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Mitinė veiksmo sąmonė 
krikščioniško akiračio 
Kazio Bradūno poezijoje 

Dalia Jakaitė 

Aukos ir kūrybos veiksmai daikt i škame pasaulyje: teorinės apibrėžtys 

J_/rnsto Cassirerio simbolinių formų, t. y. kalbos, mito ir kultūros, filosofijoje 
teigiama, kad pats įprasčiausias konkrečios būties turinys gali įgauti išskirtinį šven
tumo charakterį. Ta i įvyksta, kai tik šis turinys, nebebūdamas įprastinių įvykių ir 
veiksmų rate, atsiduria specifiniame mitologiniame-religiniame žiūros lauke, kitaip 
tariant, įgyja mitologinį interesą ir kartu su ypatinga jėga sukelia jį ' . Straipsnį apie 
Kazį Bradūną nuo mit inio mąstymo ir gyvenimo būdo pradėjome neatsitiktinai. 
Ta i vienas įdomiausių semantinių akiračių šio žemininko kūryboje, kritikų nag
rinėtas skverbiantis į tautosakos ar pagoniškojo tikėjimo modelius, žemdirbio ar 
kūrėjo figūromis atsiskleidusius mitinius santykius. Bradūno poezijoje ne mažiau 
įdomus yra kitas, tačiau nuo mitinės sąmonės neatsiejamas - krikščioniškas santy
kis su pasauliu, t. y. pagoniško ir krikščioniško tikėjimo metaforų polifoniškumas; 
dialogiškumas, kylantis iš lyrinio subjekto pasaulio stebėjimo, atsirandantis poe
tinėje tautos istorijoje. Šio straipsnio objektas - krikščioniškoji Bradūno poezija, 
t iksliau, trys devintojo dešimtmečio knygos: „Užeigoje prie Vi ln iaus vieškelio" 
(1981), „Prierašai" (1983), „Krikšto vanduo Joninių naktį" (1987). Jose stiprėjantį 
krikščioniškumą recenzentai Antanas Maceina , Viktor i ja Skrupskelytė ir Mari ja 
Stankus-Saulaitė nagrinėja kaip Kristaus atpažinimą ir žmogiškąjį praeinamumą, 
Šventojo Rašto citatas bei aliuzijas, Bibli jos ir kūrybinio žodžio poetines asociacijas, 
išskirtinę laiko sampratą. V i s dėlto manytume, kad į šią poeziją, nagrinėjamą rečiau 
nei ankstyvoji Bradūno kūryba, verta pažvelgti įdėmiau. Mūsų straipsnio proble
ma - lyrinio subjekto ir kitų figūrų veiksmai poezijoje, jų charakterizuojamas ir per 
juos atsiskleidžiantis mitinis bei krikščioniškas Bradūno knygų akiratis. 

Literatūros mitiškumą pirmiausia suvokiame pagal Paulio Ricoeuro sampratą. 
Iš jo studijoje „Mitas" nusakytų modelių mūsų dėmesį pirmiausia patraukia meta
forinis modelis, nagrinėjantis mito, jo simbolių ir mitemų polisemiją. Bendriausia 
prasme mitą apibrėžęs kaip diskurso formą, pretenduojančią į prasmę ir į tiesą, 
ieškodamas reikšminių mito intencijų, filosofas teigia: „Mitas visuomet sako, kaip 
koks nors dalykas atsirado. <...> pasako/imas apie pradžių pradžių tampa paradig-

1 Kaccupcp 3. <I>n;ioco(j)iiM ci iMi !onn'iccKiix <Į>opM/Mji<l>o;iorii'iecKoc M M H U I I ' I I I I C , t. 2. M o c K i i a -
CaiiKT - r ic 'TepGypr , 2002, p. 91 . 
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ma dabarties atžvilgiu tiek, kiek mitas istorinį laiką susieja su pirmapradžiu laiku: 
štai kaip viskas buvo sukurta iš pradžių ir šiandien visa tai išliko nepakitę. Dėl savo 
pamatinės reikšminės intencijos mitas turi būti pakartotas, vėl atgaivintas rituale"2 

(išryškinta - D. /.). Šventosios istorijos apie pradžių pradžią (kaip reikšminės inten
cijos) požiūriu biblinis pasakojimas suvokiamas kaip vienas iš mitinių variantų. Ne 
mažiau nei giminingumas, mums svarbios toje pat studijoje nusakomos skirtingos 
Bibli jos ir mito pasakojimų intencijos. Intencionalumo specifika ypač išryškėja 
aiškinant, kas mito atžvilgiu yra Išganymo istorija. „Mitas istorinį laiką sieja su 
pamatiniu laiku, o išganymo istorija tikėjimo išpažinimą - su pasakojimu apie išgel
bėjimo veiksmus"* (išryškinta - D. /.). Greta Ricoeuro teorijos, kita atrama mums 
tampa pradžioje cituoto Cassirerio mito (ir religijos jo kontekste) teorija. A n o t šio 
autoriaus, mito kaip gyvenimo formos požiūriu veikla yra svarbiausias asmenybės 
sąmonės kūrimosi ir formavimosi veiksnys: per veiksmą pažįstamas pasaulis, su
vokiami dievai, atsiskleidžia pirminis santykis su gamta'. Aprašydamas mitą kaip 
gyvenimo formą, Cassireris teigia, kad ne paprastas stebėjimas, bet veiksmas sudaro 
tikrąjį mit inio santykio su pasauliu centrą, ir būtent čia prasideda dvasinės tikrovės 
organizacija 5. Šią nuostatą aptinkant įvairiais mito kaip simbolinės formos rakursais, 
kyla klausimas, o kaip yra krikščionybėje, svarbiausia - kokia veiksmo sąmonė ir 
veiksmų poetika skleidžiasi bradūniškoje religijų polifonijoje. Ve iksmo kategorija, 
ją reprezentuojantys aukos, magijos ir k i t i veiksmai, remiantis Cassirerio samprata, 
charakterizuoja mito kitoniškumą; mito, kuriam religija prilygsta arba lieka jam 
svetima, - šitaip (autoriaus nuomone) netekdama pirmapradžio sakralumo. M i t o 
kaip gyvenimo formos principą išreiškianti veiksmo ir esmės vienovė, anot Cassirerio, 
yra pagrįsta mitologiniu tikėjimu 6 . Šiuo atveju norėtųsi akcentuoti, kad veiksmas 
ir juo labiau tikėjimas, anaiptol nebūdami išskirtiniai mito kaip gyvenimo būdo 
bruožai, krikščionybėje ir pagal evangelinę Išganymo istoriją egzistuoja tiesiog 
kitaip. O tikėjimas neretai pabrėžiamas kaip būtent religinio (ne mit inio) santykio 
ypatybė, pavyzdžiui, išryškinant jos alternatyvą magijai. 

Krikščionybėje ypač ryški moralinė veiksmų plotmė (kas yra nuodėmė kaip as
meniškas veiksmas, atgailos ir išteisinimo veiksmai, ką reiškia pagal sąžinės spren
dimą laisvai pasirinkti veiksmai ir daugelis kitų klausimų). Pagrindine straipsnio 
problematika ši plotmė negali tapti dėl paprastos priežasties: moralinė šventumo 
problematika Bradūno poezijoje nėra labai svarbi (tiek, kiek tai įmanoma atskirti, 
palyginti su k i tokiu šventumo bei veiksmo kaip jo realizacijos akiračiu). Gal ima 
teigti, jog poeto kūryboje iš esmės atsiskleidžia žemininkams būdingas egzistencinis 
tikėjimo ir kitos tiesos (ne tiek moralės, kaip, pavyzdžiui, Bernardo Brazdžionio 
poezijoje) rūpestis. Pagrindas ne i t in ryškiam moraliniam požiūriui bradūniškoje 
veiksmų poetikoje gali būti ir kitas - būtent tokia šventumo polifonija, kurioje ypač 
stiprus mit inio mąstymo balsas. Cassireris (kaip ir kit i mitologai ar mitinį mąsty-

HUcocur P. Mi tas / M i t o l o g i j a šiandien. V i l n i u s , 1996, p. 216, 228-229 . 
' M i n veik . , p . 231. 
'Kacciipcp 3. M i n . veik. , p. 207-210 . 
5 M i n veik. , p. 169. 
' M i n veik. , p . 194. 
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mą literatūroje nagrinėjantys filosofai bei kritikai) rašo apie tam tikrą moral inio 
matmens nereikšmingumą mito plotmėje, palyginti , pavyzdžiui, su moral iniu-re-
l ig in iu pranašų religijos patosu 7 . Centrinė šio straipsnio problematika - aukos ir 
(su)kūrimo veiksmai, o atsiliepiant j nagrinėjamo laikotarpio specifiką, - liturginių 
ir sakramentinių veiksmų ratas. Sakramentai, beje, nusakomi kaip žmogaus pojūčiais 
patiriami ženklai - žodžiai ir veiksmai, prieinami mūsų žmogiškajai prigimčiai 8. 
Žodis, nebūdamas veiksmas ir būdamas alternatyva jam (tiek poetiniame, tiek b i b -
l iniame lygmenyje), tam tikrais atvejais vis dėlto įgyja veiksmo prigimties; vienu 
ir k i tu atveju pasirodo kaip viena iš svarbiausių realijų aukos ar kūrybos veiksmų 
akiratyje. 

