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Muzika, įžiebianti ugnį
žmonių širdyse

Artėjant 250-osioms Ludwigo van Beethoveno gimimo metinėms
Viktorą Gerulaitį kalbina Elvina Baužaitė

L

udwigas van Beethovenas gimė 1770 m. gruodžio
17 d. Vokietijoje, Bonos mieste. Tai kompozitorius,
kurio muzika, parašyta iš tylos, gimusi iš tylos tik
rąja to žodžio prasme, kai aplinkinis, išorinis pasaulis
tampa nebylus, tačiau taip nežmoniškai, taip dieviškai
skamba tavasis vidus. Žmogus – instrumentas Dievo
rankose; tavasis kūnas – muzikos namai, kuriuose – simfonijos, orkestrų, atskirų instrumentų ir jų ansamblių
koncertai, muzika balsui, muzika teatrui, muzika šokiui,
muzika ištisam gyvenimui.
Sulaukęs 57-erių, kompozitorius 1827 m. mirė Austrijoje, Vienoje, palikęs pasauliui 9 simfonijas, 5 koncertus
fortepijonui ir 1 smuikui, 16 styginių kvartetų, 32 fortepijonines sonatas, operą Fidelijus, oratoriją Kristus Alyvų
kalne, Missa Solemnis (Aukštąsias mišias), baletą Prometėjo
kūriniai ir kitų klasikinės muzikos kūrinių. Juos išvardyti,
paminėti – nereiškia nieko, jų reikia klausytis, juos reikia
patirti, išgyventi. Tačiau ir to ne visados pakanka, muziką, meną apskritai, reikia išmanyti, idant girdėtum natų
skambesį, kiekvienos atskirai ir jų sąskambius, dermę, o
tada apsąla širdis ir siela, tada jau nutyla proto balsas, ir
lieka žavėjimasis, giliausias ir aukščiausias dieviškosios
muzikos grožiu.
Ludwigo van Beethoveno jubiliejus – gera proga
pakalbėti su muzikos žinovu Viktoru Gerulaičiu. Jo unikali geba pasakoti leidžia tarsi pasivaikščioti žymiųjų
asmenybių gyvenimų keliais, net panirti į sielos gelmes.
Pokalbio temas ir potemes suponuoja, išryškinti leidžia
Romaino Rolland’o knyga Bethovenas1 bei paties Viktoro Gerulaičio mintys, išrašytos Pavėsinėje su Richardu
Wagneriu2.

GIMTOJI B ONA IR VOK IETIJA –
K U LT Ū R I N I A I K O N T E K S TA I
Gerbiamas Viktorai, kokia buvo gimtoji didžiojo muzikos kūrėjo Vokietija, Bona, 1770 metais iš muzikos kultūros per
spektyvos?
XVIII a. Vokietija labai silpna, susiskaldžiusi feodalinė
šalis, kurioje grumdėsi 360 (!) atskirų valstybėlių, – nuo
menkiausių iki tokių didelių kaip Austrija ir Prūsija.
Tiesa, pilnas tuometinės Vokietijos pavadinimas išdidžiai skelbė: Vokiečių nacijos Šventoji Romos imperija.
Tačiau Vokietijos kaip vieningos valstybės teks laukti
lygiai šimtą metų nuo L. van Beethoveno gimimo – iki
1870-ųjų. Vis dėlto šita „ne valstybė“ XVII–XVIII a. padovanojo žmonijai tokius genijus kaip Johannas Sebas-

tianas Bachas, Johannas Wolfgangas Goethe, Ludwigas
van Beethovenas...
Visose tose valstybėlėse – hercogystėse, kunigaikštystėse – egzistavo tas pats politinis režimas – absoliutizmas. Antroje XVIII a. pusėje jis buvo vadinamas
„apšviestuoju absoliutizmu“. Mat Apšvietos idėjos, gimusios Anglijoje, „įkūnytos“ Prancūzijoje, pasklido iki
pat Uralo. Monarchai laikė priederme mokėti rašyti ir
skaityti, net raštu mąstyti ir filosofuoti. Vokietijoje kilo
švietėjiškas „audros ir veržimosi“ (Sturm und Drang) sąjūdis su Johannu Gottfriedu Herderiu, Johannu Wolfgangu Goethe, Friedrichu Schilleriu priešakyje.
Kelno kunigaikščio (vok. Kurfürst) rezidencija nuo
senų laikų buvo Bonoje. Mat viduramžiais, vykstant
miestų kovoms už nepriklausomybę nuo feodalinių senjorų, Kelno magistratas išvijo kurfiurstus ir uždraudė
jiems būti miesto ribose daugiau nei tris dienas iš eilės.
Po šių įvykių Kelnas tapo vienu iš Imperijos „laisvųjų
miestų“, o jo valdovai įsikūrė Bonoje. XVIII a. viduryje
pastatyti rūmai tapo kone grakščiausiu vokiečių rokoko
architektūros paminklu, o pati Bona – vienu Vokietijos
„apšviestojo absoliutizmo“ centrų. Bona įsikūrusi ant
plataus kairiojo šiaurės Reino kranto – čia vaizdingos
apylinkės, sveikas klimatas. Miestas turėjo apie 8000 gyventojų, taigi buvo nemažas.
Beveik visi gyventojai vienaip ar kitaip tarnavo
rūmams. Kurfiurstas gyveno nesibaigiančių pramogų
atmosferoje. „Hofmeisteriai“, „kamerherai“, „hofmaršalai“, „štalmeisteriai“ vadovavo rūmų gyvenimui. Medžiotojų komandos, gausus virtuvės ir rūsių personalas,
muzikantai ir aktoriai, šokių mokytojai, fechtuotojai ir
visoks įmanomas aptarnautojų ir patarnautojų būrys.
Išlaidos pramogavimui – beribės.
Bet kaip tik dėl nepasotinamo noro pramogauti Bonoje klestėjo... menai! Ypač muzika ir teatras – didžiausi
pramogų ir malonumų „tiekėjai“. Antroje XVIII a. pusėje, veikiamas švietėjo Gottholdo Ephraimo Lessingo, Vokietijoje kilo „nacionalinio teatro“ sąjūdis. Būrėsi trupės,
kurios važinėjo po miestus ir vaidino gimtąja vokiečių
kalba. Iki tol gastroliuodavo italų arba prancūzų artistai
ir vaidindavo vien didžiuosiuose miestuose. Vokiečių
kalba skambėjo tik liaudies teatruose – balaganuose.
Tuo metu Bonoje susibūrė viena geriausių Vokietijoje trupių. Jai vadovavo žinomas aktorius ir dramaturgas
Gustavas Friedrichas Grossmannas. Rūmų teatro salė
buvo turtingai išpuošta, tviskėjo prabanga. Ypač didelė buvo kurfiursto ložė. Šonuose – aristokratų „aparta-
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Paprastai muzikantai gyveno priemiesčiuose, mažuose namukuose. Materialinė padėtis buvo gana apgailėtina. Etatiniai artistai gaudavo vidutiniškai 300 guldenų per metus. Įžymybės – iki 1000.
Štai tokioje Bonos aplinkoje gimė ir augo būsimas
muzikos genijus.
Papasakokite plačiau apie Vokietijos muzikos pasaulį XVIII–
XIX a. sandūroje.

A U G U S T V O N K L O E B E R . Ludwigo van Beethoveno portretas, 1818

mentai“. Parteryje tų laikų papročiu stovėdavo paprasta
publika. Scenos šone buvo dar viena slapta valdovo ložė,
į kurią jis patekdavo per tokį pat slaptą įėjimą tiesiai iš
rūmų. Apskritai kurfiurstas buvo absoliutus teatro šeimininkas. Nuo jo įnorių priklausė repertuaras, vaidmenų paskirstymas ir kiti reikalai.
Po prancūzų revoliucijos didžiulėse rūmų patalpose
įsikūrė universitetas. Tiesa, jis labiau priminė viduramžius: šeši profesoriai skaitė teologijos kursą. Viena svarbiausių disciplinų – bažnyčios teisė. Gamtos mokslai ir
medicina dėstomos scholastiškai. Bet užtat filosofijos
kurse – Gottfriedas Leibnizas, Christianas Volffas, Immanuelis Kantas. XIX amžiuje universitetas Bonos kultūriniame gyvenime jau turėjo ypatingą vaidmenį.
Bonos rūmai turėjo vieną geriausių Vokietijoje orkestrų (kapelų), kuris buvo net lyginamas su geriausiu ir
didžiausiu Europoje Manheimo orkestru. Bonos kapeloje
buvo 36 muzikantai. Tarp jų tokie žymūs, kaip fleitininkas, vėliau žinomas muzikos teoretikas čekas Antonas
Reicha, violončelininkas Bernhardas Rombergas, vargonininkas, Ludwigo van Beethoveno mokytojas Christianas Gottlobas Neefe, pagaliau – pats jaunasis Ludwigas.
Kai 1790 metų pabaigoje pakeliui iš Vienos į Londoną
kelias dienas Bonoje viešėjo Franzas Josephas Haydnas,
jis pietauti pasikvietė 12 geriausių muzikantų. Gal tarp
jų buvo ir L. van Beethovenas?
Orkestras grojo gana sudėtingus kūrinius, pavyzdžiui, Wolfgango A. Mozarto Don Žuano uvertiūrą. Puikiai buvo įvaldęs crescendo ir diminuendo techniką. Nevengė ir naujovių. Tuo metu dirigentas arba sėdėdavo
prie klavesino, arba stovėdavo veidu į publiką. O kapelmeisteris Ferdinandas Riesas stovėjo ant pakylos prie pat
rampos, kad matytų visą orkestrą.

Nelengva atskirti Austrijos ir Vokietijos muzikos pasaulį.
Ypač kai kalbame apie XVIII a. pabaigą–XIX a. pradžią.
Juk austrai ir vokiečiai – giminingos tautos, giminingos
ir jų kultūros. Kita vertus, tuo metu, o ir vėliau, iki Vokietijos valstybės susikūrimo, vokiečių menininkai plūdo
į Vieną: Ludwigas van Beethovenas, Johannesas Brahmsas, Richardas Straussas...
Muzikos klasicizmas suspindėjo Vienoje, bet vadinamoji Vienos klasikinė mokykla yra bendras vokiečių–
austrų muzikos vaisius. Ryškiausieji jos atstovai – austrai F. J. Haydnas ir W. A. Mozartas. Bet tašką padeda
vokietis (olandų kilmės) L. van Beethovenas. Klasikinį
simfoninį orkestrą ir patį simfonijos žanrą sukuria vokiečių Manheimo miesto kapela (nors joje didelę dalį
muzikantų ir kūrėjų sudaro... čekai). Vadinamoji Berlyno mokykla, kurios ryškiausias atstovas Johanno Sebastiano Bacho sūnus Carlas Philippas Emanuelis, ypač
puoselėjo sonatos žanrą, ir Carlas Philippas Emanuelis
bus svarbiausias jaunojo L. van Beethoveno „neetatinis“
mokytojas.
Tačiau XVIII a. pabaigoje būtent Vokietijoje – „valstybėje be valstybės“ – ima klostytis paskutinis klasikinio
meno epochinis stilius – romantizmas. Tiesa, čia kol kas
labiau estetinių, filosofinių traktatų pavidalu (pavyzdžiui, brolių Augusto ir Friedricho Schlegelių 1798 m.
įkurtas žurnalas Ateneum, Jenos filosofijos mokykla). Muzikos mene romantizmo „braižą“ vėlgi formuoja vokiečių dainos Lied kūrėjai Johannas Friedrichas Reichardtas
(beje, gimęs Karaliaučiuje), Carlas Friedrichas Zelteris
(Mendelssohno mokytojas ir J. W. Goethe’s „asmeninis“
kompozitorius), Johannas Rudolfas Zumsteegas. Būtent
iš jų netrukus estafetę perims austras Franzas Peteris
Schubertas...
Tačiau muzikos buityje labai populiari buvo muzika
pučiamųjų ansambliams. Nors to meto pučiamieji buvo
ribotų techninių ir tembrinių galimybių, jų ansambliai
kuo puikiausiai atliko pramoginę linksminimo funkciją. Repertuarą daugiausiai sudarė maršai ir šokiai. Beje,
L. van Beethovenas neliko nuošaly: sukūrė Oktetą pučiamiesiems, Trio fortepijonui, fleitai ir fagotui...

STICHIŠKAI GIMUSI SĖKMĖ
Koks buvo Ludwigo van Beethoveno kūrybinis kelias. Kas, ko
ir kaip mokė didįjį kompozitorių?
Jau būdamas garsus kompozitorius, Ludwigas van Beethovenas skundėsi savo mokiniui Carlui Czerny, kad
vaikystėje, o ir vėliau negavo deramo muzikinio išsilavinimo. Beje, ir bendrojo taip pat. Iki dešimties metų Ludwigas lankė pradinę mokyklą, kur pagrindinė discip
lina buvo lotynų kalba, o antra – aritmetika ir vokiečių

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 2 0 , N R . 2 ( 6 1 1 )

kalbos dailyraštis. Tuo oficialus išsilavinimas ir baigėsi.
L. van Beethovenas, pavyzdžiui, taip ir neperprato nei
daugybos, nei dalybos, visą gyvenimą klysdavo skyryboje. Baigti bent vidurinę mokyklą neleido vargana tėvo
alkoholiko šeimos padėtis.
Iki dešimties metų muzikos mokėsi priebėgomis, be
jokios sistemos ar nuoseklumo. Tėvas jau ketverių pasodino prie klavesino. Supratęs, kad vaikis labai gabus,
nusprendė padaryti iš jo „vunderkindą“, o netrukus ir
antrąjį W. A. Mozartą. Darė tai labai žiauriai. Pavyzdžiui,
grįžęs girtas su kokiu draugeliu ar net su vienu iš Lud
wigo mokytojų, tokiu pat girtuokliu, versdavo berniuką
keltis naktį ir sėsti prie klaviatūros.
Aštuonerių Ludwigas jau pirmą kartą koncertavo.
Tai įvyko Kelne 1778 metų kovą. Afišoje tėvas dvejais
metais paankstino berniuko gimimo datą, norėdamas
patraukti publikos dėmesį. L. van Beethovenas netapo
antruoju W. A. Mozartu, tai yra nepradėjo nei šešerių,
nei dešimties gastroliuoti po Europą ir skambinti imperatoriams. Bet tapo, matyt, geriausiu XVIII a. pabaigos–
XIX a. pradžios Europos pianistu. Ir tik liga sutrukdė
siekti pasaulinės šlovės. O improvizuotojas buvo absoliučiai neprilygstamas ir publiką „šiurpino“ ne mažiau
nei paskui Ferencas Lisztas.
Iki aštuonerių išmoko puikiai vargonuoti, griežti
smuiku ir ypač altu. Būdamas dvylikos, tapo Bonos teat
ro orkestro ir rūmų kapelos vargonininko pavaduotoju
ir altininku.
L. van Beethovenas teigė, jog kaip kompozitorius
pradėjo reikštis nuo dvylikos metų, – gerokai vėliau nei
amžininkai, – ką jau kalbėti apie W. A. Mozartą, kuris,
turėdamas tiek metų, buvo žinomas kompozitorius Europoje ir jau operos autorius. L. van Beethoveno kūriniai
Bonoje ima skambėti, kai jam keturiolika...
Esminį poveikį Ludwigo van Beethoveno – muziko
lavinimui turėjo Ch. G. Neefe (1748–1798), 1779 metais
tapęs Bonos Nacionalinio teatro vadovu. Tai buvo neišvaizdus kuprius, kurį apimdavo melancholijos (būsimos
dažnos L. van Beethoveno dvasinės būsenos palydovės)
priepuoliai, bet kartu ir labai energingas, veiklus žmogus. Ludwigui jis tapo tikru kelrodžiu tuolaikinių naujų
idėjų ir meno pasaulyje. Ch. G. Neefe buvo daugybės
zingšpylių, kelių operų autorius, pirmasis rašęs odes pagal visų gerbiamo poeto Friedricho Gottliebo Klopstocko
eilėraščių tekstus. Be to, buvo baigęs universitetą ir turėjo
literato talentą – išgarsėjo kaip vienas žymiausių XVIII a.
vokiečių muzikos publicistų.
Nors netapo reikšmingu kompozitoriumi, bet buvo
vienas labiausiai apsišvietusių savo epochos muzikantų.
Puikiai išmanė XVII–XVIII a. klasikinę literatūrą ir filosofiją. Rašė eiles, straipsnius (beje, kupinus susižavėjimo
apie jauną L. van Beethoveną), biografijas, sveikinimus,
sakė kalbas. Vargano siuvėjo sūnus „nekentė kvailų kunigaikščių labiau nei plėšikų“. Autobiografijoje save vadino „ceremonijų ir etiketo priešu“. Toks tipas ypač tiko
būti L. van Beethoveno mokytoju visomis reikšmėmis.
Būsimam genialiausiam iš muzikos „dialektikų“ labai
svarbus turėjo būti toks Ch. G. Neefe’s požiūris: šiuolaikinė muzika, nors ir išreiškia aistras, bet, deja, pateikia
tik galutinį jų pavidalą (pavyzdžiui, liūdesį ar džiaugs-
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mą), o ne jų vystymąsi nuo pradinės užuomazgos iki
„prisirpusio vaisiaus“, nepateikia perėjimų vienų aistrų
į kitas. Toks požiūris nuteikia ir pranašauja pagrindinį
L. van Beethoveno kūrybos principą.
Ch. G. Neefe’s vadovaujamas dešimtmetis Ludwigas studijuoja kontrapunkto ir generalboso techniką,
Georgą Friedrichą Händelį, kurį garbins visą gyvenimą,
Carlą Ph. E. Bachą, kurio fortepijoninė muzika darys jam
nemažą įtaką jaunystėje.
1782 m. pasirodys pirmas mums žinomas L. van Beethoveno kūrinys – Variacijos fortepijonui dabar visiškai
užmiršto kompozitoriaus Ernsto Christopho Dresslerio
maršo tema. Ch. G. Neefe’s pastangomis Variacijos buvo
išleistos Manheime.
Kitais metais pasirodys trys sonatos klavesinui, skirtos senstančiam kurfiurstui Maksimilianui Frydrichui,
kuris po metų paliks šią ašarų pakalnę. Su juo nustos
gyvuoti ir Bonos teatras.
Naujasis valdovas Maksimilianas Francas save laikė
dideliu muzikos žinovu. Jis atvyko iš Vienos, kur mėgo
muzikuoti su savo broliu Austrijos imperatoriumi Juozapu II. Rūmų kapela tuoj sulaukė pokyčių: Ch. G. Neefe
buvo paliktas vargonininku, bet su puse algos, Ludwigas
paskiriamas etatiniu vargonininko pavaduotoju su 150
florinų metiniu atlygiu. Jam tik keturiolika, bet štai pragyvenimas jau garantuotas, jo vardas Bonoje vis labiau
žinomas, liepsningos jo improvizacijos žavi daugelį klausytojų. Tačiau L. van Beethoveno sėkmė gimsta stichiškai.
Keturiolikmetis kuria toliau. Imasi naujų žanrų.
Įkvėptas W. A. Mozarto parašo tris kvartetus klavesinui, smuikui, altui ir violončelei. Kuria dainas, pjeses
fortepijonui, koncerto fortepijonui eskizus.
Šešiolikos metų L. van Beethovenas jau populiarus ir
žinomas. Moko muzikos, skambina rūmuose, aristokratų
namuose. Jo improvizacijos toliau stulbina. Jo kūriniai
jau gali būti lyginami su pripažintų vokiečių kompozitorių opusais, ir neretai juose girdėti savita komponavimo maniera.

R E P R I Z I N I S D UA L I Z M A S
„Tiesa, Bethoveno Aš visai kitoks negu romantikų. Tuos neogotikus arba tuos impresionistus būtų juokinga laikyti tokiais pat
kaip romėnų architektas. Jis bjaurėtųsi kiekvienu jų bruožu: jų
sentimentalumu, nelogiškumu, netvarkinga vaizduote. Jis –
visų muzikų vyriškiausias. <...> Jis yra vyriškasis skulptorius,
kuris sutramdo medžiagą ir ją minko savo rankose. Įžymus
architektas, kuriam statybos aikštelė yra pati Gamta. Sugebantįjį stebėti šiuos Dvasios žygius, kuriuos išgarsina „Herojiškosios“ ir „Apasionatos“ pergalės, labiausiai stebina ne milžiniška kariuomenė, ne skambumo srautai, ne masės, puolančios
atakon, o vadovaujančioji dvasia, valdingasis protas.“3 – tai
R. Rolland’o žodžiai. Gerbiamas Viktorai, Jūsų matymu, kokia
toji visuma žmogaus – kūrėjo ir atlikėjo, mylėjusi ir kentėjusi
esatis – asmenybė vardu Ludwigas van Beethovenas?
Ar kas nors gali iš esmės pasakyti, kodėl Apvaizda (ar
Kažkas) pasirinko jį Kankiniu? Kodėl didžiausią iš didžiausių kompozitorių pavertė ne aklu? Kodėl iš visų
penkių žmogaus pojūčių muzikantui atėmė jo prigimtinį
pojūtį – klausą? Bet Apvaizda apsigavo (o tai rodo, kad
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AUGUST BORCKMANN.

