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Vilija Dailidienė

Kūrybos ir gyvenimo 
sąsajos Antano Škėmos 
romane „Balta drobulė“

Antano Škėmos „Balta drobulė“ yra vienas iš geriausių lietuvių literatūros kūrinių. 
Todėl ties juo 12 klasėje verta stabtelėti, pa nag ri nėti detaliau, kad mokiniams 

nesusidarytų įspūdis, jog tai kūrinys apie sergantį žmogų. Liga literatūros kūrinyje, 
bent jau šiame, kitaip nei gyvenime, yra ne tema, o simbolis, būdas išreikšti auto
riaus požiūrį į istorinę si tua ci ją ir jos pa sek mes individui. „Baltoje drobulėje“, mano 
požiūriu, visų pirma apmąstoma poe to, taigi kultūros kūrėjo, galimybė prasmingai 
gyventi tomis sąlygomis, kurias nulėmė Antrojo pa sau linio karo įvykiai.

Šį romaną sunku suprasti nekreipiant dėmesio į pasakojimo komponavimo ir ro
mano žanrines ypatybes. Kaip ir kiek vie nas prozos kūrinys, romanas yra pasakoji
mas, o pasakojimo prasmė atsiskleidžia tik pabaigoje. Daryti išvadas iš frag men tų 
pavojinga, nes tik pabaigoje paaiškėja, kodėl autorius apie tai kalba, kokią išvadą jis 
leis padaryti savo sukurtam personažui. „Baltos drobulės“ pasakojimas komponuo
jamas kaip muzikos kūrinyje: tema pradedama, bet nepabaigiama, imamasi kitos, 
trečios, vėl grįžtama prie pirmosios ir vėl ji nepabaigiama. Skaitytojas yra priverstas 
kartu su pagrindiniu personažu ieškoti išeities, apmąstyti galimybes, abejoti, klysti ir 
kartu su juo pabaigoje suvokti tiesą. Todėl šį romaną galima pavadinti intelektualiniu.

Romano pabaigoje visos temos susiejamos, bet kalbėti apie romano prasmę ga
lima tik nuo sek liai aptarus temų plėtojimą ir pabaigos išvadas. Šiame straipsnyje 
norėčiau paanalizuoti 8, 14, 15  ir Pabaigos skyrius, jų svarbą autoriaus vertybi
nėms nuostatoms suprasti.
8  skyrius yra pačiame romano viduryje. Jame nepertraukiamai pasakojama 

apie bolševikų ir nacių okupacijas. Prieš pradedant skyriaus analizę, galima pa
prašyti mokinių apibrėžti skyriaus tematiką. Toks galėtų būti namų darbas. At
sakymų įvairovė sveikintina, bet mokytojui svarbu, jog mokiniai suvoktų, kad 
kalbama apie abi okupacijas: jos susijusios – nacių okupacija pratęsia temą, todėl 
neprasminga kalbėti vien apie pirmąją rusų okupaciją. Tas, kurio gyvenimą šios 
abi okupacijos lemia, yra poe tas. Šiame skyriuje tęsiama romano pradžioje pradėta 
kūrybos, kūrėjo tema. Skyriaus prob le mą galima susiformuluoti taip: kokią vietą 
visuomenėje poetui skiria okupaciniai režimai? Įdomu, kad 4 romano skyriuje pa
sakojama apie 1941 metų birželio sukilimą: Garšva tuo metu įsitraukia į pasiprieši
nimo kovą – tai pasakojimas, kaip jis gindamasis nužudė jaunutį rusų kareivį. Bet 
4 skyriuje sprendžiama visai kita prob le ma: personažui svarbu paklausti, ar poe zi ja 
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dar gali būti kuriama po Antrojo pa sau linio karo, kokia sąsaja tarp kūrimo ir grio
vimo, ar žudymas (praeities kultūroje medžioklė) gali tapti kūrinio tema.