Svarbu pabrėžti, kad Naujasis Įstatymas „apreiškia visą dieviškąją ir žmogiškąją 
Senojo įstatymo tiesą. Jis [Išganytojo pamokslas] neįveda naujų išviršinių taisyklių, 
bet siekia atnaujinti pačias žmogaus veiksmų šaknis, tai yra Širdį <...>"'. Eucharisti
jos kaip centrinio krikščionybės veiksmo atžvilgiu įdomus pasirodė Roberto J. Da ly 
straipsnis, leidžiantis suvokti krikščioniškąjį aukos kitoniškumą 1 0 . Auka - viena 
svarbiausių kategorijų mite, nustatanti ryšį tarp to, kas šventa, ir to, kas profaniška. 
Čia verta pris iminti Cassirerio ne sykį pabrėžiamą mitinį ritualo tvarkos tvirtumą 
ir išorinį konkretumą, mito kaip gyvenimo ir mąstymo formos daiktiškumą. Naujo 
tikėjimo tur inio 1 1 lygmeniu Eucharistijos vyksme atsiskleidžia krikščioniškas daiktų 
simboliškumas. „Joks daiktas niekam nedovanojamas. Liturgijos teologo Edvvardo 
Ki lmart ino SJ ir antropologo Rene Girard'o teigimu, tai, ką Dievas vykdė su Jė
z u m i Kr i s tumi , panaikino įprastą pasaulio religijų aukos sąvoką. <...> . . .duonos ir 
vyno perkeitimas į Kristaus kūną yra ne savitikslis veiksmas, bet atliekamas bend
ruomenės labui, kad ji būtų perkeista į tikrą ir gyvą Kristaus kūną" 1 2 . „Prarastas" 
daktiškumas į religinę tikinčiojo sąmonę „sugrįžta" nauju pavidalu. 

Nuolat pabrėždamas mit inio ir religinio (budistinio ar krikščioniškojo) mąstymo 
ir gyvenimo būdo kitoniškumą, sukūrimų iš nieko Cassireris pagrįstai apmąsto kaip 
tokį monoteizmo veiksmą, kuris padeda iš esmės suvokti skirtumą tarp religinio 
ir mit inio v e i k s m o 1 3 . M i t e šiuo atveju pirmiausia pabrėžiamas pasaulio daiktišku
mas ir objektyvumas 1 4 . Kaip teigiama Herberto Vorgr imler io žodyne: „Biblinio 
apreiškimo Dievas nėra teogonijos vaisius"; kitoje vietoje: „...vienas ir vienintelis 
Dievas, nesinaudodamas esamomis medžiagomis ir struktūromis, savo žodžiu bei 

7 M i n . ve ik . , p . 249-250 . 
8 „Katalikų bažnyčios katekizmas" , 

http://katekizmas. lcn.I t/kbkl996p2003/N 1 3 A D F . h t m l 
'„Katal ikų bažnyčios katekizmas" , 

http://katekizmas.lcn.lt/kbk 1996p2003/N 151113.html 
1 0 Krikščioniškoji auka nusakoma kaip trys ve iksmo charakteristikas turintys vyksmai ( D i e v o 

T ė v o pasiaukojimas, Jėzaus Kristaus atsiliepimas ir žmonijos įsitraukimas į Tėvo ir Sūnaus 
save aukojantį ryšį). Šį bendrąjį vyksmą pagrindžia tikėjimas ir konkretūs trijų dalių elementai. 
Daly R. f., „Auka - kelias į Velykų slėpinį", http://www.lcn.lt/bzinios/bz0424/424strl .html 

" O n e tik naujos dvasinės prasmės, neva suteikiamos tam pačiam t u r i n i u i , kaip mano Cassireris. 
( Z r . Ernst Cassirer, p. 240.) 

"Daly R. J. M i n . veik. 
"Kaccupep 3. M i n . veik. , p. 216-217 . 
" Ž r . m i n . veik . , p . 221. 

http://katekizmas.lcn.It/kbkl996p2003/N
http://katekizmas.lcn.lt/kbk
http://www.lcn.lt/bzinios/bz0424/424strl.html


LITERATŪROS TYRINĖTOJAI MOKYTOJUI 17 

savo Dvasios ve ik imu sukūręs visatą kaip namus žmonėms g y v e n t i " 1 5 . Būtent iš 
nieko, be pirmapradžio daiktiškumo įvykstantis pasaulio sukūrimas, žodis ir dva
sia kaip kuriamo pasaulio elementai - ši judaistinio ir krikščioniškojo tikėjimo 
(su Kūnu tapusio Žodžio tiesa) charakteristika suteikia raktą ne vienam Bradūno 
eilėraščiui, tik iš pirmo žvilgsnio persmelktam pagoniškos pasaulėvokos. Kita ver
tus, atidus mitopoetinis įsiklausymas į tarsi akivaizdžios krikščioniškos sąmonės 
eilėraštį leidžia suvokti subjekto intensyvią klausimo būseną: kas gi yra tas v i e n i n 
telis (Evangelijos) Dievas, paradoksaliai pasirodantis kaip esamo pasaulio vaisius, 
pavyzdžiui, dievdirbio kūrinyje. 

1967 m. „Metmenyse" publikuotame R i m v y d o Silbajorio straipsnyje auka ap
rašoma kaip viena iš poetinių dominančių Bradūno poezijoje; pagonišką ir krikš
čionišką tikėjimą, žemdirbio ir tikinčiojo tapatybes suliejantis veiksmas. „Bradūno 
poezijoj kova, darbas ir malda yra trys pagrindinės to sakramento apeigos, ir žemė 
jam, kaip liturginis indas, surenka mūsų kraują ir prakaitą, augindama duoną, kurios 
valgymas, kaip mišiose, yra aukos simbolis ir kartu aukščiausia maldos forma - Dievo 
išsidalijimas"lb (išryškinta - D. /.). Silbajorio iškeliami kova, darbas ir malda yra 
skirtingo f izinio, moralinio, dvasinio aktyvumo ir intencionalumo veiksmai, tar
pusavio santykiais išreiškiantys specifinę šventumo patirtį kasdieniame pasaulyje. 
A u k a - tai ir simbolis, ir konkretus veiksmas, nurodantis ir išreiškiantis vienatinio 
Dievo išsidalijantį buvimą. Žemišką aukos liturgiją kritikas suvokia ir taikliai apra
šo monoteistinėje perspektyvoje. „Čia pats žmogaus ir gamtos buvimas yra - ne 
dievybė, nes tai reikštų panteizmą, - bet malda per gamtos gyvybinius procesus 
nujaučiamam, o per krikštą aiškiai apsireiškiančiam tikrajam D i e v u i " 1 7 . T o k i a t ik
rojo Dievo identifikacija, sakytume, įgyja pranciškoniškos tapatybės. Pranciškus 
Asyžietis, prie kurio dar sugrįšime, yra labiau veikiantis nei mąstantis ar kontemp-
liuojantis šventasis, tiksliau, turintis religinių santykių kasdienio išorinio bei daik
tiško veiksmo patirtį. Prisimenant tolesnius Silbajorio svarstymus, Dievas ne tik 
nujaučiamas per gamtą, bet ir: „<. . .> per Kristaus gimimą atsimerkia .vyzdžiai 
užakusių šaltinių' ir įteka į amžiną gamtos, žmogaus ir Dievo vientisumą" 1 3 . Taigi 
būtent per Kristaus asmenį įmanomas amžinas vientisumas su Juo ir gamta, ir tik 
taip galimas žmogaus darbas ar toks veiksmas kaip kūryba. 