Septyniolikmetis Ludwigas skambina
W. A. Mozartui, apie 1880

ji – akla): ji pasirodė bejėgė atimti kitą klausą – vidinę.
Daug svarbesnę muzikui. Tačiau pokštą ji iškrėtė kraupų. Ji atėmė galimybę bendrauti (ir jaustis!) kaip visi. Tai
tiesiog reiškia – gyventi kaip visi. Bet ir čia ji apsijuokė.
L. van Beethovenas nebuvo „visi“. L. van Beethovenas
buvo Jis. Ar, kaip mėgsta sakyti šaunusis Giedrius Kup
revičius: „Jisis“. „Aš galiu, jūs – ne“, – šitaip L. van Beethovenas nukirsdavo pokalbius apie tai, jog savo kūriniuose jis pažeidžia visuotinai priimtinas normas. „Ar
galite jūs, su jūsų vidutiniškumu, įvertinti tai, kas yra
nepaprasta“, – parašė jis savo sekretoriui muzikui Antonui Schindleriui. Smuikininkui Ferdinandui Riesui,
viename iš kvartetų pastebėjusiam draudžiamą slinktį,
trumpai metė: „O aš leidžiu.“
Tragiškoji liga, nelaimė, atrodė, turėjo visiems laikams užverti kūrybos kelią. Daugybei aklųjų, jų nelaimė
trukdė. Tai visgi kas kita. Valdingo kūrybinio impulso
ir gigantiškos kūrybinės potencijos (asmenybės vidinių
bruožų) iš vienos pusės ir beveik neįveikiamos kliūties
kurti (išorinio veiksnio) – iš kitos priešprieša, matyt, pakurstė sunkumų įveikimo, Nugalėjimo idėją. Tos priešpriešos sudedamosios kiekvieną herojiško charakterio
kaldinimo valandą kristalizavo paversdamos gyvenimą
nuolatiniu žygdarbiu. Daug skambių žodžių? Bet argi
L. van Beethovenas negalėjo nesuvokti savo žygdarbio
fakto?
R. Rolland’as pristato L. van Beethoveną kaip laisvą žmogų,
itin dualią asmenybę – kilniaširdiškai, tiesiog karališkai dosnią
ir niekinančią silpnus tamsuolius, net ir jį mylinčius žmones.
Kas tai? Žmogaus drąsa būti tiesiam ir teisingam pirmiausia
pačiam prieš save, tad – nepataikauti niekam ir niekados, ar
išdidumas ir didybė, kuri, manytina ir sakytina, veikiausiai
reikalinga ir net būtina unikaliam kūrėjui, kuris ir gyvenime
pirmiausia – tas laisvas žmogus? Apie dualumą R. Rolland’as
kalba ir aprašydamas L. van Beethoveno sonatas4. Jūsų manymu, kiek dualumo ir kaip jis, išrašytas muzikos kalba, girdėti
kūriniuose, kas ir kaip L. van Beethoveno dvilypę esatį išskamba, įprasmina garsų sklisme?

Paklauskime savęs: kiek teisūs, o kiek subjektyvūs liudiję
amžininkai? Nė nekalbu apie vėlesnius biografus, tyrinėtojus, garbingąjį R. Rolland’ą. Kiek jie artimai pažįsta
L. van Beethoveną? Ar Jis leidžia kam nors pažinti save?
Seniai žinoma, kad asmuo ir jo kūryba dažniausiai
ne tik netapatūs, nepanašūs savo etinėmis, filosofinėmis
ir kitomis nuostatomis, bet ir priešingi. Iš čia kuriančios
asmenybė prieštaravimai. Bene dažniausias atvejis: asmuo charakteriu, elgesiu, būdu mažų mažiausiai nemalonus, neretai pasibjaurėtinas, o jo kūryba – angeliška,
dieviška, pakylėjanti, žadinanti tauriausius jausmus ir
panašiai. Richardas Wagneris – vienas ryškiausių pavyzdžių.
L. van Beethovenas... Jo charakteris, būdas, elgesys – mažų mažiausiai dvilypiai. Kone visi amžininkai
teigia: šiurkštus elgesys ir geros akys (žvilgsnis). Beribis
siautėjimas ir staigi tyla, visiškas nugrimzdimas į save.
Lėkimas ir suakmenėjimas. Draugiškumas ir vienatvė.
Meilė ir tuštuma. Geležinė sveikata ir devynios ligos...
Jo gyvenimas, charakteris, elgesys, būdas ir kūryba
man nusakomi dviem žodžiais, reiškiančiais tobuliausią
muzikos formą, kurios esminis principas – reprizinis dualizmas. Jo muzikinė pavardė – sonatinis allegro. Jis turi
kelis vardus: Sonata, Simfonija, Kvartetas. Ta eilės tvarka
jie ir išsirikiuoja jo kūrybos kelyje: pirma – Sonata, pas
kutinis – Kvartetas.
Kas yra tas „reprizinis dualizmas“? Tai dialektinės
priešybės ir metafizinė harmonija, darna (visuma). Sonatinis allegro yra reprizinė, vadinasi, trijų dalių forma
(A–B–A1), pagrįsta esminio dialektikos dėsnio formule:
Tezė plius Antitezė yra Sintezė. Šia forma grįstuose cikliniuose kūriniuose I dalis (dramatinė) yra tezė, II (lyrinė) – antitezė, finalas (energingas, patetinis, šviesus,
neretai optimistinis) – sintezė.
Klasicizmo simfonijoje, sonatoje, kvartete svarbiausia – tezė. Tačiau jau W. A. Mozartas vis didesnį dėmesį
skyrė antitezei. L. van Beethovenas abiem suteikė vienodą svorį, bet svorio centrą galiausiai nukelia į sintezę. Į
finalą, kaip apibendrinimą ir išvadą. Tačiau jo Devintoji
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simfonija, išskyrus beprotišką finalą, yra metafizinė. O
Pastoralinė yra metafizinė. Jo kvartetai, pradedant Dvyliktuoju, yra absoliučiai metafiziniai. Velniop visas dialektikas! Velniop Tezę su Antiteze! Sintezė nuo a iki z.
Aš nebūtinai teisus. Tačiau jei tokiais išvedžiojimais
skatinu prieštaravimus ar dar geriau, – pasipiktinimą
tokia schema (visos schemos yra nesąmonė), – esu pamalonintas.

DAŽ N I AU M YL ĖJ O
NEI BUVO MYLIMAS
„...pasidairykime po kurčio vienišiaus meilės nuotykius ir išgyvenimus. Juoba kad menininko gyvenime meilė, kančia ir kūryba yra neišskiriamos trys seserys. Arba, jei norite, – trigalvis
slibinas. Arba trijų grašių opera.“5 Tai ištrauka iš Jūsų knygos,
tad, gerbiamas Autoriau, L. van Beethoveno gyvenimas, galima
sakyti, – amžinas įsimylėjimas. Kaip tai, Jūsų manymu, veikė
kūrybą, nes toji nuolatinė meilės būsena varijavo tarp džiugiai
pakilios laimės ir kančios bedugnės? Kaip emociniai, jausminiai svyravimai išrašyti muzika? Kiek ir kokios meilės L. van
Beethoveno partitūrose?
Nedarni šeima, nuo mažumės uždaras būdas, atrodo,
dažnos melancholijos būsenos... Argi tokie žmonės sutverti meilei? O ką reiškia būti „sutvertam meilei“? Mylėti
ar būti mylimam? Betgi tai pusinis reikalas. Mylėti ir būti
mylimam – reta sėkmė. Atrodo, L. van Beethoveno meilės buvo pusinės. Dažniau jis mylėjo nei buvo mylimas.
Kūryboje tai labai girdėti. Ypač sonatose ir kvartetuose.
Teigiama, kad pirmoji meilė jį aplankė, kai jam buvo
šešiolika... Jos vardas Eleonora. Jis mokė ją – keturiolik
metę – skambinti. Su jos tėvais ir broliais – Bonoje viena
šviesiausių inteligentų Breuningų šeima – jis susipažino
1784 metais. O, ta pažintis buvo tikras šviesos spindulys
tuomečiame jo gyvenime! Breuningų namuose Ludwigas susipažino su vokiečių klasikine poezija, tuolaike
Europos literatūra... Visi tie, kurie jaunystėje išbandė
pedagogo profesiją, – kai mokai ne klasę, o jauną gražią
merginą, – supras, kas dėjosi Ludwigo van Beethoveno
širdyje. Mokinė vos dvejais metais jaunesnė, gražiomis
dienomis jis lydi ją pasivaikščiojimuose Reino pakrante.
Jis įsimyli. Bet po keliolikos metų ji išteka už gero Lud
wigo van Beethoveno draugo ir gerbėjo daktaro Franzo
Wegelero. Kaip dar viena jo mylimoji, taipgi mokinė,
Giulietta Guicciardi ištekės už kažkokio kilmingo grafo,
bet mums liks tai išdykėlei paskirta nuostabioji Mėnesienos sonata. 1799 metais jau Vienoje jis pasipirš buvusiai
Bonos teatro dainininkei, su kuria bei jos šeima draugaus
Bonoje, o dabar Vienos imperatoriškosios operos žvaigždei Magdalenai Willmann. Ši pašaipiai atmes jo piršimąsi, nes, anot jos sesers, Ludwigą laikė „atstumiančiu ir
pusiau pamišusiu“...
L. van Beethovenas visada galvojo apie vedybas.
Deja, nuo pat pradžių luominėje santvarkoje pasirinkdavo ne tą. Arba būdavo atstumiamas. Po romano su
Giulietta, jis kelerius metus buvo pagautas grafienės Josephinos Deym žavesio. Ši jauna našlė buvo viena Guiliettos pusseserių ir Franzo bei Theresės Brunsvik sesuo.
Josephina kurį laiką lankė Ludwigo van Beethoveno pamokas ir neblogai skambino. Tačiau vengrų aristokratų
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Brunsvikų šeima nenorėjo jo ir savo dukros suartėjimo.
Vedybos tapo neįmanomos. Apie 1806–1809 m. užsimezgė Ludwigo van Beethoveno ir Theresės Brunsvik draugystė. Jų santykiai iki šiol lieka neaiškūs. Bet nėra abejonių, kad ši garbi moteris visą gyvenimą buvo atsidavusi
L. van Beethovenui ir vienu metu net atsiliepė į jo aistrą.
Beje, kompozitorius turėjo daug moterų draugių: talentingos pianistės Marie Bigot, grafienė Maria Erdődy,
žavi dainininkė Amalie Sebald, juo be galo susižavėjusi ir
garbinusi greičiau literatė nei rašytoja Bettina Brentano...
Galbūt L. van Beethoveno taip ir niekada neišsipildžiusių meilės ir vedybų svajonių ir svaičiojimų kulminacija ir pabaiga buvo 1810 metai. Tada jis vėl aistringai
įsimylėjo. Deja, ir vėl ne savo luomo gražuolę. Tai buvo
keturiasdešimtmečio mokinė aštuoniolikametė bajoraitė
Therese Malfatti. Jos pagarbą ir susižavėjimą jis palaikė
meile... Troško vesti. Ir vėl buvo atstumtas. Jis kentėjo.
Bet gal pagaliau galutinai suprato, kad nekilmingas, kurčias, abejotinos materialinės padėties nevaleika negali
būti pora jaunai ir gražiai aristokratei. Ir liko vienas visą
likusį gyvenimą. Su mums taip ir liksiančia nepažįstama
savo „Nemirtinga Mylimąja“.

L U D W I G O VA N B E E T H O V E N O
EPOCHA
Visgi didžioji, visa apimanti L. van Beethoveno meilė – muzika.
„Joks žmogus nėra atkakliau, kantriau, ištvermingiau dirbęs
nuo jaunystės iki pat paskutiniųjų savo dienų. Atmetęs vienus
teoretikus būdamas dvidešimties metų, jis vėl prie jų grįžta
sulaukęs keturiasdešimties. Pabaigęs „Pastoralę“ ir Simfoniją
do minor, jis vėl juos perskaito, daro ištraukas iš Kirnbergelio, Fukso, Albrechtsbergerio, Tiurko, F. Em. Bacho. Jo žinių
troškimas yra begalinis. Būdamas prie mirties, jis pasakė: „Aš
pradedu suprasti.“6 Tai R. Rolland’o žodžiai. Tas atkaklus, ištvermingas darbas nuo pat jaunystės iki paskutiniųjų dienų.
Vis naujas žvilgsnis, kad atrastų ir iš tiesų suprastų... Trokšdamas žinių, giluminio, visa apimančio išmanymo, amžinai
įsimylėjęs ir nusivylęs meile, bet, deginamas aistros, L. van
Beethovenas gyveno paniręs į ją – muziką.
Taigi, žvelgiant į muzikos pasaulį iki L. van Beethoveno
ir jo gyventu metu, ar galima kalbėti apie raiškos bendrystę,
įtakas, idėjų sampynas, sąskambius? Ką apie visa tai byloja
L. van Beethoveno muzika?
Kažkas labai teisingai sakė: didieji menininkai turi pranašo savybę, jie gali numatyti ir savo, ir žmonijos ateities įvykius.
L. van Beethovenas ne tik savo menu, bet ir visu
savo kūrybos pavidalu, ir savo gyvenimu paskelbė naują
epochą, kuriai savo asmenybės įtvirtinimas tapo meninės
būties norma. Epochą, kuri buvo nauja Renesanso tendencijų vystymo pakopa. Savo dvasios pasaulį L. van
Beethovenas išreiškė iki tol neregėtai kategoriškai. Kūrybos procesą grindė visiškai naujais pamatais, neturėjusiais akivaizdaus prototipo visoje ligtolinėje istorijoje.
L. van Beethoveno kūrybinė asmenybė stulbinamai universali. Kalbėtina ne apie tai, kad jo kūrybinis
palikimas aprėpė visus to meto žanrus, kiekviename
kurių jis atvėrė neregėtus ir nemąstytus minčių ir meninių sprendimų klodus, – toks įvairiapusiškumas tu-
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rėjo precedentų. Beprecedentis buvo paties mąstymo
universalumas. Į jo muziką sutekėjo novatoriškieji Renesanso, C. Ph. E. Bacho ir manheimiečių, G. F. Händelio ir Ch. W. von Glucko, F. J. Haydno ir W. A. Mozarto, Vokietijos ir Austrijos, Britanijos ir Ispanijos, slavų
tautų syvai. Jis išugdė visą Romantizmo muziką nuo
F. P. Schuberto iki G. Mahlerio. Ir visas XX a., ir visi
likusieji amžiai tegu neapsimeta, kad atvirai ar slapta,
sąmoningai ar ne, nesimoko iš jo.
Už jo nugaros iškyla tik Leonardo da Vinci ir Michelangelo Buonarroti, Albrechtas Düreris ir Martinas Lutheris, Williamas Shakespeare’as ir Niccolò Machiavelli. Į
ką iš savo kūrybos himalajų žvelgia jis pats? Į Johannesą
Brahmsą ir Richardą Wagnerį, Claude’ą Debussy ir Igorį
Stravinskį, Olivier Messiaeną ir Dmitrijų Šostakovičių.
Tokio nenumaldomo poreikio nuolat ir be perstojo
plėsti savo meninį akiratį neturėjo joks kompozitorius.
Pavyzdžiui, W. A. Mozartas, taipgi didis universalas,
kreipė dėmesį tik į tuos meno reiškinius, kurie buvo artimi jo kūrybinei individualybei. Štai iš kur tas lengvumas, – rašymo, priėmimo to, kas nauja, arba atmetimas,
jeigu tai jam buvo svetima.
Tačiau didžiausias L. van Beethoveno ir praeities
kompozitorių skirtumas yra santykis su tradicija. Būtent
tradicijos laikymasis nustatydavo visų be išlygų didžiųjų pirmtakų veiklos orientaciją. Tradicija ir pirmapradė
vienybė su socialine aplinka, nenutrūkę ryšiai su cecho
broliais mene, – štai egzistencijos ir orientacijos pagrindas ir laidas. O L. van Beethoveno fenomenas iškilo visų
pirma kaip individo, audringai protestuojančio prieš
autoritetus, – religijos, valdžios, profesionalių tradicijų.
Pasak rusų muzikologo Boriso Asafjevo, „savo gyvenimu ir savo charakteriu Beethovenas, pirmasis po Händelio, bet daug ryškiau iškėlė dar neatsikračiusiai feodalinių prietarų visuomenei problemą: nepriklausomo
ir savistovaus kompozitoriaus – asmenybės priešpriešą
kompozitoriui – tarnui, kompozitoriui – tarnautojui ir
apskritai, kompozitoriui – tiekėjui“. Tai pabrėždavo ir
R. Wagneris, rašęs, kad „Haydno kunigaikštis reikalaudavo, kad visada būtų paruošta nauja pramoga, ir Mozartui ne mažiau teko diena dienon ieškoti ko nors nauja,
kad pritrauktų publikos dėmesį.“ Priešpriešindamas šia
reikšme jiems L. van Beethoveną, R. Wagneris pastebėjo,
kad jis „į savo aukšto rango globėjus ir geradarius... žiūrėjo kaip despotas, ir iš jo nieko nebuvo galima paimti
daugiau, negu jis pats buvo nusiteikęs duoti, kai manė
tai esant reikalinga“.
Iš tiesų L. van Beethovenas buvo pirmas kompozitorius, kuris ėmė kurti ne pagal užsakymą, kurti ne „progai“, ne dėl kokios konkrečios priežasties, kaip tai buvo
priversti daryti genialieji jo pirmtakai. Ir J. S. Bachas, ir
J. Haydnas, ir W. A. Mozartas kūrė remdamiesi giliu
įsitikinimu, patvirtintu savojo laiko muzikos praktikos,
kad daugeliu atveju kūrinys rašomas „vienam kartui“, –
tuo, be kita ko, paaiškinamas fenomenalus kūrybinis jų
vaisingumas. Ir beje, „priverstinis“ kūrybos pobūdis nebūtinai juos trikdė. Uoliai rūpindamiesi profesine savo
reputacija čia ir dabar (t. y. amžininkų rate), L. van Beethoveno pirmtakai mažiausiai rūpinosi reputacija ateity,
palikuonių akyse.
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W. A. Mozartas buvo toli gražu neabejingas savo
kūrinių sėkmei ar nesėkmei, bet jam sėkmės reikėjo
šiandien, o ne rytoj. Todėl jis stengėsi nelaužyti šiandieninių muzikos meno taisyklių, nepažeisti egzistuojančių žanrinių kanonų, o jeigu ir pažeisdavo juos, tai
ne dėl išankstinio nusistatymo. Jis orientavosi į tuos
kanonus. Pirma, pildė konkretų užsakymą, padiktuotą
tų pačių kanonų, antra, nemanė, jog turi teisę būti „ne
tokiu kaip visi“. „Mozartas – tradicionalistas: į jo planus
visiškai neįeina būtinai ir bet kokiomis aplinkybėmis
kurti ką nors nauja. Jis nori kurti ne kitaip, o geriau“
(Alfredas Einsteinas). Ši mintis neretai pagaunama jo
laiškuose, jo pasisakymuose: jis mano galįs, t. y. turįs
teisę būti geresnis už kitus, kažką padaryti geriau ir
tobuliau, bet su sąlyga, kad jis „toks kaip visi“. Pasak
minėto B. Asafjevo, „Mozarto muzika, būdama jo laiko visų protų ir visų širdžių muzika, nežinojo ribų tarp
„aš“ ir „ne-aš“. Jis kūrė muziką visiems ir visų sielose
skambančią.“
L. van Beethovenui būti geresniam neišvengiamai
reiškė būti „ne tokiu kaip visi“.

