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Requiem Granauskui ir Vilimaitei  

Regimantas Tamošaitis  

 

Spalio mėnuo buvo liūdnas. Iš pradžių atsisveikinta su Bite Vilimaite (1943-2014), po to 

– su Romualdu Granausku (1939-2014). Išėjo du iškilūs prozos kūrėjai, lietuviškojo pasaulio ir 

žmogiškojo gyvenimo liudytojai. Menu nepaliudytas, meniškai neįprasmintas, neapmąstytas 

gyvenimas – kaip ir negyvenimas.  

Abu jie, mano nuomone, yra epochos didžiausi prozininkai, bet kartu ir skirtingi, 

nepalyginami. Skirtingai jie buvo matomi, skirtingai ir išėjo. B. Vilimaitė į Karveliškių kapines, 

kur atgulė greta savo motinos ir sūnaus, palydėta tyliai, beveik nepastebimai, dalyvaujant 

nedideliam būreliui artimųjų ir literatų, o atsisveikinimas su R. Granausku šv. Jonų bažnyčioje ir 

Antakalnio Rašytojų kalnelyje buvo visos Lietuvos įvykis. Ir nenuostabu, nes R. Granauskas 

temomis bei problemomis buvo universalesnis, jo žmogus išryškėja gamtos, tautos ir istorijos 

kontekste, o B. Vilimaitė, priklausanti subtilesnei humanistinei Jono Biliūno tradicijai, 

europietiškosios novelės linijai, žmogų vaizdavo šeimoje, gilinosi į veikėjo psichologiją per 

socialinį kontekstą, vertino jo egzistenciją moraliniu aspektu.  

Pirmos mano mintys, išgirdus apie R. Granausko netektį, buvo tokios: dabar tai jau 

viskas, dabar jau tikrai baigėsi epocha. Senoji geroji mūsų lietuviškojo pasaulio liko „anapus 

ribos“. Visgi tas žodyje įkūnytas buvęs pasaulis mums neprapuolė ir neprapuls, jis tik daugiau 

nebesikeis, nebepasipildys, jis išliks kaip dvasinis mūsų kolektyvinio buvimo pagrindas. Juk 

neprapuolė ir Kristijono Donelaičio reikšmė, nors istorinis laikas mūsų kultūrą pakeitė 

neatpažįstamai. Ir nors šiandien aplinkui jokių donelaičių nesimato, mes jo kalbą tebegirdime ne 

tik knygoje, net tik literatūros tradicijoje, bet, gerai įsiklausę, ir savo gyvenime.  

R. Granauskas su savo knygomis man yra tarsi vaikystėje matyta kūlgrinda Žemaitijos 

pelkėse. Prisimenu tamsiai rudus vandenis, aplinkui tyvuliuojantį raistą, kuriame galima lengvai 

prasmegti, bet kojomis jaučiu tuose vandenyse patikimą pagrindą, kuriuo saugiai eini pirmyn. 

Praeitis mus saugo, jeigu tik ją jaučiame. Turėdamas tikrus pagrindus ir pats esi tikras, ramus, 

saugus, ir tavo gyvenimas aiškus. Yra aiškūs jo orientyrai. Nes bet koks veiklos ir egzistencijos 

orientyras numato ištakas ir atramas, iš ko viskas prasideda. R. Granausko kūryba – mūsų 

kultūros kūlgrinda, stiprinanti kūrybinės veiklos tęstinumą.  

R. Granausko kūryba yra savotiška gyvenimo filosofija, o dėl šios kūrybos episteminio 

modelio – gamtos vaidmens ir natūralistinės pasaulio tvarkos teigimo – jo kūryba pagrįstai 

vadinama magiškojo realizmo terminu. Mitas, archetipas, gamtos galių laukas, kolektyvinė 

tautos atmintis – tai R. Granausko meninės vaizduotės teritorija. Nuostabus dalykas jo kūryboje 

yra tai, kad archetipinius vertybių klodus jis gebėjo susieti su individualia žmogaus egzistencija, 

parodyti atskiro žmogaus gyvenimo vertę, grožį ir skausmingą trapumą. Toks skirtingų 

vertybinių dydžių jungimas iš tikrųjų yra unikalus.  

