusijoje yra bandoma sugrąžinti
(kurti iš naujo perkuriant) tautos diskursą. Tautos
identiteto ir lietuvių tapatumo idėja ir tarpukariu,
ir šiandien yra aktuali ir kaip niekad gyva – jau net
besiruošianti išnykti (!).
„Tauta turi pažinti savo didvyrius, tačiau bū
tina pažinti ir savo niekdarius...“2 – ši frazė prieš
porą metų Seime nuskambėjo iš krašto vadovės
Dalios Grybauskaitės lūpų, skaitant metinį Prezi
dentės pranešimą. Pažinti tautos didvyrius ir niekdarius, pasak Prezidentės, bandymas apsaugoti šalį
nuo nesąžiningų valstybės tarnautojų ir makiave
liškų šiandienos politikų. Tačiau bandydami „pa
žinti tautos didvyrius ir niekdarius“ – visų pirma,
turime pažinti ir patys save.
„Mes vis dar savęs gerai nepažįstame ir aiškiai
nesame pasisakę, ko mes siekiame. Šiuo metu tai
padaryti būtinai reikalinga. Visi pasidavimai sveti
moms įtakoms ir visos turėtos iliuzijos mums bran
giai yra kaštavusios. Norėdami būti gyvi, išsaugoti

Menamas pokalbis
Pakalbėti šia tema apie lietuvių tautą ir jos
ateitį prie menamo diskusijų stalo susirinko akade
minės filosofijos Lietuvoje pradininkas Stasys Šalkauskis; filosofas ir mąstytojas, rašytojas, kultūros
veikėjas Vydūnas; nusipelnęs krašto mokytojas ir
literatūros tyrinėtojas Rapolas Šaltenis; Atkuria
mojo Seimo pirmininkas, muzikologas, europarla
mentaras Vytautas Landsbergis; Nepriklausomy
bės Akto signataras, filosofas ir aktyvus visuomenės
veikėjas Romualdas Ozolas; Vilniaus universiteto
docentė, istorikė Irena Vaišvilaitė.
Tomas Bašarovas: Pakalbėkime apie lietuvių
tautą... Ar galima nusakyti koks yra mūsų tautos
charakteris?
Vydūnas4: Žodis charakteris, kurtas iš graikų
žodžio charasso: smailinu, aštrinu, atrėžiu, įdrožiu.
Spėju, kad taip norėta pažymėti pastovų, patvarų
būdingumą, prigimtą ypatumą, kuris žmogui yra
priskirtas Kūrėjo valios. Tačiau svetimas žodis retai
teatitinka pilnai mūsų manytą mintį. Aš manau,
kad yra tautos pobūdis, kurį nustato per kartų kar
tas veikianti prigimtis.

Vilmos Šileikienės nuotrauka

savo valstybės savarankiškumą, turime gerai save
pažinti, turime susidaryti ateities programą ir vi
somis jėgomis vykdyti savąjį pašaukimą...“3 – likus
beveik metams iki sovietų okupacijos, pragaištingą
tautos likimą nujautė Naujosios Romuvos redakto
rius Juozas Keliuotis, kviesdamas visuomenę į dis
kusiją Lietuvių tauta ir jos ateitis.
Artėjančio karo grėsmė, Europos dalybos ir
didžiosios Rytų kaimynės agresija, baimė vėl pra
rasti nepriklausomą valstybę – XX a. ketvirto de
šimtmečio intelektualus vertė iš naujo permąstyti
tautos sampratą bei ieškoti naujojo lietuvių tautos
pašaukimo ir ateities programos.
O ką šiandien XXI a. žmogui reiškia tauta?
Globalėjančiame pasaulyje tirpsta geografiniai
pasaulio kontūrai, pamažu dingsta ir žmogaus bei
tautos sąmonės ribos. Tauta nebelieka tauta, o
kiekvienas mūsų tampame kosmopolitišku pasau
lio piliečiu. Filosofo Romualdo Ozolo nuomone,
šiandien tik keletas žmonių Lietuvoje pasaulio
kriterijum vis dar tebelaiko tautą. Tačiau tautos
metafizika, pasak jo, yra būtinybė kaip ateities
sąlyga.
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Menamas pokalbis
Stasys Šalkauskis5: Lietuvių tautos charak
teryje skiriu etninį dugną ir įvykusį jame istorinį
išsivystymą. Iš savo etninio pagrindo lietuvis yra
rytiškas tipas: jis yra kantrus, patvarus, gerokai pa
syvus. Jis yra subtilus pasaulio ir žmonių stebėtojas,
susigyvenęs su gamtos ritmu ir taikingai nusista
tęs santykiuose su kitais. Jis yra kuklus ir drovus
pasireiškimuose; konservatyvus savo papročiuose,
palinkęs į liūdesį ir melancholišką nuotaiką. Lie
tuvis nėra linkęs aktyviai ir ryžtingai spręsti savo
ateities klausimų, ir pamatysime toliau – dažnai yra
jo kasdieninės išminties šūkis.
Vydūnas: Tauta susideda iš visokių žmonių su
įvairiausiais ypatumais. Ir stebint jos visumą, ma
toma nusidėjėlių, ištvirkėlių, girtuoklių, melagių,
vagių ir plėšikų, žmogžudžių, niekšų, godišių,
saldžialiežuvių, tinginių ir darbščių, protingų, iš
mintingų, kilnių, santūrių, garbingų ir daug dar
visų. Galima būtų tautos charakterį pagal tai ir
nustatyti, kurių visų šių žmonių daugiau. Bet kie
kvienoje tautoje yra visokių. Dar ir tai žinotina,
kad kiekvienoje tautoje dvasinis lygis gali būti ki
toks, o sąmoningumas yra paskiros spalvos. Tauta
gyvena ir todėl nuolatos kinta, kaip tekanti srovė.
Numanau, kad tautos pobūdis yra pagrįstas kūri
mo galia, kuri reiškiasi krauju ir pasisako kalba.
Iš tos galios, manyčiau, ir reikia nuvokti tautos
pobūdį.
Romualdas Ozolas: Lietuviai aiškūs introver
tai, tačiau net ir nuosekliausias introvertas tam tik
romis aplinkybėmis išeina už savęs. Įvaromi į kam
pą įvairių polianų, paskui germanų, lietuviai išeina
į žygį ir sukuria gynybinę imperiją. Jos didžiūnijos
ir bajorijos istorija – dar viena (itin žiauri) istorijos
pamoka lietuvių ainiams; jei netapsi agresyvesnis
už agresorių – pralaimėsi. Lietuvių didžiūnija buvo
agresyvesnė už priešus (mongolus totorius, turkus,
rusinus), bet bejėgė prieš katalikiškąja metafizika
jau manipuliavusius lenkus. Patenkinti socialiai, jie
buvo nuginkluoti dvasiškai. Lietuvių nutautėjimo
istorija – didžiausia pamoka visai mūsų ateičiai,
pradedant 1940-aisiais, juo labiau kad karingasis
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genas itin rimtai buvo pažeistas 1945–1953 metų
kare po karo, o dabar imperijos kūrėjai deda į kulnus
į šiltesnes socialines nišas Vakaruose ir nurimsta ki
tose pilietybėse.
Stasys Šalkauskis: Istorinė mūsų tautos evo
liucija išties veikė charakterį įvairiausiomis linkmė
mis. Priimta iš Vakarų krikščionybė ir suėjimas į
kontaktą su Vakarų civilizacija turėjo šiaip ar taip
aktyvinti mūsų tautos pobūdį ir aktyvina jį iki šio
lei. Bet Vakarų mums įtakos laikotarpyje yra prasi
dėjusi ir trukusi net keturis šimtmečius iš pradžios
socialinė, o paskui ir politinė mūsų tautos vergovė.
Pavergtosios liaudies gyvenimo aplinkybėse forma
vosi nelaisvo lietuvio tipas, kuris iki šiolei nėra dar
visai išsilaisvinęs doriniu ir kultūriniu atžvilgiu.
Užsisklendęs siaurame kaimo akiratyje, lietuvis
prarado savo drąsesnę iniciatyvą ir platesnį dvasi
nį mastą. Drebėdamas už savo menkus gyvenimo
išteklius, jis, savisaugos instinktų vedamas, įprato
verstis gudrybe, pavydžiai stebėti savo ponų išdai
gų prabangą ir sykiu servilizme ieškoti išganymo.
Patyrę begalę apsivylimų ir likimo smūgių, lietu
viai įprato su nepasitikėjimu žiūrėti į žmones ir jų
pažadus ir prarado savo nuoširdumą.
Tomas Bašarovas: Įvardijote, regis, būdingiau
sius lietuvių bruožus, „prigimtus“ mūsų krašto
žmonių ypatumus. Vadinasi, pagal tai galime api
bendrinti ir visą lietuvių tautą?
Irena Vaišvilaitė: Nesutinku. Tautos charakterio sąvoka šiandien yra labai archajiška, suponuo
janti, kad tauta yra, sakytum, surinktinė asmenybė
ir pasižymi kažkokiais stabiliais bruožais. Žinoma,
galima bandyti apibrėžti tautos charakterį, kalbant
apie lietuvį kaip apie tam tikrą statistinę, vidurkinę
figūrą ir jo charakterį – greičiau idealus, pagal ku
riuos kažkada ir yra bandyta formuoti visuomenės
narius. Tačiau liberalioje visuomenėje tokių ab
strakčių apibendrinimų nebedaroma. Konkrečiai
matuojamų dalykų – socialinių tendencijų klausti
reikėtų tai išmanančių sociologų. Tik jie gali pasa
kyti, ką tyrimai liudija apie visuomenės vertybes,
šeimos įpročius, jų kaitą.
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Vytautas Landsbergis: Sunku apibūdinti tau
tos charakterį, nes niokojantis karas, įskaitant ir
penkiasdešimties metų okupacijas, genocidus, pa
sipriešinimus su jų aukomis (pirmiausia žmonių,
turėjusių ir saugojusių tautos charakterį) ir sąmo
nės deformacijas, nepaliko tos tapatybės, kuri jau
formavosi per pirmosios Respublikos dvidešimt
metį. Be to, šiandien pakito ir pati tautos sąvoka...
Todėl, galvoju, kad teisingiau būtų svarstyti ir kal
bėti apie kai kuriuos dabartinių lietuvių bruožus.
Rapolas Šaltenis6: Spręsti apie tautos charak
terį iš šiandieninio mūsų gyvenimo būtų didžiau
sia nesąmonė. Mūsų tautos charakterį laužė, keitė,
tempė tiek įvairių veiksnių, kad iš jo ne kažkas be
liko. Dauguma eilinės mūsų šviesuomenės jau yra
visai nelietuviško charakterio!
Irena Vaišvilaitė: Atkreipčiau dėmesį ir į tai,
kad tautinio charakterio sąvoka turi nacionalistinį
pamušalą. Viešojoje erdvėje sklandančios kalbos, o
ir įvairių tyrimų rezultatai rodo, kad, pavyzdžiui,
Lietuvos visuomenė nėra pakanti heterogeniniams
socialiniams elementams – tautinėms, lytinėms
ir socialinėms mažumoms. Manyčiau, kad tokios
nuostatos kaip tik ir kyla iš tautinio charakterio įsi
vaizdavimo, kuriant tam tikrus socialinius stereoti
pus apie tautą.
Romualdas Ozolas: Prisipažinsiu, kad nesu
liberalas, todėl šis klausimas man neatrodo nei
pasenęs, nei nebeaktualus – tai tik šių dienų (mėlyniesiems) komjaunuoliams taip gali atrodyti.
Jiems, kad tik būtų patenkintos jų juslės šiandien
ir – tikslas – iki gyvenimo pabaigos. Normaliems
žmonėms metafizika yra būtinybė. Klausimas tik
toks: kiek tie kiti, ne liberalai, yra normalūs – o
tam pagelbsti normalus išsilavinimas. Prisimin
kime tarpukario intelektualus – jie buvo kur kas
konstruktyvesni, nes išsilavinimą buvo gavę klasi
kinėje gimnazijoje ir filosofinį pasaulio suvokimą
teikiančiuose universitetuose. Be to, jie dar nebuvo
išeikvoję viltingo gyvenimo potencialo. Mes – kal
bu apie XX a. ketvirto–septinto dešimtmečio gimi
mo kartas – ir normalaus (klasikinio) išsilavinimo