GE N IJAUS KŪ RYB A A MŽ I N YBE I
Gerbiamas Viktorai, kaip apibūdintumėte bethoveniškosios
muzikos skambesį?
Visiška pilnatvė. Ko? Būties. Visiška aprėptis. Ko? Banaliai tarus, – muzikos išraiškos priemonių. Jis lyg ir
neatrado jų naujų, bet viskas, prie ko jis prisilietė, keitė
muzikos medžiagą, o svarbiausia – tos medžiagos „virpėjimą“, ir drauge to virpėjimo sukeliamas pajautas:
nuotaikas, pojūčius, jausmus, mintis, asociacijas ir pan.
Tai, – kas yra mintinis muzikos turinys. Jis tai darė taip
naujai ir taip galingai, kad jo muzika sukrečia žmogaus
dvasią iš esmės.
„Dar mažą jį jau apnikdavo melancholija; sielvartingame
laiške, kuriuo pradeda savo korespondenciją, jis rašo: „Melancholija man yra tokia pat blogybė, kaip ir pati liga...“ Bet
jis anksti įgijo magišką galią iš jos išsivaduoti, įtvirtindamas
ją garsų mene... Vis tiek, ar jis bus čia nugalėtojas, ar nugalėtasis, jis visada liks vienišas. Nuo pat vaikystės jis nepaprastai atkakliai šalinosi visų, kur tik bebūtų – gatvėje ar
salonuose. <...> Vėliau tai pasidarė tarsi kažkokia praraja, kur
ištisas valandas arba net ištisas dienas jo dvasia slėpdavosi
nuo žmonių akių.“7 Melancholija – kas tai? Kokia ir kiek jos
L. van Beethoveno kūryboje?
Pasak Aristotelio, melancholija yra svarbiausias kiekvieno didžio žmogaus bruožas. Ir ne tik didelio proto
bruožas, bet ir tikras širdies gerumas, kuris nė kiek
nesumažina didžių jo siekių ir darbų jėgos. Gal L. van
Beethoveno gyvenimo dvasinei būsenai melancholija ir
buvo kaip liga, bet kūryboje ji išreiškiama kaip niekada
iki to galingai, giliai ir jaudinamai. Minėčiau tokias viršukalnes–gelmes: Patetinės ir Trisdešimt antrosios sonatų
lėtosios dalys, jau nekalbant apie vadinamosios Mėnesienos Adagio, Septintosios simfonijos Allegretto, Aštunto
kvarteto Adagio...
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1802 m. „Taigi nuo pat vasaros pradžios jis gyvena Heiligenštate, už miestelio, dideliuose valstiečio namuose, ant kalvos,
nuo kurios tolumoje matyti Dunojus ir lyguma, o horizonte –
melsvos Karpatų apybraižos... <...> Jį apgaubė laukų tyluma.“8
Gamtoje dažnas, gal net kiekvienas atranda nusiraminimą,
patiria ramybės, palaimos akimirkas, pajunta įkvėpimą; gamta
atliepia žmogaus dvasią, o gal dvasia atliepia ją?.. Gerbiamas
Viktorai, koks gamtiškasis L. van Beethovenas? Kaip, kiek ir kokia gamta išrašyta ir skamba, ką byloja kompozitoriaus natose?
Žmogus, juoba jautrus, gimęs ant nuostabaus Reino
kranto, negali likti bent kiek abejingas Gamtai. L. van
Beethovenas visą gyvenimą aistringai ją mylėjo ir buvo
joje, kai tik buvo įmanoma. Vienos apylinkių ir pačios
Austrijos gamta! Ji žavėjo visus visų laikų menininkus.
Kai G. Mahleris dėl širdies ligos buvo priverstas nutraukti pasivaikščiojimus po Vienos miškus ir kalvas, jam tai
buvo baisus smūgis. Taip ir L. van Beethovenas. 1815 m.
jis užrašė ant gaidų lapelio:
„Visagali, miške aš apimtas palaimos, aš laimingas.
Miške kiekvienas medis sako: dėkoju tau.
O Dieve, kaip nuostabu tokiame miške! Aukštybėse
ramybė, kad jam tarnautume.“
Apie ką byloja šie kompozitoriaus žodžiai, beje, užrašyti stulpeliu? Apie tai, kad L. van Beethovenas visą
gyvenimą gamtą suvokė poetiškai. Ir apie tai, kad Dievas
ir Gamta jam buvo viena ir tas pat. Apie tai, kad L. van
Beethovenas buvo tikriausias panteistas. Štai dar vienas
lapelis, išrašytas pieštuku 1810 m.: „Mano sprendimas
įpareigoja mane likti šalies ribose... tai galima įgyvendinti bet kuriame kaimelyje. Mano nelaiminga klausa mane
čia kamuoja. Bet kiekvienas medis kalba man: „Šventas,
šventas...“
Bet kokiu oru L. van Beethovenas po pietų būtinai
vaikščiodavo, du kartus „apibėgdamas“ visą miestą palei
senąjį tvirtovės pylimą (bastionų liniją, prancūzų sugriautą 1809 metais). Vasaros dėl kamuojančių ligų praeidavo
dažnai lankantis Badeno kurorte. Tačiau palaimingai jausdavosi kaimo vienumoje, skirtoje kūrybiniams apmąstymams ir atkakliam darbui. Būtent čia subręsdavo vertingiausi, didingiausi kompozitoriaus sumanymai.
Genijaus kūryba kupina gamtos. Žinoma, jis nieko
neiliustruoja, nemėgdžioja gamtos garsų, čiulbėjimų ir
čiurlenimų. Jis tiesiog išreiškia gamtos būtį savo harmonijomis, tembrais ir t. t. . Savo būtį gamtoje. Tiesa, kelias
sonatas gerbėjai vis dėlto įvardijo gamtos reiškiniais:
„Audra“, „Aurora“, „Mėnesienos“...
Manau, užteks vieno pavyzdžio. Šeštojoje, Pastoralinėje, simfonijoje jam prireikė audros scenos. Ką jis padarė? Jis įspraudė tą „Audrą“ tarp scherzo ir finalo, tuo padidindamas simfonijos dalių skaičių iki penkių. Kadangi
audra Europos gamtoje nenukrenta staiga iš dangaus ir
neišnyksta akimoju, jis paskutines tris dalis liepia groti
be pertraukos (audra iš tolo atslenka valstiečiams besilinksminant ir tildama, dundėdama nutolsta). Bet kaip
instrumentuota audros scena! Pirmą kartą soluoja timpanai ansamblyje su... mažąja fleita! Nieko panašaus muzikos istorijoje negirdėta. Iš šios dalies išreikšti audras, žaibus ir perkūnijas mokysis Gioachino Rossini, Giuseppe
Verdi, Piotras Čaikovskis, Richardas Wagneris... Ir jokio
iliustratyvumo! Tik absoliučiai genialu.

8

„Įsivaizduokime, kokią garbę turėjo būti pasiekęs menininkas,
kuris per penkerius metus pasauliui davė dešimt pirmųjų sonatų fortepijonui (tarp jų „Patetinę“), penkias pirmąsias sonatas fortepijonui ir smuikui, aštuonis pirmuosius trio, šešis
pirmuosius kvartetus (vienu mostu, vienu glėbiu nusviestus
prie kunigaikščio Lobkovico kojų), du pirmuosius koncertus
fortepijonui su orkestru, septetą, serenadą!.. Ir aš čia suminėjau tik pačius geriausius, kurių žėrėjimas neišblanko nė
praėjus šimtmečiui. <...> Dar nesukakęs trisdešimties metų,
jis jau buvo pripažintas didžiausiu fortepijoninės muzikos
kompozitorium; o šiaip su juo buvo lyginamas tik Mocartas ir
Haidnas. Pirmaisiais šimtmečio metais jo kūriniai jau atliekami visoje Vokietijoje, Šveicarijoje, Škotijoje, Paryžiuje (1803).
Trisdešimties metų amžiaus jis jau buvo nugalėjęs ateitį.“9
Kiek iš tikrųjų L. van Beethovenas buvo pripažintas savo gyvenamuoju laiku – mylimas publikos, suprantamas ir vertinamas
muzikų bendruomenėje?
Savo misijos išskirtinumo suvokimas vedė į tai, jog
L. van Beethovenui jo plebėjiškas prigimtinis išdidumas
virsdavo savotišku „dvasiniu aristokratiškumu“, palaikomu nepriklausomybės ir viršenybės pojūčio. Todėl
dėsninga, kad ne sekimas šios dienos meno taisyklėmis
ir kanonais, o suvokimas, kad yra nepriklausomai laisvas nuo jų, buvo natūrali kompozitoriaus, o plačiau –
žmogaus prigimties būsena. Nes, kitaip nei jo pirmtakai,
kitaip nei W. A. Mozartas, kurio menas buvo skirtas ne
amžinybei, o dabarčiai, šiai dienai, L. van Beethovenas
kūrė amžinybei, giliai įsitikinęs tuo, jog ateitis pasakys
savo žodį ir tada jo menas ir tiesa liudys jo naudai. Neatsitiktinai eilės iš J. W. Goethe’s įžangos Vakarų–Rytų divanui – „antroji, trečioji karta dvigubai, trigubai atsilygins
man už tuos įžeidinėjimus, kuriuos man mėtė amžininkai“ – taip sukrėtė kompozitorių, kad jis persirašė jas į
savo sąsiuvinį. L. van Beethovenas ir kreipiasi į „antrą,
trečią kartą“, kreipiasi į ateitį, neretai praeidamas pro
savo amžininkus, tiesiog aplenkdamas juos. „Jis patiks
jiems vėliau“, – sako L. van Beethovenas apie vieną iš
vėlyvųjų savo kvartetų, kai jo premjera sulaukė priešiškos reakcijos. Ir dar pridūrė, jog „rašo tai, ką mano esant
reikalinga, nesirūpindamas dėl amžininkų įvertinimo“.
S. von Breuningo liudijimu, L. van Beethovenas tikėjo, kad tolimoje ateityje visi jo kūriniai prisikels! Tokiu
būdu „tolimos ateities“, „amžinybės“ kategorijos buvo
nepaprastai reikšmingos ir aktualios jo meninės vertės
modelio formavimui.
Ir tai nė kiek ne mažiau nei tragiška liga, nei neslepiama panieka jį supančiai aplinkai, nei asmeninė vienatvė
kurstė L. van Beethoveno ir jo amžininkų svetimėjimą.
Amžininkai taip ir suvokė L. van Beethoveno kūrybą, taip ir vertino ją, – tai esą akiplėšiškumo ir iššūkio
tradicijoms išraiška, maištininko nihilizmas. Štai, pavyzdžiui, kuo kompozitorių kaltina Leipcigo Visuotinis
muzikos laikraštis: „teisingo, gero metodo nebuvimas“,
„pasišiaušimas“, „laukinių moduliacijų vaikymasis“,
„pasibjaurėjimas visuotinai priimtinomis jungtimis“,
„sunkumų prigriozdinimas“ ir „kažkoks vien tik mokslingumas“, – aš tyčia gremėzdiškai išverčiau, nes tokie
kaltinimai ir tėra bukų luitų griuvėsiai.
Tačiau tai – vyresnių amžininkų balsai. Jie pastūmėjo R. Rolland’ą parašyti, kad kompozitoriaus nesuprato
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netgi draugai. Geriausiems iš jų jis sukeldavo didelę pagarbą, kurioje buvo justi kažkoks šventumas.

I N D I V I D UA L I O SI O S SI M F O N I J O S –
„ I Š TA M S O S Į Š V I E S Ą“
Devynios simfonijos ir ta nebaigta – Dešimtoji. Kokia jų bendroji žinia, ką jos transliuoja šiandienos žmogui, ką byloja apie
L. van Beethoveną?
Nors W. A. Mozartas už J. Haydną buvo jaunesnis 24 metais, L. van Beethovenas už W. A. Mozartą – 14 metų, vis
vien jie susidūrė viename laike. Bet štai, – J. Haydnas paliko per šimtą simfonijų, W. A. Mozartas – netoli penkiasdešimties, o L. van Beethovenas – tik... devynias. Kodėl?
Juk tikrai ne todėl, kad buvo mažiau gabus. Ir ne todėl,
kad jam rašymo procesas buvo nepalyginti sunkesnis
negu aniems. Atsakymas paprastas: kiekviena L. van
Beethoveno simfonija yra absoliučiai individuali. Vyresnieji amžininkai, galima sakyti, kūrė pagal klasicizmo
taisykles, o kiekviena L. van Beethoveno simfonija buvo
kuriama pagal vis kitokias taisykles. Todėl pirmą kartą simfonijos istorijoje, kuriai, beje, vos pusšimtis metų,
L. van Beethovenas Antrojoje tradicinį menuetą keičia
scherzo, Trečiojoje skamba gedulingas maršas, Šeštoji yra
penkių, o ne keturių dalių ir dar programinė, Devintojoje atsiranda vokalas ir t. t. Taip yra todėl, kad esminis
L. van Beethoveno muzikos bruožas yra novatoriškumas visame kame. Jo Trečioji, Šeštoji, Devintoji – tai
trys Europos simfoninės minties etapai! Visi jie sutelpa į
vos dvidešimt metų! Palyginimui, J. Haydno simfonijos
evoliucija truko pusšimtį metų. Garbė J. Haydnui! Šlovė
L. van Beethovenui!
Esminiai L. van Beethoveno simfonizmo bruožai yra
dialektinis negirdėtos energijos ir jėgos visų muzikos formų bei išraiškos priemonių vystymas, nepaprastai ryškūs meniniai vaizdai, kokybės mastai, bet kokios formos
sonatiškumas, psichologinė gelmė.
Milijonai žmonių žino Penktosios „likimo“ motyvą
ir Devintosios „džiaugsmo“ temą. Abi jos simbolizuoja
(ir perteikia) esminį idėjinį L. van Beethoveno muzikos
kontrastą: nepalenkiamą priešiškumą ir visuotinį džiūgavimą. Kitaip tarus, pagrindinį jo imperatyvą: „iš tamsos į šviesą“. Tarp tų dviejų ašigalių – bethoveniškų aistrų okeanas. Riaumoja arba medituoja. Tarkim, audringa
Atlanto vandenyno gelmių rūstybė ir taiki pakrančių
žydrynė. Žinoma, visi ir visokie vaizdiniai, – menki ir
juokingi. Žodžiai – taip pat.
Tačiau įsidėmėtini paties L. van Beethoveno žodžiai Šeštosios tituliniame lape: „Pastoralinė simfonija,
arba Prisiminimai apie kaimo gyvenimą. Labiau nuotaikos išraiška negu garsinė tapyba“. Tai atskleidžia esminę
L. van Beethoveno muzikos ypatybę: ji niekada neiliustruoja. Ji yra aukščiausios kokybės stiliaus kūrinys ir tokio stiliaus kūrėja. Kokio stiliaus? Dramatinio klasicizmo
pirmoje kūrybos pusėje (iki 1810 ar 1816 m.) ir tikriausio
romantizmo antrojoje.
L. van Beethoveno kūryba, aišku, nėra programinė,
t. y. neturi muzikos „turinį“ aiškinančios rašytinės programos. Tačiau ta muzika yra tokia išraiškinga, tokia
įtaigi, judinanti ne tik emocijas, bet ir mintis, kad mūsų
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vaizduotė pati suteikia jai „programą“. L. van Beethovenas pats pavadino dvi simfonijas: Herojinė ir Pastoralinė.
Tačiau mes patys „nelegaliai“ Penktąją „pakrikštijom“
Likimo, Septintąją R. Wagneris pavadino Šokio apoteoze, ir
ji tikrai grindžiama šokių formų principu, linksta romantizmo amžiaus meno link. Aštuntoji gali būti vadinama
„Skerciškąja“, nes joje dominuoja humoras, džiūgavimas, net lengva pašaipa, o vienintelis simfonijos lyrinis
epizodas yra... vidurinėje menueto dalyje.
Na, ir pagaliau Devintoji. Nors ji pavadinama
„Džiaugsmo“, tai aiškiai per siauras požiūris. Gal labiau teisūs tie, kurie ją laiko L. van Beethoveno idėjiniu
testamentu ir gretina (ne lygina!) su Homero poemomis,
Dante’s Dieviškąja komedija, Michelangelo Siksto koplyčios skliautais, Bacho Didžiosiomis Mišiomis, Goethe’s
Faustu... JI yra tokia unikali, kad nestebina net visiškai
kontroversiški jos vertinimai. Pavyzdžiui, man linksma
dėl to, kad Ludwigo van Beethoveno visiškai nesuprato
tokie gigantai kaip Johannas Wolfgangas Goethe ar Levas Tolstojus. Pastarasis tvirtino, jog Devintoji yra netikęs kūrinys, neturintis nieko bendra su menu...
Šiaip jau, giliausiu mano įsitikinimu (esant laiko ir
vietos tai pagrįsčiau), iš Ludwigo van Beethoveno Devintosios simfonijos Andante dalies išaugo visas poetiškasis romantizmo simfonizmas – nuo F. P. Schuberto iki
A. Brucknerio ir G. Mahlerio. Arba ta neįtikėtina Septintosios simfonijos antros dalies eisena... Ar ji nėra tiesioginis
pranašas J. Brahmso Trečiosios simfonijos trečios dalies?
Iš L. van Beethoveno kūrybos sudygo neapsakomai
įvairios lapijos Romantizmo muzikos medis. Tai L. van
Beethoveno muzika, begalinė savo įvairove, buvo neišsenkantis pavyzdys romantikams, nesvarbu, ar jie kūrė
simfonijas, ar dainas. Jis buvo jų Dievas. Kaip ir Williamas Shakespeare’as.
Mūsų laikai – perdėm utilitarūs ir vartotojiški... Tad
jie ir L. van Beethoveną vertina ir „naudoja“ kitaip. Per
Antrąjį pasaulinį karą Penktosios simfonijos pirmieji
taktai („likimo“ motyvas) buvo naudojami kaip BBC laidų signalai nacių okupuotai Europai. Praėjus pusantro
šimtmečio nuo kompozitoriaus mirties, jo sukurta Devintosios Odės džiaugsmui muzika buvo pasirinkta kaip
oficialus Europos Sąjungos himnas. Žodžiai, itin tinkami
visuotinei žmonių vienybei išaukštinti, sujungė ikinacionalistinę ir postnacionalistinę epochas. Manyta, kad ši
melodija išreiškia karštas žemyno, išnyrančio iš dviejų
pasaulinių karų kakofoniško triukšmo, viltis.
Pagaliau, L. van Beethoveno Devintoji simfonija –
pirmoji muzikos kompozicija, įtraukta į UNESCO Pasaulio kultūros paveldo sąrašą.
Amen.