Taigi B. Vilimaitė vaizdavo asmens sielos, o R. Granauskas – tautos dvasios traumines 

patirtis. Pirmoji yra europietiškojo personalizmo reprezentantė, humanistinių vertybių gynėja, 

antrasis – archetipinės ir metafizinės žmogaus būties liudytojas, artimesnis natūralistinių vertybių 

sistemai.  

Be viso to, kas šiuos autorius skiria, pabrėžčiau, kad abu jie yra artimi savo begaliniu 

jautrumu žmogui, nepaprasta kūrinių moraline įtampa, o taip pat – beveik nepranokstamu 

jautrumu kalbai, meninės žodžio galios pojūčiu.  

Abu – dideli talentai, menininkai, bet, žinoma, mūsų kultūrai ir literatūrai R. Granauskas 

yra epochinis dydis, kai tuo tarpu B. Vilimaitės novelei tautos gyvenimas, istorinis laikas 

ypatingos reikšmės neturi. Jai svarbu ne gamtos veiksniai, o asmens sielos metafizika, svarbu 

pats žmogus, koks jis yra, koks buvo ir bus, koks jis yra visada. R. Granausko vaizduojamo 

žmogaus tipo, regis, mūsų literatūroje nebebus, taip pat nebus ir tokios etnocentriškai 

motyvuotos kūrybos, todėl jo reikšmė mūsų kultūrai ir yra svarbi. Per B. Vilimaitę matome J. 

Biliūną, o per R. Granauską įžvelgiame patį Donelaitį ir net dar toliau, siekiame baltų genčių 

mitinius pasaulius, pačias mūsų sąmoningumo ir kalbos ištakas. 
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Man šie abu rašytojai svarbūs todėl, kad jie turėjo galių atverti tikrojo meno pasaulį ir 

pakylėti žmogaus gyvenimą link aukštesnės prasmės. Menas yra ypatinga jėga, o jo kūrėjai – 

ypatingi žmonės. Viena vertus jie yra kaip visi, kitaip menas nebūtų žmoniškas, kita vertus – 

ypatingi, nes jų žmoniškumas yra universalus, aprėpiantis viską, leidžiantis dabarties žmoguje 

pajusti protėvių balsą ir visos tautos gyvenimą. Tai iš tikrųjų stebuklas: rašoma apie kažkokius 

visiškai neypatingus žmones, bet juose atsispindi tautos būtis,epocha.  

Vaizduodami konkrečią socialinę, kultūrinę ir istorinę realybę šie autoriai neužsklendžia 

joje savo žmogaus, nepalieka jo banalioje daiktiškumo plokštumoje. Žmogus yra ypatingas tuo, 

kad jis yra kažkas daugiau nei pasaulis, kuriame jis gyvena. Jo vertė kyla iš kažkokios gelmės, 

kurios įvardyti neįmanoma, bet kurią pajausti padeda menas.  

Bet kuris tikras menas turi transcendencijos užuominą. Ši užuomina atsiskleidžia per labai 

konkrečią, labai kūnišką žmogaus egzistenciją, kitaip toji transcendencija būtų tuščia sąvoka, be 

tikrumo reikšmės ir šventumo matmens. Menas yra įtampa tarp žmogaus baigtinumo ir būties 

begalybės. Nes transcendencijos nuojauta reiškia nesuvokiamą mūsų dalyvavimą joje. Mums 

duota tiesiogiai suvokti tik savo kūniškumą, bet tą kūniškumą galima suvokti ne instrumentiškai, 

o kaip nuorodą, kreipiančią mus kažkur aukščiau nei mes esame čia ir dabar.  