nebuvome gavę, ir normalaus socialinio gyvenimo
neturėjome, o politinis klimatas teikė nusivylimą
po nusivylimo. Išlikti konstruktyvus galėjo tik tas,
kuris sugebėjo atskirti socialinę ir politinę tikrovę
nuo tautos kaip kitos tikrovės. Tai buvo galima
padaryti tik įžengus į klasikinės metafizikos erdvę.
Todėl ir šiandien tik keletas žmonių Lietuvoje pa
saulio kriterijumi vis dar tebelaiko tautą.
Tomas Bašarovas: Filosofas Vydūnas tvirtina,
kad „tautos pobūdis yra pagrįstas kūrimo galia,
kuri reiškiasi krauju ir pasisako kalba“. Ar šiandien
turime lietuviškosios kūrybos individualybę? Ko
kia ji?
Rapolas Šaltenis: Lietuviškos kūrybos indivi
dualybė ieškotina tik liaudies kūryboje. Nes tik čia
ji yra gryna, nesužalota, be svetimų įtakų. Mūsų
individualioj kūryboj pasigendama originalumo,
savų tautinių bruožų, nes šiandienos kūrėjai ne
supranta, neįsigilina ir nestudijuoja mūsų liaudies
kūrybos.
Irena Vaišvilaitė: Laikais, kai buvo samprotau
jama apie tautinį stilių, tai gal ir turėjo kokias nors
koordinates. Dabar į tautiškumą skirtingų menų
atstovai žiūri labai skirtingai, kai kurie net akivaiz
džiai priešiškai. Bet kokiu atveju ši sąvoka yra mar
ginali dabarties meninėje kūryboje.
Stasys Šalkauskis: Jei mūsų liaudies kūryba
ir turi savo aiškių ypatybių, tačiau mūsų naujoji
kultūrinė kūryba dar nesuskubo įsigyti ryškios in
dividualybės. Tai ir nėra net nuostabu, nes iki šiol
mums teko savintis europietiškosios civilizacijos
pradus, kuriuos ir realizuojame mūsų tautybės lyti
mis. Mes nesame dar pasiekę savo kūryboje visuo
tinai reikšmingo masto, ir todėl, be kita ko, mūsų
kūryba nėra pakankamai individuali: toks jau yra
tautinės kultūros dėsnis, kad jos individualumas
yra tiesioginiame santykyje su jos universalumu.
Kol mes nesame dar pasiekę savo kultūrinėje kū
ryboje visuotinai reikšmingo laipsnio, negalima
kalbėti apie tikrą mūsų kūrybos individualybę. Ji
nėra nei pakankamai nusistovėjusi, nei tautiškai
subrendusi, nei įgavusi savo stiliaus.
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Romualdas Ozolas: Stiliaus dar neturi, nes
stiliaus neišmokstama, stilius sugyvenamas per de
šimtmečius ir šimtmečius. Lietuviai kaip šiandie
ninė tauta – dar tik poros šimtmečių tauta... Lie
tuviškosios kūrybos individualybę aš apibūdinčiau
taip: esamybės kontempliacijos, pradedant pasau
lio plagiatais, pamėgdžiojimais ir analogijomis,
baigiant asmeninio juslingumo, jausmingumo ar
gudrumo improvizacijomis tradicijos neturinčioje
erdvėje.
Vytautas Landsbergis: Bet tarp tų kitų kū
rybų lietuviškoji vis dar išsiskiria savęs paieška,
siekimu išlaikyti kolektyvinę, gal prigimtinę, in
dividualybę, neištirpti pseudomodernume – kai
ką pagarbiai vadina postmodernumu – be likusio
ženklo, kad žmogumi buvęs. O kokia ji? Kol kas tai
yra lietuviška.
Romualdas Ozolas: Svarbu pabrėžti, kad lie
tuviai tikrai nėra kolektyvinės kūrybos tauta. Lie
tuvių kūrybiškumas perdėm individualistinis. Vie
nas retesnių kolektyvizmo atvejų – Kryžių kalnas,
bet jis galimas irgi tik individualistų tautoje (kiek
vienas po savo atskirą kryželį – ir kryžių migla,
išplaunanti patį Kryžių). Ieškodami pasaulio nau
jovių sąmoningo perkėlimo į nacionalinę dirvą,
lietuviai sugeba sukurti tikrus kultūros reiškinius.
Pavyzdžiais gali būti Ars grupės dailė, Naujosios
Romuvos žurnalas, kurio atgarsis tarybiniais metais
buvo Kultūros barai, krepšinis, litas ir panašiai...
Kai baigiasi tautos politinės iliuzijos ir užsidaroma
kultūroje, lietuvių išradingumas begalinis – skver
biamasi į visas įmanomas erdves, nišas ir nišeles –
tai labai tinka individualizmui. Todėl išsiugdę kū
rybingą politinį elitą (suvokiantį save kaip vieningą
tautai priklausantį ir jai atstovaujantį), lietuviai ir
Lietuva galėtų tapti nedidele galinga pasaulio ben
druomene, tačiau šiandieniniam politiniam elitui
iki savo paskirties suvokimo (vienijančios būties, o
ne buities) toli kaip artojui iki karvedžio.
Tomas Bašarovas: Nejučia kyla ateities pers
pektyvų klausimas... Kaip įsivaizduojate lietuvių
tautos ateitį?
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Vytautas Landsbergis: Prisipažinsiu, kad tau
tos ateitį įsivaizduoju šiaip sau... Nors vis dėlto ti
kiu, – nes kitaip nesinorėtų gyventi, – kad Lietuva
turi ateitį!
Irena Vaišvilaitė: Lietuvos visuomenė dar
tebėra kamuojama monolitinės visuomenės, ku
rioje nėra vietos įvairovei. Valstybinėse ir politi
nėse struktūrose nuolat pasirodo nepakantumas,
stereotipinis mąstymas, etninis nejautrumas tauti
nei ir religinei įvairovei. Manau, kad dėl to ateityje
turėsime rimtų sunkumų, bet viliuosi, kad iš jų
išbrisime.
Vydūnas: Esant tautoje ir įvairaus dvasinio
lygio žmonių, ir visokių aplinkos veiksnių, pa
stebima ir visokių nelabumų. Kiekviena teigiamos
reikšmės ypatybė gali virsti ir pasidaryti neigiama,
jeigu žmogus savo esme dar silpnas ir pažmoniš
kumo pavergiamas. Bet lietuvių tautai kūrimo
galios yra teikiama visokioms dorybėms galimu
mų. Todėl sąmoningėjęs tam, kokia galia tautoje
veikia, lietuvis galės sėkmingai auginti savo asme
nybėje ir bendruomenėje visa, kas gera, tauru, kas
jį padaro žmogiškiausiu žmogumi, ir vengti, kas
tam priešinga.
Rapolas Šaltenis: Tikiu, kad mūsų Lietuvos
ateitis bus graži, puiki, jei tik mes ją tokią kursime,
jei jos tokios norėsime. Visi savo tėvynę mylėsime,
jei visiems joje bus gera gyvent, bet ją mylėsime
nors ir vargdami, nors ir skursdami, jei matysime,
kad kartu visi vargstame, kartu visi kenčiame, kad
galbūt tais kentėjimais kaip tik kuriam tėvynei ir
sau geresnį rytojų.
Romualdas Ozolas: Prasmingas yra tik vienas
ateitin orientuotas klausimas: ar mes atsilaikysime?
Jeigu Lietuva atsilaikys prieš naują lenkų okupa
ciją, lietuviai jau bus galutinai subrendę valstybei.
Dabar mes ją pasiėmėm griūvant sojūzui ir davėm
tautai, kuri buvo nepasirengusi nepriklausomybei
ir kliedėjo tik apie laisvę. Ką gi – ji laisva ir išsi
vaikščioja visi, kur kam geriau, o statyti ir kurti pa
lieka tiems, kurie nenori... Atsilaikymas ir be gali
mų okupacijų labai priklausys nuo to, kiek žmonių
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sugrįš iš uniono tremties – ekonominės emigracijos,
nors tai jokia emigracija ir jokia ekonominė – pro
cesą Briuselio komisarai suplanavo labai tikslingai:
Rytų europiečiai kur kas geriau Vakarams negu
arabai ar turkai, o dirbti už senstančius ir tingin
čius prarastųjų kolonijų šeimininkus kas nors juk
turi! Prisimenu, kaip Nepriklausomybės išvakarėse
aš svajojau, kad per šimtmetį mes išaugsim iki 10
milijonų lietuvių. Dabar gresia visiškas populiaci
jos išnykimas. Taigi, kaip aš galiu vaizduotis Lietu
vą? Tik kaip karą už ją prieš svetimus grobikus ir
savus parsidavėlius.
Iš tiesų nėra paprasta (ir rizikinga) vienu saki
niu pasakyti, kokia mes esam tauta... Praėjusiame
šimtmetyje nebuvo abejojančių, kad kiekviena tau
ta turi savo charakterį, lietuvių tautos „prigimtus
ypatumus“. Šiandien iš šios diskusijos akivaizdžiai
matyti, kad tautos charakterio ar apskritai tautos są
voka – nebėra vyraujantis diskursas visuomenėje.
Nebėra tikslo ir pažinti savo tautą, kaip XIX a. pa
baigoje to siekė Simonas Daukantas, aprašydamas
mūsų būdą senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių;
kaip XX a. pradžioje, nepriklausomybės išvaka
rėse, tautą iš naujo kūrė mūsų šviesuoliai – Jonas
Basanavičius, Antanas Smetona, broliai Vileišiai,
Maironis, Juozas Tumas-Vaižgantas ir kiti. Tautos
metafizika ir savęs pažinimas dabar tik mūsų pačių
rankose, tarsi hamletiškoje dilemoje – būti ar nebūti! Atėjo laikai, kai tapatybę suteikia nebe tauta ir
prigimtis, o mūsų pačių apsisprendimas.
Tautiečiai, šiandien vargiai lenkdami nuga
ras pietų plantacijose, svetur jau augina naująją
emigravusių lietuvių kartą piniginės tėvynėje.
Kiek joje išliks mūsų tautos tapatumo ir identi
teto – net neįsivaizduoju... Tolesnę tautos ateitį
šiandien sunkiai beįsivaizduoja ir kruvinosios
Sausio 13-osios laisvės gynėjai, Sąjūdžio, Baltijos
kelio šaukliai. Laviruojame tarsi cirko lynu tarp
nebūties ir vilties...
...vilties, pasak Vytauto Landsbergio, kad Lie
tuva turi ateitį – nes kitaip nebesinorėtų ir gyventi!
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Žvilgsnis į atradimų kupiną
„pilkąją“ Lietuvos fotografiją
Apie projekto Mokomoji galerija parodą, skirtą Lietuvos fotografijos klasikai

Nespalvota fotografija yra daug tikroviškesnė už
spalvotąją, nes tikrovė yra pilka.
M. Tournier

Gyvename amžiuje, kai Naujųjų metų nakti
mis į Facebook tinklalapį įkeliama 750 milijonų
nuotraukų. Kinas, televizija, internetas tvindo
pasaulį spalvotais tuščiaviduriais vaizdais nesuvo
kiamu tempu. O Photoshop’as galutinai sunaikino
idėją, jog fotografija – tikrovės atspindys. Juk tik
rovė nėra tokia tobula! Taigi, į ką svarbu atkreipti
dėmesį ieškant asmeninio kelio į meninę fotografi
ją? Kuo fotografijos medija yra išskirtinė?