Buvimo, kur iam liepė Dievas, veiksmai 

Knygų „Užeigoje prie Vi ln iaus vieškelio" (toliau - „Užeiga") ir „Prierašai" 
pavadinimai kartu su eilėraščiais sukuria išskirtinės nuošalės erdvę. Išreikšdama 
mitinį paribio kaip šventumui atviros vietos simboliškumą, kartu su Evangelijos 
citatomis ir istorinio laiko, žmogaus gyvenimo praeinamumo ir kitomis patirtimis 
ši erdvė stiprina krikščioniškojo santykio įspūdį. Tiesa, knygoje „Užeiga" yra eilė-

1 5 Vorgrimlcr II. Naujasis teologijos žodynas. Katinas, 2003, p. 354, 303. 
"'Šilbajoris K. Kaz io liradūno poezija: gyveninio aukos atnašavimas / Netekties ženklai. V i l n i u s , 

1992, p . 136. 
" M i n . veik. , p . 141. 
, 8 M i n . veik . , p . 142. 
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rastis „Paskutinis": „Aš - paskutinis pagonis, / Paskutinis žemyne apkrikštytas - / 
L i e t u v i s " 1 9 . Ką reiškia ši dviguba tapatybė ir toliau eilėraštyje iškylantis nuolan
k u m o veiksmas („Nusižeminęs puolu / Į gimtąją žemę") , leidžia suprasti Antanas 
Mace ina , recenzijoje rašantis: „Istorija yra tarsi Mišios, kurių metu aukojamas 
žmogaus - tiek asmens, tiek tautos - būvis visa jo p i lnatve" 2 0 . Panašiai kaip ir auka, 
pagoniškas tikėjimas ar krikšto sakramentas yra gimtosios žemės ir tautos istorijos 
pašventinimas - tarsi apskritai be ypatingos religinės ar mitinės charakteristikos. 
Siame ir kituose eilėraščiuose kelionė (kelias, keliavimas) tampa Lietuvos istorijos 
s imbol iu . Tačiau būtent laiko tėkmės istoriškumas (ne mitinis belaikiškumas ir 
nuolatinis pasikartojimas) ir jo pagrindu iškylantis (Maceinos įvardytas) žmogaus 
gyvenimo praeinamumas mus sugrąžina prie krikščioniškojo knygos akiračio, is
torijos kelionėje atpažįstant ne tik tautos, bet ir religiškai mitinį rūpestį. 

„Užeigos" leitmotyvas yra Dievas liepė man būti. Pirmajame r inkinio eilėraštyje 
„Atidarau duris" (p. 86) šis imperatyvas (būtinoji Dievo sukurto pasaulio egzis
tencija) įkūnijamas paratopine užeigos erdve. Maceina įžvelgia užeigos dialektiką: 
tai vieta sustoti ir neapsistoti, tuščia ir pi lna erdvė 2 1 . Dieviškas buvimas tarsi neįsi
vaizduojamas be mit in iam mąstymui artimo daiktiško šios erdvės pirmapradišku
mo: jį formuoja konkretus kelias į Vilnių, raikoma duona ir k i t i daiktai, vietos bei 
veiksmai. Tačiau svarbiausias veiksmas subjekto tapatybėje yra pasakoti istorijas. 
Tai ryškiausias Dievo liepiamo buvimo ženklas - kupinas individualios vaizduotės 
ir mit inio bendruomeniškumo: „Dievas liepė man būti / Užeigoje prie Vi lniaus 
vieškelio: / Pr ie stalo paraikyti duoną, / Palaistyti atokaitoj gėles / Ir vakarais 
keleiviams pasakot / Nebūtas, bet tikras istorijas." Kitame rinkinyje pasakojimo 
veiksmą tęsia prierašai. Pasakojime sutelpa toliau eilėraštyje iškylantys, į mitinį 
ir biblinį pasaulio sukūrimą apeliuojantys įvykiai (perkūnijos trenksmas, visatos 
tyla). Ir vis dėlto svarbiausias yra kitas ryšys. Ta i metaforiškai mit inia i santykiai 
tarp pasakojimų ir įduotos gyvasties - b ibl inio žmogaus sukūrimo akiračio. V i e 
na vertus, buvimas atsiveria kaip religinis nieko neveikimas pripažįstant santykį 
su Juo. Bet v ien tik šio būti nepakanka, t. y. jam suprasti ir paaiškinti reikalingi 
šventąjį buvimą kaip kelionę įprasminantys, mit inio konkretumo ir rituališkumo 
turintys veiksmai. Skaitant eilėraštį iškyla asociacija su kita tos pačios kartos užei
ga, tiksliau, smukle iš Antano Vaičiulaičio novelės „Vidudienis kaimo smuklėje". 
Joje vykstantis pokalbis ir tolesnė veikėjų kelionė į Vilnių sukuria subtilia ironija 
persmelktą pranciškoniško šventumo dvasią. Pranciškonišką „Užeigos" akiratį 
savo recenzijoje iškelia Maceina . Tai šventajam artimas buvimas pakeliui22. Pran
ciškoniškame lietuvių literatūros akiratyje Bradūnas dalyvauja ir krikščionišku 
žemdirbio šventumu, ne tik sakmišku, bet ir religiniu - iš vieno Dievo kylančiu 

" Bradūnas K. Sutelktinė. A n t r o j i dalis. V i l n i u s : M M I , p. 97. (Poezijos r ink in ia i c i tuojami iš 
šios rinktinės. T o l i a u straipsnyje bus nurodomas tik eilėraščio puslapis.) 

10Maceina A. Užeigos prasmė // Draugas - Moks las . Menas . Literatūra, 1986, spalio 4. 
2 1 T e n pat. 
" „Buvodamas visada pakel iu i , žmogus iš t ikro eina iš užeigos į užeigą, kaip tai ypač aiškint iš

gyveno šv. Pranciškus Asyžietis, nusakydamas tiek savo paties, tiek savo brolių būseną žodžiais 
iré albergando - „keliauti užeigaujant" (ten pat). 
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ir j jj vedančiu saulės bei žemės g a r b i n i m u 2 3 . Bradūniškas buvimas užeigoje prie 
Vilniaus vieškelio, kaip ir Vaičiulaičio pakeleivių kelionė, panašus j tokj susitikimą 
su Juo, kurio mitinė charakteristika sustiprina dievišką asmeninio pobūdžio san
tykį. Eilėraščio pabaigoje iškylantis veiksmas yra simboliškas: būti pasirodo kaip 
atidaryti duris tau - amžinajam ir paskirajam Tu (prisimenant Martiną Buberį) , 
kuriam nepakanka bendruomeninės mitinės sąmonės (keleivių figūra). Asmeninis 
santykis šventumo patirtyje yra dominuojantis šioje knygoje. Eilėraštyje „Triptikas 
esamajame laike" (p. 95) jį įprasmina mano protėvis ir aš gi patsai - kitokio santykio 
figūros, palyginti su eilėraščio pradžioje išsakytu tokiu bendruomeniniu v e i k i m u , 
kuris artimas mit iniam mąstymui. Asmeninio santykio „turėtojus" vienijanti patirtis 
yra savotiška meditacija. Pr imindama magišką ritualą, asmeniškumą ji sustiprina 
tapdama alternatyva pirmųjų (skitų, šumerų) aktyviam v e i k i m u i . 