G E N I J A U S S U K U R T I K VA R T E TA I
Gerbiamas Viktorai, pasidalinkite savo mintimis apie šešiolika
Ludwigo van Beethovemo styginių kvartetų.
Šešiolika ir Didžioji fuga, natų leidiniuose žymima
Nr. 17... Man tai absoliučiai geriausia pasaulinės kvartetinės muzikos dalis. Nuo pirmojo iki paskutiniojo kvarteto nusidriekia tokia dvasinio pasaulio, estetinės ir emocinės, techninės ir dramaturginės įvairovės vaivorykštė,
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kad gniaužia kvapą. Kvartetus L. van Beethovenas rašė
visuose kūrybinio kelio tarpsniuose. Kvartetai buvo ir
paskutinieji jo kūriniai...
Tačiau neabejotinai reikia skirti bent tris jų kūrybos
etapus.
Pirmieji (ankstyvieji) parašyti iki 1800 m. Tai šeši
kvartetai op. 18. Juose dar justi J. Haydno ir W. A. Mozar
to įtaka, tačiau kiekviename girdėti bethoveniški blyksniai: energija, intensyvus vystymas, gilesnė mintis, ypač
lėtose dalyse. Ir visiškai netikėtai XVIII a. estetikai Šeštojo finalas pavadintas La Malinconia. Tokia yra finalo įžanga, Adagio, išreiškianti subtiliausius dvasios išgyvenimus
ir gal būsimų nelaimių nuojautą. Klausydamas jos, visada prisimenu garsiąją A. Dürerio graviūrą Melancolia...
Tačiau L. van Beethovenui dar nėra trisdešimties, jis dar
nesuvokia, jog kursta, tad ir melancholija trunka neilgai,
ją nutraukia nevaržomai linksmas šokis.
Praėjo net penkeri metai, ir L. van Beethovenas
1806–1810 m. vienu ypu parašo tris kvartetus op. 59.
Nėra jo kūryboje, nei sonatose, nei simfonijose, tokio
šuolio vieno žanro rėmuose. Jie buvo kuriami paraleliai,
nenurodant datų, dvejus metus. Šie kvartetai vadinami
Razumovskio (skirti užsakovui, rusų pasiuntiniui), Rusiškieji (mat dviejų finaluose panaudotos rusiškos melodijos). Tačiau jie savo muzikinių minčių didybe, apimtimi,
vystymo intensyvumu visų pirma yra „simfoniški“ kvartetai. Pasak R. Rolland’o, „orkestras čia juntamas nuolatos. Stygos perteikia obojų, valtornas, vargonus, arfą“.
O kvartetų temos užrašytos karštligiškai, netvarkingai,
su daugybe taisymų. Tik viena tema išsiliejo visiškai
užbaigta. Tai Septintojo kvarteto Adagio. L. van Beethovenas čia prirašė pastabą: „Verkianti ieva arba akacija
ant mano brolio kapo“. Kompozitorius eskizams dabar
naudoja mažus sąsiuvinėlius, kuriuos nešiojasi po pažastimi ar kišenėje. Jie glamžosi, plyšta. Jis juos rašo vaikščiodamas, svečiuose. Mintis dirba be paliovos. Atrodytų,
genijus turėtų kurti vis lengviau, o L. van Beethovenas
tai daro vis sunkiau.
Šiuos kvartetus tikrai sukūrė genijus, kurio nebetenkina tradicinė forma, varžanti jo vaizduotės skrydį.
Kol kas kompozitorius jos nelaužo, o tik tobulina, plečia. Svarbiausieji to požymiai – negirdėtas muzikos dramatizmas, labai aktyvus plėtojimas nebūta virtuozine
technika, polifonizuota faktūra. Devintojo finalą, atrodo, griežia ne kvartetas, o groja orkestras! Neatsitiktinai
šis finalas netrukus buvo vieno kompozitoriaus gerbėjo
dirigento orkestruotas, o muzikantai kvartetą yra pavadinę „Herojiniu“. Pats L. van Beethovenas ant nutrinto
lapelio su finalo fugos temos eskizu, metė energingą iššūkį: „Tegu tavo kurtumas daugiau nebus paslaptis net
ir menui!“
1810-aisiais dar buvo sukurti Vienuoliktasis ir Dvyliktasis kvartetai. Juose jau ima dominuoti mąsli lyrika. Paskui buvo net trylikos metų pauzė ir 1823–1826
metais sukurti vėlyvieji. Tarsi iš kito pasaulio. Jie tikrai
jau turi maža ką bendro su klasicizmo estetika ir forma.
L. van Beethovenas čia pakyla į dausas. Visiška jausmų,
minties išraiškos laisvė, visiška formos, visų muzikos
išraiškos priemonių laisvė. Tai – romantizmo muzika,
ne tik pranašaujanti R. Wagnerio „begalinės melodijos“
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principą, bet tiesianti kelius ir XX amžiui... Ko stebėtis, kad paskutiniais gyvenimo metais net draugai už
kompozitoriaus nugaros, žvelgdami į jį, sukiojo pirštu
prie smilkinio...
Vėlyvuose kvartetuose kompozitorius kaitalioja
dalių skaičių, tvarką, jei reikia, jos skamba be pertraukos, naudoja visą esamą ir būsimą (!) išraiškos priemonių arsenalą. Taip yra dėl to, kad L. van Beethovenui
pirmiausia rūpi jo asmeninė lemties problema, vien jo
vidaus pasaulio kolizijos, jo mąstymo ir jausenos būtis. Todėl čia tokios „anapusinio“ dvelksmo kupinos
lėtosios dalys, tiek daug gražiausių L. van Beethoveno
melodijų, subtiliausių judesių, choralų ir fugų, šokių
ir maršų... Taikliai apie visa tai yra pasakęs tas pats
R. Rolland’as (apie Penkioliktąjį – jo finalą): „Trūksta
tik žodžių, kad suskambėtų lyrinės dramos ar operos
scena“.
Tačiau L. van Beethoveno muzikos esmė ir yra tai,
kad čia „lyrinės dramos ar operos“ vyksta be jokių žodžių. Ir jų nereikia. Net ir poetiškiausių. Net ir filosofiškiausių. Todėl aš nebeturiu ką pridurti.

S O N AT O S – I E Š K O J I M Ų I R
AT R A D I M Ų S F E R A
Trisdešimt dvi fortepijoninės sonatos – įvairios, labai skirtingos, kiekviena – unikaliai savita. Kuri ar kurios labiausiai kalbina Jus, kviečia dalintis patyrimais ir pasakoti?
L. van Beethovenui fortepijono sonata buvo natūraliausia forma reikšti jaudinusias mintis, jausmus, svarbiausius meninius siekius.
Daugelio kompozitorių kūryboje išsiskiria kuris
nors vienas žanras, atspindintis drąsiausius ieškojimus.
Jis tarsi paruošia esmines jo kūrybinio stiliaus savybes.
J. S. Bachui tai buvo vargonų choralinės preliudijos,
C. Monteverdi – madrigalai, F. P. Schubertui – dainos,
F. Chopinui – mazurkos, M. K. Čiurlioniui – preliudai...
Ludwigui van Beethovenui tokia kūrybinių ieškojimų ir
atradimų sfera buvo sonatos.
L. van Beethoveno sonata ir simfonija – formaliai
labai giminingos. Simfonija – sonata orkestrui. Sonata – simfonija fortepijonui. Abi viena kitą visados veikė.
L. van Beethoveno kūryboje – itin natūraliai.
Sonatos išties labai skirtingos ir aprėpti vienu žvilgsniu jų gal neįmanoma. Iš pirmųjų dešimties žymiausia
aštuntoji Patetinė su įspūdinga tragiško patoso įžanga,
savo chromatizmais aiškiai menančia Ph. E. Bacho įtaką.
Bet kokia gili lyrika antroje dalyje kviečia pasilenkti virš
dvasios bedugnės!
1800–1801 m. sukurtose penkiose sonatose (Nr. 11–
15) stebime naujo, romantinio stiliaus apraiškas, – vis
dėlto prasideda XIX amžius! Nuo klasicistinio sonatos
žanro specifikos labiausiai nutolo dvi sonatos, L. van
Beethoveno įvardintos Sonata quasi fantasia. Antrąją iš jų
karštas kompozitoriaus gerbėjas poetas Ludwigas Rellstabas klaidingai, bet tikrai romantizmo dvasia pavadino
Mėnesienos...
Dar vėlesnėse šešiose sonatose (16–23), anot paties
L. van Beethoveno, jis atrado „naująjį kelią“, o tai ir
reiškia sonatos, simfonijos bei kvarteto sąsajas ir naują
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dramatizmą. Tai puikiausiai įrodo dvi ypatingos sonatos – Nr. 17, vadinama Audra, ir Nr. 23, Appassionata. Po
pastarosios sonatos prasidėjo ilgas jų kūrimo sąstingio
laikotarpis. Paskutinės penkios sukurtos 1816–1822 metais. Jose vėl esmingai praplečiamos sonatos formos ir
paties instrumento išraiškos galimybės. Kompozitorius
laisvai traktuoja patį ciklą, o reikšmingiausia naujovė, –
daug polifoninių priemonių. Ypač meistriškai naudoja
fugą, – tobuliausią kontrapunkto žanrą ir formą. Šios
sonatos, kaip ir vėlyvieji kvartetai, kitokios nei visos
ankstesnės, stūkso tarsi nuošaly. Filosofinių apmąstymų, meditacijos, psichologinio įsijautimo išraiška ir didinga forma, laisvai traktuojamas sonatinis ciklas, kaip
reta turtinga tembrinė skambėjimo paletė, aukščiausio
lygio pianistinė technika, – visa tai darė paskutiniąsias
L. van Beethoveno sonatas labai savitomis ir sunkiai
suprastomis. Betgi jos nepanašios ir į jokias kitas, net
romantikų. Jos mažiau populiarios bei prieinamos ir
šiandien. O kiek jose grožybių, kiek epizodų sukrečiančių tragizmu arba meditacine lyrika, ironija arba pykčio
protrūkiais!
Vienas nuostabiausių, iškiliausių L. van Beethoveno kūrinių yra paskutinioji 32 sonata. Tai milžiniškų
kontrastų darnumo stebuklas. Koks neramus, valingas
pirmos dalies skrydis su neįtikėtinos oratoriškos įžangos jėga. Kokia nežemiškai krištolinė ir paprasta antra
dalis – tema su variacijomis, – kukliai pavadinta Arijetė,
perauganti kone į... salonišką valsavimą, kurį netrukus
ima drastiškai draskyti finalas... bugivugio ritmu! Tai
kažkas neapsakoma ir sunkai suvokiama. Tai – Ludwigas van Beethovenas, ir niekas daugiau.
„Tasai toks garsus kūrinys yra gana menkai pažįstamas. Gausios pianistinės priemonės, apsupusios jį žėrinčiu virtuoziškumo tinklu, dažnai kliudė pajusti jo nuoširdumą.“10 Taip
R. Rolland’as kalba apie „Aurorą“, op. 53. Kaip Jūs išgyvenate
šią sonatą, ką ji byloja apie L. van Beethoveną?
Genijus tuo pat metu gali kurti absoliučiai priešingus dalykus, – pavyzdžiui, tragišką Penktąją ir pastoralinę Šeštąją simfonijas. Lygiai taip L. van Beethovenas 1804 m.
po publikos taip ir nesuprastos Herojinės simfonijos paleidžia į pasaulį dvi priešybes: sonatas – Aurorą, op. 53 ir
Appassionatą, op. 57. Tezė ir antitezė. Aurora, kaip ir Trečioji simfonija, spinduliuoja energija. Tačiau joje vyrauja
ne tiek kovos dramatizmas, kiek pergalės švytėjimas.
Didinga jos architektonika skamba gyvenimo teigimo
tonais. Ji visa – šviesa ir giedra. Todėl užtenka ir dviejų,
o ne tradicinių trijų dalių. Tik prieš antrąją įterpta trumputė lėta, gilaus susimąstymo akimirkos įžanga.
Iš daugybės sonatos muzikos „turinio“ aiškinimų
populiariausias toks: I dalis – triukšminga, lekianti diena; įžanga – tyli naktis; II dalis – naujo gaivaus ryto
aušra. Kokia banalybė! Bet tebūnie. Juk aušra lotyniškai
tikrai Aurora.
Tik sukūrimo istorija ne tokia paprasta, kaip aiškinimai. Iš pradžių sonata buvo trijų dalių. Bet vėliau dėl
ilgumo, L. van Beethovenas pakeitė lėtą dainingą II dalį
trumpa įžanga į finalą. O II dalis liko kaip atskira pjesė
be opuso, kompozitoriaus pavadinta Andante favori (Mylimas andante)...

A N T O I N E B O U R D E L L E . Beethovenas, ranka parėmęs skruostą, 1887

LEONOR A-FIDELIJUS
„Vėl statoma sužalota „Leonora“ arba, geriau, „Fidelio“. Bethovenui nepasisekė išsikovoti, kad paliktų jo pavadinimą „Leo
nora“ dėl galimos painiavos su Paero „Leonora“; teko pakęsti
pavadinimą „Fidelio“, nors šis jam visai nepatiko. <...> Bethovenas mirė, nepamatęs atkurto savo pirmojo varianto, visos
savo „Leonoros“ ištisai, be kompromisų...“11 1805 m. lapkričio
20, 21, 22 d. Vienoje įvyko L. van Beethoveno operos „Fidelijus“ premjeros; būtent šį kūrinį, kurį, kaip rašoma R. Rolland’o, kompozitorius norėjo pavadinti „Leonora“, L. van
Beethovenas spaudė prie širdies mirdamas, tai – brangiausias
jo skausmo kūrinys. Muzikos Išmanytojau, tebūnie – „Leonora“, – su pagarba kūrėjui, – kokia ji Jums, vienintelė opera,
toks retas L. van Beethovenui vokalinis kūrinys?
Taip, L. van Beethovenui teko pervardinti savo veikalą,
nes 1804 metais Drezdene buvo pastatyta italo Ferdinando Paero opera Leonora. Beje, jos siužetas patarnavo
L. van Beethoveno Fidelijui.
Opera vėl buvo pakartota 1806 m. pavasarį jau tokiu
pavadinimu. Vėl didžiausia nesėkmė! „Žinovų“ ir kriti-
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vėlyvųjų dramų herojai, Fidelijaus veikėjai išsiskiria dvasingumu bei heroizmu. Asmeniniai jų siekiai, motyvai ir
veiksmai susilieja su bendrapilietiniais. Paskui šileriškus
idealus, kurie jam buvo artimi nuo jaunumės, kompozitorius išreikš Devintojoje simfonijoje.
Savita bethoveniškoji deklamacija operoje labai primena intonacinę Herojinės ir Devintosios simfonijų sanklodą. O kai po požemio tamsos įsiveržia akinanti saulės
šviesa ir džiūgavimas pakeičia tragišką įtampą, tiesiog
akyse iškyla iškilmingieji Trečiosios, Penktosios ir Devintosios simfonijų finalai. Paskutinioji scena – kantata tiesiogiai pranašauja Devintosios simfonijos finalinį chorą.
Gyvenimo pabaigoje L. van Beethovenas pats sakė,
jog operų daugiau nerašė todėl, kad nerado tinkamų lib
retų, nors labai norėjo tai daryti. „Aš dar norėjau rašyti
operas, bet neradau tinkamo teksto. Man būtinas toks
tekstas, kuris įkvėptų mane; reikia kažko tokio, kas jaudintų, pakylėtų moraliai... Aš gaudavau daug libretų, bet
nė vienas netenkino manęs.“
Tačiau taip trokšdamas kurti teatrui, jis ėmėsi muzikos dramos spektakliams. Ir paliko mums vienuolika
viena už kitą nuostabesnių uvertiūrų toms dramoms ir
savo vienintelei operai. Tos uvertiūros taps pavyzdžiu
romantikams kurti naują žanrą – simfoninę uvertiūrą, iš
kurios savo ruožtu išaugs dar vienas esminis žanras –
simfoninė poema. Iš tiesų – kur pažvelgsi, visur L. van
Beethoveno „ausys“ kyšo!..

Ludwigo van Beethoveno kapas Vienoje

kos balsas pareiškė: „Visi nešališki žiūrovai yra tos nuomonės, kad dar niekada nebuvo sukurtas toks palaidas,
toks nemalonus, toks sujauktas, toks atgrasus klausai
veikalas. Itin aštrios moduliacijos viena po kitos įsijungia
į bjaurią kakofoniją“. Tipiškas to meto „žinovų“ L. van
Beethoveno muzikos įvertinimas. Juk jie nesuprato ne tik
operos, bet jau ir ankstyvųjų kompozitoriaus kvartetų...
Tačiau opera pradėjo naują gyvenimą 1814-aisiais,
kai L. van Beethovenas buvo šlovės viršūnėje. Trečiajame dešimtmetyje ji Vienoje buvo populiari. O vėliau XIX
amžiuje retai atliekama.
Šiandien niekas nesiginčija, jog tai – vienas reikšmingiausių to šimtmečio muzikinės dramos reiškinių. Tradicinių operų kontekste ji buvo tokia pat novatoriška ir
amžininkams sunkiai suvokiama kaip Herojinė simfonija
instrumentinės muzikos srityje.
Bergždžia būtų Fidelijų susieti su kokia nors konkrečia operos meno kryptimi. Ludwigas van Beethovenas laisvai ir natūraliai jungė įvairių mokyklų ypatybes:
prakilnų Ch. W. von Glucko tragedijų ir G. F. Händelio
oratorijų stilių, įtikinamai sulydė vokiečių zingšpylio ir
prancūzų „gelbėjimo operos“ bruožus. Tačiau Fidelijaus
stilistiniai šaltiniai slypi ne tik operos mene. Kai kurie svarbiausieji turinio ir estetikos elementai susiję su
F. Schillerio klasikine drama. Kilnios kovos už teisingumą, prieš tironiją, tikėjimo pergale šileriškoji dvasia perskrodžia L. van Beethoveno kūrinį. Kaip ir F. Schillerio