Šiuos klausimus kėlė Mokomoji galerija, de
šimtyje Lietuvos mokyklų pristačiusi parodą
Humanistinė fotografija: Antanas Sutkus, Romualdas Rakauskas, Vaclovas Straukas. Fotografijos re
produkcijų paroda, atidaryta Anykščių, Utenos,
Ignalinos, Akmenės, Joniškio, Šiaulių ir Panevėžio
rajonų mokyklose, pristatė žymiausių Lietuvos fo
tomenininkų darbus ir kvietė žiūrovą suvokti ne
tik užfiksuotos akimirkos paviršių, bet ir įžvelgti
giliau glūdinčią esmę, apimant platesnius kultūri
nius, istorinius ir netgi politinius kontekstus.
Parodoje pristatomi autoriai – Antanas Sutkus,
Romualdas Rakauskas, Vaclovas Straukas – savo

Romualdas Rakauskas. Žydėjimas 50, 1970, 35,5x30 cm
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Romualdas Rakauskas. Žydėjimas 74, 1978, 39x28,5 cm

profesinį kelią pradėjo sovietmečiu, kai fotografija
dar nebuvo pripažinta kaip savarankiška meninė
veikla. Kartu su kitais kolegomis jie palaikė huma
nistinę fotografijos kryptį, kuri okupacijos sąlygo
mis buvo unikali, kitokia nei Amerikoje ar Vakarų
Europoje.
Lietuviškoji humanistinė fotografija šalia tikė
jimo gera žmogaus prigimtimi, jo ir gamtos ryšiu
išreiškė ir patriotinę nuostatą. Fotografai ieškojo
tikrumo, autentiškumo ir lietuviškumo paprastų
žmonių veiduose ir kasdienėje aplinkoje. Šis XX a.
7-ą dešimtmetį prasidėjęs reiškinys, vadinamas Lietuvos fotografijos mokykla, padarė didelę įtaką kitų
fotografų kūrybai.
Romualdas Rakauskas – fotografuojantis po
etas arba poetinis fotografas. Taip jis vadinamas
dėl to, kad iš kitų išsiskyrė lyrišku, romantišku
požiūriu į kasdienę aplinką, ypač žmones. Iš jo
vaizdų pasaulio atrodo išvalytas bet koks blogis –

viskas aplink sukrečiamai gražu, gyvenimas pri
mena idilę. Polinkis fiksuoti tik gražų pasaulį kilo
iš įgimto pozityvaus požiūrio, noro atsiriboti nuo
gyvenimo „šiukšlių“. Tai sudėtinga pozicija – juk
šalia nuolatos tyko kičo, banalybės, perdėto „saldu
mo“ grėsmė. O ir paveikti žiūrovą bjaurumu visada
lengviau. O tu pabandyk sukrėsti pasaulį grožiu!
R. Rakauskas nė nesvajojo apie fotografo karjerą,
studijavo žurnalistiką ir rašinėjo laikraščiams, foto
grafuodamas tik savo malonumui. Tačiau po to, kai
studentų bendrabutyje susipažino su kitu būsimu
žymiu fotografu Antanu Sutkumi, viskas apsivertė
aukštyn kojomis. Prasidėjo visą gyvenimą trukusi
jų draugystė ir „žavingų akimirkų“ medžioklė.
Fotografo gyvenimas tuomet buvo neleng
vas, nes ši sritis net nebuvo pripažinta kaip tapy
bai ar grafikai lygus menas. Kaip ir dauguma 7-o
dešimtmečio fotografų, temų ir motyvų R. Ra
kauskas ieškojo lietuviškuose kaimuose. Taip buvo
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Antanas Sutkus. Maratonas
Universiteto gatveje, 1, 1959

ne tik dėl to, kad juose buvo galima sutikti įdo
mesnių tipažų nei mieste. Tuo metu fiksuoti au
tentiškumo nepraradusią kaimo gyvenimo tėkmę
reiškė tylų protestą prieš sovietų valdžią, bandymą
nepamiršti savo šaknų ir patriotizmą, kuris toli gra
žu nebuvo tuščias žodis.
Pati žinomiausia jo serija – Žydėjimas. Ją su
daro dešimt metų fotografuoti žydinčios pava
sario gamtos ir žmogaus tarpusavio harmonijos
vaizdai, įamžinti važinėjant žiguliais po įvairius
Lietuvos regionus ir įkalbinėjant sutiktus žmones
papozuoti. Ar galite patikėti, kad net 90 proc.,
regis, taip natūraliai atrodančio Žydėjimo, yra
surežisuota? Tačiau režisūra visuomet atsirasda
vo natūraliai, palikdama vietos atsitiktinumo
stebuklui. Taip R. Rakauskas ir vadina fotografi
ją – atsitiktinumo menu.
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Po vienos R. Rakausko parodos, jo darbus pa
matę prancūzai, rašė: „Pagalvokit, XX amžiuje yra
tokia tauta lietuviai, kuri švenčia žydėjimą“. Jiems
pasirodė, kad aplink obelis šokantys vaikai su pie
nių vaininkais ir panelės gražiais drabužiais – tai
dėl to, kad Lietuvoje yra „žydėjimo šventė“!
Kitas autorius – Antanas Sutkus – gyva Lietu
vos fotografijos legenda. Be jo ši sritis tiesiog neįsi
vaizduojama, nes tai jis savo nepaprastų vadybinių
gabumų ir talento dėka sugebėjo įsteigti pirmąją
ir vienintelę visoje Sovietų Sąjungoje Fotografijos
meno draugiją. Tuomet įsteigti ką nors tokioje ma
žytėje, ir dar okupuotoje, šalyje buvo didelis iššūkis.
A. Sutkus vadovavo draugijai 30 metų, vėliau
ji perorganizuota į dabartinę Fotomenininkų są
jungą, vienijančią visus Lietuvos fotografus. Ko
dėl prireikė įkurti šią organizaciją? Todėl, kad tais
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laikais fotografija buvo suvokiama kaip žurnalisti
kos dalis ir neturėjo savarankiškos meninės veiklos
statuso. Neatsitiktinai dauguma jo kartos fotografų
arba patys buvo žurnalistai, arba dirbo laikraščiuo
se spaudos fotografais.
Viskas pasikeitė, kai 1969 metais Maskvoje
buvo surengta devynių Lietuvos fotografų (R. Ra
kausko, A. Macijausko, A. Kunčiaus, M. Bara
nausko, L. Ruiko, A. Miežansko, V. Luckaus,
V. Butyrino ir A. Sutkaus) paroda, po kurios buvo
pripažintas lietuvių išskirtinumas. Iš to išsirutulio
jo reiškinys, pavadintas Lietuvos fotografijos mo
kykla. Kuo ji ypatinga? Tuo, kad visi šie fotografai
buvo „kaimo vaikai“, jiems rūpėjo tai, kas yra šalia:
paprasti žmonės, dideli ir maži, jų džiaugsmai ir
vargai. Jie perteikdavo ne ideologinį, o psicholo
ginį turinį, buvo tikri humanistai. Tačiau visi jie
labai skirtingi – vieni romantikai, kiti mėgo bohe
mišką gyvenimą, dramatizmą.
A. Sutkus pasiekė tiek daug dėl gebėjimo prisi
taikyti prie situacijos, mokėjimo priversti atsiskleis
ti prieš fotoaparatą bet kokio amžiaus ir socialinės
padėties žmogų. Galbūt tai, kad nuo pat vaikystės
pokario metais turėjo reikalų ir su vokiečiais, ir su

rusais ir įžvelgė juose pirmiausia paprastus žmones.
Tarsi jo nuostata teigtų, jog politika, karas, negan
dos yra tai, su kuo žmonės visais laikais išmokdavo
gyventi, bet tai nereiškia, kad būtina tai „įsileisti“
į sielą.
A. Sutkus pradėjo fotografuoti būdamas pen
kiolikos. Pirmaisiais nuotraukų objektais tapo jį
supanti aplinka, šeima, draugai. Tai išugdė jo kaip
fotografo credo – meilę žmogui.
Tarp parodoje pristatomų jo nuotraukų – kele
tas iš serijos Jeanas Paulis Sartre’as Lietuvoje. Nida
(1965). 1965 m. žymusis egzistencializmo pradi
ninkas kartu su gyvenimo drauge rašytoja Simone
Beavoir ir rusų vertėja Lena Zonina lankėsi Nidoje.
Juos lydėjo tuo metu Rašytojų sąjungos pirminin
kas Eduardas Mieželaitis, rašytojas Mykolas Sluc
kis ir... Antanas Sutkus. Buvimas arti po Nidos ko
pas vaikštinėjančių intelektualų padarė didelę įtaką
tolesnei tuomet tik 26-erių metų Sutkaus karjerai.
Ši fotografija vėliau buvo spausdinama Sartre’o
knygose ir apskriejo visą pasaulį. Prancūzų skulp
torė Roseline Granet pagal šią nuotrauką sukūrė
skulptūrą, kuri dabar stovi Nacionalinės Paryžiaus
bibliotekos kiemelyje. Kitą šio menininko fotogra

Vaclovas Straukas. Paskutinis
skambutis, 1979
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Fotografija

Vaclovas Straukas. Paskutinis
skambutis, 1979

fiją, pavadinimu Maratonas Universiteto gatvėje,
2011 m. nusipirko Eltonas Johnas.
Trečiasis fotografas – Vaclovas Straukas – yra
vienas žymiausių Lietuvos fotografų, kartu su An
tanu Sutkumi, Romualdu Rakausku, Aleksandru
Macijausku ir kitais palaikęs humanistinę fotogra
fijos kryptį.
Kitaip tariant, jiems labiausiai rūpėjo žmogus,
su visais džiaugsmais ir vargais, baimėm ir svajo
nėm. Tuo metu Sovietų Sąjunga kišosi į kiekvieno
menininko kūrybą ir ją cenzūravo. Fotografija,
kaip labiausiai realybę atspindinti sritis, buvo pa
versta ideologijos įrankiu.
Menininkai nenorėjo vykdyti kažkieno įsa
kymų, todėl atsigręždavo į paprastus žmones ir
gyvenimo ciklą: gimimą–gyvenimą–mirtį. Šios
trys temos Lietuvos fotografijoje labai dažnos.
Pagrindiniu Lietuvos fotografijos mokyklos žanru
tapo reportažinė fotografija, kuri remiasi realybės
fiksavimu.
V. Straukas fotografavo moksleivius, ypač
baigiančius mokyklą. Gal jam patiko jų laisvės
džiaugsmas, o gal ilgėjosi savo mokyklos... Ši lyriš
ka jaunatviško siautulio serija Paskutinis skambutis
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pelnė fotografui pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet
ir užsienyje.
„Svarbiausia man idėja, legenda, kurią norėjau
įgyvendinti – atspindėti ne dieną, ne metus, o aki
mirką, kai baigiasi vaikystė ir prasideda jaunystė.
Užsispyręs buvau, bet nepavyko – tai per anksti, tai
per vėlai; kaip galima sugauti tą mirktelėjimą“, –
sakė Vaclovas Straukas.
Pirmąją fotografiją V. Straukas padarė per savo
povestuvinę kelionę 1952 metais. Tai buvo jo žmo
na, stovinti ant Palangos tilto ir delne „laikanti“
besileidžiančią saulę. Tikriausiai visi turime tokių
nuotraukų, tačiau Straukui ji pavyko taip puikiai,
kad fotografas, ryškinęs juostelę, paprašė autoriaus
leisti pakabinti ją fotosalono lange. Šis nutikimas
paskatino Strauką rimčiau susidomėti fotografija.
Štai taip paprastai prasidėjo jo nepaprasta karjera.
Projektas Mokomoji galerija inicijuotas jaunos,
į profesionalaus meno sklaidą orientuotos nevy
riausybinės organizacijos IDES, bendradarbiaujant
su Modernaus meno centru (www.mmcentras.lt).
Parengė Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
(pagal projektą lydinčią medžiagą iš mmc archyvo)