8 skyrių mokiniams sunku suprasti ir dėl jo komponavimo: į pasakojimą, kaip 
vieną naktį Garšvą aplankė Simutis su Zuika, įsiterpia brūkšneliais at skir tas pa
sakojimas, kaip Simutis tardo Garšvą. Būtent nuo tardymo epizodų aptarimo ga
lima pradėti skyriaus analizę. Kaip ant ro ji namų darbo užduotis gali būti skirta 
nuo sek liai sudėlioti ir atpasakoti tardymo epizodus. Jono Jurašo sukurtame spek
tak lyje tardymo epizode išryškinamas kankinimo žiaurumas: Garšva vis labiau 
mušamas ir vis garsiau, tiesiog gyvuliškai klykia. Taigi režisierius išryškina, į 
kokią beviltišką si tua ci ją patenka individas, susidūręs su nežmonišku režimu: jis 
palūžta, neištveria. Škėmos sukurto pasakojimo apie tardymą prasmė visai kita. 
Garšvą muša, muša taip, kad jis nebevaldo kojų, gali tik šliaužti, iš skausmo ir bai
mės pridirba kelnes – šito pažeminimo negana, Simutis liepia jam burna išgraiby
ti iš spjaudyklės nuorūkas. Šiuolaikiniam mokiniui, kuris net odontologo kabine
te yra matęs tik sterilią spjaudyklę, sunku suprasti, kas tai per daiktas. Tardytojų 
cigaretės ar papirosai be filtro, rūkydami jie yra priversti nuolat išspjauti tabako 
gabaliukus, bet yra tokie kultūringi, kad nespjaudo ir nuorūkų nemėto tiesiai ant 
grindų. Garšva bando išsaugoti savo ir savo tautos orumą – išlaižyti spjaudyklę jis 
atsisako. „Tegyvuoja Babočkinas. <…> Jis gerai vaidina Čiapajevą <…> Nenoriu.“

Čiapajevas – bolševikų did vy ris. Garšva juo seka ir pasipriešina. Savo ironija 
jis išveda iš pu siau svy ros Simutį. Šitą epizodą nag ri nė jant prasminga pabrėžti 
būtent pasipriešinimą. Kuo romanas skiriasi nuo Jono Jurašo interpretacijos? 
Škėmos sukurtas represinės struktūros tardytojas nepajėgia priversti žmogų at
sisakyti savo moralinių nuostatų. Jis gali tik mušdamas su prespapjė per galvą 
atimti žmogui sąmonę. Po tardymo Garšva ima rašyti „ilgą“ straipsnį „Huma
nizmas sovietų literatūroje“, bet jo nepabaigia. Be abejo, pavadinimas ironiškas. 
Mokiniai kartais vertina vien sutikimą rašyti tokį straipsnį kaip Garšvos pasi
davimą, bet reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad to straipsnio jis neparašo. Ilgokai 
rašė – tai irgi pasipriešinimą, bent jau ne uolumą, reiškianti detalė.