L U D W I G A S VA N B E E T H O V E N A S
ŠIANDIEN
L. van Beethovenas – genialus muzikos interpretuotojas ir
improvizuotojas plačiausia ir giliausia prasme. Kiek muzikos
pasaulio atstovai, žvelgiant retrospektyviai ir į dabartį, geba
atlikti, kompozitoriaus sukurtą muziką?
1792-aisiais, kai L. van Beethovenas atvyko į Vieną, jis
nė neįtarė, kad šlovę pirmiausia pelnys kaip koncertuojantis pianistas virtuozas. Apie jo skambinimą galime
spręsti iš jo amžininkų atsiliepimų. Ludwigo van Beethoveno mokinys Ferdinandas Riesas rašė, jog L. van
Beethovenas „savo kūrinius skambindavo laisvai, bet
dažniausiai griežtai likdavo takto rėmuose; tik kartais –
ir tai retai – greitindavo judėjimą. Ypač gražų efektą jis
pasiekdavo derindamas didelį dinaminį augimą ir tempo lėtinimą. Labai retai imdavosi virtuozinių elementų
ir pagražinimų.“
Pirmasis L. van Beethoveno biografas Antonas
Schindleris jo skambinimą lygino su „oratoriaus kalba,
kuriai būdingas ne tuščias detalizavimas, o platus potėpis“. L. van Beethoveno skambinimui buvo svetimas bet
koks pretenzingumas. Toks pat paprastas ir santūrus jis
buvo prie instrumento klaviatūros, ir tik išraiškinga mimika išduodavo jausmų jėgą ir gelmę.
Mūsų laikų pianistams, interpretuojantiems L. van
Beethoveną, ko gero, sunkiausia išlaikyti aristoteliškąjį
saiką, ratio ir emotio proporciją. Suprantamas noras „romantizuoti“ L. van Beethoveną, nes aistros, kunkuliuojančios jo muzikoje, kreipia į tai.
Kiek ir kaip Lietuvoje skamba L. van Beethoveno muzika?
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Kažin kokia statistika byloja, jog pasaulio koncertų salėse
L. van Beethovenas skamba dažniausiai po W. A. Mozarto ir gal dar F. P. Schuberto... Bijau, t. y. džiaugiuosi,
kad jokie visuomenės sluoksniai (nuo žmogžudžių iki
politikų) nedrįsta burnoti ant dviejų kompozitorių –
J. S. Bacho (nes nesupranta jo) ir L. van Beethoveno (nes
jis glumina).
Man gaila, kad Lietuvoje genijaus muzika skamba
visiškai retai. Gal dėl to, kad dauguma mūsų atlikėjų per
silpni interpretuoti L. van Beethoveną.
Jūsų pajauta, bethoveniškasis ženklas, kaip kompozitoriaus savasis Aš, išrašytas ir įprasmintas muzikos kalba, kiek ir kaip
ataidi kitų muzikų partitūrose?
Žymus austrų poetas, garsios kalbos per Ludwigo van
Beethoveno laidotuves autorius, Franzas Grillparzeris,
kiek anksčiau, pripažindamas „didelę, ne visai deramai
įvertintą jo kūrybos reikšmę“, kartu tvirtino, kad L. van
Beethovenas daro „blogą įtaką artistiniam pasauliui“. Ir
štai kas ypatinga: vėliau 1834 m. F. Grillparzerio suformuluotuose keturiuose kaltinimo punktuose, skirtuose
kompozitoriaus kūrybiniam palikimui, atgyja pažįstami
priekaištai, kurie buvo girdėti vos ne nuo L. van Beethoveno kūrybos pradžios. Ir svarbiausieji tarp jų – iššūkis
tradicijoms, savivalė, savo Aš įtvirtinimo ir teigimo imperatyvumas. O juk tuo laiku jau įsibėgėjo romantizmo
epocha, kurios atstovams savojo Aš teigimas buvo vienas
svarbiausių kūrybos principų.
Vienas ankstyvųjų romantikų E. T. A. Hoffmannas,
kurio straipsniai apie Ludwigo van Beethoveno muziką
sulaukdavo paties kompozitoriaus dėmesio ir palankių
vertinimų, rašė, jog L. van Beethovenas „atskiria savąjį
Aš ir tvarkosi su muzikos garsų karalyste kaip teisėtas
valdovas“.
R. Wagneris apie L. van Beethoveno Keturioliktojo
kvarteto finalą: „...čia plyksi žaibai ir griaudėja perkūnija.
Ir virš viso to – gigantiškas menininkas, kuris absoliučiai
viską valdo ir tvarko...“ Tokią pat mintį apie Penktosios
simfonijos pirmą dalį išsakė ir didžiausias L. van Beethoveno kūrybos žinovas ir interpretuotojas G. Mahleris:
„...garsioji frazė „taip likimas beldžiasi į duris“ toli gražu
man neišsemia simfonijos idėjos ir prasmės. Greičiau jis
apie ją galėjo apsakyti: „Tai aš.“
W. A. Mozartas ir L. van Beethovenas – nepaprastai
dėkinga paralelė. R. Rolland’as labai griežtai teigia, kad
W. A. Mozarto „muzikos upė liejasi ir gula į savo vagą
be pastangų“, jo muzika suvokiama kaip palengvėjimas,
o L. van Beethovenui „kūryba – didžiausia proto ir valios įtampa. Menas jam – ne žaidimas. Tai Mozės lazda,
perskirianti uolas“.
Taigi – imperatyvumas. Maksimalus savęs teigimas
ir valingumas, kūrybinės minties jėga ir siekimas visą
pasaulį aprėpti savo „proto žvilgsniu“ bei užvaldyti savo
geležine logika, titaniška muzikinės įtampos galia, – štai
ką atvirai baimindamiesi ir nesuprasdami pabrėždavo
L. van Beethoveno amžininkai. Jiems atrodė, jog L. van
Beethovenas ne tik meta iššūkį tradicijoms, bet kelia
grėsmę ir paties meno egzistencijai. Tačiau būtent tam
lenkėsi E. T. A. Hoffmannas, F. Lisztas, H. Berliozas,
R. Schumannas, R. Wagneris.
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Būtent šia reikšme L. van Beethovenas visų pirma ir yra stulbinamai tolimas genialiesiems pirmtakams – G. P. da Palestrinai, C. Monteverdi, D. Scarlatti,
J. S. Bachui, F. J. Haydnui, W. A. Mozartui – jie visada
savo talentą suvokė kaip Aukščiausiojo dovaną. Todėl
F. J. Haydnas savo dieną pradėdavo malda, kurioje prašydavo Dievo neatimti iš jo tos dovanos – kurti muziką,
o pradėdamas naują kūrinį, visada rašė: In Nomine Domini – „Vardan Viešpaties Dievo“. J. S. Bachas savo partitūrų pradžioje užrašydavo: Jesu juva – „Jėzau, padėk“
ir užbaigdavo kūrinį šūksniu Soli Deo Gloria – „Vien Dievui šlovė“.
W. A. Mozartas „visiškai priklauso epochai, kai at
skira asmenybė dar negalvojo stoti į kovą nei su Dievu,
nei su dieviškuoju pradu“, – teigė muzikologas A. Einsteinas. O L. van Beethovenas – „visada kritiškas, o jo tikėjimas iškovotas grumtynėse“.
L. van Beethoveno „kritiškumas“ ryškus daugelyje sričių. O viena netikėčiausių ir tuo pat metu dėsningiausių buvo tas nepaprastai intensyvus parengiamasis
darbas, užfiksuotas natų popieriuje – garsieji kompozitoriaus juodraščių eskizai. Būtent jie yra ne kas kita, kaip
savo viešpatavimo garsų pasaulyje įteigimo forma, savų
garsų medžiagos kūrimas ir anksčiau nežinomų kelių
performavimo įtvirtinimas.
L. van Beethoveno kūryba tapo pirmąja kulminacija
vienoje svarbiausių muzikinės Europos kultūros istorinės raidos tendencijų – visiška muzikos kūrinio idėjos,
kūrimo, rezultato, atlikimo kontrolė.
Ką pasakytumėte Ludwigui van Beethovenui jubiliejaus proga
jį susitikęs?
Tikriausiai nieko neišdrįsčiau tarti. Esu tikras, jog protingiausia, tiksliau, vienintelis dalykas, kurio galėtum būti
vertas, atsidūręs Jo akivaizdoje, – patylėti. Ir tai būtų tokia laimė! Tai būtų tarsi išrišimas, nuodėmių atleidimas...
Išeitum tarsi palaimintas ir taip pakylėtas, atsinaujinęs,
kad ne gėda būtų net gyventi toliau.
Na, o baigiantis šiam mūsų susitikimui su L. van Beethovenu,
kurio liudininkai yra skaitytojai, ko palinkėtumėte muzikos
menui, jo kūrėjams ir recipientams?
Gal to, ko palinkėjo pats Ludwigas van Beethovenas:
„Muzika turi įžiebti ugnį žmonių širdyse.“
Nors tai gal pernelyg tiesmukai prometėjiška. Tiesa,
pats L. van Beethovenas tikrai buvo greičiau Prometėjas
nei Orfėjas. Dionisas nei Apolonas.
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Romenas Rolanas. Bethovenas. Didžiosios kūrybinės epochos. – Valstybinė grožinės literatūros leidykla, Vilnius, 1959.
Viktoras Gerulaitis. Pavėsinėje su Richardu Wagneriu. Neišgalvotos
muzikos istorijos. – Tyto alba, Vilnius, 2011.
R. Rolanas. Op. cit., p. 11.
Ten pat, p. 116.
V. Gerulaitis. Op. cit., p. 131.
R. Rolanas, Op. cit., p. 24.
Ten pat, p. 26.
Ten pat, p. 47.
Ten pat, p. 33, 34.
Ten pat, p. 137.
Ten pat, p. 182, 186.
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Greta Ambrazaitė

„Pikolinai, ar nori
su mumis pažaisti?“
Blogio (psicho)analizė Päro Lagerkvisto apysakoje „Nykštukas“

Š

vedų rašytojo, 1951-ųjų Nobelio premijos laureato Päro Lagerkvisto apysaką Nykštukas (Dvärgen, 1944) aptikau Adomo Mickevičiaus bibliotekos
Vaikų literatūros skyriuje. Galbūt tai minėti atrodytų
keista, bet knygai, regis, suteikia daugiau paradoksalumo. Prieš aptariant Nykštuko blogio problematiką taikant
psichoanalitinės kritikos prieigą, verta atkreipti dėmesį į
socialinį, politinį kontekstą, kuris P. Lagerkvisto kūrybos
temoms atrodo lemtingas. P. Lagerkvisto poezija, proza,
pjesės – XX amžiaus akistatoje: tarp smurtingo žiaurumo
ir vis dar šmėžuojančios humanizmo vilties. Tuo metu
ne vienas Vakarų filosofas mąstė apie laisvo pasirinkimo (ne)galimybę; dabar tai įprasčiausia sieti su prancūzų egzistencialistais. Egzistencializmui artimas ir P. Lagerkvistas, kone kiekviename kūrinyje užklausęs apie
žmogiškumo esmę, apmąstęs gėrio ir blogio dualizmą.
Jis – rašytojas „intertekstualistas“, daug perėmęs iš Vakarų kultūros klodų, senovės graikų mitų, krikščionybės.
Literatūrą nagrinėję psichoanalitikai, pradedant Sig
mundu Freudu, nevengdavo atsakymų ieškoti biografijoje, aptardami rašytoją formavusią aplinką. Verta paminėti, kad P. Lagerkvistas augo religingoje šeimoje ir
vaikystėje buvo verčiamas skaityti Bibliją. Gana anksti
atsižadėjęs krikščionybės, vėliau save vadino „religiniu
ateistu“. Tačiau krikščioniškas auklėjimas paliko pėdsakų: P. Lagerkvisto kūriniuose nemažai ir biblinių siužetų
parafrazių-aliuzijų, iš kurių žymiausia – Barabas (1950),
palydėtas Nobelio literatūros premija „už meninę jėgą,
minties drąsą ir savarankiškumą, kuriuos pasitelkia kūryboje, mėgindamas atsakyti į amžinuosius žmonijos
klausimus“1.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą P. Lagerkvistas pasmerkė fašizmą. Sovietmečiu, 1970-aisiais, leidykla Vaga išleido Nykštuką lietuviškai (iš švedų k. vertė Eugenija
Stravinskienė), knygos anotacijoje pabrėžiant, kad „literatūros kritikai ir skaitytojai įžvelgia šiame pasakojime
Hitlerį ir fašistinę teoriją, kupiną neapykantos žmonijai“.
Iš tiesų, Nykštukas dažnai apibūdinamas kaip antifašistinė satyra2, demaskuojanti despoto „valios triumfo“ rezultatą – sutriuškintą žmogiškumą. Tik klausimas, kuris
diktatorius ir kada – nėra vienintelis svarbus dalykas.
Kaip rašo P. Lagerkvistas: kad ir koks didis yra valdovas,
„niekas nėra didelis prieš savo nykštuką“, kuris seka iš
paskos „nuolatos kaip šešėlis“3. Šešėlis – Carlo Gustavo
Jungo psichoanalizės sąvoka, kuria jis apibrėžia „tamsiąją“ asmenybės pusę – gyvūniškąją, negatyviąją žmogaus

dalį su savybėmis, kurios paprastai slepiamos nuo savęs
ir kitų4. Šio straipsnio analizėje laikomasi C. G. Jungui
artimo požiūrio, kad meno kūrinys – beasmenis, ir rašytojo biografija negali jo paaiškinti. Todėl – nors neatmesdama asmeninės biografijos, istorinių aplinkybių,
susiformavusių nuostatų – suskliausiu tikrinius vardus.
Atsiribodama nuo konkretybių, Nykštuką aptarsiu kaip
tekstą, kuriame pasirodo psichokultūrinės bendrybės,
susitelksiu į analitinę psichologiją dominančius kodus,
topikos aspektą. O kaip nykštukas galėtų būti aiškinamas sekant S. Freudo ir neofroidistų teorijomis?
Pagal bardų tradiciją nykštukai-dainiai įprastai
linksmindavo valdovą prisidengę satyros kauke. Tačiau
jau apysakos pradžioje nykštukas rėžia, kad „dauguma
nykštukų yra juokdariai. Jie turi pokštauti ir krėsti fokusus, kad ponai ir svečiai juoktųsi. Aš niekad nenusižeminau iki tokių dalykų.“ (p. 5). Apysakoje kunigaikščiui talkinantis nykštukas – visiškai kitoks: jis visada
valdovo „dešinėje“ kaip demoniška jėga. Pavyzdžiui,
vykstant priešų susitaikymo iškilmėms, vienas po kito
miršta pokylio svečiai, nes nykštukas „gėrimą taisė savo
viduje“ (p. 128). Pagal S. Freudo asmenybės struktūrą –
Id, Ego ir Superego, šešėlinį nykštuką galima laikyti Id
„augintiniu“, įsilaužusiu į valdovo Ego ir patį laiką. Nesąmoningumas, besivadovaujantis malonumo principu,
P. Lagerkvisto istorijoje pasirodo kaip fantomas, kuris
veikia valdovui tarsi „nedalyvaujant“ – todėl nykštuko
personažas sukurtas kaip suvereni, nuo kunigaikščio atskirta figūra.
Superego vaidmenį pasakojime bene geriausiai atitiktų pati Renesanso kultūra. Kitaip tariant, kultūra turėtų
sublimuoti siautėjantį amoralų Id. Jacques’as Lacanas,
remdamasis S. Freudo sublimacijos teorija, sublimacijos
procesą apibrėžia kaip subjekto konstravimą – pirmiausia perkeičiant Eroso ir Tanato instinktų pozicijas fantazijos (išmonės, vaizduotės) ir kalbos struktūroje. Tačiau
tokio keitimo sąlyga – etiškai visuomenėje priimtinos
vertės5. Jo teigimu, šias funkcijas atlieka būtent menas,
mokslas, religija, o Edipo komplekso įveika žymi perėjimą nuo įsivaizduojamybės prie simbolizavimo6. Apysakoje veikėjai yra vėlyvojo – činkvečento pradžios – renesansiniai prototipai, įsprausti Eros ir Tanatos – dviejų
S. Freudo aprašytų varų – įtampoje: Bordžijų giminė, realizuotas Machiavelli Valdovas, summus artiflex Leonardo
da Vinci, tragiškai pasibaigusi šekspyriška meilės istorija. Kultūra – techniškai pažangi ir sykiu moraliai merdin-
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ti – tampa nepajėgi atsilaikyti prieš valdovo nykštuką.
Toks Superego nesutramdo blogio, o nykštukas tampa ir
triksteriu, išryškinančiu visuomenės ydas.
Jis yra mizantropiškas, gyventi įdomu tik vykstant
karui; taip pat – garbėtroška, hipokritiškas, nykštuko
susižavėjimas gali čia pat virsti neapykanta. Hipertrofuota savimeilė susijusi su psichoanalitikų vartojamu
narcizmo terminu. Narcizmas apima ir Erosą, ir Tanatą,
agresiją. Taigi P. Lagerkvistas vaizduoja ir šekspyriškąjį,
tragiškąjį, ir perversinį meilės variantus. Teiresijaus pranašystėje sakoma, kad narcizas gyvens tol, kol savęs nepažins, o Ovidijaus Metamorfozėse narcizas miršta tada,
kai suvokia žiūrįs į savo atspindį vandenyje. Šiuo požiūriu iškalbinga scena: kai Bernardas (da Vinci) nori nykštuką nutapyti, šis visomis išgalėmis tam priešinasi, nes
nori „pats vienas turėti savo veidą“ (p. 40); tuomet menininkas-mokslininkas iškelia idėją, artimą lakaniškam
požiūriui – teigia, kad nykštukas „nepriklauso tik sau
pačiam“ (p. 41). Nykštukas nutapomas prievarta, o kai
pamato savo portretą (jusliškai atpažįsta save žvilgsniu),
tai vertina kaip savęs praradimą7. Vis dėlto Superego „iš
meno ir mokslo“ – nevienalytis, pats sau prieštaraujantis:
kultūros laimėjimai pritaikomi plėtojant karinę artileriją,
tarnauja žudynėms. Taigi apysakoje suabejojama kultūros pergale. Veikiau tai laikina visuomenės pusiausvyra:
kai blogis neutralizuojamas, uždaromas (išstumiamas)
į tamsą, sugrąžinamas į nesąmoningumo sritį. Mirties
vara – Tanatas – susijusi su būtinybe kartoti, tad laiko
klausimas, kada prasiveržęs iš požemio nykštukas ir vėl
perims Ego:
Laukiu kitų laikų, ir jie tikriausiai ateis, negi aš čia
amžinai sėdėsiu. Be abejo, turėsiu progos tęsti savo
kroniką dienos šviesoje, kaip ir anksčiau, ir, žinoma,
vėl būsiu reikalingas. Jei gerai pažįstu savo poną, jis
negalės ilgai apsieiti be savo nykštuko. Galvoju šitaip
savo urve ir esu gerai nusiteikęs. Galvoju apie tą dieną,
kai ateis ir nuims grandines, nes jis vėl atsiųs manęs
pakviesti. (p. 212)