Proza

Kristina Bidočiūtė

Kada norėsiu, tada ir mirsiu
Kiekvieną šeštadienio rytą ant Jo laiptų stovė
davo trijų litrų stiklainis su pienu. Sūrį užsisakyda
vo tik kas antrą šeštadienį, nes niekas, išskyrus Jį,
šiuose namuose sūrio nevalgė. Šią popietę Jo pleis
kanos itin gausiai byrėjo į burokėlių sriubą, o kitos,
prilipusios ant rudo velvetinio švarko pečių, atrodė
tarytum smulkutis sniegas. Tiesa, prieš tai Jis lauke
nušlavė laiptus ir nusikasė du takus – vieną mal
kinės, kitą gatvės link. Grįžęs iš darbo, tėtis ilgai
triūsė, kol nukasė visą kiemą, nepalikdamas sniego
likučių. Nepaisant to, Jis visada tiksliai žinojo savo
kasinėjimų vietas, net kai sniego nebelikdavo, vis
vien vaikščiojo tik tais nematomais siaurais take
liais. Jis – tai mano senelis.
Namuose mama ir tą kartą paliko pusę bute
lio degtinės, kad aš, grįžusi iš mokyklos, įpilčiau
seneliui į grafinėlį. Taip jis gydomas po ilgų išgėri
nėjimų, kad pasibaigus pensijos pinigams neištiktų
staigi mirtis. Jo pagirių aimanos viliojo į gretimą
kambarį, praplėšdamos visus sienų plyšius, o joms
sustiprėjus, privalėjai suprasti – laikas vėl įpilti,
kad, kaip Jis sakydavo, atsigautų ir savo pažadą iš
tesėtų – gavus kitą pensiją nebegerti. Ar ateisi prie
mano kapo? – klausimas, kurį dažniausiai išgirsda
vau iš jo girtų vos judinamų lūpų.
Gauti pinigai − tai vienintelė priežastis, dėl
kurios jis ėjo ir antruoju takeliu – link gatvės. Be
pinigų ten eiti nebuvo reikalo, nes šis takas vedė
tik dviem tikslais – į šalia Rusijos sienos esantį įspū
dingos architektūros pastatą – Paryžių (kurį nuo
senų laikų taip vadino kybartiečiai) arba į bažnyčią,
kurioje lankydavosi sekmadieniais. Paryžius viliojo
ne savo pavadinimu ar prisiminimais – ten jis pir
ko degtinę. Vėlai vakare, kai grįždavo, nedrįsdavo
iškart eiti prie durų. Keletą valandų atsistojęs tyliai

alsuodavo prie savo kambario lango. Žvelgiant iš
lauko pusės, atrodė, jog kitapus stiklo ištisus metus
snigo – buvo prikimšta vatos, kad vėjas nepūstų pro
didelius tarpus. Tik valandėlę pastovėjęs, Jis nedrą
siai sėlino į savo kambarį, o tamsoje, atsidaręs stik
linę sekciją ir tą kartą užčiuopė kiaušinių lukštus,
kuriuos džiovino vištoms lesinti. Taip keliaudamas
tik jam vienam matomu taku, pametė kelias šukas
ir mažą veidrodėlį, vietoj kurio nešiojosi veidrodžio
šukę. Nors ir teko atsisakyti dalies pensijos, jis įsigi
jo protezus, kuriuos aną sekmadienį ant šventoriaus
gyrė ponas Skrinckas, jau ketvirti metai plaukus
dažantis juodai. Tarytum knygnešį poną Skrincką
jis vadino Šernu, o ponas senelį – pavarde, Jablons
kiu. Vienas gyrėsi, kad iš prigimties juodų plaukų
veislę turintis, o senelis... na, jis nieko nesakė, tik
šypsojosi, šypsojosi prieš saulę, kad vienas auksinis
dantis blizgėtų prieš Skrincko plaukus kaip atsakas.
Susitaręs su būriu pasenusių moterų ir prižadė
jęs jau kitą savaitę pas Kilikevičienę mūryti zelikį
(t. y. krosnį), o kaimynei Rimkuvienei mirusio vyro
antkapį padailinti, lėtais žingsniais grįžo į savo ran
komis statytą namą. Sudėjęs žalius pomidorus ant
palangės, mažiausiai tris dienas laukdavo, kol jie su
noks. Tarp tų pomidorų ne vieną kartą buvo palikęs
ir savo protezus. Šįkart tai padarė tyčia, nes vos tik
sunokusius norėjo valgyti be tų svetimkūnių dantų,
kad įsikibęs vos išlikusiomis priekinėmis iltimis iš
čiulptų naminių pomidorų skystį.
Antrą kartą pametęs protezus, kaimynystėje
sukėlė daug įtarimų ir kaltinimų. Visi manė, kad
pragėrė (jis nė už ką nepragertų protezų – greičiau
jau savo rankomis statytą namą). Tą sekmadienį
bažnyčioje nepasirodė, nes iš ūkininko sulaukė
paskutinės išmokos už Dailučiuose esančią žemę.
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Proza
Tokie pat, kol kas balti, protezai, senelio pilnut pil
nutėlėje lėkštėje su pienu ir trupintu batonu mir
ko jau antrą savaitę. Senelis suspėjo ne tik naujus
dantis įsigyti, bet ir savo mėgstamą laikrodį susitai
syti... Ne tik protezai buvo naujas pirkinys – nu
sipirko madingus storapadžius moteriškus batus.
Moteriški, sakė mama, tačiau jis neklausė ir savo
pirkinio į šalį nemetė. Be to, vienas batas, kaip re
tai pasitaiko, puikavosi plonesniu padu – dėl šios
priežasties, po kiek laiko, viena koja sutrumpėjo.
Dėl senelio liesumo jam mirus į kelnių vidų,
kad kantas kaip metalas rėžtų akį, mama įkišo
pluoštą perlenkto laikraščio. Už ūkininko pinigus
pirkti protezai įdubusius mirusio senelio skruostus
dirbtinai išpūtė. Laikrodis kaip niekada tiksliai tik
sėjo ant mirusiojo rankos – teko išimti baterijas.
Po pagalve mama įdėjo mažą buteliuką degtinės.
Jis visada gėrė. Jam visada rūpėjo, kad sekmadie
nio rytais savo mirusios žmonos siuvinėta nosinaite
nepamirštų nusiblizginti protezų, ypač juose, tarsi
netyčia, įsmigusį auksinį dantį.
Pamenu, jis išėjo pirkti degtinės. Senas kūnas,
girgždantis kaip sniegas, netrukdė seneliui judėti.
Šalo kaip ir jo vaikystėje prieš šešiasdešimt metų.
Begalybę kartų su viltimi eidavau žiūrėti pro jo
kambario langą – gal vėl alsuoja į palangę. Už lan
go sklido keistas garsas. O jį sukėlė paprastas mai
šelis, vėjo užkabintas ant medžio šakos. Gilaus va
karo tamsoje bolavo etiketė – sveriami sausainiai.
Jį parnešė. Mačiau žmogų, kurio rankos mėgino
užkelti senelį laiptais. Labiausiai baugino tie tamso
je paskendę siluetai, tik pritryptas sniegas liudijo
žmonių buvimą prie laiptų. Nedrąsiai žiūrėjau pro
duryse esančią akutę, kurioje sutilpo viskas: šaltis,
laiptai ir du kūnai. Atvėrus duris, priešais stovėjo
jaunas vyras, nešinas seneliu. Jį užnešė ir paguldė į
lovą. Sėdėdama šalia, prieblandoje pykau ir šnabž
dėjau, kad senelis mane išgąsdino. Šalia smilkinio
mėlynavo sumušimas (tikriausiai griuvo). Akys at
rodė tarytum du užšalę langai, už kurių niekas neju
dėjo. Suėmusi senelio rankas, mėginau jas sušildyti.
Veltui – jį parnešė jau mirusį. Senelį iš jo kambario
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išnešė sudėtingai sukonstruotu koridoriumi. Kūnas
buvo įsuktas į užklotą, su kuriuo jis ne vieną kartą
gaudė vištas. Susuktos vištos smarkiai spurdėdavo.
Kūnas susuktas nebejudėjo. Matyt, jau viskas...
Ir netiesa, kad tik karstas žmogų gali ištiesinti.
Jis gulėjo lyg sudėliotas iš svetimų kūno dalių. Vie
na koja buvo ryškiai trumpesnė už kitą nuo ilgai
avėtų batų skirtingo storio padu. Gulintysis atrodė
lyg skęstantis žvejys, kuris mėgino įsikibti į valties
kraštą, bet taip ir sustingo neišsigelbėjęs. Atėjusių
žmonių akys žvelgė ne tik į vieną trumpesnę koją.
Žvilgsniai smigo tiesiai į mirtį. Jis gulėjo ne su savo
moteriškais storapadžiais batais... Nauji, vienodi
batai puošė jo kojas.
„Daugiau nebešlubuos Vitas“, – galvojo Skrinc
kas. Daugiau ir eiti niekur nereikėjo. Į bažnyčią jį
įnešė...
Negaliu prisiminti, kokios spalvos rožinis susi
raizgė ant pamėlusių jo pirštų. Galbūt turintis mels
vų atspalvių – žvelgiant iš toli, viskas derėjo. Akys,
kadaise buvę žydro vandens telkiniai, išdžiūvo. Liko
tik raukšlėtos duobės. Tie du vandens telkiniai, ta
rytum susiliejo į vieną ir sustingo ant kaktos – į kos
metine pudra užmaskuotą mėlynės centrą.
Tik tokio. Tik tokio – mirusio, aš jo niekada
nebuvau mačiusi.

***
Jo kambaryje apsigyvenau aš. Vietoj senelio
lovos buvo pastatyta spinta, viskas suremontuo
ta – tik radiatoriai palikti tie patys. Perdažiau juos
tik tada, kai toje vietoje norėjau pastatyti spintelę:
tarp radiatorių sublizgėjo kažkas, kas buvo gerai
pažįstama. Ištraukiau kadaise pamestus senelio
protezus. Ne vienas kaimynas jau buvo miręs, tad
bandyti išteisinti neteisingai apkaltintą senelį, kad
protezai buvo pragerti, nebegalėjau. Jis neištesėjo
kadaise duoto pažado, kurį visada kartojo vyriau
siam sūnui: „Kada norėsiu, tada ir mirsiu.“ Tą kar
tą jis nenorėjo...

Poezija

Vainius Bakas

***

Tinklas

Gretai

Visiems, bet labiausiai Gretai

Mano tinklo akys atmerktos plačiai –
sako, jau laikas žieduoti paukščius.
Kas rudenį vis giliau vestuvinis
žiedas įauga į motinos bevardį pirštą,
lanku apjuosia širdį,
todėl laikas žieduoti paukščius,
žiedo gerojoje pusėje
įrašyti anagramas,
išgraviruoti datas,
prisipažinti jiems meilėje.
Ruduo tėra keistas nuotakos sapnas –
per pirmąją naktį slystantis žiedas
nuo ūkiniu muilu trinamo piršto.
Pasaulinis ruduo tarsi meilės
ir karo pratybos –
ant tavo mažyčio pirštelio
saulėj žiba žiedas granatos,
ką tik ištrauktas iš nesprogusios
mano širdies.

Šviesa keliauja iš Tavęs ad astrum
į manąjį pasaulį, kuriame
pavirsta vien melodija ramia,
kurią iš pusės lūpų Tu suprastum
ir pakartotum tylint mintinai
delne raukšlelėm įrašytą dainą –
ja sekdami atgal namo pareina
visi kadais paklydę iš tenai.
Atgimsta tau užmigus po medžiu
ošimas rankose ir lūpose ošimas –
sakyk, ten skrenda gervės Fukušimos
ar tiktai širdį plakančią girdžiu?
Sparnais į delnus, lekiančią ad astrum
per šviesmetį tarp eros ir thanatos –
tik vienas paukščio žingsnis, natos,
pagal kurias ir vėl mane surastum.