Vis dėlto skyriaus esmę perteikia ne tardymo epizodai. Pagrindinis pamokos 
(ko gero, antros) uždavinys – atsakyti į klausimus: ką rašė Garšva tą naktį, kai 
pas jį atėjo Simutis su Zuika? Ko norėjo iš Garšvos Simutis – jis yra NKVD, repre
sinės struktūros, karininkas, ko jis gali norėti iš poe to? Neparašyto Garšvos eilė
raščio motyvai ne kartą kartosis romane. Tame eilėraštyje kalbama apie aisčių – 
lietuvių protėvių – ir gamtos jėgų sutarimą. Praeityje Garšva ieško lietuvybės 
esmės. Kodėl būtent tą vakarą? Kodėl būtent bolševikų okupacijos metais jam pa
sidarė svarbios lietuviškos kultūros šak nys, ištakos? Tokia yra poe to vieta savoje 
kultūroje – tęsti ją, rasti gyvybingų versmių, kurios suteiktų jėgų tautai ištverti 
okupaciją, išlikti savimi, elgtis oriai. Taigi kūryba yra pasipriešinimas okupacijai, 
nes okupantų tikslas – kuo greičiau savitumą sunaikinti, palaužti tautą, priversti 
nepasitikėti savimi. Mokiniams gali būti skirta namų darbų užduotis įsiskaityti 
į rašomo eilėraščio motyvus ir pabandyti tą eilėraštį pabaigti.
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Simutis supranta, kad Garšva rašo patriotinės tematikos eilėraštį, bet eilėraštis 
nebaigtas. Simutis nurodo, kokia ta pabaiga turi būti. Jis liepia Garšvai parašy
ti, kad lietuvių tauta kentėjo prie spau dą, o bolševikai padėjo išsivaduoti iš jos. 
Garšva turi pamokyti savo tautą dėkoti pavergėjams už išlaisvinimą. Pavergimas 
ir išlaisvinimas sukeičiami vietomis. Tai absurdiška. Garšva sudrasko eilėraštį ir 
išmeta į Nemuną. Kūryba yra pasipriešinimo būdas, o jis visų pirma nori išlikti 
gyvas. Tačiau okupantai nekurti, pabėgti jam neleidžia: jis jau yra žinomas kaip 
poe tas, todėl jam paliekamas tik vienas kelias – šlovinti okupaciją, ją pateisinti, 
mulkinti savo tautą, skleisti okupantų ideologiją.

Gana dažnai ties šia išvada skyriaus analizė ir pabaigiama. Bet istorijoje, kaip 
ir romane, vienus okupantus pakeičia kiti. Pasakojimas apie nacių okupaciją vėl 
pradedamas neparašyto eilėraščio motyvais. Apie juos Garšva mąsto išvietėje – 
Škėmos ironija stip rėja – Garšvai dažnai paleidžia vidurius: tai baimę, sutrikimą 
at sklei džianti detalė – Garšva bijo, nemato jokios išeities. Jis deklamuoja Maironį 
(išvietėje!) ir padaro išvadą, kad Maironio kelias – ne jam. Maironis savo poe zi
ja kvietė lietuvius kovoti su pavergėjais. Garšva nemato kovos galimybių. Bet ir 
susitaikyti su okupacija jis negali. Todėl jo protas vis labiau krinka, o valia silp
nėja. Šiame skyriuje paaiškėja Ženios vaid muo romane. Ji įkuria Garšvos name 
viešnamį. Škėma pasako, kuo baisi okupacija: tu nebesi savo namų šeimininkas, 
tavo namai yra okupantų viešnamis. Kodėl individas su tuo taikstosi? Jis alkanas. 
Naciams nereikia poe tų ir kūryboje perteikiama ideologija jiems nerūpi – jie pa
sitiki savo karine jėga. Garšvos paistalai apie tai, koks jis dėkingas už išvadavimą, 
jiems nėra svarbūs:

Garšva išgerdavo, tardamas „Ich danke Ihnen recht schon“, ir spausdavo rankas. Tada 
aiškindavo, kad Ženia ir vokiečių kariuomenė jį išgelbėję nuo skurdo, ir jis nepaprastai 
laimingas, nes gali medituoti apie transcendenciją. Jis parašysiąs vertingą knygą. Joje tilps 
cik las eilėraščių, pašvęstų nuo sta biajai vokiečių kariuomenei ir jos genialiajam vadui. Jis 
seksiąs tobuląjį mistiką – Friedrichą Nietzschę (p. 348–349).

Šie žodžiai at sklei džia Antano Škėmos mintį, kad tik beprotis gali dėkoti oku
pantams už okupaciją. Taigi šiame skyriuje išryškėja beprotybės motyvo simbo
liškumas: absurdiškomis aplinkybėmis, kurios neleidžia išlikti oriam, persona
žas išeina iš proto.