V i e n o Dievo sąlygota veiksmo („Dievas liepė man eiti") ir buvimo („Dievas 
liepė man būti") tapatybė iškyla „Smėlio t r ipt iko" (p. 134-136) eilėraštyje m e 
taforiniu pavadinimu „Atbuvau". Evangelijos akiratis motyvuoja ne tik apskritai 
vieno Dievo liepiamą ėjimą ir buvimą, bet ir neatsitiktinę veiksmo erdvę - smė
lį. Būdamas ne toks tvirtas, ne toks mitiškai konkretus kaip Bradūno poetizuota 
žemė, jis simboliškai išsako laiką - mit in iam cikliškumui svetimą tėkmę, galinčią 
paaiškinti tylaus buvimo prasmę. Antrajame triptiko eilėraštyje „Pirmi lašai" šios 
erdvės simboliškumas praplečiamas ir gilinamas rašančio Kristaus aliuzija. Rašymas 
pasirodo esąs kaip svarbiausias pažado ženklas („Viešpatie, tu smėlyje rašai, / Ko 
dar niekad nebuvai žadėjęs..."). Neatsitiktiniu žodžiu pažadas metaforiškai nuro
doma į svarbiausią Kristaus buvimo ir ve ik imo žemėje tikslą (išganymo akiratis). Ir 
būtent šis meditacinis tylėjimas, esantis arčiau buvimo nei ve ik imo, priartina prie 
dieviškos paslapties, leidžia susitikimą: „Aš klaupiuos į smėlį ir skaitau, / Ko ilgai 
ilgai nesupratau." Rašymas ir skaitymas kaip simboliniai susitikimo veiksmai - tarsi 
nieko nauja bradūniškoje kuriančiojo tapatybės sklaidoje; vis dėlto - su iš esmės 
naujomis rašančiojo Kristaus reikšmėmis. Bet mums šiuo atveju ne mažiau įdomus 
kitas - galima sakyti, ištikusio supratimo momentas. Tas ilgai ilgai ženklina pauzę, 
po kurios aplanko išskirtinis žinojimas, esantis virš veiksmo konkretumo ir sykiu 
neišvengiamas be jo. Tarsi savaime suprantamas mitinis podirvis nyksta ir užleidžia 
vietą dieviškam neapibrėžtumui (palyginti su mitinių dievų funkcijų konkretumu). 
Kalbėdamas apie „Užeigos" rinkinį (iš kurio ir nagrinėjami eilėraščiai), Maceina 
akcentuoja ne tiek Dievo, kiek žmogaus neapibrėžtumą: „Žmogus yra neapibrėž-

" Šįkart labiau nesigil indami j skirtingas literatūrines pranciškonybės formas (vieną iš bandymų jas 
aprašyti ĮSradūno ir ankstesnės rašytojų šatrijiečių kartos kūryboje žr. straipsnio autorės knygoje 
„Šatrijos draugija lietuvių literatūros istorijoje"), kontekstui nurodys im į vieną pranciškonišką 
kūrybinio veiksnio sampratą, ypač aktualią kūrybos, sukūrimo semantikai Bradin io poezijoje. 
Dawnas M. Nothwehras, aiškindamas viduramžių pranciškono Jono D u n s o Škoto fi losofine 
teologiją, t iksl iau, vieną iš mąstymo elementų, pavadintą potcnlia ordinatei, teigė: vis i dalykai 
veikia taip, kaip Dievas sukūrė juos ve ikt i , ir Dievas atsižvelgia į šio pasaulio reikalavimus, 
kadangi jie išreiškia kūrybinį D i e v o tikslą. <...> Dievas, Skoto požiūriu, yra kūrybingas d a i 
l ininkas, kuris pasirinko žmogaus prigimtį kaip .medžiagą', labiausiai tinkančią pr i imt i šlovei, 
slypinčiai Žodžio asmenyje". (Dawn A/. Nuthwchr, „Pranciškoniškasis požiūris į žmogų. K a i 
kurios pagrindinės įžvalgos ( I V ) " , http://www.bernardinai.It/index.plip?url=articles/33-?02) 

http://www.bernardinai.It/index.plip?url=articles/33-?02
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tas, ir begalinė toluma yra šios jo neapibrėžtybės ženklas. Tačiau neapibrėžtybėje 
nejmanoma buvoti : neapibrėžtybė yra nebyli ir todėl b a i s i " 2 4 . Dauginantis ar vis 
dėlto viliojantis žmogaus ir Dievo neapibrėžtumas - tai vien religinio (ne mitinio) 
santykio bruožas. Trečiame „Smėlio tr ipt iko" eilėraštyje lyrinis subjektas prabunda 
ištinkant dieviškai amžinybei, dieviškos tėkmės inspiruotam mistiniam nebuvimui 
kaip ypatingai buvimo formai . T o k i a ištiktis, apskritai individualus krikščioniškas 
santykis - tarsi neišvengiamas šventosios istorijos žingsnis. 

„Tylintis a k m u o " (p. 100) - taip vadinasi dar vienas „Užeigos" eilėraštis, pra
sidedantis r inkinio lei tmotyvu: Dievas liepė tau būti. Vietoj man atsirandantis tau 
stiprina dialogišką tarpusavio buvimą. Veiksmas įgyja ritualinės prigimties , o 
dainos parafrazės stiprina bendruomeninę rituale dalyvaujančiųjų tapatybę: „Tyli 
akmuo - nė žodžio, / T y l i žemė - nė žodžio. / T y l i širdis - nė žodžio. / Ir tu , 
paukšteli, nut i lk i , // Miegok . . . / A k m u o be kraujo, / Vanduo be sparnų, / Papar
tis be žiedelių." Tačiau tai reikėtų suvokti kaip būdą (kelią) atsiverti krikščionišku 
neapibrėžtumu žymėtai paslapčiai. Ne tik žodžio, bet ir viso žmogaus, gamtos ir jos 
daiktų tylėjimas sukuria dieviško susitikimo, anksčiau minėto meditacinio buvimo 
įspūdį. Ritualinė akmens paskirtis estetine prasme įdomiausiai skleidžiasi knygos 
„Krikšto vanduo Joninių naktį" (toliau - „Krikšto vanduo") eilėraštyje „Pirmosios 
mišios alkavietėje" (p. 254). Kosminė eilėraščio „liturgija" yra tarsi nereikalinga 
žmogaus; virš ar anksčiau jo yra neatsitiktinis „altorius" ir pirmapradė gamta: 
„Ąžuolas palenkia galvą, / Pragysta volungė, / Žolė atsiklaupia." Krikščioniškas 
eilėraštyje įvardyto Dievo „likutis", sakytume, glūdi vis dėlto esminiame kreipinyje 
(„Padėk ant akmenio — / Amžino D i e v o stalo"). 

Daiktiška aukos kaip šventojo žaidimo situacija kuriama ir „Krikšto vandens" 
eilėraštyje „Dievukai" (p. 279): „Dievas dėsto žemės dievukus / Dangaus lentynose 
kaip daiktus". Tačiau iš Dievo žaidimo ir žaidimo su D i e v u kyla pamatinė substan
cija - žodis. „Galės gyvent, pavirsdami į žodį". Jo egzistavime girdėti tiek evange-
linis tapimas (Žodžio - Kūnu), tiek mitinis virsmas - charakteringa (jei remsimės 
Cassireriu) daiktiško veiksmo ir nuolatinio kintamumo kategorija. Krikšto vandens 
širdimi Stankus-Saulaitė neatsitiktinai įvardija keitimosi momentą: krikštas, žodis, 
raštas, mir t i s 2 5 . Sut ikdami su kritikės m i n t i m i , ne viename eilėraštyje atpažįstame 
mit inio virsmo ir evangelinio tapsmo bei eucharistinio perkeitimo santalką. 

Dieviškų susi t ikimų veiksmai 

Bradūno eilėraščiuose galima išskirti du dieviško susitikimo modelius: „aš" ir 
Dievas; Dievas ir Dievulis (subjekto dvasioje bei kasdienybėje). „Užeigos" eilėraštis 
„Dievas, gluosnis ir žmogus" (skiriamas Nežinomam dievdirbiui , p. 98) susitikimą 
modeliuoja kaip dvejopos - D i e v o ir žmogaus (dievdirbio) - kūrybos, skirtingų 

24Maceina A. M i n . veik. Beje, įdomi ir D u n s o Škoto mintis apie tokią k iekvieno žmogaus ne
apsakomybe, k u r i išreiškia jo šventumą (žr. Nothwchr D. M. M i n . veik . ) . 