Vainius Bakas. Vėjo poezija, 2011
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Poezija
Iš banalių eilėraščių pluošto

Dainos motyvais

Iš gulbių mokėmės mylėti(s)
apleistame kaštonų parke,
po tais senais skylėtais skėčiais,
kai debesys iš džiaugsmo verkia.

Junona ir Avos

Ir tykiai du kaklus suglaudus
išbrist iš balto putų sniego,
kuriam kiti pasauliai maudos,
dainuot ir nesuprasti nieko.
Dainuoti ir save užmiršus
pajausti lapkritinę arktį,
kai šąla tvenkinių paviršius
ir nepavyksta išsiverkti.
Tik susipint kaklais ir būti,
kol išsitrins pasaulių ribos,
ir išgiedoti bent eilutę
iš pluošto banalios kūrybos.

Toks žaidimas

Toks žaidimas, matyt, kai naktis ir kai žaidžiama dviese,
balsas traška, užsikerta, lyg iš subraižytų retro
vinilo plokštelių, lyg pusbalsiu skaitomas Hesės
stiklinis rožančius. Ramu tarsi artintųs vėtra.
Įdomu tik, iš kur ji ateis? Iš ten pat, kur ir mes? Mūsų mintys?
Koks ten gyvis baikštus tavo kūne nurimęs sukluso?
Tavo žodžiai kaip ostija – laužyti juos ir dalinti,
ir žvilgsniu ketvirčiuot tavo veido neapšviestą pusę,
nes tu būsi tarp mūsų, jei tylint tave sugalvos
dvi apleistos figūros, prijaukinusios žaltį iš sodo,
ten, kur leidžiasi saulė, kur vakaras vyno spalvos,
aš parodyčiau tau, bet kad pats pamiršau,
kaip atrodo...
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Dingstam trikampiuos gervių, Bermudų,
kada rudenio rūkas toks tirštas,
ir jame nesimato, kaip mudu
pasiklystam tarp Viešpaties pirštų.
Mūsų lino plaukai susipynę,
bet jei šauktum mane – greit užkimtum.
Mylimoji, mes žaidžiam slėpynių:
nežiūrėk ir skaičiuok ligi šimto –
šimto metų Gabrielio vienatvės,
kol neliks, kas iš viso ieškotų
mano upėm pavirtusios gatvės
(mes jomis vėl išeinam iš proto).
Kai tik ledas nuties savo tiltą,
Tu ateik per užšalusį Stiksą.
Tu esi per graži nusivilti,
todėl pažadu – dar susitiksim.
O kažkur vis dar burzgia mašinos...
Ir nuo suodžių atrodo, kad sninga,
o kažkur žmonės skuba, nes žino,
kad dar gali pabūti laimingi.
Ak, atleisk, jie dar vis nesupranta,
kaip gyvent be išskridusių paukščių –
Tu laimingai pasiek kitą krantą,
o tada mano vardą pašauki
ir iškils tau į upės paviršių
pieno putos – jas perkirsk per pusę.
Aš tavęs niekada nepamiršiu,
aš daugiau niekada nepabusiu
ir atrodys, kad laikas praėjo,
net praeit neturėdamas teisės.
Nepriklausoma Tu tarsi vėjas –
aš tavęs niekada nepaleisiu...

Esė

Sofija Melnikaitė

Juozo Tumo-Vaižganto
portreto eskizai
„Vyručiai, argi jūs nežinote, kas aš esu? Taigi at
kartoju: esu katalikas širdyje, iš persitikrinimo, jog
tai vienatinė krikščioniškai-doriška sistema, šventa
išganinga <...> Bet praktikoje esu liaksus, nedievo
tas, mažapoteris; mano dievotumas tesiekia valymą
nuo doriškųjų purvų, kad bent pats ir kiti į pragarą
susyk nenueitų (iš baimės Dievo teisybės); aukštyn
tobulybėje nekylu, nė kitų pakeliu, nė pakelti
ką nors aukščiaus savęs mėginu. Trečdalis mano
triūso – idant katalikystė ne prie dangiškos, bet
prie žemiškos laimės vestų savo išpažintojus.
Esu ultra liberalas, ultra progresistas, ultra demo
kratas, ultra taučius. <...> dirbsiu, ką sugebėsiu,
dirbsiu, kaip išmanysiu, tebūnie mano sąžinė liuo
sa nuo užmetimų iš jūsų ir Tėvynės pusės“1, – rašė
Juozas Tumas-Vaižgantas
Juozą Tumą-Vaižgantą daugelis pažįsta nuo
mokykos suolo, kai buvo priversti skaityti deskrip
tyvią jo literatūrą, regis, tokią neaktualią šiandieni
nio skaitytojo gyvenimui; ne tiek daug skaitytojų
girdėjo apie visuomeninę ir politinę jo veiklą –
Vaižgantas buvo vienas pirmųjų nacionalinės idė
jos autorių, aktyvus rezistencijos veikėjas. Bet štai
apie taip mane sužavėjusią Vaižganto asmenybę
tikrai girdėjo vienetai; petites histoires drôles, kurio
mis apraizgytas visas Juozo Tumo gyvenimas negali
nepaliesti skaitytojų šiandien, klausant jų ima kur
tis nedievoto, bet gražaus žmogaus – Vaižganto por
tretas, portretas žmogaus iš kūno ir kraujo.
Pradžios reziumė: gimė 1869 metų rugsėjo
20-ąją, šv. Mergelės gimimo dieną, vidurdienį.
Egzaltuota motina iškelia rankas į dangų norėdama
palaiminti kūdikį Juozą ir paskiria jį Dievui.

Pirmoji mažoji istorija: savo katalikiškame
darbe Vaižgantas nuolat konfliktuoja su vyresny
be, nes dauguma jų – sulenkėję kunigai ir piktinasi
jauno kunigo užsidegimu „lietuviška idėja“. Vieną
dieną Tumui diskutuojant su Mintaujos klebonu
apie Bažnyčios santykius su tautybe, pastarasis iš
reiškia nuomonę, jog visi tikintieji, neatsižvelgiant
į jų tautybę, turėtų remti visuotinę Katalikų Baž
nyčią, o Tumas laikosi nuomonės, jog bažnyčia,
pelnydamasi iš tikinčiųjų aukų, turi nusipelnyti
jų lojalumo remdama individualybę ir tautybę.
Konfliktui stiprėjant Vaižgantas sako: „Jei religija
pareikalautų iš manęs išsižadėti mano įgimtosios
tautybės, aš „tokios” religijos išsižadėčiau.”2 Kitą
dieną jis sulaukia klebono laiško, kuriame rašoma:
„Mylimas Konfratrai! Bus jau daugiau kaip dvi sa
vaitės, kai aš pasergėjau Kunigą kuone kas dieną
didžiąją dalį laiko praleidžiant ne klebonijoje. Pa
prašysiu Kunigą šiuo atžvilgiu atmainyti savo mo
dus vivendi ir jei asmeniniu savo reikalu Kunigas
eisi į miestą, tai malonėk man pasisakyti, kur eini
<...> Vakarais gi, jei panorėsi vizituoti, tai prašom
eiti tiktai drauge su kitais kunigais ten, kur speci
aliai būsime pakviesti. <...> Šiuos savo prašymus
paskelbiu Konfratrui ne žodžiais, bet raštu, idant
šiuo atveju abudu geriau atmintume, ko prašyta ir
kaip paklausyta.”3
Vaižgantas nedelsdamas atsako: „Didis esi,
Konfratrai, savo majestote, kurį sudaro minėtieji
titulai, bet kad prie tos didenybės būtų prijung
ta proporcionalė galia valdyti vikarą, atsiprašant,
abejoju. Atsakydamas į Tamstos laišką, pilną sle
piamo piktumo, o ne kunigiškų pareigų pajutimo,
pareiškiu: išėjus visas kunigo ir vikaro pareigas, vi
sas kitas laikas yra mano dispozicijoje, ir aš taip jį
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suvartosiu, kaip man patiks, žinoma, neįžeisdamas
kunigo garbės, kurią vertinu, turbūt, ne mažiau
kaip ir Konfratras. Taigi melduosiuos išeidamas
iš namų spaceruoti ar lankyti katalikiškų šeimynų
mūsų mieste tik tada, kai klebonas parodysi man
rašytą Ganytojo dokumentą, jog aš čia esu tokio
se pat sąlygose, kaip buvo Sk. Aš tau ne mokyklos
vaikėzas pas globėją ar piemuo pas ūkininką, tik
Tavo padėjėjas, lygiateisis asmens laisvėje. Juk iš
namų išeini ir išvažiuoji kur kas dažniau, neg aš;
juokinga būtų reikalauti, kad vikaras melduotųsi
savo klebonui, net spaceruoti eidamas, kaip Kuni
gas reikalauji. Šeimas, kurias aš retkarčiais lankau
(Jablonskiai, Lozoraičiai – aut. past.), Klebonas per
gerai žinai ir pats, nes ir pats jas lankai. Daugiau,
reikalauji, kad dalyvaučiau Tavo draugėje; na, at
siprašau, ne! Dėl dviejų priežasčių: 1) susidarius
tokiems santykiams kaip dabar, mums tai nebūtų
malonu; 2) iki pusiaunaktų šveiti ten kortomis, aš
gi, nesijausdamas pašauktas į tą profesiją, esu ver
čiamas žiovauti keletą valandų arba konversuoti su
vienomis moterimis. Tai pažįstamus aš telankysiu
tada, kai man bus patogiau, o ne Tau, Klebone.
Gali sau dėl to rašyti vyresnybei ir atestuoti mane,
kaip tinkamas; gadinti man sveikatą nervindamas,

gadinti man ateitį ir charakterį, jaunam žmogui
užgriauti kelią, – visą gali, jei turi lanksčią sąžinę:
atsiskaitysime pas Dievą. Tačiau ir pas vyresnybę
nesi visagalis, ir vyresnybė, kai teks pasiaiškinti,
supras mudviejų kaltybes ir įvertins jas. Tiek aš iki
šiol težinau, jog niekas man nieko neprikiša, tai
Klebono ožiavimosi visai nepaisau.“4
Vaižganto reakcija į bandymą suvaržyti jo
laisves ir pasirinkimus – be galo ūmi, nes asmens
laisvė yra viena didžiausių jo išpažįstamų vertybių.
Nelaisvumo apraiškų Tumas gausiai patiria ir gy
vendamas su tėvais – baudžiavos metais įsišaknijusi
pasaulėžiūra ir vergiška filosofija dar gyva dauge
lyje kaimo gyventojų; nors Juozo tėvai ir nebuvo
baudžiauninkai, ir juose gyva vergystė – Vaižgantas
rašo: „Tėvelis vergiją beįsivaizdavo gal tik kaip ne
malonų sapną; nubudai, nebėra jo, tai nebėra nė
ko skaitytis su juo. Man gi vergija tebebuvo gyvas
faktas: jis tebesireiškė tėvelio nejučiomis tebesilai
komo ir kitiems tebepatiriamo dėsnio: lenkis, kad
tau nekliūtų. Manęs tai nebeįtikino; manęs nebe
ėmė noras lenktis, ir aš paskui nebesilenkiau, daug
kam galingam paprieštaraudamas. Išdygęs laisvas,
augau laisvas, galop apsisprendžiau laisvas, laisvą
savo sumetimais sudarąs savo valstybę. Man buvo