Beveik visi romano skyriai komponuojami iš praeities ir personažo dabarties 
epizodų. Šiame skyriuje yra Garšvos vizija: teismas Juozapato pakalnėje. Jame 
kalbama apie autoritarinio režimo ir asmens santykius. Individui nepaliekama 
galimybė būti sau pačiam. Jis turi būti kokios nors jau pripažintos grupės nariu:

Sunaikinamas kiek vie nas, kuris nesilaikė įstatymų. Pavyzdžiui. Tikintysis – tikinčiųjų, 
netikintysis – netikinčiųjų, melagis – melagiškųjų, bailys – bailiškųjų, moralistas – mora‑
liškųjų (p. 352).

Ši mintis artima Albero Kamiu romane „Svetimas“ reiškiamoms idėjoms. 
Neužmirškime, kad Kamiu parašė šį romaną karo metais, nors su karu vaiz
duojamasis jo romano pa sau lis niekaip nesusijęs. Bespręsdamas individo ir vi
suomenės santykių klausimą, Garšva sulaužo šinšilų narvelį. Šinšilų simbolinė 
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prasmė romane nevienareikšmė. Šiame epizode – tai atsiribojimo nuo pa sau lio 
galimybė–negalimybė. Tariamai išbartas viršininko, Garšva svarsto, ar galėtų jis 
ir Elena susikurti šeimyninę laimę nekreipdami dėmesio į so cia li nes ir istorines 
aplinkybes.

Šinšilų (Škėma vartoja vyriškąją giminę, vyriškoji giminė palikta „Raštų“ 
1  tome) narvelis asocijuojamas su miesčionišku gyvenimu. Genijaus, kūrėjo ir 
šeimyninio gyvenimo priešprieša kuriama dar 2 skyriuje, kur pasakojama, kad 
tėvas galėjo tapti puikiu muzikantu, bet sutrukdė neturtas ir šeima – jis nebaigė 
konservatorijos ir tapo mokytoju:

Žalia šviesa atneša norą būti nepaprastam, bet nepaprastumas tetveria keliolika minučių, 
paskui jauki miesčioniška lempa ir ilgas mokytojo vakaras. Sąsiuviniai, klaidos, uždaviniai, 
nuo stoties A iki stoties B tiek ir tiek kilometrų, o kiek kilometrų iki C stoties? Kaip toli stotis 
C, kurioje stovi puošni konservatorija, nes jos kolonos marmurinės? (2 skyrius, p. 295.)

Elena ir aš – kartu. Šeimyniškoje ramybėje. Nameliūkštis kur nors Jamaicoje. Visas aukš‑
tas mudviem priklauso. Mudu pasikabiname reprodukcijas. Mudu sudėliojame knygas. 
Rimtai žvelgia meno leidiniai ir poe tai. Atskira lentynėlė saviesiems. Vakarais mudu klauso‑
mės muzikos, skaitom, ginčijamės, be pykčio, pasiskonėdami. Šviečia lempa, o jos abažūras 
žalio stiklo. Mudu susirandame C stotį, ji neturi marmurinių kolonų, bet jos laukiamaja‑
me – ramybė. Ir ant žemo staliuko – gyvos gėlės. Ir mūsų veiduose – nuolatinis šypsenos 
užgimimas. Ir mūsų sap nuo se – pabudimo nujautimas. Ir mūsų apsikabinimuose – pirmoji 
kelionė į Jones Beach. Ir mūsų emblema – mirusiųjų bajorų galvos. Mes žaidžiame laisva‑
laikiu. Dėstome kaladėles, statome pilis, fantazuojame apie gyvenimą ir mirtį. Ir iš knygų 
ateina pagalba. Nebūtinai Homeras arba Dantė. Ateina ir savieji. Geriame putojantį vyną, 
ir suliepsnoja flamingas juod me džio brangiam stale; plaukiame Keturių Kantonų ežeru; ir 
aname krašte miręs berniukas skambina gitara žemėje dar negirdėtą dainą; ir saulelė vėl 
atkopdama pabudina mūsų svietą; ir gyvename vėsioj, begalinės šiaurėj; kur laukas, kelias, 
pieva, kryžius; palmės mano, palmės, dainuokite lieknos vėjų oazėj! (8 skyrius, p. 353.)