Įdomu, kad nykštukas savireflektuoja patirtį, bando
ją pateisinti – puolimą apskaičiuotai derina su gynyba,
laviruoja. Kitas neofroidistas, individualiosios psichologijos kūrėjas Alfredas Adleris čia pabrėžtų, kad gyvenimas, vien kaip triumfo (pripažinimo, pranašumo, galios)
laukimas, sąlygoja realybės jausmo praradimą, realybės
virsmą regimybe, ne buvimu, o atrodymu; tačiau įkalintas nykštukas viliasi, kad atėjus laikui bus reikalingas
savo ponui. Remiantis A. Adlerio galios teorija, bet koks
slopinimas ir pažeminimas, provokuodamas perdėtą
subjekto jautrumą ir taip „užvesdamas“ kompensacinės
galios mechanizmą, visada sieks atsilyginti8. Iš dalies tai
įrodo sadistinis nykštuko elgesys su pono žmona. Vis
dėlto stipriausiai Tanatas eksplikuotas žudymo, mirties,
karo, maro motyvais, be to – personažus „valdo“ nežaboti, kartais kone patologiniai impulsai. S. Freudo teorijoje mirties vara visada išlieka gaji, išryškėdama kaip
destrukcija, agresija, o Erosą – stimuliuojančią malonumo, gyvenimo varą – P. Lagerkvistas linkęs priartinti ir
iki perversijų. Galima matyti, jog nykštuko Tanatos priverstas tarnauti Erosui: malonumas pasiekiamas tik per
žiaurumą. Tai susiję su narcizmu.
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Kiek narcistiškas ir erdvėlaikis – XV a. Florencija. Renesansas pasaulio istorijoje žymi revoliucingą kultūrinio
ir meninio atgimimo laikotarpį: įsitvirtina antropocentrizmas, žmogus suvokia galįs ne tik tirti, bet ir valdyti
reiškinius, iki tol laikytus savaiminiais gamtos dėsningumais. Atgimusi epikūrizmo filosofija epochai padėjo
atgaivinti „pražuvusius“ malonumus, grožį, kūniškumą – kilo stimulas gyventi pilnakraujiškai, giliau patirti šiapusinį gyvenimą. Pavyzdžiui, XV a. italų filosofas
Lorenzo Valla Dialoge apie tikrąjį ir netikrąjį gėrį išaukština
epikūrizmą, kuris malonumą – Eros pradą – laiko viso
grožio, estetikos, meno pradu. Vis dėlto, pagal S. Freudą,
savo prigimtimi kultūra yra kovinga, ji, kaip ir psichika,
vystosi nuolatinių Eros ir Tanatos – statybos ir griūties –
permainų įtakoje. Nenuostabu, kad ir Renesansas turėjo
„tamsiąją“ pusę, kurią Renesanso etikoje plačiau aprašo
Aleksejus Losevas, – renesansinis titanizmas XV a. Italijoje
(Borgia, Machiavelli, da Vinci gyvenimo metais) siejosi
ne tik su didžiuoju menu ir jo mecenavimu, bet ypač –
su žiaurumu, melu, išdavystėmis, smurtu, aistrų siautėjimu, inkvizicijos medžioklėmis9. Garsiojoje tarp dviejų
pasaulinių karų vykusioje Sigmundo Freudo ir Alberto
Einsteino laiškų diskusijoje Kodėl karas?, S. Freudas implicitiškai išryškina ir Eroso, ir Tanato varas, glūdinčias ir
iškeliamas masėse: kai tauta kviečiama įsitraukti į karą,
destruktyvūs impulsai, pasak S. Freudo, „stimuliuojami
sužadinant idealistinius potraukius ir erotinius instinktus“, o karo baisumai, įamžinti istorijos puslapiuose,
neatbaido nuo paties karo, nes motyvuoja pasąmoninis
agresijos ir destrukcijos troškimas. S. Freudas kaip analogišką pavyzdį čia pasitelkia būtent inkviziciją: „Nors
ir atrodo, kad inkvizicijos motyvai buvo suformuluoti
sąmonės avanscenoje, iš tiesų jie sėmėsi gyvybinių jėgų
iš destruktyvių instinktų, glūdinčių pasąmonės gelmėse.“10 Būtent į „tamsiųjų“ varų kurstomą Renesansą alegoriškai remiasi P. Lagerkvistas.
Apysakoje ypač sutirštinti smurto dėl malonumo
geismai, ypač sadomazochizmas – pavyzdžiui, plakimasis jaučiant kaltę prieš Dievą, iš religinio fanatizmo. Taip
manifestuojasi Hipnas – Tanato „brolis dvynys“. Pakylėtame Renesanso erdvėlaikyje Eroso ir Tanato (Hipno)
susidūrimas artimas groteskui. Štai Michailas Bachtinas
rašo, jog XV a., vykdant kasinėjimus, buvo atrastas iki
tol nematytas ornamentas ir buvo pavadintas la grottesca
(nuo itališko ž. grotta; grota – urvas, ola, požemis)11. Požemį S. Freudas sieja su motinos įsčiomis, o C. G. Jungui
tai reiškė nusileidimą į kapą, iš kurio atgimstama, kolektyvinę pasąmonę arba paslaptingą, pragarišką žinojimo
pasaulį: kolektyvinėje pasąmonėje glūdintys simboliai,
pasak C. G. Jungo, būdingi visiems žmonėms: „Pasirinkau pavadinimą „kolektyvinė“, nes ši pasąmonė yra ne
individualios, o bendros prigimties, taigi, kitaip nei asmeninė psichika, apima tokius turinius ir elgsenas, kurie
cum grano salis visur ir visų individų tokie patys.“12
Bet kokiu atveju chtoniškasis (gr. chtonos – žemė) –
ypač požemio – pasaulis svarbus kalbant apie Eroso ir
Tanato valdomą „antrąjį dugną“ – amoralų Id, kuriame,
remiantis psichoanalize, ir slypi patologijų, beprotybės
grėsmė. Socialinių taisyklių ribojamoje tikrovėje vadovaujamasi protu-racionalumu, todėl nevaržomi, laisvai
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besiskleidžiantys – gamtiškojo pasaulio, arba natūros, –
reiškiniai, niekad galutinai nedingę, skleidžiasi nesąmoningai. Tai pirminis bet kokių poreikių tenkinimas,
taip pat agresija, seksualinės perversijos. Iracionalumas
tarsi nutolina nuo žmogiškumo, paverčia nežmogumi.
Apie tokį žmogų-nežmogų ir buitinėje kalboje sakoma
„sužvėrėjęs“, „kaip laukinis“. Psichoanalizėje manoma,
kad iš archetipo poveikio galima ištrūkti tik tada, kai jis
išreiškiamas simboliu – yra pavirtęs projekcija, kitaip
tariant, „asimiliuotas sąmonės, įkalintas ir nebepavojingas“13. Taigi apie nežmogų nykštuką galima kalbėti kaip
apie simbolį.
Simboliai, remiantis Erichu Frommu, skirstomi į
sutartinius, atsitiktinius ir universaliuosius: sutartiniai –
mums įprasčiausi (pavyzdžiui, žodžiai), atsitiktiniai simboliai dažnai pasirodo sapnuose, bet – kitaip nei universalieji – yra retai naudojami meno kūriniuose, pasakose,
mituose. Nors visi simboliai yra „kažkas, kas reiškia ką
nors kita“, vidinis simbolio ir to, kas simbolizuojama,
ryšys nėra atsitiktinis tik universaliojo simbolio atveju. Žmonijai stebint fizinių ir dvasinių išgyvenimų ryšį,
toks simbolis yra giliai nusėdęs sąmonėje ir „glūdi mūsų
kūno, jausmų ir proto ypatybėse, kurios yra bendros visiems žmonėms“, todėl „simbolių kalba, pavartota mituose ir sapnuose, yra sutinkama visose kultūrose“14,
nepriklausomai nuo „simbolių dialektų“ – galimų variacijų, nulemtų gamtinių vietos sąlygų. Nykštukai net
skirtinguose kontinentuose siejami su šlykštumu arba
blogiu. Pavyzdžiui, vėlyvojo klasikinio majų civilizacijos laikotarpio (VI–VII a.) piešiniuose Kukurūzų dievo
grožis perteikiamas per kontrastą su bjauriai atrodančiomis nykštukinėmis būtybėmis15. Europinėje – germanų, skandinavų – mitologijoje nykštukų įvaizdis gana
nusistovėjęs: jie amatininkai (kalviai), dažnai – kerštingi
ir kenkiantys žmonėms, godūs, turintys magiškų galių.
Taip pat jie bijo saulės šviesos, kurioje gali virsti akmeniu, tad dvergų pasaulis – požemio pasaulis16, iki kurio
nukakti žmogui – netgi valdovui – gali kainuoti gyvybę. Pavyzdžiui, taip nutinka Snorio Sturlusono XIII a.
traktate Edda apdainuotam karaliui Svegdirui: apgautas
nykštuko, patikėjęs, jog, prisiartinęs prie atbrailos, šis
pamatysiąs dievą Odiną, karalius visam laikui prasmego
akmenyje. Taip pat pasakojama, kad dvergų nukaldintas
kardas neša mirtį17 ir kt.
P. Lagerkvistas skandinavams kultūriškai gerai pažįstamą dvergą traktuoja kaip universalų simbolį – be
skrupulų tikrovėje veikiantį blogį, kuriam saulės šviesa nebaisi. Mitais, pasitelkiant simbolinius įvaizdžius,
siekta sukontroliuoti, sublimuoti tai, kas nesuprasta, ko
bandoma išvengti ar bijoma, t. y. ką reikia ištraukti iš
požemio ir apšviesti dienos šviesa idant tai būtų atpažįstama, integruota, nustotų veikti nevaldomai, spontaniškai. Įdomi ir žodžio „dvergas“ etimologija: tikėtina, kad
germanų prokalbėje dvergai dar reiškė gamtos dvasias,
turėjusias mirties konotacijų; žodis siejamas su sanskrito
ध्वरस् „dhvaras“ – demonas, lietuviškuoju „dvãsas“ –
dvasia18. Anapusinės galios chtoniškame pasaulyje dažnai įgyja nerealias, bauginančias formas: pavyzdžiui,
Antikinėje mitologijoje tokios būtybės – zoomorfiškos ar
dvilytės, keturrankės, šimtakojės19; visa tai – deformuoti,
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asimetriški pavidalai. Nykštukas, kaip antropoidinė būtybė, aptariamoje apysakoje – vienintelis deformuotas.
Be to, jis yra nežmogus, kurio kūnas ir galia – disproporciški, o priešpriešinami perteikia „mažo, bet galingo“
oksimoroną. Tik ar iš tiesų pagrįsta tai laikyti oksimoronu? A. Adlerio asmenybės teorijoje tai itin glaudžiai susiję dalykai: galios siekis visiems įgimtas nuo mažumės,
o beatodairiškas valdžios troškimas, dominavimo siekis
veda į prievartą prieš kitą: „tas, kurio nemėgstu, privalo
būti pašalintas“20. Nykštukas save vadina amžinu, vadinasi, neturinčiu vaikystės. Ir kartu šitaip, vadovaudamasis principu, jog „tikslas pateisina priemones“, jis realizuoja hipertrofuotą – amžiną, universalų – pripažinimo
ir galios valdyti siekį.
S. Freudas senesniais laikais gyvenusius žmones laikė laukiniais, ikikultūrinį būvį įvardydamas kaip „žmonijos vaikystę“ (dėl to vėliau buvo kritikuotas; tai paneigia Claude’o Lévi-Strausso Laukinis mąstymas). Įprasta,
kad klajojančios numirėlių dvasios, prietarai apie mirusiųjų sugrįžimą, tikėjimas vaiduokliais (ar šiuo atveju –
tai, ką atsineša dvergo, dhvaras ar dvasios turinys) apeliuoja į represuotą mirties baimę. Tačiau dalinis panašumas
į žmogų – kai ištrinama riba tarp fantazijos ir tikrovės –
taip pat baugina, kelia nejauką, taip pat kaip ir atskirų
kūno dalių vaizdavimas, būdingas moderniam, avangardiškam menui. S. Freudas – iliustruodamas nejauką
Ernsto Theodoro Hoffmanno Smėlio žmogaus veikėjo Natanaelio gyvenimo istorija, pasibaigusia savižudybe – tai
sieja su mirties vara ir kastracijos kompleksu: nejauka yra
tai, kas psichikai pažįstama iš anksčiau, tačiau tapo svetima dėl išstūmimo. Kitaip tariant, jauka virsta naujauka tada, kai iš paslėpties iškyla į atvertį, arba, remiantis
Nykštuku, iš požemio – į valdovo rūmų šviesą. Primityvūs, pirmykščiai infantiliosios patirties reiškiniai, kurie
anksčiau buvo jaukūs ir gerai pažįstami, vėl išprovokuoti – tampa baugiais21. Kartą nykštukas, pakviestas žaisti,
pavadinamas Pikolinu (ital. piccolo – „mažas, jaunas“).
Nors pasižymi žmogiškomis savybėmis, jis yra Kitas –
plėtojant žmogaus ir nežmogaus priešpriešą, apeliuoti į
blogį kaip Kito (kitokio) savybę paranku. Pagal J. Lacaną, ir nesąmoningumas yra suvokiamas kaip Kito kalba,
atsietas nuo sąmonėje fiksuotų turinių. Tradicinėse pasakose nejaukių įvykių yra daug, ir jie atrodo savaime
suprantami. Tačiau nejauka kyla tada, kai yra priartinta
prie realių įvykių.
Todėl neatsitiktinai apysakoje pasakojama pirmuoju
asmeniu. Tai nykštuko memuarai, artimi dienoraštinei
išpažinčiai, jo metraštis – kuris bus rašomas ir vėliau, vos
nykštukas gaus „progos tęsti savo kroniką“ (p. 212). Išoriniai įvykiai čia vertinami pagal pagrindinio personažo
projekcijas – jo psichikos objektyvą. Tokios „kronikos“
skaitytojas yra priverstas tapatintis – nuosekliai sekti
nykštuko agresijos šėlu – pavyzdžiui, mąstant žudymo
geismą, – ir, net vertindamas įvykius etinėmis kategorijomis, suprasti negalįs pakeisti fokusavimo būdo. Tik
autoreferuoti. Nors nykštukas – nepatikimas pasakotojas, kaip skaitytojas, tu esi įkalintas nykštuko galvoje,
lyg saulės šviesos nutviekstame akmenyje. Paklusdamas rašytojo taisyklėms, amoralumą gali spontaniškai
atpažinti ir savyje, kaip bendražmogišką asmenybės
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sandą: įvyksta konjunkcija, kai aš-žmogus sutampa su
aš-nežmogus. Tikslu kalbėti Rafało Wojaczeko žodžiais:
„mano velnias liudija apie mane“22. Panašią mintį išsako
P. Lagerkvistas: „Kiekvienas žmogus turi savo nykštuką.
Nykštukas – tai blogis, kuris lydi žmogų.“ Akivaizdu,
kad autoriui rūpi ir blogio (Šešėlio, Didvyrio) archetipai,
ir apskritai savasties problematika – „tamsioji“ asmenybės, visuomenės, kultūros pusė, kaip gelmėje tiksinti
bomba, kuri – išjungus apsaugos mechanizmus – gali
sprogti. Taip Šešėlis įgautų konkretų ne tik vidinę, bet ir
išorinę tikrovę paveikiantį kūną.
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Žiemos karas ir
vienuolyno likimas

2020 metų kovo 13 dieną sukako 80 metų, kai baigėsi Tarybų Sąjungos ir Suomijos Žiemos
karas. Šia proga apie Valaamo vienuolyno likimą 1939–1940 metais pasakoja peterburgietis
istorikas Aleksandras Klementjevas

P

raėjus daugiau nei dviem dešimtmečiams po 1917
metų valstybės perversmų Rusijoje Valaamo salos
vienuolynas dėl savitos geografinės padėties ir palankių politinių sąlygų Rusijos piliečiams gyventi Suomijoje buvo vienas iš nedaugelio išlikusių rusų bažnytinių
centrų. Panaši buvo tik britų administracijos patikimai
apsaugotų rusų įstaigų Šventojoje Žemėje ir rusų vienuolynų ant Šventojo Kalno situacija – patekti ten buvo
sunkoka, bet turtinė padėtis buvo pakenčiama.
Tragiški 1939 metų įvykiai ryškiai sumažino istorinę Rusų Stačiatikių Bažnyčios funkcionavimo erdvę
laisvame pasaulyje. Pakraščių gubernijos, tapusios naujomis limitrofinėmis valstybėmis – Estijos, Latvijos ir
Lietuvos respublikomis – buvo visiškai prarytos Tarybų
Sąjungos, buvusi Lenkijos karalystė vėl buvo padalyta –
šį kartą į Vokietijai pavaldžią generalgubernatorystę ir
sritis ir naujas Tarybų Sąjungos respublikų – Baltarusijos ir Ukrainos – sritis. Praradus valstybingumą, nustojo
veikusios ir vietinės Stačiatikių Bažnyčios: susikūrusios
vietoj buvusių Rusų Stačiatikių Bažnyčios eparchijų ir
pavaldžios Konstantinopolio patriarchui, Estijos ir Lat
vijos Stačiatikių Bažnyčios dabar vėl buvo įtrauktos į
Maskvos patriarchatą.
Negausioms stačiatikių parapijoms Lietuvos Respublikoje tarpukariu vadovavo Kauno metropolitas Eleuterijus (Bogojavlenskis, 1868–1940). Kai Vilnius atiteko
lenkams, metropolitas neilgai kalėjo katalikiškame vienuolyne prie Krokuvos ir buvo ištremtas iš Lenkijos, o
1923 m. vasario 6 d. buvo mielai priimtas Lietuvos vyriausybės ir, nepaisant tam tikrų turtinių ginčų, jo vadovaujama rusų stačiatikių organizacija sėkmingai egzistavo visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Naujas
1939 m. Lenkijos padalijimas grąžino Lietuvai istorinę
sostinę, o rusams stačiatikiams – Vilniaus vienuolynus,
tačiau netrukus įsiveržus Tarybų Sąjungai vėl prasidėjo
stačiatikių dvasininkijos persekiojimas.
Laisvame pasaulyje gyvenusiems buvusios Rusijos imperijos stačiatikiams tai buvo daugelio istorinių
šventovių praradimas – juk beveik ketvirtį amžiaus jos
buvo nepasiekiamos ateistinės valstybės kėslams. Tarp
jų atsidūrė ir gerai Rusijoje žinomi Dievo Motinos užmigimo (Успенская) Počajevo lavra Volynėje, Išganytojo
atsimainymo (Спасо-Преображенский) vienuolynas Valaamo saloje Suomijoje, ir ne itin garsūs Dievo Motinos
užmigimo vienuolynas Petseri mieste Estijoje, Konevskio
vienuolynas Suomijoje ir Šventosios Dvasios vienuolynas Vilniuje.

Šiaurės rytų išorinio vienuolyno pastatų karė kampas ir Išganytojo
atsimainymo soboras praėjus trims dienoms po Valaamo salos
išvadavimo iš bolševikų, 1941 m. rugsėjo 23 d.

Iš naujų valstybių, susikūrusių buvusios Rusijos imperijos pakraščiuose, Antrojo pasaulinio karo pradžioje
tik Didžioji Suomijos kunigaikštystė, 1918 m. tapusi Suomijos respublika, išsaugojo valstybės nepriklausomybę,
nors prarado 1939–1940 m. Žiemos kare daugiau nei
dešimtadalį savo teritorijos, o Suomijos Stačiatikių Bažnyčia išsaugojo savo savarankiškumą Konstantinopolio
patriarchato sudėtyje.
Vienuolynai, išlikę bolševikų okupuotų šalių teritorijose, virto svarbiausiais religinio pokarinės Tarybų
Sąjungos gyvenimo centrais. Šventosios Dvasios vienuolynas Vilniuje, Dievo Motinos užmigimo Počajevo lavra
Ukrainoje, Piuchticos vienuolynas Estijoje ir Dievo Motinos užmigimo vienuolynas iš Tarybų Estijos į Pskovo
sritį RTFSR „persikėlusiame“ Pečorų miestelyje, taip pat
nedidelės buveinės Rygoje ir Besarabijoje atkakliai priešinosi plintančiam valstybiniam ateistiniam užkratui.
Būtent iš šių anksčiau užsienio vienuolynų sunaikintas
tarybinėje Rusijoje vienuoliškas gyvenimas grįžo į rusų
žemę.
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Leitenantas P. Ollinsaari nuima tarybinę
žvaigždę nuo pagrindinio Išganytojo
atsimainymo soboro įėjimo, 1941 m.
rugsėjo 22 d.

Tarp šių naujų religinio atgimimo centrų nėra Valaamo vienuolyno. Jo brolija persikėlė į Suomijos respublikos gilumą, o istorinius vienuolyno pastatus ilgiems metams užėmė luošų Raudonosios armijos karių internatas.
Pačią Valaamo salą ilgai buvo mėginama paversti turistiniu objektu, tačiau tai sunkiai sekėsi, nes į sunkių ligonių
apgyvendintą, neįtikėtinai subjaurotą ir tiesiog byrantį
vienuolyną lankytojai nebuvo įleidžiami, jiems buvo rodomi tik du mažiausiai sugriuvę gyvenamieji pastatai.

VIENUOLIUS MYLINTI SUOMIJA
Kokia buvo Valaamo vienuolyno padėtis Suomijos respublikoje
prieš karą?
1918−1939 metais Valaamo vienuolynas buvo reikšmingiausia negausios Suomijos eparchijos įstaiga. Daugiamilijoninei rusų diasporai jis tampa didžiausiu iš išlikusių rusų stačiatikybės centrų Europoje, bet kartu ima
traukti vis daugiau Vakarų krikščionių ir Suomijos gy-

Valaamo kunigo
vienuolio Nikandro
Beliakovo, mirusio
1978 metais Lesnos
vienuolyne Provmone,
Prancūzijoje,
dokumentuose išliko
dvi dailininko Michailo
Drizo (1887–1953)
karikatūros, publikuotos
Paryžiaus laikraštyje
Последние новости
1939 m. rugsėjo 29 d. ir
spalio 15 d.
Išdava. Štai ir visas
skirtumas
Vokiečių–sovietų blokas.
Suk dar, Adolfai, suk!..

ventojų, pamažu iš esmės tapdamas suomišku vienuolynu. Nuo 1809 metų jis buvo Didžiosios Suomijos kunigaikštystės teritorijoje, kur buvo gyventa pagal savas,
ne Rusijos imperijos, taisykles, turėjo savo parlamentą,
piniginį vienetą, pašto tarnybą ir raštvedybą savo valstybinėmis kalbomis. Policinę priežiūrą vykdė Suomijos
lensmanas. Didžioji kunigaikštystė buvo atskirta nuo
imperijos administracine siena, kurią kertant pasienio ir
muitinės kontrolė buvo vykdoma ir Rusijos, ir Suomijos pareigūnų. Būtent todėl nuo Kalašnikovo krantinės
prieplaukos Peterburge vykstantys piligrimų garlaiviai
būtinai stodavo Koneveco saloje – jau Didžiosios kunigaikštystės teritorijoje. Būtent todėl, o ne dėl kažkokių
specifinių Valaamo kovos su alkoholinių gėrimų gabenimu taisyklių, apie kurias galima paskaityti kone kiekvienoje šiuolaikinėje knygoje apie vienuolyną, bagažas čia
buvo tikrinamas ir prekių perteklius konfiskuojamas. Iki
1918 metų Valaamo vienuolynas nebuvo esminis Rusijos
piligrimystės centras (nors pastaraisiais metais susiformavo tokia nuomonė) ir dėl to, kad buvo toli ir pasiekia-
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tada buvo išleistas garsus fotografijų albumas su poetiniais paaiškinimais rusų kalba prie kiekvieno paveikslo.