Kamilė Čelutkaitė.
Amas, 2011
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nepakenčiami bet kurie pančiai, ne tik išnykusi
baudžiava.“5
Natūralu, kad kovodamas už asmens laisvumą,
Tumas ima kelti tautiškumo idėjas – jam būti lais
vam, reiškia būti lietuviu – girdėti lietuvių kalbą,
turėti teisę skaityti lietuviškai. Tautiškumas padeda
ištverti ir nuolatinius kraustymusis – Mintaujoje
susipažinęs su lietuviais inteligentais, Tumas rašo:
„Čia pirmą kartą aš faktinai supratau, jog tautiečių
esama brolių, visai ne svetimų žmonių, ypač tarp
tikrai svetimų.“6 Tačiau ryšys su tautiečiais ne visa
da padeda išvengti vienatvės.
Asmeninė Vaižganto drama: kunigas mano,
kad norint sužadinti tautinę savimonę svarbiausia
turėti lietuvišką spaudą, todėl pradeda leisti Tautos Sargą, kurio šūkis buvo: „Mylėk Dievą už visą
labiau, Artimą kaipo pats save, o Tėvynę už save
daugiaus.“7 Nors tai katalikiškos pakraipos leidi
nys, tautiškumas iškeliamas kaip itin svarbi ver
tybė. Skaitytojai agituojami saugoti savo tikėjimą,
papročius, kalbą, pabrėžiama ir materialinės nepri
klausomybės svarba – lietuviai raginami neparduo
ti savo žemių kitataučiams, nepalikti savo šalies dėl
geresnio gyvenimo užsienyje – „geriau branginti
savo nors mažesnius turtus, neg svetimus, nors di
desnius“.
1904 metais atgavus spaudos lotyniškais raš
menimis laisvę, Tumas atsideda rašytojo darbui.
Visą gyvenimą skatinęs lietuvius ieškoti savyje
tautiškumo, Vaižgantas ir kūryboje piešia tipiško
lietuvio paveikslą, taip stengdamasis ugdyti tautinę
kultūrą. Vienas tokių bandymų – apysaka Dėdės ir
dėdienės, nukelianti skaitytoją į baudžiavos panai
kinimo laikotarpį Aukštaitijoje. Kūrinyje detaliai
vaizduojama kaimo buitis, išryškinamos lietuviams
būdingos savybės, tokios kaip glaudus santykis su
gamta, gyvas bendruomeniškumas, tingumas ar
girtuoklystė (savo kūryboje Vaižgantas nevengia
kalbėti ir apie ydas). Tačiau kūrinyje išryškinama ir
dar viena vertybė – asmeninė pagrindinio apysakos
veikėjo Mykolo laisvė ir orumas. Kūrinio pradžioje

pastumdėliu buvęs ir nelaimingą meilę išgyvenęs
Mykolas subręsta ir tampa viso kaimo gerbiamu ar
toju. Atrodo, Dėdžių ir dėdienių siužetas atskleidžia
asmeninę neišsipildžiusių Juozo Tumo aspiracijų ir
svajonių dramą. „Taip Dzidorius Artojas gyveno
žmonėms ir su žmonėmis. Pats sau jis visai kitaip
gyveno ir vėl dvejopai“9, – rašo Vaižgantas apysa
koje, o apie save sako: „Ir tapau savosios, lietuviš
kos visuomenės tarnas; ne, dar daugiau – jos vergas
dėl jos metų metais nebematęs, kaip skaisti saulutė
šviečia ir džiugina. Kur tik kas man liepė eiti, ėjau,
neatsiklausdamas, kas jį įgaliojo man liepti: bet tik
visuomenės labui. Ėjau dirbau be atodairos, laiku
nesumetęs, ar aš tam kvalifikuotas.“10 Kadangi dėl
laisvės Vaižgantas pasiruošęs atsisakyti savo asme
ninio gyvenimo, prie savo kunigiškų, žurnalisto ir
rašytojo pareigų jis prideda ir politiko darbą.
Antroji mažoji istorija: prasidėjus Pirmajam
pasauliniam karui Vaižgantas kraustosi į Rygą, ten
vėliau įkuria Tautos pažangos partiją, kuri kovoja
už visokeriopą piliečių laisvę – tikybos, sąžinės, žo
džio, susirinkimų, organizacijų bei sąjungų; teigia,
kad visi žmonės ir tautos – lygūs. Jų įsivaizduojama
valstybė palaiko ir sveikina krikščionišką tikėjimą,
kaip moralės etaloną, tačiau politika nuo religijos
atskiriama norint, kad partijos klaidos nebūtų pri
kaišiojamos tikėjimui, o tikėjimas nebūtų išnau
dojamas partijos tikslais. Pažangiečiai akcentuoja
tautos stiprinimą iš vidaus, jos dvasinės kultūros
kėlimą pamažu – revoliucijų jie atsisako: „Tautos
pažangos žmonės nuvokia, jog natūrali daiktų evo
liucija eina savaime, maitindamosi visu kuo geru ir
tiksliu gyvybei tuo laiku ir tomis aplinkybėmis; jog
išmintingiausia – nekaišioti tai evoliucijai lazdų į
tekinį, o tai dažniausiai padaro kambarių doktri
nieriai.“11
Kaip partijos atstovas, 1917 m. kovo 13 d.
Tumas siunčiamas į Tautos Tarybos steigiamąjį
susirinkimą. Pirmajame seime iškart imama justi
įtampa tarp dešiniųjų (taip pat ir Tautos pažangos),
siekiančių Lietuvos nepriklausomybės, ir kairiųjų.
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Pastarieji laikosi nuomonės, kad lietuviai dėl ne
priklausomybės turį balsuoti. Palaikydamas nepri
klausomybės reikalavimo idėją, Tumas teigia, kad
toks siekis daug aiškesnis, ir priduria, kad svarbu
iki karo pabaigos parodyti pasauliui, jog Lietuva
turi ryškiai išsikristalizavusius siekius. Galų gale
priimama rezoliucija, skelbianti, jog „visa etnogra
finė Lietuva privalo tapti nepriklausoma valstybe“.
Kairieji pasitraukia iš seimo nesutikdami su bal
savimu. Kunigas Tumas atsistoja savo kalbai: „Per
visą tą laiką aš buvau gyvas – Lietuvių reikalais.
Nebuvo dienos, nė valandos, kad aš juos būč už
miršęs. Jei ne dirbau, tai bent sielojaus ir šnekėjau,
riedamasis dėl menko daugio su priešininkais <...>
Imkite „Tėvynės Sargą”, ten rasite ištisais metais
nepaliaujančią priešginystę dėl opiausių anais lai
kais – mokyklų dalykų. Išsižadėta paprastos auto
riaus savimylybės bent savo parašą padėti <...>, bet
tik versti akmenį po akmenėlio iš valdžios pamato.
<...> Visai neskauda, kai priešininkai tavo kūną
naikina, sielos nepasiekdami. Skaudžiau, kai sa
voji, dvasinė, valdžia persekiojo, aikštėn išsimušti
neleido, po tolimiausius ir menkiausius užkampius
svetimojo Kuršo ir giliosios Žemaičių šalies stumdė
ir ten ištisus 14 metų laikė, kol nesusendino ir ne
pražildino. Ko man nebuvo prikišama, pradedant
nuo silpnumo tikėjimo, ligi kruvinosios anarchi
jos! <...> Vieno niekada man neprimetė, tai ne
moralumo, ir tai didžiausias dabar mano senatvės
džiaugsmas. Skaudėjo tai neapsakomai, tačiau ir
tai negalėjo palaužti. Vis tik galėjai žmogus ir tai
valdžiai bent pasyviai priešintis ir ramintis, jog jos
atstovai – senosios gadynės liekanos, kitokio auklė
jimo žmonės, kuriems natūralia eilia šalin pasitrau
kus, ateitis liks mums, jauniems amžium ir atgiju
siems dvasia Lietuviams. Gi ir pergyvenom vieną ar
kitą valdžią. Pasaulinė kapituliavo, spaudą mums
sugrąžino, dvasinė – atsimainė, mūsų eilės žmonių
tapo. Bereikia tik dirbti ir sparčiai sparčiai pirmyn
demokratybės ir kultūros keliu žengti. <...> Padėk,
Dieve, jums, Draugai-politikai, toliau Seimo darbą
dirbti. Aš juo visa širdžia džiaugsiuos iš tolo. Tik
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padėti jums tame darbe – nebegaliu. Ir aš išeinu iš
Seimo. <...> Aš negaliu būti jųjų tarpe, kurie drįs
ta tokį didelį tautos darbą ardyti, vien dėl to, kad
tasai darbas ne jų vaga kol kas eina. Aš nebegaliu
būti ir su jumis, nes nepagaliu iškęsti, kad demo
kratija man, taip pat kilimu ir nuomonėmis demo
kratui, teisingai ar neteisingai, vis tiek, prikaišiotų
nedemokratingumą, ne liaudies naudai kreipiamą
darbą. Mane tai užmuša. Aš pasiieškosiu kitokio
darbo, kur aš būsiu laisvas, pats sau teatsakysiu.
Kai kas pasako, man pasiseką dailiosios literatūros
darbas. Ir aš sugrįšiu į tą darbą, pasitraukęs iš kelio
tiems, kurie monopolizavo sau demokratinį darbą
ir yra pasiryžę vieni patys jį nudirbti. Tegu ir jiems
Dievas padeda, nors Jo dažnai nepripažįsta. <...> Ir
jūs jos [rezoliucijos] laikykitės! Vežkitės namo kaip
didžiausią savo brangenybę ir pasididžiavimą, jog
„Lietuviai“, svetur suvargę, pajėgė padaryti tokį
aktą, kurio tikėtis negalėjo visa eilė drąsiausiųjų
ir pažangiausiųjų mūsų veikėjų – Lietuva privalo
tapti nepriklausoma valstybė! <...> Dabar tik tarė
me tikrai laisvą žodį, nes jį visi mums gina tarti
ir mes patys neturime jokių egoistinių sumetimų!
Šios laimėjimo valandos aš, kol gyvas būsiu, neuž
miršiu! Ji seks mane it muzika į senatvės dimisiją,
ir testamente paliksiu tą vienatinį per visą amžių
laimėtą brangenybę! Valio Nepriklausoma Lietuva!
Atkartokite tą garsą po visus kampus šimtais balsų,
o tie šimtai vėl! Ir vis dėlto sudiev, Piliečiai Veikėjai:
aš – nebe politikas.“12
Tačiau Tumas vis dar nesitraukia iš politikos.
1918 m. apie nepriklausomybę jis rašo: „Kam gi
man reikia tos laisvės? Ar aš žinau? Aš tesijaučiau
be jos baigiąs vysti. Ir kam man teirautis? Argi tei
raujas Augmuo gerdamas Saulės šviesą? Yra Sau
lės – jis stamantrus, žalias ir tarpus: plačiai žydi,
smarkiai kvepia, gausiai dera. Nėra Saulės – liūs
ta, vysta, lėpsta – ir miršta. Sveikas – džiugina ir
gaivina pasaulio pasaulį; menkas – tetinka po kojų
pakrėkti ir sumindžioti. Kiti Tautos Laisvės Saulės
vietoje žada užsidegti, sako, dar skaistesnę šviesą,
Elektros šviesą; Tautos Nepriklausomybės vieton
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Vainius Bakas. Tirpstantis laikas,
2011

padėti – atskirų žmonių laisvelę. Gerai ir tai; tik
negana. Mano laisvė – man tešvies; elektros kriau
šė – tėra skaisti mano kambarėlyje. O aš ištroškęs,
kad visos atskirų piliečių švieselės, į vieną susidė
jusios, sutviskėtų tokia skaistybe, kad jos pašvaistę
išvystų ir kraštas žemės.”13
Trečioji mažoji istorija: pamažu Tumui trau
kiantis iš politinio gyvenimo jo vaidmuo visuome
nėje darosi vis svarbesnis. Būdamas itin tempera
mentingas, Vaižgantas drįsta kritikuoti valdžią,
įvairius politinius susidorojimus. 1923 metų lap
kričio 11 dieną teatre Tumas kreipiasi į tuo metu
taip pat teatre sėdintį prezidentą A. Stulginskį, pra
šydamas iš kalėjimo paleisti A. Smetoną. Iškart Tu
mui pradėjus kalbėti, prezidentas ir ministrai palie
ka savo ložę, o Tumas nutildomas, tačiau publika
ima ploti. Kviečiama policija, Tumas perduodamas
teismui, tačiau nėra kuo jo apkaltinti: teatre plo
jimai – priimtinas elgesys. Kunigas nubaudžiamas
para namų arešto jo pasirinktu laiku.
Pabaigos reziumė: 1933 metų vasario 16 die
ną Juozas Tumas-Vaižgantas pasako savo paskutinį
pamokslą; balandžio 29-osios vakarą miršta.