(A. Škėma cituoja lietuvių poetus. Galima skirti užduotį mokiniams paieškoti 
tų citatų, kurių jie neatpažįsta – tai padaroma įvedus į „Google“ frazę – dalį citatų 

„Google“ atpažįsta).
Paskutinis 8 skyriaus sakinys nuskamba kaip klausimas: „Ir vieną dieną mūsų 

narvelyje gimsta vaikas.“ Kas atsitinka, kai jis gimsta, šiame skyriuje nepasakoma.
Baigus 8 skyriaus analizę, mokiniams namuose galima skirti parašyti reflek

siją „Ką netikėta man atskleidė 8  skyriaus aptarimas“. Refleksijos tikslas  – su
asmeninti mokymąsi. Mokytojai paprastai paskiria parašyti pa strai pą. Turbūt 
niekam nekyla mintis užduoti parašyti išplėstinį pažyminį be sakinio. Kadangi 
pa strai pa jokios kitos prasmės kaip rišlaus teksto frag men tas neturi, užduotis ra
šyti pa strai pą yra formali. Gal mokinys turi minčių kelioms pa strai poms. Reflek
sija – laisvos kompozicijos tekstas, rašomas pirmuoju asmeniu. Šio žanro teksto 
rašymo tikslas – sukurti nuo sek lią grandinėlę aš–kūrinys–aš, būtiną bet kokio 
kūrinio prasmingam skaitymui. Refleksijos temą patartina formuluoti taip, kad 
mokinys permąstytų pamokoje draugų ar mokytojo pasakytas mintis. Tai padės 
susidaryti įgūdžius pamokoje įdėmiai klausytis ir apgalvoti tai, kas pasakoma. 
Be abejo, refleksijas reikia išklausyti kitą pamoką ar ruošiantis rašiniui.
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14 skyriaus aptarimas. Mokslo metų pradžioje tikslinga susitarti su istorijos 
mokytoju, kokias temas einant literatūros ir istorijos kursas galėtų vienas kitą 
paremti. „Baltai drobulei“ suprasti reikia istorinių žinių apie pirmąją ir antrąją 
Sovietų Sąjungos okupaciją, nacistinės Vokietijos okupaciją, o 14  skyriaus ana
lizei būtinos istorinės žinios apie Lietuvos gyventojų traukimąsi į Vakarus: ar
tėjant Raudonajai armijai, iš Lietuvos pasitraukė daugiau kaip 60 000 žmonių. 
Kokios organizacijos rūpinosi jų likimu, kokiomis aplinkybėmis jie gavo DP 
(Displaced Persons) vardą, galėtų būti arba aptarta istorijos pamokose, arba ben
droje istorijos ir literatūros pamokoje, arba mokytojų padedami galėtų pasiruošti 
tai papasakoti iš anksto paskirti mokiniai ar mokinys.

Prieš pradedant 14 skyriaus analizę, pravartu atstatyti skyriaus pradžios chro
nologiją. Gali būti, kad tam reikės mokytojo pagalbos. Skyrius pradedamas nuo 
Garšvos atvykimo į pabėgėlių stovyklą, o paskui grįžtama atgal į karo pabaigos 
įvykius. Užduotis mokiniams – aptarti Grašvos išgyvenimus, kuriuos jis patiria 
baigiantis karui. Kad juos suprastų, mokiniai turi žinoti, kad besitraukiančius 
nuo fronto linijos civilius žmones vokiečiai imdavo įvairiausiems darbams dirbti. 

