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Algis Kalėda 

KŪRYBOS ŠVIESA 

Lietuvių literatūroje Antanui Vaičiulaičiui priklauso iš
skirtinė, itin garbinga, vieta - rašytojas jos nusipelnė tiek 
talentingais, novatoriškais ir begal sugestyviais kūriniais, 
tiek savo įvairiapusėmis ir didžiai vertingomis, naujoves 
skatinančiomis įstangomis. Skvarbus, imlus protas, tiesiog 
intuityvus gebėjimas atpažinti tikrąsias, neapsimestines 
vertybes ir erudito patirtis lėmė tai, kad bemaž visose hu-
manitarikos srityse, kuriose Vaičiulaitis darbavosi, jis pa
liko turiningus, metų išbandymus pergalinčius įspaudus. 
Todėl ir šiandien, praėjus šimtmečiui nuo kūrėjo gimimo, 
galime nedvejodami tarti: Vaičiulaitis yra iškilus, viso
keriopo dėmesio susilauksiantis rašytojas, kurio talento ir 
kūrybinės energijos mįsles, kaip manau, bandys įminti 
mūsų konferencijos dalyviai. Kokios jos yra, kaip būtų 
galima jas apčiuopti ir įvardyti? Ar jau išties sugebame 
suvokti jo kūrybos determinantes ir ryšius su pasauline 
literatūra? 

Turbūt nekyla didesnių abejonių, jog dideliausią reikš
mę bręstant rašytojo talentui ir apsisprendimams turėjo 
tuometinio gyvenimo, kultūrinės erdvės ypatumai. Tre
čiajame XX a. dešimtmetyje Lietuvos Respublika ryžtin
gai suko į modernėjimo kelią. Visų pirma - kultūroje, me
ne. Visi puikiai žinome, kiek daug stipendininkų studijavo 
garsiausiuose Vakarų (ypač Prancūzijos) universitetuose, 
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stažavosi, mokydamiesi iš pasaulinės šlovės tapytoju, te
atralų, muzikų. Juk čia reikia ieškoti įtakingiausių mūsų 
literatūrinių sąjūdžių - pirmiausia „Naujosios Romuvos" -
ištakų, formuojamų meninių projektų inspiracijos. Tad ir 
Vaičiulaičio studijos Grenoblio bei Sorbonos universitetuo
se (1936-1938) turėjo, manding, lemiamą reikšmę gludinant 
estetines pažiūras, puoselėjant jautrų skonį, ugdantis me
nininko misijos sampratą. Krikščioniškasis neoklasicizmas, 
atjanta žmogui ir tobula jausmų klausa - tik keletas polių, 
ant kurių laikosi jo kuriamas kontinentas. 

Pažvelkim kad ir į vertimus: ką rašytojas renkasi - Oskarą 
Milašių, Francois Mauriacą, Andrė Maurois, - kūrėjus, 
žvelgiančius į metafizines, racionaliajam protui nepriei
namas erdves. Ar ne iš šio inspiracijų klodo, praturtinto, 
be abejo, asmeninėmis intuityviomis pajautomis, radosi 
bemaž neapčiuopiama, sakralinė novelių (rinkiniai „Va
karas sargo namely", 1932; „Vidudienis kaimo smuklėj", 
1933; „Pelkių takas", 1939), romano „Valentina" (1936) au
ra? Ar ne iš turiningų Europos kultūros tradicijų veržėsi 
jo sukurto pasaulio harmonijos samprata? 

Atidžiau pažvelkime į Vaičiulaičio tekstūros spindu
liavimą. Vytautas Kubilius, vienais įžvalgiausių rašytojo 
kūrybos tyrėjų, išskyrė didelę jo atidą leksemų ir sintak
sės atspalviams, gebėjimą it Paulis Cezanne'as ar Paulis 
Gauguinas modeliuoti žmogaus ir gamtos sąsajų virpesius 
bei šešėliavimą. Išsaugodamas tiesiog holistinį visumos 
pojūtį, rašytojas kreipia adresato regą, kitas jusles į, saky
tum, mažmožiškas, bet labai prasmingas detales. Ko verti 
vien (labai reikšmingi!) gamtovaizdžių aprašymo, oro ple
venimo, vandens mirguliavimo, varpo skambesio epizo
dai... Novelių ir romano personažai, jų akistata su mirtimi, 
dvasios sukrėtimai, meilės išbandymai vaizduojami tau
rioje amžinatvės šviesoje. Tokioje, kokia yra gyvoji gamta, 
koks yra pasaulis - su savąja iš aukštybių numatyta logika, 
morale, metafizika. 