„O būti norisi, nors ir numirus. Aš visomis
pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu,
Tu – būsi, Marijona – bus. Tik nutolusi, kaip ame
rikantai už vandenyno. Su jais yra komunikacija –
paštas, telegrafas, telefonas, ir aš ramus, nors jų
niekados nebepamatysiu. Mirusieji žemėje nutols
ta dar labiau. Bet man vis tiek pat, per 10000 km
ar per astronominių metų, jei komunikacija su jais
yra. Metafizika geras daiktas.<...> Tikintieji jaus
mais labai gerai komunikuojas – meldžias už kits
kitą, pasiilgę dūsauja ir laukia pasimatymo valan
dos. <...> Bjaurūs man žmonės, kuriems duobė už
dengia visus atminimus.“ 14
Aleksandras Merkelis. Juozas Tumas-Vaižgantas. – Vilnius, 1989.
Ten pat.
3
Ten pat.
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Ten pat.
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Ten pat.
6
Ten pat.
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Ten pat.
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Juozas Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės. – Vilnius, 2005.
10
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Literatūrinės postilės

Apie kūrėjus

Dante savo prigimtimi yra prasmės virpintojas.
O. Mandelštamas
Galvoju, kad kalbėdamas apie Dante, Man
delštamas taikliai reziumavo būdingiausią poeto
savybę. Kiekvienas, ryžęsis prabilti eilėraščiu, suvir
pina visas įmanomas visatos sferas, visus matmenis;
jau vien todėl, kad metaforinis, sueiliuotas kalbėji
mas mums nėra natūralus. Poetas ne tik virpina,
bet ir griauna viską, kas įprasta. Kažin kokiu būdu
poetas ne tik liečiasi prie prasmės, tačiau ir kalba
tai, ką šioji, įgavusi kūną, galėtų pasakyti. Manau,
visad reikia pasitikėti poetais. Perfrazavus žinomą
patarlę – poetų lūpomis kalba tiesa.

***
Poetai – geriausi pasaulyje įstatymų kūrėjai.
Percy Bysshe Shelley
Tiesa. Tik jokiu būdu neleiskim poetams val
dyti valstybės!
Rasa M.

***
Kokia neturtinga būtų mūsų tauta, jei nebūtų turėjusi Maironio, Biliūno, Žemaitės ir kitų savo rašytojų. Jų veikalai paliko mums ir visoms būsimoms
lietuvių kartoms kaip didžiulis lobis...
Bronius Krivickas
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Klasikai. Kaip didžiulis lobis. Mums ir visoms
kartoms. Reikėjo pastudijuoti universitete ketve
rius metus, kol nors kiek pradėjau suprasti, koks
pamatinis yra šis vertinimas. Klasikai, klasikai ir
dar sykį klasikai. Mūsų tautos klasikai. Prie jų esa
me pasmerkti nuolat grįžti, – kalbėtis, tartis, ginčy
tis, – mes, rašantieji.

***
... man atrodo, kad poetai yra pasiklydę. Siekdami
laisvės, jie atmeta arba naikina poezijos formą, kuri
yra susijusi su muzika. Tačiau jie pamiršta, kad tada
poezijos turinys turi būti toks originalus ir stiprus,
kad jis vienas patrauktų ir išlaikytų skaitytojų dėmesį. Bet šitaip kurti gali tik genijai. Nesuprask manęs
blogai! Nesu prieš jokią formą poezijoje. Poezija neglūdi jokioje išankstinėje formoje. Tačiau, jei atsisakoma ritmo, rimo, strofos, belieka pasukti į grynai
vidinę esmę, o tai be galo sunku. Joks pradedantis ar
įpusėjęs rašytojas čia gerų rezultatų nepasieks. Laisvė
mene – dialektinis dalykas: jis gelbsti ir sykiu žudo.
Antanas Maceina
O kokios kūrybinės laisvės ieškau aš? Pradėda
mas rašyti, galvojau, kad išsilaisvinti yra lygu atsi
sakyti formos, rimo, ritmo, įvaizdžių logikos. Bet
tokia „laisvė“ veda į kūrybinį chaosą. Kokios laisvės
ieškau aš? Tokios, kurios neriboja jokia išankstinė
nuostata.
Tomas T.

Literatūrinės postilės
***
Praeitis – tai mūsų iliuzijų kapinynas, kur kas
žingsnis klumpi užkliudęs antkapinį paminklą.
Émile Zola
Skausmas, sąžinės graužatis, bejėgišku
mas. Nesugebu šios prieš gerą pusmetį užra
šytos minties sieti su viso kūrinio kontekstu,
nes daug kas išnyksta, pasimiršta, tačiau su
gebu jausti skausmą, sklindantį iš šio trumpo
sakinio.
Kas sukelia skausmą? Vienatvė. Kas dar?
Nemiga. Dar. Bejėgiškumas, norint kažką pa
keisti, kas jau seniai guli po dulkėmis. Šlykštu.
O kūrėjo skausmas? Tai bandymas prisi
liesti, ieškojimas rūke dingusių dalykų, noras
atgaivinti, priartinti, priglausti jau sudūlėjusią
praeitį. „Praeitis – tai iliuzijų kapinynas...“
Žmogus – kūrėjas čia pasiklysta, užstringa lai
ke, įkalina save akimirkoje, iš kurios pats savo
noru nenori išeiti, – jis mato iliuziją, begalę
iliuzijų, apgaulingai teikiančių džiaugsmą,
tikrumą, laikiną pilnatvę, kuri tėra tik už
liūliuotos sąmonės vaisius. Praeitis – tai ka
pinynas, kuriame gali tik skaityti baigiančius
samanomis apželti antkapius, praslinkdamas
pro šalį, gali apsiašaroti prie kapo, stengdama
sis kažką prisiminti, rasti kažką artimo, tačiau
dažniausiai nerandi, nes tarp tavęs ir nykstan
čių dalykų randasi didesnis tarpas, nei galė
tum ranka pasiekti. Šlykščiausia, kai visa tai
supranti, „kas žingsnis klumpi užkliudęs ant
kapinį paminklą“. Pasaulis atsiveria prieš akis,
aplink ratu apstoja šmėklos, besijuokiančios iš
ieškančiojo pastangų. Jos stumdo paklydėlį,
žaidžia su juo, pakišdamos jam netikėčiausių
detalių iš praeities gyvenimo, jos leidžia tuo
trumpai pasidžiaugti, leidžia pajusti nelaimė
liui tikrumą, taip ilgai ieškotą palaimą, tačiau
tuoj pat viską atima ir parodo tiesą apie pačią
iliuziją, kuri sminga apgautajam į smegenis it

Ričardas Šileika. Atspindys, 2010

usnies pašinai po nagu. Čia žmogus – kūrėjas ir su
klumpa, o vėliau, suvokdamas savo kančią, nenustoja
klupti, nes tiesa apie nykimą neleidžia išstovėti tiesiai.
Prieinama riba. Protas žaidžia su širdimi. Širdis plyšta
iš skausmo.
Kaip rasti kelią iš šios rūke skendinčios, psichozių
ir skausmo pritvinusios vietovės? Kūryba. Kūryba ban
doma dėti tašką besitęsiančios praeities sakinio gale.
Rašomas kūrinys (vengiant plėstis, čia kalbama tik apie
literatūrą) yra lyg skrynelė, kuri uždaroma, baigus rašy
ti paskutinį puslapį ar eilutę. Tokių skrynelių, žinoma,
būna ne viena ir ne dvi – tai priklauso nuo to, kiek pra
eities norima išsivaduoti, kiek iliuzijų norima sutalpinti
į vieną skrynelę, nuo kelių košmarų norima pabėgti.
Tačiau skausmas galutinai neišnyksta, jo neįmanoma
sutalpinti į keletą riboto dydžio dėžučių, skausmo ne
galima išsemti, skausmas visada teikia peno kūrybai,
iliuzijų pasaulyje neįmanoma nesuklupti, neįmanoma
nekentėti. Tokį skausmą galima tik apmalšinti, už
darant jį fikcinėje erdvėje, iliuziją paverčiant iliuzija,
transformuojant savo skausmą į literatūros kūrinį, ku
ris, galimas daiktas, bus kieno nors perskaitytas – taip
skausmas pasidalinamas, jis keliauja ratu, nors ir nie
kada galutinai neišblėsta, idant paleistų nuo grandinės
savo kenčiantįjį.
Vytautas Varanius
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Vasaros įspūdžiai

Gabrielė Ganžaitė

Pavasaris Seule

Vasaros įspūdžiai

Vasaros įspūdžiai

Vainius Bakas

Operos kerai tvankią
sekmadienio pavakarę
Yra akimirkų, kai gali patikėti, jog laiko mašina iš
tiesų egzistuoja. Ištrūkęs iš miesto šurmulio, staiga atrandi akmenimis grįstą kelią, vedantį į XIX a. pab. –
XX a. pr. anglų kotedžo stiliaus Šešuolėlių dvarą.
Santūrus raudonų plytų dvaro pastatų kompleksas
skęsta liepos žalumoje, tvenkinėliai lyg milžiniški pievoje paguldyti veidrodžiai atspindi kintančias debesų
marmuro formas, o tu, kartu su jomis, nuplukdai visas mintis apie senokai tikrintą elektroninio pašto dėžutę, mobilųjį telefoną, kontaktus, sąskaitas... Sustoji
ir supranti, kad niekur nereikia skubėti, nes čia dar tik
XX amžiaus pradžia.
Imi stebėti prie pagrindinių rūmų įėjimo susispietusią gausią žmonių eilę: dauguma jų – vidutinio amžiaus moterys, apsirengusios baltais vasariniais rūbais, su vėduoklėmis rankose (kitos vietoj
vėduoklių mojuoja sau panosėje laikraščiais bei
lankstinukais), šalia jų stovi praplikę džentelmenai
baltomis drobinėmis kelnėmis. Iš laukiančios minios
atklysta lenkiški žodžiai pramaišiui su lietuviškais.
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Santūrioje minioje sumirguliuoja ir spalvingos jaunų merginų suknios.
Priežastis, atviliojusi į Šešuolėlių dvarą tvankų
sekmadienį, liepos 8 dieną, – operos kerai ir juos šį
vakarą turintis skleisti tenoras Merūnas Vitulskis,
lydimas profesoriaus Donato Katkaus vadovaujamo
Šv. Kristoforo kamerinio orkestro. Pirmoji Kristupo
vasaros festivalio iškyla – žaismingai vadinama Kristupo pikniku – iš tiesų pateisino lūkesčius. Visų pirma
ištrūkti iš miesto, susiburti kerinčioje dvaro aplinkoje ir atsiverti svaigiems operos kerams. O ir koncerto
lankstinuke „šviečiantis“ raginimas: „Skubėkite į kiekvieną dainininko Merūno Vitulskio pasirodymą –
gali būti, kad Lietuvoje jis taps svečiu“, taip pat turi
logikos ir nėra iš piršto laužtas reklaminis šūkis. Šiam
jaunam atlikėjui pamažu veriasi durys į pasaulinio
lygio scenas – Niujorko, Magdeburgo, Graco operų
teatrai laukia šio tenoro bendradarbiavimo.
Visiems žiūrovams sugužėjus į Šešuolėlių dvaro
salę, pajunti tą alinantį vasaros karštį. Maestro Do-