„Mano patirtis ištobulėjo, ir pragaro kančios dabar man atrodė lyg tie Guliverio 
nuotykiai milžinų krašte“, – apibendrina pas ku ti nių karo mėnesių patirtį Garšva 
(p. 398). „Apvaizda paskyrė mane lavonų stebėtoju“, – šiuo sakiniu prasideda pa
strai pa, kurioje autorius perteikia, kas yra karas (p. 398). Ši pa strai pa sarkastiška, 
skaudi. Kodėl jam „neefektingi“ vyriškos lyties suaugusiųjų lavonai? Jis matė dar 
baisesnių dalykų. Šie karo vaizdai paaiškina, kodėl Garšva nebekuria (ankstes
nės pa strai pos pirmasis sakinys: „Jau seniai neberašiau eilėraščių.“ Nerašo, nes 
poe zi ja ir žiaurumas yra nesuderinami dalykai).

Šiuolaikiniai mokiniai yra linkę perskaityti bet kokį tekstą tiesiogiai ir sunkiai 
pastebi ironiją, todėl būtina atkreipti į ją dėmesį. Komiškumo pagrindas yra ne
atitikimas. Šiame skyriuje daugybė tokių neatitikimų yra ak tua li zuo jama. Labai 
svarbi viena priešprieša: Vaidilionis paklausia Garšvos: „Kiek tu parašei eilėraš
čių tremtyje?“ Garšva atsako: „Pabėgęs nė vieno.“ Tremties ir pabėgimo prieš
prieša paaiškina Vaidilionio ir Garšvos požiūrio skirtumą. Škėma nei savęs, nei 
savo personažo nelaiko herojumi, herojai pasirinko partizanų kelią ir liko Lietu
voje. Šiuos dalykus išsiaiškinus, galima kaip namų darbą skirti užduotį paaiškin
ti, kodėl Garšva Vaidilionio patriotizmą vadina netikru. Kodėl jis įsitikinęs, kad 
Maironis Vaidilioniui nepritartų? Atsakymas yra pačiame tekste, todėl mokiniai 
pajėgūs šį namų darbą atlikti be mokytojo pagalbos.

Pačią pamoką galima skirti kūrėjo, ieškančio būdų eilėraščiuose išreikšti auto
ritarinių režimų ir karo žiaurumus patyrusio žmogaus patirtį, temai. Garšva ilgą 
laiką nekūrė poe zi jos. Mokiniai turėtų patys rasti atsakymą į klausimą, koks įvykis 
pa ska tina Garšvą vėl kurti. Kodėl būtent senutės laidotuvėse jis atgauna savo kūry
bines galias? Laidotuvės vaizduojamos absurdiškai. Absurdo literatūra, pirmiausia 
drama, kaip tik ir suklesti po Antrojo pa sau linio karo. Mokiniai jau yra skaitę Al
bero Kamiu „Svetimą“, jie žino egzistencialistų požiūrį į absurdą. Kamiu romane 



24 Mintys apie perskaitytus tekstus

Merso nemeluoja nei sau, nei kitiems, nemeluoja net tada, kai jam sakyti tiesą yra 
nenaudinga. Tokio tik ru mo siekia ir Garšva. Senutės laidotuvės leidžia jam pa
matyti si tua ci jos absurdiškumą. Egzistencialistų požiūriu, suvokti absurdą – tai jį 
įveikti, išsivaduoti iš jo. Mokiniams galima skirti užduotį rasti tekste atpasakotus 
Garšvos eilėraščius, raiškiai perskaityti ir apibendrinti. Pastraipa: „Jis skaitė, ir aš 
stebėjau jo veidą… Jis jau turėjo užtikti mano beviltišką klampojimą molėtu ke
liu“… iki pa strai pos pabaigos (p. 407). Atsakymas, kurio tikimasi: Garšva perteikia 
eilėraščiuose savo skaudžiausius išgyvenimus ir išryškina tos patirties skaudumą, 
absurdiškumą. Mokiniai galėtų paaiškinti, kodėl, jų požiūriu, jo kūrybos nevertina 
Vaidilionis (tai moderni, ne įpras ta, skaudi, de struk ty vi poe zi ja).