Šventosios Trejybės šventovės, vienuolyno ligoninės, vaistinės, bibliotekos ir
vyresnybės kambarių griuvėsiai po tarybinės aviacijos antskrydžio 1940 m.
vasario 4 d. Kairėje už kapinių sugriauti Mašinų namai ir vandens siurblinė

Tarybinių atvykėlių 1940–1941 metais sudaužyti vienuolyno kapinių paminklai

mas tik neilgą laikotarpį, ir dėl kelionės brangumo – ne
mažiau penkių rublių ten ir atgal, o tai kai kurioms gyventojų grupėms buvo maždaug mėnesinis atlyginimas.
Net gana intensyvus vienuolyno lankymas vasaros mėnesiais neprilygsta daugumos didelių europinės Rusijos
buveinių lankymui.
Kada gi vienuolynas tapo piligrimystės centru?
Vėliau, kai Valaamas kartu su buveinėmis Estijoje, Šventojoje Žemėje, Atone ir Lenkijoje tapo vienu iš nedaugelio
išlikusių rusų vienuolynų laisvajame pasaulyje, jis virto
didžiuliu piligrimystės centru visiems, besidomintiems
stačiatikybe. 1932 metais čia apsilankė apie 5000 žmonių,
1936 metais vienuolyną pamatė 22 valstybių piliečiai,

Kas sudarė vienuolyno broliją?
Kaip teigė vienuolyno vadovybė, iki 1917 metų perversmo Valaamo vienuolynas misionierystės nevykdė ir
tikslų atversti Suomijos respublikos gyventojų liuteronų
į stačiatikybę nekėlė. Dėl Pirmojo pasaulinio karo mobilizacijos ir revoliucinės sumaišties iš buveinės buvo pašalinti nepatenkintieji vienuoliškąja tvarka ir vienuolynas
tiesiog susidūrė su išmirimo pavojumi. Visiškai nutrūko
piligrimų ir darbuotojų srautas iš Rusijos.
Pagal naujus valstybės įstatymus vienuolynai turėjo
būti apgyvendinti tik Suomijos respublikos piliečiais, tai
yra stačiatikiais karelais, suomiais ir vietiniais rusais, taip
pat, nepriklausomai nuo tautybės, tais, kuriems pavyko
gauti šią pilietybę. Į Lintulos moterų vienuolyną vietinės
gyventojos stodavo nors ir ne gausiai, bet reguliariai;
vyrų – Valaamo ir Konevskio – vienuolynų padėtis buvo
gerokai sudėtingesnė. Ir Valaamo, ir Bažnyčios valdyba
aiškino, kad suomiai ir karelai ne itin linkę į vienuolystę,
kad nėra vienuoliškojo gyvenimo tradicijų. Į Bažnyčios
valdybos ir neseniai įsteigto Komiteto vienuolynams
išsaugoti raginimus skirti dėmesio vienuoliškajam gyvenimui populiarinti Valaamo vadovybė ne kartą atsakydavo, kad polinkis į vienuolystę negali atsirasti kaip
išorinio poveikio rezultatas, jis yra vidinio, žmogaus sielos gelmėse vykstančio darbo išdava.
Bet naujokai vis dėlto stodavo?
Taip, nepaisant visų apribojimų, apie kuriuos dažnai rašoma mūsų literatūroje, kasmet į vienuolyną ateidavo
nemažai naujokų, netgi neturinčių, kaip reikalavo įstatymas, Suomijos pilietybės; taip 1931 metais iš 25 dievmeldžių-naujokų 22 buvo ne Suomijos piliečiai, o septyni
pradedantieji visi buvo ne suomiai, 1935 metais 28 iš 75
neturėjo Suomijos pilietybės, 1936-aisiais ne Suomijos
piliečiai buvo 30 iš 71 naujoko. Kitaip nei daugelyje Europos valstybių, Suomijoje susiklostė ypatinga situacija,
kai, valstybės įstaigoms tyliai ir kantriai sutinkant, pasienio juostoje, į kurią net šalies piliečiams ribojamas
įvažiavimas, kelis dešimtmečius gyveno pusantro šimto
suaugusių vyrų, neturinčių apskritai jokių dokumentų
be seniai negaliojančių jau nebeegzistuojančios Rusijos
imperijos pasų. Jie neturėjo net Nanseno pasų, kuriuos
Tautų Sąjungos komisija išduodavo pabėgėliams. Valaamiečių požiūriu tai paaiškinti paprasta – juk jie niekur
nuo nieko nebėgo. Bet Karelijos sąsmaukos gyventojai
rusai irgi dešimtmečius gyveno Suomijoje, o dokumentus – arba pabėgėlių, arba Suomijos piliečių – vis dėlto
turėti privalėjo, kaip, beje, ir bet kurios kitos valstybės
gyventojai rusai, išskyrus Rytų Kinijos geležinkelio darbuotojus Mandžiūrijoje, gyvenusius penkių kilometrų
nusavinimo ruože, kuriame negaliojo Kinijos įstatymai.
Dar arčiau tarybinių sienų buvo tik išlikęs Dievo Motinos užmigimo vyrų vienuolynas Pečorų mieste. Rusų
N. Judeničo Šiaurės Vakarų armijai ir estų tautiniams
kariniams daliniams pavyko išvyti Raudonąją armiją iš
Izborsko ir Pečorų kraštų, kurie pagal Tartu taikos sutartį atiteko Estijos respublikai. O visa Pečorų vienuolyno brolija buvo Estijos ir kitų valstybių piliečiai. Taigi
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Vienuolis Iraklis (Maikevičius) su
devynmečiu vienuolyno katinu Čigonu,
paliktu saloje per 1940 m. evakuaciją. Šią
1942 m. rugsėjo 15 d. nuotrauką buvo
publikuota keliuose Suomijos sąjungininkių
leidiniuose. Suomijos gynybos pajėgų
archyvo atspaude įrašas: „Drąsus katinas
ištikimai laukė savo šeimininkų, kol saloje
šeimininkavo nedorėliai.“

galima drąsiai teigti, kad jokioje kitoje nestačiatikiškoje
pasaulio šalyje rusų vienuolija neturėjo tokios teisiškai
tolerantiškos ir praktiškai geranoriškos situacijos kaip
Suomijos respublikoje.

K A I P V Y K O E VA K U A C I J A
Tarybų Sąjungos ir Suomijos karo metais Valaamo vienuolynas atsidūrė karo veiksmų zonoje. Kas vyko vienuolyno bendruomenėje šiuo laikotarpiu?
Raudonoji armija pradėjo puolimą nuo Suomijos respub
likos sienos 1939 metų lapkričio 30-osios naktį nepaskelbus karo. Gruodžio 9 d. tarybinė aviacija įvykdė pirmą antskrydį saloje. Medžiaga apie tarybinius Valaamo
bombardavimus gana išsamiai pateikta S. Tirkeltaubo
ir V. Stepanovo tyrime Против Финляндии. Советская
морская авиация на Балтике в войне 1939‒1940 годов
(Prieš Suomiją. Tarybinė jūrų aviacija Baltijoje 1939–1940
metų kare, Peterburgas, 2000). Gruodžio 20 d. įvyko pirmos vienuolių partijos evakuacija į šalies gilumą – pirmiausia invalidų ir ligonių. „Gruodžio 20 d. mūsų broliai senoliai, aklieji, kurtieji, šlubieji ir nusilpusieji atvyko
garlaiviu į Lachdenpochją“, – rašė vienuolis Juvianas
(Krasnopiorovas). Vienuolyno administracijai pavyko
išreikalauti priverstinę evakuaciją. Šitaip iškeltiesiems
buvo garantuotas visiškas valstybinis išlaikymas – gyvenamosios patalpos, maitinimas, medicininė pagalba ir
mėnesinės piniginės pašalpos. Savanoriškai evakuojami
turėjo patys apsirūpinti savimi, o tai nuosavų lėšų neturintiems vienuolyno gyventojams prilygtų pražūčiai.
Vis dėlto šis evakuacijos priverstinumas mūsiškėje bažnytinėje-fantastinėje literatūroje tradiciškai traktuojamas
kaip kažkoks liuteroniškos valstybės žvėriškumas stačia-

tikių atžvilgiu. Taip pat sutartinai rašoma apie daugybės
brolių žūtį per pirmąją evakuaciją. Kažkoks E. P. Kuznecovas ne kartą perleistoje tuštokoje knygoje Валаамская
тетрадь netgi teigia, kad „dvylika senolių nejudėdami
liko gulėti rogėse“.
Ar iš tikrųjų buvo žuvusiųjų?
Pirma brolijos grupė važiavo iš salos uždaruose ir šildomuose autobusuose, rogėmis važiavo tik tie, kurie turėjo
vadelioti arklius, kurių nutarta nepalikti bolševikams, ir
visi arkliai su vežikais pasiekė krantą. Reikėtų specialiai
pabrėžti, kad nė vienas vienuolyno gyventojas nemirė
nei per pirmąją, nei per kitas evakuacijas iš salos, tai
akivaizdu iš metrikinių vienuolyno užrašų ir tarnybos
lapų. Gruodžio 28 d. iš salos išvyko antra brolijos grupė.
Sausio 11-ąją 136 žmonės buvo įkurdinti mokyklose 120
km į šiaurę nuo Juveskiulės miesto. Žinių apie įvykius
Valaame gana greitai atsirado Europos laikraščiuose, bet
ne visada jos buvo tikslios. Iš šių publikacijų ir pasklido
klaidingos žinios apie kai kurių vienuolių žūtį per tarybinius antskrydžius.
Pirmosios aukos buvo tarp salą ginančių karių –
sausio 20 d. žuvo trys žmonės, vasario 4 d. – dar vienas.
1940 m. vasario 5 d. kilo didžiulis gaisras dėl padegamųjų bombų per antskrydį, o gyvenamuosiuose buveinės
korpusuose dužo beveik visi langai, tad per didelius šalčius būti vienuolyno pastatuose tapo neįmanoma. Buvę
gyventojai ir igumenas Charitonas (Dunajevas) (iš viso
70 žmonių) paliko salą vasario 6 d. sunkvežimiais, palikę
keturis vienuolius ir vieną naujoką paruošti būtino turto
išgabenimą. Patys jie išvežė pagrindinį vienuolyno turtą – pakrovimą organizavo saloje buvę Suomijos armijos
kareiviai dalyvaujant ir daliai brolijos. Būtent šios drau-
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Mišparai laikinoje vienuolyno šventovėje – vienuolis Iraklis
(Maikevičius), kunigas vienuolis Filagrijus (Mikšijevas), kunigas
vienuolis Michejus (Mišinas), diakonas vienuolis Sergijus (Probkinas),
1942, rugsėjo 20

giškos didvyriškos pastangos pirmąsyk istorijoje suteikė
Peterburgo gyventojams galimybę pamatyti tapybos pa
rodą iš suomiško Valaamo vienuolyno kolekcijos, atidarytą 2019 m. lapkričio 15 d. Mykolo pilyje. Igumenas ir
jo pavaduotojas už sėkmingą evakuacijos organizavimą
gavo aukštus valstybinius apdovanojimus.
Tarp galimų valaamiečių įkurdinimo vietų minimas
ir Dievo Motinos užmigimo vienuolynas Petseri mieste
(buvusi Pečora) Estijos respublikoje, tačiau paplitusi tarybinė įtaka Baltijos šalyse padarė tai neįmanoma. Antskrydžiai saloje tęsėsi ir kovo 11 d. žuvo dar du kariškiai.
Kovo 12-ąją buvo pasirašyta TSRS ir Suomijos taikos sutartis ir Valaamas tapo tarybine teritorija, o kovo 19 d.
paskutinieji salą paliko ekonomas kunigas vienuolis Filagrijus (Mikšijevas) ir kunigas vienuolis Piotras (Jouchki),
įsigudrinę likus kelioms valandoms iki raudonarmiečių
atvykimo išgabenti didžiulę vienuolyno mantos partiją. 1940 m. birželį vienuolynas gavo finansinę Suomijos
Raudonojo kryžiaus ir Romos Popiežiaus pagalbą. Netrukus po to, remiantis 1940 m. rugpjūčio 29 d. įstatymu
apie prarasto dėl teritorijos netekimo turto kompensaciją, vienuolynas gavo reikšmingą valstybinę subsidiją.
Šios lėšos ir vienuolyno santaupos sudarė pakankamą
sumą naujam dvarui įsigyti.

„GALU TINI S“ SU GR ĮŽ IM A S
Kada atsirado pavadinimas Naujasis Valaamas?
Jau 1941 m. rugsėjo 14 d. Suomijos bažnytinė valdyba
nusprendė „siųsti atstovus į Senąjį Valaamą susipažinti
ir apsaugoti vienuolyno turtą ir archyvą“, nors sala tada
buvo pavaldi Tarybų Sąjungai. Taigi, prasidėjus TSRS ir
Vokietijos karui, bažnytinė vadovybė neabejojo dėl greito Suomijos prarastų žemių susigrąžinimo. Kol kas neteko aptikti jokių liudijimų dėl to, kaip Valaamo brolija
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Bendri pietūs išlaisvintame Valaame – vienuolis Gurijus (Sokolovas),
diakonas vienuolis Sergijus (Probkinas), diakonas vienuolis (Sokolovas),
kunigas vienuolis Mitrofanas (Romanovas), kunigas vienuolis Filagrijus
(Mikšijevas), kunigas vienuolis Michejus (Mišinas), vienuolis Juvianas
(Krasnopiorovas), vienuolis Iraklis (Maikevičius), vienuolis Simforianas
(Matvejevas), vienuolis Gavriilas (Kaluginas), 1942, rugsėjo 21

reagavo į prasidėjusį TSRS ir Vokietijos imperijos karą,
bet dėkingumo pamaldų šia proga, kitaip nei daugumoje kitų rusų pabėgėlių įkurdinimo vietų, Valaame, rodos,
vis dėlto nerengdavo. Rugsėjo 20 d. saloje išsilaipino
Suomijos kariuomenė. Spalio 27 d. visi Valaamo gyventojai, laikinai įkurdinti įvairiose mokyklinėse patalpose,
susirinko naujoje vienuolyno nuosavybėje – Papinniemi
dvare. Šį dvarą ir imta paprastai, bet nedažnai, vadinti
Naujuoju Valaamu. Derėtų itin pabrėžti, kad Naujuoju
Valaamu buvo vadinama tik žemės valda, bet ne pats
vienuolynas, kuris, kaip ir anksčiau, vadinamas Valaamo vienuolynu (Valamon luostari). Taip jis įvardijamas
visuose oficialiuose dokumentuose – ir pačios buveinės,
ir Suomijos respublikos. Paplitęs dabartinėje Rusijoje istorinio vienuolyno pavadinimas Naujasis Valaamas yra
grynai mūsiškis išradimas ir nereiškia nieko. Naujuoju
Valaamu derėtų veikiau vadinti šiandien saloje esantį
vienuolyną, įkurtą 1989 metais ir mažai kuo susijusį su
istoriniu Valaamo vienuolynu, išskyrus perimtą teritoriją. Prigijo šis pavadinimas ir JAV, garsiajam igumenui
Germanui (Podmošenskiui) įkūrus Aliaskoje dar vieną
Naująjį Valaamą.
Kokia buvo vienuolyno pastatų būklė, kai jis perėjo į Suomijos
pajėgų rankas?
Dešimt dienų nuo spalio 19 iki 28 d. igumenas Charitonas ir penki vienuoliai praleido Valaame nagrinėdami
vienuolyno būklę ir sudarė kelis liudijimus, kurie dabar
jau publikuoti. Daugelis dokumentų apie Valaamo vienuolyno gyvenimą 1939–1945 m. įtraukti į išsamią publikaciją (А. К. Клементьев, О. В. Скворцова. Материалы
к истории Спасо-Преображенского монастыря на острове
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Brolija tvarko griuvėsius vakarinėje išorinio vienuolyno pastatų karė
pusėje, 1943, liepos 12

Vienuoliai pasitinka generolą V. Valve, atvykusį inspektuoti Valaamo
garnizono, 1943, liepos 12

Валаам и в местности Папинниеми в Финляндской республике в 1939–1944 гг. (Išganytojo atsimainymo vienuolyno Valaamo saloje ir Papinniemi kaime Suominos respublikoje 1939–
1944 m. istorijos medžiaga) // Вестник Екатеринбургской
духовной семинарии. 2017, Nr. 4 ir 2018, Nr. 1). Vienuolynas buvo grąžintas šeimininkams gana neblogos būklės, o
tai liudija, kad tarybiniai jo gyventojai neturėjo ketinimų
buveinę sugriauti. Per 18 pirmojo tarybinio valdymo mėnesių profesionalūs karo inžinieriai turėjo galimybę sulyginti su žeme visus tenykščius pastatus kartu su didžiuliu
Išganytojo atsimainymo soboru. Beje, Kariniam archyvui
Helsinkyje paviešinus šimtus nuotraukų, užfiksavusių salos būseną 1941–1944 metais, kiekvienas gali asmeniškai
spręsti apie buveinės patirtą žalą ir mastą. Po 1939–1940
m. antskrydžių vienuolynas beveik nenukentėjo dėl karinių veiksmų, nes kariaujančios šalys kaskart atiduodavo
ir užimdavo salą be mūšio. Kadangi buvusių teritorijų sugrąžinimo galutinumas nekėlė abejonių, buvo nutarta pirma perkelti į salą tik kelis brolius, kad nuolat gyvenantys
pasirūpintų atvykstančiais laikinai eiti naujoko pareigas ir
paruoštų galutinį visos brolijos sugrįžimą į salą.

iš tarybinės Rusijos į Suomiją ir vienuolyne atsidūrusį
naujoką, kuris reikalavo tokiai pagalbai realizuoti dalį
išgabentų vienuolyno brangenybių, pašalino iš vienuolyno Suomijos arkivyskupui Germanui (Aavai) talkinant
jau baigiantis 1942-ųjų kovui. Ketvirtą dešimtmetį igumenas Charitonas ir jo pavaduotojas vienuolis šventikas Isaakijus (Trofimovas) bijojo tarybinių ir Vokietijos
agentų veiklos Suomijoje ir organizavo visą apsaugos
nuo jų sistemą, ribodami galimybę patekti į vienuolyną
pasitikėjimo jiems nekeliantiems užsienio organizacijų
atstovams, o sprendžiant komercinius ir visuomeninius
reikalus, bendravo tik su vietiniais gyventojais suomiais
ar švedais ir su nedaugeliu seniai čia gyvenančių rusų.
Šios pastangos iš esmės buvo vaisingos. Kaip galima
spręsti iš neseniai išleisto žvalgybos pranešimų rinkinio Приказываю решительно прекратить представление
таких разведсводок... (Įsakau nedelsiant liautis teikti tokius
žvalgybos pranešimus... 2018), prasidedant Žiemos karui,
tarybinė vadovybė neturėjo jokių patikimų duomenų
apie tai, kas vyko Valaamo archipelage.

Kaip vyko vienuoliškojo gyvenimo atkūrimas Valaame karo
metais?
„Perėjimo dokumentus“ apie galutinį Valaamo sugrąžinimą gavo kunigas vienuolis Mitrofanas (Romanovas)
ir diakonas vienuolis Viktoras (Antoniukas) – jie ten įsikūrė ir karo metais pasitikdavo atvykstančiuosius. Nuo
šiol galima kalbėti apie vienuoliškojo gyvenimo saloje
atkūrimą – čia reguliariai vykdavo pamaldos, brolija pati
pasirūpindavo savo maistu ir viskuo, kas būtina darbui
ir gyvenimui, pamažu atkurta buveinė, pradėjus nuo
patalpų įstiklinimo. Igumenas Charitonas kategoriškai
atsisakė suteikti bet kokią turtinę pagalbą tarybiniams
karo belaisviams, o mįslingomis aplinkybėmis atvykusį

Ar Brolija bijojo Raudonosios armijos atėjimo?
Igumenas Charitonas gaudavo nemažai žinių apie Bažnyčios gyvenimą TSRS per pastaruosius du dešimtmečius ir
tikriausiai bijojo, kad Raudonoji armija nenusiaubtų vienuolyno. Prisidėjo galbūt dar žinios iš korespondentų
Lenkijos buveinėse. Todėl per evakuaciją iš salos buvo
išgabentos tiesiog visos brangenybės – auksas, sidabras,
nuo ikonų nuimti brangiųjų metalų aptaisai, istorinę vertę turintys drabužiai, visi šventieji indai, daugybė meno
kūrinių ir tūkstančiai kitų daiktų, netgi kilimai ir šviestuvai. Galima manyti, kad niekas iš to, kas buvo evakuota,
nebuvo iššvaistyta. Saloje liko dalis ūkinio inventoriaus,
kai kurios statybinės medžiagos, daug varpų ir daugybė
knygų vienuolyno sandėlyje, kurias tarybiniai gyventojai
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grupė lauko ir atkuriamiesiems darbams atlikti. Nuo šio
laiko darbuotojų kaita saloje vyksta reguliariai ir brolijos gyvenimas atsinaujina visomis tradicinėmis formomis ir Valaame, ir naujame dvare, o gyventojų paskirstymas dviejose teritorijose sumaniai derinamas su karo
sąlygomis. Kunigai vienuoliai Pavelas (Olmari-Gusevas,
būsimas visos Suomijos arkivyskupas), Markas (Šavykinas, būsimas Ladogos vyskupas) ir Savva (Šachanovas)
buvo mobilizuoti į veikiančiąją armiją kaip kariuomenės kapelionai. Tėvas Markas skleidė raudonarmiečiams
fronte propagandą per radiją. Liepos 22 d. vienuolynas
prašė Bažnytinės valdybos palikti tėvą Pavelą buveinės
žinioje. Neteko aptikti žinių apie vienuolių dalyvavimą
mūšiuose. Mobilizuoti buvo ir visi vienuolyno naujokai.
Taip pat liepą į salą vėl nuvyko igumenas Charitonas,
nuodėmklausys tėvas Jefremas (Chrobostovas) ir tėvas
Piotras (Jouchki), apžiūrėjo visus vienuolių būstus ir
pripažino, kad jie gerokai apgriauti, tad vėliau igumenas pranešė kunigaikščiui A. V. Obolenskiui į Stokholmą:
„Čia Naujajame Valaame iš Dievo malonės mes laikinai
gerai įsikūrėme ir kol kas nebadaujame. Iki karo pabaigos didžiuma brolijos gyvens čia... džiugu būtų matyti
savo dvasinę tėvynę, išvaduotą iš bedieviško žiaurumo.“
Išganytojo atsimainymo soboras ir dalis vidinio karė pastatų,
1943, liepos 12

naudojo higienos reikalams... Liko ir dalis bibliotekos ir
dauguma pastarųjų dviejų dešimtmečių archyvo dokumentų. Dalis jų šiandien saugoma Petrozavodske, kita
buvo surinkta ir išgabenta iš salos 1941 metais grįžusių
vienuolių. Neigiamam vienuolyno vadovybės ir brolijos požiūriui į tarybinę kariuomenę ryškios įtakos turėjo
senas igumeno Charitono korespondentas kunigas vienuolis Joannas (Šachovskojus) – būsimas San Fransisko
arkivyskupas, garsusis Amerikos balso radijo pamokslininkas, daug bendravęs su tarybiniais belaisviais Ispanijos
pilietinio karo metais, ir vyriausiasis Briuselio žurnalo
Часовой redaktorius V. V. Orechovas, skelbęs šio leidinio
puslapiuose mažai paguodžiančius savo korespondentų
įspūdžius iš bendravimo su tarybiniais karo belaisviais
(1940, kovo 1, Nr. 250). Valaamo vienuolyno archyve išliko nežinomos moters laiškas, kuriame reiškiamas nepritarimas kai kuriems broliams, linkusiems apskritai neigti
raudonarmiečių priklausimą žmonių giminei.
Kaip buvo tvarkomas ūkinis vienuolyno gyvenimas?
Suomijai susigrąžinus buvusias teritorijas, ir vienuolynas
susigrąžino teises į buvusį turtą, pradėjo gauti nuolatines
pajamas nuomodamas karinei žinybai sodybą Sortavaloje ir namus saloje nakvynei, pievas saloje – gyvuliams ganyti, vienuolyno arklius – kroviniams gabenti. Atrodytų
neįtikėtina, bet ir buveinę saugančių kariškių pervežimas
tarnybai atlikti į saloje esantį padalinį vienuolyno garlaiviu, nepaisant karo sąlygų, buvo apmokamas. Išmokos
ne visada buvo reguliarios, bet karo laikotarpiu vienuolynas gavo iš karinės žinybos viską, kas jam priklausė.
Vėliau igumenas Charitonas pasakojo apie įstabų buitinį
suomių kariškių ir civilių sąžiningumą, kad nebuvo nė
menkiausios apgaulės netgi sunkiomis karo aplinkybėmis. 1942 m. birželį į Valaamą išvyko septynių gyventojų