Vasaros įspūdžiai
natas Katkus, šyptelėjęs pro ūsą, publiką nuramina:
„Nebijokite, koncertas kada nors vis vien baigsis...“
Tačiau šie guodžiantys žodžiai nesustabdė prakaito
lašų, žliaugusių nuo operos atlikėjo Merūno, dirigento D. Katkaus, Kristoforo orkestro narių bei
muzikos mylėtojų kūnų. Permirkę tenoro Merūno
plaukai, baltiniai ir po pirmų kūrinių pakabintas
juodasis švarkas liudijo – kraujas čia tikrai užvirė.
Pirmojoje Merūno Vitulskio koncerto Operos
pakerėtas dalyje duoklė buvo atiduota rimtajai klasikinei muzikai – įkaitusį orą virpino W. A. Mozarto,
Hendelio kūriniai, G. Donizetti Una furtiva lagrima (Slapčia nuriedėjusi ašara). Prieš kelerius metus
LNOBT scenoje pasirodęs Merūnas su Nemorino
vaidmeniu Gaetano Donizetti operoje Meilės eliksyras, rodos, šį kūrinį dar labiau subrandino. Slapčia
nuriedėjusi ašara virto ilgai ir kantriai išlaikytu vyno
gurkšniu. Atliekant šį kūrinį ne vienam nugara bėgiojo šiurpuliukai. Taip pat įtaigiai nuskambėjo ir Lenskio arija iš P. Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas,
kurioje šių metų gegužę Lietuvos operos ir baleto teatre Merūnas Vitulskis atliko Lenskio vaidmenį.
Antroje dalyje spindėjo lietuviškos operos perlai – Algimanto Raudonikio Švelnumas, kuriam
puse lūpų pritarė salėje esantys žiūrovai, kartojo lyg
žinomą maldą. Taip pat aidėjo, ypač vyresniajai publikai artimas, Stasio Šimkaus solinis kūrinys Kur
bakūžė samanota.
Prieš atlikdamas jau ilgai visoje Europoje populiarios operos ir Lietuvos muzikinių projektų
„nugrotą“ Lucio Dalla kūrinį Caruso (lietuviška
versija – Kol tu šalia buvai), Merūnas šmaikščiai
pakomentavo pirmąsias savo muzikines patirtis ir
meilę šiai dainai, meilę operai, prasidėjusią, kai jam
buvo vos penkeri. Būsimasis operos tenoras sėdėjo
prie lango ir bandė atlikti dailės mokyklos paskirtą užduotį – „nupiešk, ką matai pro langą“, tačiau
staiga iš seno patefono atsklido veikiausiai Pavarotti
atliekama Caruso. Šis tenoro atliekamas jaudinantis
kūrinys tiesiogiai palytėjo jaunojo menininko esybę.
Nuo tada ir ėmė kirbėti mintis: „Jeigu nepieščiau, visai gerai būtų padainuoti...“ Vėliau šis noras išsipildė.
Koncertą Šešuolėlių dvare pagyvino linksma kartu su publika atliekama Luigi Denza daina

Vainiaus Bako nuotraukos

Funiculì funiculà, kuri buvo net kelissyk kartojama,
noriai traukiama kiekvieno smagiai nusiteikusio žiūrovo. Rodos, koncerto Operos pakerėtas programoje
pavyko išlaikyti tą auksinį vidurį tarp rimtosios klasikinės muzikos ir pašmaikštavimų, publikos įtraukimo į bendrą, pašėlusį vyksmą.
Koncerte ypač nustebino Merūno naujai ir gyvybingai atlikta O Sole Mio. Šis kūrinys, kurį jau nuo
muzikos mokyklos kabinetų ir Dainų dainelių pasirodymų „nuzulina“ mažieji dainininkai ir prie kurio
ausis atrodo taip pripratusi, jog atrodo, kad niekas
negali nustebinti, vis dėlto išsiskleidė labai naujai ir
su gyvybingu emociniu užtaisu. Sužavėjo atlikėjo
drąsa nebijoti grįžti prie „nuvalkiotų“ ir visiems iki
kaulų smegenų žinomų kūrinių ir juos prikelti žavingos akimirkos džiaugsmui. Juk, rodos, tik tiek (o
iš tikrųjų ilgi metai profesionalaus darbo) skiria tą
populiarų televizijos projektą laimėjusį talentą nuo
rimto ir profesionalaus tenoro. Tačiau balansavimas
tarp popžvaigždžių ir operos grandų svyra pastarųjų pusėn, atsidavimas ir ištikimybė klasikinei operai
Merūną apsaugo nuo tuščiagarbės šou puikybės.
Nors Šešuolėlių dvaro salėje buvo itin tvanku, tačiau dar ilgai būčiau klausęsis Šv. Kristoforo kamerinio orkestro ir Merūno balso. Po koncerto dauguma
žiūrovų dar ilgai nesiskirstė – lėtai vaikštinėjo po Šešuolėlių dvaro ansamblį, sėdėjo pavėsinėse, terasose,
šnekučiavosi prie tvenkinių ir niekaip nenorėjo laiko
mašina vėl neišvengiamai keltis į XXI amžių.
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Dailė

Bjørn Sortland ir Hilde Kramer

Ką mena širdis
„Ką mena širdis“ – pasakojimas apie mergaitės
Leonardos susitikimą su didžiąja menininke Frida Kahlo. Tai susitikimas, kuris pakeičia Leonardos
gyvenimą. Norvegijos rašytojo Bjørno Sortlando ir
dailininkės Hilde’s Kramer sukurtoje knygoje panaudoti kai kurių Fridos Kahlo darbų fragmentai, o kiti
jos paveikslai įkvėpė H. Kramer sukurti savo pačios
iliustracijas. Sortlandas sugeba prikaustyti skaitytojo
dėmesį nuo pirmos iki paskutinės minutės. Tai dviejų
talentingų autorių kūrinys.

Šiandien Frida sėdi ant savo kėdės ir rašo. Mos
teli prieiti arčiau, paglosto man skruostą. Nuo jos
dvelkia brangiais kvepalais. Ji išrodo savo apdarus,
sukabintus ant ilgo skersinio.
Diegui aš labiausiai patinku su tradiciniais
Tehuanų indėnių rūbais. Kai mudu skyrėmės, trumpai nusikirpau plaukus ir ėmiau vilkėti kostiumą.
Į tuos rūbus žiūriu išsiblaškiusi.
Pastebiu, kad geltoname ąsotėlyje šakutė ir
peilis itin susiglaudę – būtina kažką keisti. O vai
sių lėkštėje granatas dūste dūsta tarp šešių citrinų.
Šeši – nelaimingas skaičius.
Naujame pakelyje likusios septynios cigaretės.
Septyni – laimingas skaičius. Jei dabar Frida surū
kys dar vieną, liks šešios.
Krūpteliu perskaičiusi tai, ką Frida parašė savo
sąsiuvinyje:
Tu girdi, ką tau šnibžda daiktai, ar ne? Šakutė
nenori draugauti su peiliu? Citrinos išgraužia ir sunaikina visa aplinkui?
Fridos akys juodos kaip šulinio vanduo lyjant.
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– Mmm, – mykiu. Iš kur ji tai žino? Man skau
da galvą.
Ir aš juos girdžiu, – greitai vedžiodama tušinu
ką rašo Frida. – Sergu ir žinau, kad nedaug tereikia
ir mirsiu. Jei peilis ir šakutė susikryžiuos, mirsiu. Iškart. Kai tik citrinos išgrauš granatą, mirsiu. Cigaretės sudegs viena po kitos. Peilis su šakute susigrums
ir pribaigs vienas kitą. O žengiant niekada, niekada
negalima užminti ant dviejų plytelių vienu metu.
Ką ji paisto? Gal pamišo? Nejaugi Frida iš tik
rųjų žino, ką aš galvoju?

Dailė
Turiu surinkusi trylika daiktų, – rašo Fri
da. – Suskaičiuok.
Nors ir nenorom, bet pradedu skaičiuo
ti: cigarečių pakelis, granatas, šešios citrinos,
ąsotėlis su šakute ir peiliu. Veidrodėlis ir
lėkštė.
Trylika.
Frida žvilgteli į mane, ir staiga jos ran
ka nubloškia visus tuos daiktus ant grindų.
Sudūžta ąsotėlis, šakutė užkrinta ant peilio,
granatas apsipila krauju, ištęžta citrinos, jų
sultyse permirksta cigaretės, šukėmis pabyra
veidrodėlis ir lėkštė.
Mane nukrečia šiurpas. Frida įsmeigia į
mane savo juodas kaip šulinio vanduo akis.
Atrodo, įskilo net grindų plytelė.
Ir aš panaši į šmėklą? – juodomis raidėmis
balto sąsiuvinio lape parašo Frida.
– Ne, – sukuždu.

Vadinasi, nesu mirusi, – atsako Frida. – Mano laimei.
Ar galėtum padažyti man lūpas ir sušukuoti plaukus? Ai,
ai... Čia aš, regis, visko primėčiau. Na, nieko, Diegas sušluos.
Man svaigsta galva, bet dažau jai lūpas, šukuoju plau
kus.
Tai įvyksta staiga. Nieko negaliu sau padaryti – mano
kūnas pratrūksta raudoti. Jis rauda ir rauda, aš vos pa
stoviu ant kojų. Frida uždeda ranką man ant peties ir
švelniai prisitraukia prie savęs, arti arti.
– Tu dėl nieko nekalta, – prašvokščia ji. – Tu myli
savo seserį ir bijai, kad ji gali numirti. Išsiverk, tai žmo
giška. Tai, ką mena širdis, gali būti tikresnė tiesa negu tai,
ką suvokia protas.
Mane pirmą kartą pasiekia Fridos balsas – nors ir vos
vos girdimas.
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Dailė
Fridos Kahlo biografija
Gimė 1907 metais mėlynai nudažytame name
Kojoakano miestelyje, Meksiko prieigose. Jos tėvas
Guillermo – žydų kilmės fotografas iš Vokietijos –
padovanojo jai pirmuosius tapybos reikmenis.
Trylikos metų Frida susirgo poliomielitu. Dėl
to atrofavosi viena jos koja.
1925 metais, būdama aštuoniolikos, ji nuken
tėjo šiurpioje autoavarijoje. Prieš šią nelaimę būsi
moji menininkė jau buvo rimtai pradėjusi piešti ir
tapyti, o po avarijos jos kūną, galima sakyti, reikė
jo surinkti iš naujo. Sukaustyta gipso ir metalinių
korsetų, ji ilgai išgulėjo ligoninėse, patyrė daugybę
operacijų Meksikoje ir Amerikoje. Paskui visą gy
venimą ją lydėjo skausmai ir sveikatos sutrikimai.
Kamavo ir beribis sielvartas dėl to, kad negali su
silaukti vaikų. Nusiraminimo ir džiaugsmo Frida
ieškojo kūryboje.
Dvidešimt dvejų Frida Kahlo ištekėjo už dvi
gubai vyresnio Diego Riveros, įžymaus Meksikos
dailininko. Važinėdama su vyru po Ameriką ir
Europą, ji išgarsėjo kaip menininkė. Jos talentą

pripažino ir įvertino pasaulinės garsenybės: André
Bretonas, Pablo Picasso, Sergejus Eizenšteinas.
Mokytis piešti pas Fridą į Mėlynąjį namą gau
siai rinkosi mokiniai. Jie savo mokytoją dievino,
net susibūrė grupelė, pasivadinusi Los Fridos.
Frida Kahlo – viena didžiųjų XX amžiaus meni
ninkų. Kartą ji pasakė: „Nesu siurrealistė, niekada
netapau sapnų vizijų. Vaizduoju tik savo tikrovę.
Tikrai žinau vieną dalyką – kitaip negaliu. Daug
negalvodama tapau tai, kas ateina man į galvą.“
Vienas paskutinių jos darbų – Viva la vida (Tegyvuoja gyvenimas).
Mirė Frida 1954 metais savo gimtajame name.
Šiame name, kuris ir toliau vadinamas Mėlynuoju,
veikia puikus muziejus.
Ištrauka ir iliustracijų fragmentai iš Bjørno Sortlando ir Hildes
Kramer knygos Ką mena širdis. Iš norvegų kalbos vertė Alma
Ločerytė-Dale. Išleido VšĮ Modernaus meno centras, Vilnius,
2012.
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