Garšvos susitikimo su Ruduoju žmogumi epizode nepasiūloma jokia išeitis. Iš
vengti absurdo galima tik vienu keliu – numirti. Galbūt galima interpretacija, kad 
tik priartėjęs prie mirties ribos Garšva keičiasi, ima vertinti gyvenimą. Nuo šios vie
tos einama į atomazgą – į visų autoriaus romane iškeltų prob le mų išvadines mintis.
15 skyrius – pas ku ti nis numeruotas romano skyrius. Jame Garšva nebenori su

reikšminti kančios. Šiame skyriuje po įsivaizduoto susitikimo su Ruduoju žmo
gumi jis ieško savo praeityje šviesių prisiminimų. Jauno Garšvos savivertė pri
klauso nuo mergaičių požiūrio į jį: viena mergaitė iš jo pasišaipo ir išmeta į Rąžę 
jo lazdelę, prieš kitą jis apsikvailina pats, atskleidęs savo tuštybę. Bet jis nebūtų 
laimėjęs plaukimo varžybų, jei nebūtų norėjęs pasirodyti prieš dvi mergaites ant 
tilto. Jų susižavėjimas pergale suteikia jam pasitikėjimo savimi, leidžia patirti lai
mės jausmą. 15 skyriuje aukštinamas gyvenimo džiaugsmas, laimė. Paskutiniai 
skyriaus prisiminimai apie atrastą ant Laisvės alėjos suoliuko pamestinuką. Ne
svarbu, kad tai praeities vaizdas. Romane jis papasakotas būtent pabaigoje, todėl 
paaiškina, ką pagaliau suvokė Garšva, kokios yra jo svarstymų išvados.

Šitokį turėsiu, kai vesiu Jonę. Kai būsiu žinomas poe tas ir gausiu valstybinę premiją. Kai 
imsiu jį ant rankų, jis nebeverks. Tai nėra miesčioniška. Tai misteriška. Daug laiko praėjo, 
kol susiformavo žemė, žolės, įvairūs dinozaurai, Laisvės alėja. Tai neišaiškinamas ir tik ras 
reikalas. Aš mylėsiu Jonę ir girdėsiu verksmą, ir girdėsiu juoką. Ir matysiu išmintingą savo 
vaiko veidą. Išmintingą, nes jis dar nieko neišmano. Tokį burbulą, kurį bestebint parašomas 
optimistinis eilėraštis. Galimas daiktas, aš tapsiu originalus ir išgarsėsiu. Kad išgarsėtum 
šiame amžiuje, reikia rašyti optimistinius eilėraščius“ (p. 418).

Taigi galima mokinių paklausti, kaip 15  skyriuje Škėma pratęsia pas ku ti nį 
8 skyriaus sakinį, kokią išvadą padaro. Tikimės atsakymo, kad vaikas suteikia 
gyvenimui laimę ir prasmę. Šeima yra vertybė. Paprašykime mokinių apiben
drinti pas ku ti nius skyriaus žodžius (apie laimės troškimą): „Noriu vesti Jonę. 
Noriu vaiko. Noriu eilėraščių. Noriu pinigų. Noriu garbės. Noriu būti laimingas. 
Gyventi noriu“, galvojo Garšva, tarytum jis būtų paleidęs iš tinklo auksinę žuvelę, 
ir ši nusprendė tučtuojau įkūnyti jo norus“ (p. 419).
Pabaigos skyriuje Elena ateina į keltuvą. „Stebuklas įvyko. Ir stebuklas švelnus 

kaip Elenos lūpos, veidas, kūnas, alsavimas“ (p. 420).
Garšva prisipažįsta Elenai, kad persistengė. Jis ne antžmogis, jis žmogus: kad 

išgyventų, jam reikia mylimos moters paramos:
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Esu kvalifikuotas atsiskyrėlis, kuriam mirtinai įgriso dykuma, ašutinė, rykštės, meditaci‑
jos, samanų guolis. Atsiskyrėlis, kuris nueina į didelį miestą ir prisimena, kad jo namų rūsy 
tebeužkasti auksiniai pinigai. Ir jis užkalbina jauną merginą.