" „ G a m t o s ir liturgijos įvaizdžiais išreiškiamas perėjimas iš vieno supratimo į kitą, iš vienos būse
nos j kitą, neišskiriant to, kas buv o . Krikštas nesunaikina praeities, bet jai duoda naują prasme". 
(Stankus-Saulaitė M. Dradūno sukaktuvinė knyga // A i d a i , 1987, N r . 3, p. 208.) 
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kūrybinių veiksmų sampynos lauką. Asmenin io santykio perspektyvą šiame lauke 
įprasmina atidaus įsižiūrėjimo ir intensyvaus klausimo retorika. Dievo įsikūnijimas 
kaip esminis sukurto ir atpirkto pasaulio veiksmas pri imti įmanomas tik per gam
tinį pasaulio daiktiškumą ir kitą konkretų (kaip realus yra ir Kristaus įsikūnijimas) 
veiksmą - dievdirbio amatą: „Dievas rymo po gluosniu, / įsikūnijęs m e d i n . / 
Viešpatie, kodėl Tu šitaip? / Kodėl ne žmogun? // - Palaimintieji , romieji , / P a 
laiminti , kurie liūdi, / Palaiminti nesuteptos širdies - // Tik pažiūrėkit į gluosnį, / 
T i k pažiūrėkit... // Gal ir ne gluosnis, / Gal tik senas tėvulis, / O gal ir Dievulis / Be 
kepurės, be kepurėlės." į Įsikūnijimo paslaptį nukreiptiems klausimams būdingas 
savotiškas primityvumas - tarsi be atminties apie Kristaus gimimą, subjektui esant 
savotiškame mitiniame belaikiškume. Tačiau šis įspūdis natūraliai atliepia tai, kas yra 
stebima, - liaudies menininko veiksmus ir tai, kas jo sukurta. Tai tarsi ribų nepai
santis viduramžių simbolizmo primityvumas (prisimenant Umberto Eco mąstymą), 
aišku, be neigiamos konotacijos. Meditacinis dievdirbio kūrinio stebėjimas subjektui 
įkvepia klausimus, kuriems būdinga prasmingo primityvumo ir išskirtinai asmeninio 
kreipimosi dvasia. Atsakymai į juos yra palaiminimai. Neatsitiktinis yra būtent šios 
Evangelijos vietos atbalsis 2 6. M e d i n i o Dievul io kaip dirbinio (tarsi jame tik ir esant 
visam šventumui) ir Evangelijos žodžio kaip ypatingo veiksmo dialoge skleidžiasi 
Dievo liepiamas buvimas. Toks dieviškas (ne)veiksnumas artimas eilėraščiui iš knygos 
„Prierašai": „Tada klaupies į tik sutvertą žemę / Ir nieko neprašai" (p. 181). 

„Užeigos" eilėraštyje „Obuoliai" (p. 127) susipina abu anksčiau minėti susit iki
mo variantai. Susitikimas su D i e v u vyksta ne tiek Pradžios knygos, kiek sakmiškoje 
obuolių erdvėje, kur i primena ir aukos ritualo vietą. Tačiau svarbiausias veiksmas ir 
čia yra susijęs ne su daiktiška dovanos kaip aukos išraiška - tai tylus buvimas Paties 
akivaizdoje. A p i e tai kalba grafine pauze sustiprinta priešprieša, tiksliau, istorinis 
ankstesnio ir dabartinio veiksmo kitoniškumas: „Dievas atėjo seneliu / Ir atnešė 
raudoną obuolį / <...> O man reikėjo tik Paties". Krikščioniškos tapatybės įgyja iš 
pirmo žvilgsnio netikėta dovanojimo (aukos) kryptis: Dievas - žmogui. Žymėta 
dviejų posmų perskyra - tai intensyvaus asmeninio įsiklausymo į šventąją tautos 
istoriją sąlygota pauzė tarp D i e v o senelio ir Paties. 

Dievo ir Dievul io susitikimas yra pagrindinė ašis ne viename eilėraštyje iš knygos 
„Krikšto vanduo" : „Susitiko Dievas ir Dievul is / Kryžkelėje vidury Kiršų. / Prie 
jų kojų akmenėlis guli - / Duonos ir vandens padėt nešu" („Susitikimas Kiršuos. 
Pagal auklės Onos Šulinskienės tikėjimus", p. 248). 

Mitiškai nuskamba erdviškai konkreti pagrindinė susitikimo aplinkybė - „Kryž
kelėje vidury Kiršų". T o k i u būdu išryškėja ne tiek tikėjimu, kiek būtent tikėjimais 
pagrįsto sakralumo ribos. Mitinį erdvės centriškumą intensyvina ir aukos ritualą 
primenantys daiktai bei veiksmai. V i s dėlto svarbiausias veiksmas eilėraštyje - su-

2 6 „Palaiminimuose prieš mus atsiveria pats Įė/.us Kristus ir jo meilė. Jie nurodo tikinčiųjų pašau
kimą dalyvauti |o kančios ir Prisikėlimo garbėje; akivaizdžiai parodo krikščionio g y v e n i m u i 
būdingus veiksmus ir elgsenų <...>. <...> Pa la iminimai atskleidžia žmogaus g y v e n i m o prasme, 
galutinį žmogaus veiksmu tikslų - laimę Dieve". (Išryškinta - D. /.) Pats la iminimas yra nusa
komas kaip „dieviškas veiksnias, kuris duoda gyvybe ir kur io šaltinis yra Tėvas. Jo p a l a i m i n i 
mas yra drauge ir žodis, ir dovana" . („Katalikų bažnyčios katekizmas", http://katekizmas.lcn. 
l t / k b k l 9 9 6 p 2 0 ( ) 3 / N 1 5 3 A D . b t i i i l ; l i t tp .7/katek izmas . l cn . l t/kbkl996p2003/N13ADF.html ) . 

http://katekizmas.lcn
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sitikimas - yra persmelktas asmeninės aš D ievo patirties. Susitikimas įvyksta labai 
paprastai - stebint kryžium ir rūpintojėliu paženklintą kryžkele. Šį konkretumą 
ir paprastumą vėlgi pavadintume būtinuoju kel iu krikščioniškos poetinės m e d i 
tacijos l ink. „Krikšto vandens" r inkin iu i priklauso ir garsusis susitikimo kaip su
taikymo eilėraštis „Kraujas ir pienas" (p. 253): „Skaičiuoju, skaičiuoju dievus, / 
O suma — vienų vienas." Semantiniame knygos kontekste ir pačiame eilėraštyje 
(su jo dialogiškumo intencijomis) kraujas nėra atsitiktinis 2 7 . Pienas - tarsi dabar-
tiškas eucharistinio kraujo at i t ikmuo, žemdirbio atminties patikrinta simbolinė 
naujo (pakrikštyto) gyvenimo realija. Tačiau tikslesnis būtų kiek kitoks skaitymas. 
Pienas - tai s imbol inis eucharistinio kūno at i t ikmuo, liturginės aukos paslaptį 
sukonkretinantis tai pačiai žemdirbio atminčiai prieinamu būdu. Pakartoti (kaip 
kraujas - is torinio dramatizmo perspektyvoje) ar perkeisti va izdinia i išsipildo 
svarbiausiame sutaikymo simbolyje - žodyje. Ki ta vertus, pats eilėraštis užsimezga 
tik per atvirumą įsikūnijusio Žodžio paslapčiai; bet įsikūnijusio taip, kad būtinas 
elementas šios paslapties meditacijoje yra daiktišku pirmapradiškumu žymėtos 
realijos: „Žodį, kaip ostiją, pakeliu / Ir įdedu į burną. // Tebūna jis mano / Kūnas 
ir kraujas. // Ir aš jau turiu / Eilėraščio pradžią" („Eilėraščio pradžia", p. 259). E i 
lėraščio kaip kokio nors daikto turėjimas pasirodo esąs vienintelis veiksmas ritualo 
erdvėje, tai, kas sąlygoja vieno ir kito tikėjimo veiksmų ir tokių simbolinių daiktų 
kaip ostija suartėjimą. 