Nemaža padaryta, siekiant aktualinti rašytojo kūrinius, 
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priartinti juos prie dabarties skaitytoju. Bet, mano nuo
mone, džr derėtų atidžiau įsiskaityti, nuodugniau ištyrinėti 
jo poeziją („Ir atlėkė volungė", 1980), o ypač - vėlesniuo
sius, liaudies išminties nušviestus prozos rinkinius „Auk
sinė kurpelė" (1957), „Gluosnių daina" (1966). 

Keletas žodžių dėl specifinio XX a. lietuvių prozos meist
ro racionalumo. Vaičiulaitis turėjo didžiulę Dievo dovaną, 
mokėjimą sulydyti skaidrų protą su pasąmoningomis nuo
jautomis, su neverbalizuojamais, tarsi iš gelmių ar iš aukš
čiau atsiųstais, pranešimais. Jo pagavi vaizduotė tąsias 
realybės ir dvasybės sąsagas išplukdydavo sugestyviais 
žmogaus išgyvenimų kontūrais. Taip, tik punktyru ar ak-
vareliniais potėpiais pažymėtus jausmų pėdsakus, atšvai
tus. Kita vertus, rašytojo kūriniuose nesunku atpažinti 
ganėtinai griežtą, apmąstytą racionalistinę struktūros kom
ponavimo ir skaitytojų1 reakcijas prognozuojančią logiką. 
Prisiminkime: rašytojas buvo ir autoritetingas literatūros, 
kultūros tyrėjas, studentu labai mėgstamas Vytauto Didžio
jo universiteto Teologijos ir filosofijos fakulteto dėstytojas. 
Be to, jis parašė ligi šiolei aktualų veikalą „Natūralizmas 
lietuvių literatūroje" (1936), išleido platų literatūros reiš
kinių barą išpurenusią straipsnių ir recenzijų knygą „Kny
gos ir žmonės" (1992), darbavosi rengiant išsamius kom
pendiumus - „Visuotinė literatūros istorija" ir „Lietuvių 
egzodo literatūra 1945-1990". Ar ne iš erudito žinių, iš
samių pasaulio literatūros ir kultūros studijų išsikristali
zavo toks būdingas Vaičiulaičio diskursas, kuriame lygio
mis teisėmis dalyvauja ir protas, ir dvasia - nenuspėjamos 
įžvalgos ir realistiniai vaizdai, poetizmai ir prozaizmai? 

Klasikinis meno apibūdinimas - tai podraug ars ir techne: 
aiškiau pasakius, kūrėjas yra tas asmuo, kuris jaučia įkvė
pimą ir podraug moka amatą. Vaičiulaičio kūryba - vienas 
iš akivaizdžiausių tokių pavyzdžių lietuvių literatūroje: iš 
jos sklinda ir skvarbaus proto, ir šviesios dvasios spinduliai. 

9 



THE LIGHT OF CREATION 

Summary 
In this presentation some enigma in the creative work of Antanas 

Vaičiulaitis (1906 -1992) are discussed in a nutshell, analyzing in a laconic 
way the peculiarities of his discourse, defining his place in the context of 
Lithuanian literature. Link of non-verbalised spirituality and rational 
constructivism is typical of the writer - it rises as from his collections of 
short stories, as from one of the most talented Lithuanian novel Valentina. 
Formulation of the artistic programme of Antanas Vaičiulaitis emphasizes 
the experience of Western literature and arts, tracing the perspective for 
future investigation of his works. 
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