Esu lietuvis kaukas, susiradęs sau draugą moteriškos giminės. Ir mudu susirasime šeimi‑
ninką, kuris už nudirbtus darbus dovanos mudviem linines kelnytes.

Esu 87‑asis žmogėnukas aštuoniamilijoniniame New Yorke.
Esu laimingas (p. 423).
Garšva kalba apie skeveldrų susidėliojimą: tik kartu su mylimąja jis gali ap

skri tai išgyventi, tai būtina sąlyga, kad jis galėtų kurti.
Taigi pabaigoje Garšva randa atsakymą į visus filosofinius klausimus. Jeigu 

šioje vietoje autorius dėtų tašką, turėtume kūrinį su laiminga pabaiga. Bet auto
rius tęsia pasakojimą. Skausmas viršugalvyje Garšvą išgąsdina. Ir jis išsižada sa
vo vertybių: „Aš sudraskysiu savo užrašus, eilėraščius. <…> Aš eisiu į vie nuo ly ną“ 
(p. 427). Jo troškimas išpildomas: jis lieka gyvas, bet beprotis: nejaučia skausmo, 
nemyli, drasko popierių – nebeturi galios mylėti ir kurti. Ar jis laimingas? Jei tokį 
klausimą užduotume mokiniams, tikėtumės atsakymo, kad ne, nejausti, nesu
prasti, nemylėti, nekurti nėra prasminga, žmogaus verta būtis. Taigi tokia pabai
ga dar labiau išryškina tų dalykų vertę.

Bet galima ir kita interpretacija: suvokimo neužtenka. Garšva suprato, kas jam 
teiktų laimę, bet tai nekeičia logiškos įvykių slinkties: jis per daug patyrė skaus
mo, neištvėrė jo. Galimas ir labai paprastas, net kiek ciniškas atsakymas: lai
minga pabaiga paverstų farsu visas ankstesnes Garšvos abejones. Gal mokiniai 
pateiktų ir kitų interpretacijų.

Vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną aplinkybę: galvos skausmas vir
šugalvyje užeina rašant eilėraštį. Šitą eilėraštį romane jis jau yra kūręs: tai viso 
gyvenimo eilėraštis, jo kūrybinė programa. Jame ieškoma savo kultūros ištakų, 
savo kultūros esmės. Taip, Garšva žino, ko reikia, kad jis būtų laimingas, bet 
vienos sąlygos ne įma no ma įgyvendinti: egzilyje nėra tautos. Sovietų Sąjungos 
politika, bent jau tuo metu, kai Škėma rašo savo romaną, labai aiški: sunaikinti 
lietuvių tautą. Jei nėra tautos, kokia poe zi jos prasmė?

Įdomu, ką atsakytų mokiniai į klausimą, ar šis kūrinys pesimistinis, slogus? 
Jame išaukštinta meilė, šeima, kūryba. 1954aisiais, kai šis romanas parašomas, 
Škėma nemato galimybių lietuviui poetui prasmingai realizuoti savo kūrybines 
galias. Tačiau net ir tai suprasdamas, Škėma parašo romaną: paneigia savo paties 
išvadą. Romanas išleidžiamas 1958aisiais. Dar po trisdešimties metų jis pasie
kia Lietuvą: pirmiausia išspausdinamas per kelis „Pergalės“ numerius ir iš karto 
tampa išskirtinai svarbiu lietuvių kultūrai moderniu kūriniu. Tampa tik dėl to, 
kad tauta liko gyva. Antano Škėmos personažo savo kūrybai suteikta prasmė 
pasitvirtina: „Žiūrėsiu į realybę kaip į medžiagą, iš kurios mano dvasia sukurs 
amžinybę. Kuri mirs su manimi ir į kurią žvilgtelėjęs naujai gimęs sukurs naują 
amžinybę“ (p. 410).
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