Pabaiga kitame numeryje. 

7 Kraujas ir vanduo yra naujojo gyvenimo sakramentų, Krikšto ir Eucharisti jos, įvaizdžiai. („Ka
talikų bažnyčios katekizmas", http://katekizmas. lcn.1t/kbkl996p2003/N13FHIi .html#in5) 

Rita Tūtlytė 

Išliekanti lyrika: 
v^m amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita 

Knygą sudaro 1991-2002 metais rašyti straipsniai. Juose pristatoma 
XX a. lietuviųpoezija literatūros tradicijos ir literatūros raidos požiūriu. Dėme
sys skiriamas keliems laikotarpiams: IV dešimtmečio neoromantikų kūrybai 
(Jonas Aistis, Salomėja Nėris, Bernardas Brazdžionis, Antanas Miškinis); 
katastrofų laiko poetams (Bronius Krivickas, Vytautas Mačernis, Alfonsas 
Nyka-Niliūnas); sovietinio laikotarpio pabaigoje subrendusiai jaunųjųpoetų 
kartai (Antanas A. Jonynas, Gintaras Patackas, Donaldas Kajokas, Aidas 
Marčėnas, Vladas Braziūnas ir kt.). Susitelkiama įpasaulėvokos ir epochos 
sąsają, poetikos kaitą, modernėjimo žingsnius. 

http://katekizmas.lcn.1t/kbkl996p2003/N13FHIi.html%23in5


SUMMARY 

Dalia Jakaitė „Mitinė veiksmo sąmonė 
krikščioniško akiračio Kazio Bradūno poezijoje" 
{Mythical Sense of Action in Bradūnas'Poetry 
of Christian Outlook). This article focuses on 
Bradūnas' Christian poetry („Užeigoje prie 
Vilniaus vieškelio" (1981), „Prierašai" (1983), 
„Krikšto vanduo Joninių naktį" (1987). The 
problem of this article is actions of lyrical subject 
or other figures in poetry, as well as mythical 
and Christian outlook of Bradūnas' books 
characterised by the lyrical subject and other 
characters, and being revealed through them. 
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Dalia Jakaitė 

Mitinė veiksmo sąmonė 
krikščioniško akiračio 
Kazio Bradūno poezijoje 
(2) 

Vanduo ir ž e m ė poet inėse homilijose 
s/ 

Š i o j e straipsnio dalyje 1 susitelkiama j Kazio Bradūno poezijos knygą „Prie
rašai". Ta i poetinių homilijų knyga. Turint galvoje Šventojo Rašto vietą Eucha
ristijoje ir homili jos paskirtį įprasminti kitus liturgijos veiksmus 2 , ši poeto knyga 
atrodo tiesiog neišvengiama bradūniškame aukos akiratyje. Individualaus kūrybinio 
santykio su Šventuoju Raštu ieškoma tarsi iš pranciškoniško nuolankumo poz ic i 
jos. Tiesa, Viktori jos Skrupskelytės manymu, r inkinio pavadinimą galima suprasti 
„<.. .> pabrėžiant ne prieraišų kuklumą, bet šiame žodyje užslėptą pilnybės mintį. 
<...> tuo būdu perrašyti reikštų didint i , daiginti , auginti tam tikrų procesų (aš čia 
įterpčiau - vaizduotės procesų) poveikį, iš mažesnio daryti didesniu, ne skaičiumi 
ir apimtimi , bet prasme ir g y v y b e " 3 (išryškinta - D. /.). Tačiau mitopoetikos atžvil
giu, viskas yra suderinama. Mitinė nuošalės (paribio) vieta (kurią Bradūnas kuria 
ne tik prierašų įvaizdžiu) yra archetipinė savo atvirumu. „Prierašų" nuošalė - tai 
erdvė, kurioje prirašančiajam išskirtiniu būdu atsiveria Šventasis Raštas. Šis ypa
tingumas - tai mitinis daiktų ir veiksmų pirmapradiškumas, vaizduotės bei pole
mikos balsas Bibli jos kontekste. Taip įmanomas susitikimas su Juo: „Kur Dievas 
po visatą braidžioja..." (p. 180). Pradžios knygos simboliškumą kasdienybei atveria 
vandens ir žemės materijos - nuo ankstyvosios poezijos gerai pažįstami elementai: 
„Šaltinis! Ir nieko daugiau - / Vanduo iš po žemės. / Šulinį kasti baigiau - / K y l a 
kaip iš verdenės. // Semsiu, semsiu ir semsiu, / Gersiu ir gersiu lėtai, / Į rentinį 
atsiremsiu, / Atsikvėpsiu... Mata i - // N i e k o daugiau nerandu / Ir džiaugiuosi 
neradęs. / Ilgą kelionę vanduo / Pradeda pirmapradis" (p. 185). 

1 Pabaiga. Pradžia N r . 3. 
2 „Liturginėse apeigose svarbiausia vieta tenka Šventajam Kaštui. Juk iš jo i m a m i , o paskui 

homil i jo je aiškinami skaitiniai, giedamus psalmės, jo įkvėptos ir skatinamos liejasi liturginės mal
dos, maldavimai ir giesmės; per jį veiksmai ir ženklai įgauna savo prasmę. <...> Žodžiai skelbia 
darbus ir atidengia juose esantį slėpinį" (išryškinta - D. /.). „Katalikų bažnyčios katekizmas", 
http://katekizmas.lcn.lt/kbk 1996p2003/N 1 3 A D F . h t m l . 

1 Skrupskelytė V. „Prierašų" proga // Draugas - Mokslas . Menas. Literatūra, 1981, birželio 30. 

http://katekizmas.lcn.lt/kbk
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Dievišką (iš biblinės tikrovės pažįstamą) pasaulio sukūrimą lyrinis subjektas 
pakartoja siekdamas jį atpažinti čia ir dabar. B ibl inis šaltinis įkūnijamas konkrečiais 
semiamo vandens, kasamo šulinio veiksmais. T o k i u būdu pasaulio sukūrimo iš 
nieko idėja, sakytume, palenkiama pranciškoniško pr imityvumo žvilgsniui. Inty
mios maldos įspūdį stiprina atokvėpio ir nedaiktiškos tuštumos (nerandu) judesys. 
Veiksmas prie šulinio apibūdina ir ypač įdomaus prierašo prie Jono evangelijos 
erdve bei laiką (p. 207): „Kuri dabar galėtų būti valanda? / Prie kokio šulinio 
prisėsti? / <...> Prieš gerdamas tik noriu sužinoti, / K u r i jau valanda." Poeto pa
sirinktoje evangelinėje eilutėje ir pačiame eilėraštyje pokalbis l ieka paribyje. Cent 
re - tarsi ne Jėzaus ir Samarietės susitikimas, bet „šalutinės" detalės - nuovargis 
ir įvykio laikas: „buvo apie šeštą valandą ryto" (žr. Jn 4, 6). Tačiau dėl to eilėraštis 
tik įdomesnis: nuošalė yra atverianti. Susitikimas atsiskleidžia kaip ypatinga vidinė 
patirtis: apimdama Jėzaus ir Samarietės veiksmus, ji siekia su kiekvienu konkrečiu 
la iku susijusio žinojimo. Taigi vietos, laiko ar veiksmų konkretumas, nepraras
damas mitinį mąstymą išreiškiančio aktyvaus daiktiškumo 4, iš esmės neatitolsta 
nuo krikščioniškojo simboliškumo, atsiskleidžia kaip ne tiek mitinis, kiek religinis 
santykis su savuoju (dabartiškuoju) la iku. Kalbėdama apie šį prierašą prie Jono 
evangelijos, Skrupskelytė akcentuoja laiko sąmonę - šio skyriaus (prierašų prie 
Jono evangelijos) dominantę 5 . Kritikės vertinimas mus sugrąžina ir prie Antano 
Maceinos recenzijos. Ne tik apie „Užeigos", bet ir apie kitas šio laikotarpio knygas 
galėtume teigti, kad jose labiau nei ankstesnėje kūryboje atsiskleidžia istorijos, o 
ne žemės šventumas 6; bet vis dėlto - žemės (ir vandens) simboliškumo principu, 
mit inio jų konkretumo kelyje. 