Sakoma, menas – amžinas, gyvenimas – trumpas. Tai paliudija ir mūsų kūrėjai, 

atsisveikindami su mumis, bet palikdami save savo kūriniuose, mūsų kalboje. Meno ir gyvenimo 

jungtis – gyvas žmogus. Kuris mene gali ir įsiamžinti. Bet išliekančiu menu galima vadinti tik 

tokią kūrybą, kurioje žmogus savo nuojautomis prisiliečia prie amžinybės ir prie universaliųjų 

būties pagrindų. Tam, kad įvyktų toks prisilietimas, žmogus turi įveikti savo paties ribotumą. Jis 

turi tarsi nusižeminti, išeiti iš savęs, pamiršti save pasaulyje, kad galėtų patirti pasaulį kaip 

visumą, kaip anapus uždaros sąmonės esančią tikrovę. Kitaip pasakius, jis turi įveikti „prigimtinę 

nuodėmę“, atskiriančią jį nuo pasaulio – puikybę, savimeilę, susireikšminimą. Ir ypač 

menininkas, kūrėjas: šis privalo pajausti kitą žmogų kaip pats save ir dar esmingiau nei pats save. 

Tikrasis menas atsiranda ne dėl saviraiškos poreikio, jis kyla iš kažkokios prigimtinės būtinybės 

byloti, meniniu žodžiu liudyti žmogų ir gyvenimą, teigti ir ginti žmogiškojo buvimo vertę.  

Menas – moralinis būties matmuo, kuris prabyla į mus kaip grožio jėga.  

Kaip tik tokius matau žymiuosius mūsų kūrėjus – kaip ypatingą moralinę sąmonę, kuri 

jaučia atsakomybę už žmogų ir kuri geba išgyventi kito žmogaus skausmą, vargą, rūpestį.  

Taigi menas – tai estetikos rūmas, augantis iš giliausių moralumo pamatų. Be šių 

moralumo pamatų ir be visuotinybės matmens kūryba neišlieka, nes esminis meno pamatas yra 

ontologinis gėris. Kūryba yra pirmapradžio žmogaus atskirumo įveikimas teigiant visuotinus 

pasaulio sąryšius, kaip jie atsispindi žmogaus egzistencijoje.  

Žinoma, žmogaus sąmonės nušvitimas kūryboje – tik aukštosios akimirkos, tik 

siekiamybė, nes žmogui išeiti iš savęs ir susilieti su būties visuma neįmanoma. Todėl kūryba tik 

palengvina mums mūsų pačių buvimo naštą, sumažina egocentrinių jėgų svorį, bet be šių jėgų 

mes patys netektume realumo, tarsi ištuštėtume, pranyktume anonimiškoje būtyje. Kurdami 

meną arba juo gyvendami mes tik bandome suderinti save su pasauliu, pažinti ir pripažinti jo 

tikrovę, susitaikyti su jo tvarka: tebūnie tavo valia. Ne mano, bet tavo. Žmogaus gyvenimas 

prasideda stichišku individualios savasties teigimu, bet mums bręstant neišvengiamai pradedame 

gyventi ne tik sau, bet ir kitam: savo šeimai, vaikams, senstantiems tėvams, savo tautai, net ir 

žmonijai. Tai stebuklinga dovana – išplėsti žmogiškojo buvimo vertės ir gėrio ribas, nelikti 

uždarytam savo infantiliškoje puikybėje.  

Tokią ypatingą dvasinę galią – užmiršti save ir matyti kitą, atiduoti savo kalbą kitam, 

kuris dažniausiai negali kalbėti, nes yra prislėgtas gyvenimo blogio, kylančio iš tų pačių žmonių 

laisvos valios, – tokią dvasinę galią turėjo ir mūsų talentingi prozos kūrėjai B. Vilimaitė ir R. 

Granauskas, su kuriais atsisveikinome visai neseniai, kurie išėjo nežinia kur, bet kartu yra labai 

arti mūsų, gyvena su mumis, kurie esame ir kurie būsime – užtenka tik atsiversti jų knygas. Jose, 

gerai įsižiūrėję, įžvelgtume ir pačią geriausią, pačią tikriausią savo buvimo prasmę.  

O visa tai, kas čia išsakyta, labai paprastai, spontanišku laišku parašė viena studentė: 

Granauskas išėjo, bet Saulėlydžio senis niekuomet neišeis.  
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Nes mes gyvename tame pačiame saulėlydyje ir matome pasaulį tomis pačios Granausko 

ir Vilimaitės žmogaus akimis. Tas pats pasaulis, tik atsiveriantis skirtingoms akims, daugeliui 

skirtingų akių.  
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