Žmogaus sukūrimas kaip Pradžios knygos veiksmas „Prierašų prie Genezės" 
eilėraštyje įgyja dievdirbio asociacijų. Individualus ir asmeniškas kiekvieno žmo
gaus sukūrimas atsiskleidžia daiktiško ir intymaus kreipimosi (pokalbio) situacijoje. 
Tarsi iš molio nudrėbtas žmogus panašus į anksčiau poetizuotą medžio Dievulį: „Tu 
padaryk mane kitokį - / Nudrėbk original iai" (p. 188). Skrupskelytė, kalbėdama 
apie šio skyriaus eilėraščius, Bradūno susitelkimą prie pradžios paslapties suvokia 
kaip Senajame Testamente aprašytos visatos pradžios ir kūrybinio žodžio pradžios 
susijungimą 7. Ne sykį aprašyta bradūniškoji žemė tarsi pretenduoja užimti dieviš
ko sukūrimo iš nieko ar išganymo kaip vieno svarbiausių krikščioniškų veiksmų 
vietą: „Bet molį atlupai nuo žemės - / Ji nori atsiimt mane" (p. 189). Tačiau šios 
„pretenzijos" yra atviros ir anksčiau minėtam dieviškam neapibrėžtumui. 

Polifoninė vandens ir žemės s imbol ika įdomiai skleidžiasi poetinį prierašą 
primenančiame r ink in io „Krikšto v a n d u o " eilėraštyje. Mitinį daiktų pirmapra
diškumą eilėraštis „Dvasia ir duona" (p. 285) užklausia ostijos kaip Kristaus kū
no, krikščioniškos tiesos apie šventąją dvasią ir evangelinio duonos pala iminimo 

4 Cassireris kalba apie žmogui daiktų suteikiamą viltį ir baime, pasitenkinimą ir nusivylimą. Žr. 
Kaccupcp 3. <I>ji;ioco<Į>u>t CHM»O;II !<ICCKIIX <Į>opM / MiicĮiononi'iecKoe M M I I M C I I U C , t. 2. M O C K I I . I -

C a i i K T - I I e r e p G y p r , 2002, p . 207. 
5 Skrupskelytė V. M i n . veik. 
''Maceina A. Užeigos prasmė // Draugas - Moks las . M e n a s . Literatūra, 1986, spalio 4. 
7 Skrupskelytė V. M i n . veik. 
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paraštėje: „Kaip aš būsiu dvasia / Be žemės dvasios, / Be vandenio dvasios, / Be 
žolės dvasios? // A n t žolės vis i jie susėdo, / Ir Kristus palaimino duoną. // Žuvies 
dar nėra - // Dar N e m u n e . " Evangelijoje apie pirmąjį duonos padauginimą iškyla 
skirtingi šios istorijos veiksmai - palaiminimas, padauginimas ir padalijimas („<.. .> 
pažvelgė į dangų, palaimino, laužė duoną ir davė mokiniams <...>" - Mk 6, 41). 
Eilėraštyje pasirenkamas svarbiausias, šią istoriją, kur i tradiciškai vadinama Duonos 
padauginimu, įprasminantis veiksmas - palaiminimas. Iš evangelinės istorijos ateina 
ir tarsi atsitiktinis, bet eilėraštyje ne mažiau atveriantis daiktas - žolė („Jėzus tarė: 
.Susodinkite žmones!' Toje vietoje buvo daug žolės" - Jn 6, 10). Poetinė nuoro
da į šią konkrečią žemės formą įgyja galios įvardyti tai, kas svarbiausia. P irmojo 
posmo klausime tarsi buvo girdėti abejonė krikščioniškuoju dvasios g r y n u m u 
(tiesioginiu neprieraišumu prie daiktų). Klausimas apie dvasios prigimtį vis dėlto 
„išsprendžiamas" ne tiek duonos ar žuvies substanciniu daiktiškumu, kiek palai
m i n i m o veiksmu. Tačiau paradoksalu - lyr iniam subjektui jis nesuvokiamas be 
konkrečios evangelinės sėdėjimo vietos (ant žolės) ir savo konkretumu netikėto 
žuvies (ne)palaiminimo motyvo. Netikėta eilėraščio pabaiga palaiminimą leidžia 
suprasti kaip dar neįvykusį veiksmą, bet nuolat laukiamą dvasios būtinybę. 

Poetinio žodžio veiksmingumas 

Centr in iu , metaforiškai ir simboliškai talpiausiu „Prierašų prie Šv. Jono" eilėraš
čiu galima laikyti pirmąjį - poetinę „Pradžioje buvo Žodis" interpretaciją (p. 201). 
Būtent šios Evangelijos pasirinkimas semantiniame ir idėjiniame „Prierašų" k o n 
tekste yra neatsitiktinis. Vienas įdomiausių momentų - pačioje teksto pradžioje: 
„Todėl baugu ištarti žodį, / O jį ištardamas drebu, / Kad nepavirstų vien stabu". 
Biblinį tikėjimą atliepianti šventoji baimė iškyla kaip svarbiausia Žodžio - įsikū
nijusio D i e v o - poetinė patirtis. Knygoje „Krikšto v a n d u o " žodis atsiskleidžia 
kaip centrinis krikšto subjektas. Atl iepdama teologinę paradigmą, ši nuostata yra ir 
individualus poetinis pasirinkimas. Teologijoje krikštas nusakomas kaip viso krikš
čioniškojo gyvenimo pamatas, vartai į kitus sakramentus, atgimimo per vandenį ir 
žodį sakramentas. Bradūno poezijoje žodis neretai tampa lyrinio subjekto metafora, 
nurodančia į vieną svarbiausių jo tapatybių. T o k i u atveju, galima sakyti, krikštijamas 
pats žmogus. Tačiau žodis iškyla ir kaip savarankiška būtis, ne tik tai, per ką įvyksta 
krikšto malonė, bet ir pati malonė. Tai maldose, giesmėse, tačiau svarbiausia - po
eto kalbėjime išsipildantis žodis. Panašiai kaip dieviškas liepimas būti, r inkinyje 
„Krikšto vanduo" kartojasi antifonos (kaip pastebi Mari ja Stankus-Saulaitė, jomis 
prasideda kiekvienas skyrius 8 ) . T iek pagal Emstą Cassirerį, tiek krikščioniškuose 
šaltiniuose malda neatsitiktinai nusakoma kaip religinis veiksmas simboline žo
džio galia, pertrūkį tarp Dievo ir žmogaus įveikianti kitaip nei išoriniai veiksmai ir 
fizinės priemonės 9 . Ka ip ir Šis krikščioniškojo giedojimo būdas (antifona), religinė 
atmintis knygoje atsiskleidžia rinkdamasi patikimiausią formą - poeto savivoką. 

"„Katalikų bažnyčios katekizmas", http://katekizmas.lcn.1t/kbkl996p2003/N 13Fl ! l ) .htmWin5 
"Slankiii-Satilailė M. l irai!( ino sukaktuvinė knyga // A u l a i , 1987, N r . 3. 

http://katekizmas.lcn.1t/kbkl996p2003/N
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Eilėraštyje „Antifona I" (p. 244) poetinį kūrybiškumą kaip jau sukurto ir nuolat 
kuriamo pasaulio formą simboliškai išsako vandens sėmimas - pasaulio pradžią 
konkrečiai įveiksminanti realija. Eilėraščio vanduo yra tarsi labai aiškios simbolinės 
paskirties - krikšto vanduo. Tačiau būtent per sėmimo ir kitus veiksmus, sykiu ir 
per buvimo įvardijimą atsiribojant (nesu) stiprėja vis atsinaujinanti mit inio mąsty
mo atmintis: „Nei kunigas, nei žynys nesu, Viešpatie, / O semiu krikšto vandenį 
giesmei." Buvimas ir sykiu nebuvimas kunigu (kaip ir žyniu) atliepia su krikštu 
suteiktą galimybę kiekvienam dalyvauti tikinčiųjų kunigystėje 1 0. Tačiau svarbiausia, 
kad šiam pašventintojo tapatybės ieškojimui būdingas dieviškas nežinojimas, ne
apibrėžtumas. Taip sukuriama situacija, panaši į anksčiau minėtą prasmingą nuošalę, 
būtiną kūrybiniam veiksmui. Būtent tomis aplinkybėmis semiamas krikšto vanduo 
tampa poetinio veiksmo metafora. Kitame „Krikšto vandens" eilėraštyje k a l b i n i 
mo (intymaus pokalbio) ir artojo veiksmo sąveika įprasmina archajiškojo lietuvių 
tikėjimo realumą ir autentiškumą: „Pagoniškai kalbina Dievą / Praėjusių amžių 
artojas / Ir mano eilėraščių pievoj / Kitapus pasaulio kartojas" („Saulės grįžimas", 
p. 250). Tačiau išskirtinę dieviškumo tapatybę rodo kitapus. Tarsi antifonoje m i 
tinius šventumo veiksmus kartojantys lyrinio subjekto eilėraščiai tampa autentiška 
grandine pokalbyje su Dievu; o tai jau asmeninio santykio tikrovė. 

Krikščioniškų asociacijų gausioje knygoje „Krikšto v a n d u o " (kaip ir kituose 
šio laikotarpio rinkiniuose) žodžio iniciatyva yra ne tik asmens, bet ir dieviškojo 
Asmens pusėje. Dievo žodis dalyvauja žodžio užkalbėjimuose (iš eilėraščio „Žo
džio užkalbėjimas", p. 245), gausėjančiuose poetinio rašymo (ne tik kalbiniuose) 
veiksmuose. Eilėraštyje „Rašau rasoj" (p. 247) rašymas rasoj savo trapumu ir sykiu 
s imbol iniu veiksmingumu prilygsta Kristaus rašymui ant smėlio. Sis ir kitas daik
tiškas pasaulis, kaip ir bridimas į vandenį (veiksmas semiamo vandens simbolinėje 
paralelėje), konotuoja giedamos giesmės, rašymo šventumą. Panašiai ir vardas eilė
raštyje „Vardo apeiginė" (p. 246) ritualizuojamas per konkretaus daiktiško pasaulio 
veiksmingumą: „Dabar pašauk vardu - / { šaltinį brendu." Žengimas į šventojo 
šaltinio versmę iškyla kaip žodžio magijos sąlyga. Vis dėlto būtent krikšto vanduo 
r inkinio pavadinime skatina prisiminti Jėzaus krikštą brendant į vandenį 1 1 , o svar
biausia šiuo atveju - gerojo ganytojo palyginimą („Jis šaukia savąsias avis vardais 
ir jas išsiveda", Jn 10, 3). Pagonybės ir krikščionybės suartinimas ir susiliejimas 
žmogaus sieloje įmanomas būtent šių veiksmų - evangelinio žodinio kviet imo ir 
mitiškai pirmapradžio br idimo į šaltinį vienovėje. 

Išvados 

Gilinantis į kritikų ne kartą apmąstytą krikščionybės ir pagonybės dialogą Bradū-
no poezijoje, ypač vaisinga pasirodė esanti veiksmo problema. Bendriausia prasme 

1 0 Ž r . Cassircr E . , p. 238. l ie jo, A b r a o m o žodinė malda yra vėlesnė nei jo veiksmai tyloje, ir tai 
aiškinama kaip ypač svarbus s imbol inis žingsnis kelyje nuo ritualinių veiksmų išoriškumo į 
širdies vidujybę. / r . „Katalikų bažnyčios katekizmas", http://katekizmas.lcn.lt/kbkl996p2003/ 
N I 6 i : 3 8 . h t n d . 

"„Katalikų bažnyčios katekizmas", http://katekizmas.lcn.It/kbkl996p2003/N 131' l i l i .ht inWin5. 

http://katekizmas.lcn.lt/kbkl996p2003/
http://katekizmas.lcn.It/kbkl996p2003/N
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ji skleidžiasi mitopoetikos akiratyje. Remiantis Paulio Ricoeuro, Cassirerio ir kitų 
autorių teorijomis, krikščionybė išryškėja mit inio mąstymo giminystėje ir sykiu 
kaip visiškai kitas sakralumo akiratis. M i t i n e i ir krikščioniškai veiksmo sampratai 
Bradūno poezijoje reikšmingos yra laiko (pradžių pradžios), erdvės ir ypač daik
tiškumo kategorijos. Ieškant teorinių atramų ir gilinantis j mitine veiksmo sąmone 
Bradūno poezijoje, daiktai pasirodo kaip būtina, neišvengiama realija. A k m e n s ir 
kitų daiktų poetinis individualumas yra mitiškai konkretaus pasaulio forma, mitinį 
mąstymą leidžianti suvokti kaip kelią krikščioniškos poetinės meditacijos, dieviško 
neapibrėžtumo l ink. Eucharistinis daiktų simboliškumas Bradūno poezijoje yra 
svarbus kasdienio pasaulio, jo veiksmų ženklas. Užsimezgęs dar ankstyvojoje poezi
joje, mitinis krikščionybės modelis kūrybiškai skleidžiasi ir devintojo dešimtmečio 
Bradūno poezijoje su gausiomis biblinėmis asociacijomis. Aukos ir kūrybos veiks
mai yra svarbiausias probleminis straipsnio laukas. Bradūno poezijoje sąveikauja 
skirtingi aukos (Eucharistijos kaip svarbiausio krikščionybės veiksmo) variantai, 
biblinė pasaulio sukūrimo iš nieko idėja ir daiktišku pirmapradiškumu žymėtas 
pasaulio sukūrimas. Vienas svarbiausių elementų Šioje sąveikoje yra žodis - kaip 
veiksmas ir sykiu kaip jo alternatyva. Su žodžiu ir daiktais susiję knygos „Užeigoje 
prie Vi lniaus vieškelio" veiksmai atskleidžia mitiškai konkretaus ir krikščioniškai 
neapibrėžto pasaulio dialogiškumą. Veiksmų paprastumas ir primityvumas Bradūno 
poezijoje yra artimas pranciškoniškam pasaulio suvokimui . Aukoj imas (ne tik šios 
knygos veiksmas) išryškina krikščioniško tapsmo ir mit inio virsmo poetines įtam
pas bei harmoniją. Kaip savotiškas imperatyvas gyventi ir tikėti, Dievo liepiamas 
buvimas iškyla semantinėje, bet ne idėjinėje veiksmo priešpriešoje. Žodžio, aukos 
ir kūrybos veiksmai, ypatinga jų erdvės ir laiko charakteristika Bradūno poezijoje 
atveria du skirtingus susitikimo modelius: „aš" ir Dievas, Dievas ir Dievulis (Dievas 
senelis). Ki ta vertus, patys šie susitikimai įprasmina skirtingus pasaulio sukūrimo, 
buvimo ir ve ik imo jame modelius. „Prierašus" galima suvokti kaip poetinės h o 
milijos veiksmą, atliekantį svarbų vaidmenį vis naujai pasikartojančioje poetinėje 
Bradūno „liturgijoje". Sakralumo patirčiai atvira mitinė nuošalės erdvė i r t a m tikri 
krikščioniško akiračio veiksmai susijungia intymaus pokalbio situacijoje. Dievišką 
susitikimą sąlygojančių veiksmų ar „homili jų" krikščioniškumą ypač sustiprina 
asmeninio santykio su D i e v u plėtotė. Tęsdamas ankstyvojoje poezijoje intensyvų 
žemės ir vandens stichijų simboliškumą, šio laikotarpio poezijoje Bradūnas jas įrašo 
į stipresnio bibl inio akiračio (istorinio laiko) ir krikšto sakramento veiksmų ratą. 
Knygoje „Krikšto vanduo Joninių naktį" žodžio ir vandens ryšys pasirodo kaip 
vienas įdomiausių veiksmų pokalbio, pasikartojančios antifonos, kitokios maldos 
pavidalais. 
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Dalia Jakaitė „Mitinė veiksmo sąmonė 
krikščioniško akiračio Kazio Bradūno 
poezijoje" (2) {Mythical Sense of Action in 
Bradūnas'Poetry of Christian Outlook; 2). 
This article focuses on the meanings of poetic 
homilies in Kazys Bradūnas'Christian poetry. 