SKRIEJA GEROJI PERGALĖS ŽINIA
Koks buvo stačiatikiškų šventybių vaidmuo karinėje propagandoje? Ar religingoji Suomija buvo priešpriešinama bedieviškai TSRS?
Karinės propagandos istorijos aš nenagrinėjau. Antrojo
pasaulinio karo metais salą dažnai lankydavo Suomijos sąjungininkių atstovai, tarp jų ir stačiatikiškų valstybių – Bulgarijos carystės ir Rumunijos karalystės, arba
turinčios nemažai gyventojų stačiatikių Slovakijos valstybės, taip pat Italijos ir Ispanijos karalysčių ir kitų šalių.
Leidžiami jų teritorijose periodiniai leidiniai publikavo
savo korespondentų reportažus apie Valaamą. Igumenas
Charitonas nenuilstamai stengėsi, kad žinios apie salos ir
vienuolyno patirtą nuniokojimą kuo plačiau pasklistų visame pasaulyje. Jis pats sudarydavo ir tiražuodavo atitinkamus tekstus-liudijimus, kurie ir buvo panaudojami kai
kuriuose reportažuose, pavyzdžiui, dažnai cituojamoje
Charbino žurnalo Хлеб Небесный publikacijoje (1940, Nr.
6). Paplito devynmečio vienuolyno katino Čigono istorija – jis išgyveno saloje tarybinius laikus ir sulaukė savo
šeimininkų sugrįžimo... Nuolatinio tikslingo religingos
Suomijos ir bedieviškos proletariato valstybės priešpriešinimo šiuose tekstuose nebuvo. Veikiau tai liudijimai
apie tam tikrą bendrą sutarybintos buvusios Rusijos
imperijos gyventojų dalies sulaukėjimą šalia išvengusių
bolševikinio glėbio Suomijos ir kitų laimingų limitrofinių
šalių gyventojų. Šios žinios buvo dažnai perspausdinamos negausiuose rusų leidiniuose, pasirodančiuose karo
metais išsisklaidymo šalyse. Iš jų rusų pabėgėliai visame
pasaulyje sužinodavo apie Valaamo likimą. Taip būsimo
didžiojo italų fotografo Lino Pellegrini straipsnį laikraštyje Il Popolo d’Italia (1942, liepos 30) jau rugsėjo 20 d. perpasakojo L. N. Krutkovas rusiškame Парижский вестник.
Būtent per savo korespondentus ir užsienio kariškius
igumenas Charitonas bendravo su valaamiečiais, gyve-
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Liuteroniškoms garnizono
pamaldoms Išganytojo atsimainymo
sobore vadovauja kariuomenės
pastorius L. Maasola, 1944, rugsėjo 1
Nuotraukos iš Suomijos gynybos
pajėgų archyvo (SA-kuva-arkisto)

nusiais sunkiai karo metais pašto pasiekiamose šalyse,
pirmiausia Serbijoje, o iš jų žinios sklido į parapijas. Daug
padėjo skleidžiant žinias apie vienuolyno gyvenimą ir
padėtį saloje protojerėjus Sergijus Četverikovas. Jis tiekė
tėvo Charitono medžiagas Slovakijos kaime Ladomirova
leidžiamo dvisavaitinio laikraščio Православная Русь redakcijai – tai buvo vienintelis karo metais rusų laikraštis
Europoje, spausdinamas reguliariai be jokios išorinės
cenzūros ir gana laisvai platinamas daugelyje šalių.
Koks buvo Suomijos vyriausybės požiūris į rusų stačiatikybę
Suomijoje karo metais?
Vargu ar dera kalbėti apie kokį nors ypatingą Suomijos
valstybės požiūrį būtent į rusišką Suomijos Stačiatikių
Bažnyčios dalį. Stačiatikių bažnyčia nebuvo rusų mažumos Bažnyčia. Tai buvo visų gyventojų stačiatikių Bažnyčia nepriklausomai nuo tautybės, ir karo metais – kaip
TSRS ir Suomijos, taip ir Antrojo pasaulinio – valstybės
požiūris į rusų stačiatikius nesiskyrė nuo požiūrio į kitus
piliečius stačiatikius.
Kodėl vis dėlto Valaamas nusprendė likti už „tarybinės“ bažnytinės jurisdikcijos ribų?
Po Žiemos karo į naujas vietas turėjo persikelti 55 tūkstančiai stačiatikių, taigi apie 70 % šalies gyventojų stačiatikių. Pagal Bažnyčios valdybos duomenis, Suomijos
Stačiatikių Bažnyčia neteko Valaamo, Konevskio ir Lintulos vienuolynų. Iš 64 parapinių šventyklų TSRS atiteko
44, iš 72 koplyčių – 65, iš 104 kapinių – 76, iš 343 varpų
252 buvo prarasti. Labiausiai nukentėjo šventovės, kurias
tradiciškai lankė Peterburgui artimų rajonų gyventojai
rusai. Suomijai susigrąžinus šias teritorijas, dauguma
bažnytinių pastatų buvo aptikti apgadinti arba visiškai
sugriauti. Labiausiai buvo pastebimas beprasmis gražių
funkcinių pastatų subjaurojimas. Veikiausiai būtent tai
paskatino igumeną Charitoną sukurti sugrįžimo į buveinę proga eilėraštį: Несется благовест победный: / Отогнан
враг, поруган бес! / Твердит, ликуя, голос медный: / Наш

Валаам опять воскрес! (pažodžiui: Skrieja geroji pergalės
žinia: Priešas nugintas, velnias paniekintas! Džiaugsmingai skelbia varinis balsas: Mūsų Valaamas vėl prisikėlė!).
Šie žodžiai aiškiai rodo, kaip Valaame vertinta tarybinė
valstybė ir jos kariuomenė.
Reikia manyti, kad Valaamo, Konevskio ir Lintulos
vienuolynų būklė, kurią pamatė vienuolių brolija 1941
metų rudenį, turėjo lemiamos įtakos visai suomiškai
stačiatikybei. Valaamiečiams, matyt, buvo akivaizdu,
kad TSRS kultivuotas požiūris į religinius tikėjimus per
du dešimtmečius visai nepakito, kad galutinis valstybės
įstaigų tikslas yra sugriauti šiuos tikėjimus ir fiziškai sunaikinti tikinčiuosius. Pamatyti 1941 m. rudenį vaizdai
įtvirtino Valaamo vadovybės sąmonėje atkaklų nusistatymą prieš bet kokias palankias žinias apie gyvenimą
TSRS netgi iš vėliau atvykstančių iš tarybinių kraštų
hierarchų ir kitų dvasininkų, taip pat iš spausdintų šaltinių, ir tai sulaikė Valaamo vienuolyną nuo jau, rodos,
prasidėjusio susiliejimo su tarybine bažnytine organizacija. Net nesulaikomam agitatoriui už bažnytinę vienybę
ir aistringam intrigantui tėvui Juvianui (Krasnopiorovui)
pakako jau po karo tik vieną kartą apsilankyti TSRS, kad
privačiuose laiškuose buvusiems valaamiečiams ir Prancūzijoje gyvenantiems artimiems pažįstamiems pradėtų
ryžtingą atsižegnojimą nuo ankstesnių savo šūkių.
1939–1940 m. karo įvykiai ir neįtikėtina Suomijos kariuomenės tvirtybė esmingai pagerino Valaamo gyventojų ir Suomijos valstybės santykius ir gerokai nuramino
broliją. Daugelis anksčiau nenorėjusių priimti Suomijos
pilietybės nusprendė tapti piliečiais šalyje, kurioje gyveno kelis dešimtmečius. Kai kurie, anksčiau neigę naują
kalendorinį stilių, pripažino jį kaip oficialią savo naujos
nacionalinės Bažnyčios egzistavimo normą. Dėl to konfrontacija vienuolyno brolijos viduje gerokai sumažėjo.
Šiandien istorinis Valaamo vienuolynas sėkmingai pradėjo antrąją savo egzistavimo šimtmetį nepriklausomoje
Suomijos respublikoje.
Iš rusų kalbos išvertė A N D R I U S K O N I C K I S
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V l a d a s Va i t k e v i č i u s
BESPALVIS VAKARAS
Bespalvis vakaras, lietaus lašai.
Į ką žiūri pro langą, ko prašai
Tuojau tave apglėbsiančios nakties?
Gal to paties prašai, gal to paties,
Kas niekada turbūt neišsipildys,
Nors glausis dar stipriau kukliausios viltys,
Bet šieps tamsoj lemtis grėsmingai iltis,
Ir širdys spurdančios turės nutilti – – –
Bespalvis vakaras, lietaus lašai.
Mums laiko liko daug, o gal mažai.
Praskirki tamsą, Viešpatie, tegu
Šviesu, erdvu vėl būna už langų – – –

B I R U T Ė K A I R A I T Y T Ė - V A I T K E V I ČI E N Ė . Bespalvis vakaras
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Danielius Sodeika
ir jo Laimės lagaminas

Pokalbiai su skulptoriumi Danieliumi Sodeika – visada įkvepiantys apmąstymams apie gyvenimą. Motyvas apie gyvenimo prasmę ir žmogaus užduotis visuomet atsirasdavo tarsi nejučia,
užsimegzdavo „mazgiukais“ tarp eilučių ir išvirsdavo jo mintimis nesibaigiančia srove: diskusija apie meno misiją, vaidmenį arba apie jo įtaką ne meno žmonėms. Apie daug ką kalbėdavomės, pradėdami, rodos, nuo nereikšmingų, kasdieniškų temų. O galiausiai jos išvirsdavo
svarbiausių žmogui dalykų tyrinėjimu. Kalbino Raimonda Canderienė.

Ar galėtum ištarti, kad vaikystė – tai „prarastas rojus“? Vaikystės prisiminimai buvo vien šviesūs, skaidrūs ar „tamsūs
debesys“? Koks būtų labiausiai įstrigęs prisiminimas iš vaikystės, apie ką svajojai tuomet? Ar numanei, kad tapsi menininku?

pagal stilistiką be jokių problemų. Šitą dalyką mokėjau.
Kelionės į Leningradą su mama ir būtini apsilankymai
Ermitaže suformavo supratimą apie menus. Vis dėlto didelę kolekciją turėjo Ermitažas, buvo vienas iš didžiausių
pasaulio muziejų. Bent jau tais laikais...

Į šiuos keturis klausimus galiu atsakyti: NE, NE, NE,
NE (juokiasi).

Na, aš ten būčiau galėjusi nakvoti, nes poros savaičių praktikos
man pasirodė akivaizdžiai per maža visoms salėms apeiti ir iki
soties atsižiūrėti tų šedevrų, juolab kad mieste, ir be Ermitažo,
yra meno klodai…

Ne? Nenumanei?
Nenumaniau, kad būsiu menininku, visiškai nenumaniau...
O kuo norėjai būt, santechniku?
Ne, gaisrininku. Gaisrininku norėjau būt. Kadangi gyvenau prie gaisrinės. Kaip normalus amerikiečių vaikas,
norėjau būti gaisrininku. Turėjau polinkį į...
Gaisrų gesinimą?
Ne, kaip tik – į padeginėjimą, polinkį į piromaniją. Piromanas buvau vaikystėje, mėgdavau padeginėt.
Tikrai? Toks ramus vaikas turėjai būt, bent man taip pasirodė...
Ramus? Aš apramintas. Išties buvau chuliganas ir banditas. Buvau mažas niekšelis.
Ir kas galėjo pagalvoti, Danieliau... (juokiamės)
Ką galėtum papasakoti apie savo tėvus, ką iš jų paveldėjai tokio,
ką perduotum vaikams ar aplinkiniams, ko sąmoningai vengei,
kovojai su kai kuriais savo būdo, elgesio bruožais ir nenorėtum
perduoti kartų estafetėje? Kitaip tariant, ar tas kūrybinis meninis bagažas atėjo iš šeimos, kuri išties formuoja asmenybę?
Ar jautei šeimos įtaką?
Tam tikri elgesio modeliai manyje užsiliko, nors aš negaliu jų įsisąmoninti. Mano tėvai kolekcionavo meno albumus, domėjosi menais, turėjo didelę, kiek tai įmanoma
tais laikais, meno albumų kolekciją. Tai va šitoji kolekcija
buvo didelė. Mano mama rusė, ji iš Leningrado (Peterburgo), ir jaunystėje baigė Ermitaže kelerių metų meno
kursus, taigi ji pažinojo Ermitažą, ir, matyt, ta intencija
gilesniam tyrinėjimui buvo kaupiami albumai. Tad, būdamas kokių dešimties metų, galėdavau atskirti Rubensą

Ermitaže (nors dabar jau kiek primiršau, seniai esu buvęs) aš galėjau vaikščioti be plano, žinojau, kur kas yra:
kur Leonardas kabo, Tauridės Venera stovi ir t. t. Gerai
orientavausi Ermitaže, žodžiu, ten praleista daug laiko.
Tai toks tas santykis su menais nuo vaikystės. Teorinis ir
praktinis. Iš esmės mano pažintys su menais ėjo per knygas, meno albumus. O mokantis menų – tai meistravimai, drožinėjimai. Nuo vaikystės ką nors vis drožinėjau:
baubukus, figūrėles, dar kažką... Su tapyba prastai – daltonikas esu, mano tėvas daltonikas buvo. Taigi, spalvų
jautrumo pas mane nerasta, nemoku atskirti.
Tėtis buvo daltonikas?
Turėjo problemų...
Teisininkui juk to nereikia, tiesą sakant, ar ne, tavo tėtis juk
buvo teisininkas?
Na, buvo problemų gauti vairuotojo pažymėjimą, buvo
spalviniai testai, subtilių niuansų tėvas nematydavo. Tai
ir man su spalvom prastai. Nemoku „sumakaluoti“ reikiamų spalvų.
Man irgi. Taip pat. Formą jaučiu, o su spalvom – bėdelė.
Pati galvojau, kad dėl to, jog stepžuky (1959–1989 m. Kauno
S. Žuko taikomosios dailės technikumas – red. past.) tapybos
dėstytoja mus mokino lieti „purvą“, tik paskutiniame kurse
atėjo dėstyti Petrašiūnaitė.
Oi, ne. Čia kaip su muzikine klausa. Spalvų suvokimas
yra mūsų organizmo savybė.
Tapytojai sakydavo: kad geriau matytum spalvas, reikia prisigerti. Buvo tokia teorija išvesta. Man labai rimtais veidais
tai aiškindavo.
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Nežinau, aš ne tapytojas, negaliu pasakyti... Galbūt iš
tikrųjų atsikabindavo analizatoriai ir įsijungdavo spalvinis jautrumas (juokiasi). Tai toks mano santykis nuo
vaikystės su menais... Muziejus yra labai gerai. Knygos
ir muziejus yra gerai. Esu išauklėtas klasikinio meno tradicijoje. Keletas salių buvo ir šiuolaikinio meno, Matisse’as, impresionistai... Peredvižnikai Rusų muziejuje, bet
man labiau patiko vakarietiška tapyba.
O ką prisimeni apie mokyklą? Mokeisi paprastoj vidurinėj?
Būdamas meninės sielos, pavadinkime…
Nebuvau aš meninės sielos.
Kaip jauteisi toj paprastoj? Nebuvo nesmagumo ar nesaugumo? Nes aš jaučiausi nekaip paprastoj mokykloj, o kai įstojau
stepžukin, man tarsi kitas gyvenimas prasidėjo, ten jaučiausi
gerai, tarp tokių pačių... durnių. (Juokiamės)
Mokykloj aš buvau sportininkas kadaise, intensyviai
sportavau.
O…
Taip, buvau plaukikas iki vienuoliktos klasės, sportininkas, kasdien mirkdavau baseine. O į menus sugalvojau
stoti tik vienuoliktoj klasėj…
Kaip ruošeisi, lankei kokią nors mokyklą?
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Ne, aš niekur nesiruošiau, tiesiog vienuoliktoj klasėj po
Naujųjų metų sugalvojau stoti į Dailės institutą...
Ir…
Nu ką ir... (juokiasi) praktiškai nesiruošęs stojau.
Nesiruošęs? Tai tu genijus!
Ne, palauk, koks aš genijus, baik tu... Kai pirmais metais
stojau į keramiką, lyg ir pamėginau treniruotis pas keramikę, neprisimenu jos pavardės. Palieti akvarelę, guašą
patept davė. Va, ir stojau į institutą, į keramiką. Pirmais
metais nežinojau, kas yra kompozicija, nežinojau šio termino. Nors piešime jaučiausi labai kietas, kažkodėl labai
kietas jaučiausi skulptūroj, bet nežinojau, kas yra aktas...
Šito termino irgi nežinojau, tad, kai reikėjo paišyti aktą,
buvo problemų. Na, aišku, iš kompozicijos gavau šaibą,
jokių abejonių. Žodžiu, pirmais metais buvo visiškas
pravalas.
Jūs per stojamuosius piešėt aktą? Mums užduotys, pamenu,
buvo „kačių karalienės“ portretas ir gipsas.
Taip, pirmais metais stodamas į keramiką, piešiau aktą
(1979), reikėjo porą kaukių nulipdyt skulptūrai... Man
tada atrodė, kad viską labai kietai dariau, bet pažymiai
buvo apgailėtini. Savaime suprantama, kai ateina analfabetas, kuriam atrodo, kad jis absoliučiai viską moka,
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tai įprastai gauna gerai per galvą. Bet entuziazmo man
tai neatėmė...
Labai pagirtina savybė, nes aš galvojau taip: jei pirmą kartą
neįstosiu, tai daugiau ir nebestosiu.
Kai pirmais metais neįstojau, mane apėmė baisus entuziazmas, tada jau tvirtai žinojau, kad stosiu į skulptūrą.
Reikalas tas, kad su tais darbais, kuriuos atnešiau, tų
lipdinių, piešinių vienuoliktos klasės... su jais mane vis
dėlto prileido prie egzaminų, tas buvo labai keista. Šiandien atrodo – neturėjo manęs prileisti prie egzaminų, ten
gi daug gabių stojo.
Dėl rūšių įvairovės, matyt (juokiamės).
Na gal, bet į keramiką gi gausiai stodavo, keturi, penki
į vietą.
Išties juk būdavo ir iki septynių, aštuonių ir dešimt, ką jau čia…
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Kur? Namie?
Taip, savo namuose. Susirinkdavo pas mane kompanija
po aštuonių vakaro.
Vakare? Juk tai ištisa para piešimo…
Taip, ir piešimo, ir lipdymo tokiu intensyvumu – ketverius metus. Tai štai, kai trečią kartą neįstojau į skulptūrą, mums pasiūlė eiti į freską-mozaiką (ten buvo tokia
grupelė, „daug kartų stoję“: grafikas Romas Pakėnas,
Virgis Kašinskas, juos visus gi pažinojau). Ne stoti, o eiti
mokytis po trečiųjų metų egzaminų. Iš dekanato atėjo,
nes mus jau pažinojo, ir pasiūlė eiti į freskos-mozaikos
specialybę, bet mes atsisakėm.
Tai galėjot stoti, paskui būtumėt perėję į skulptūrą, ar ne?
Ne, mes pasakėm, kad nenorime užimti kieno nors vietą ir kankintis, jei kitais metais vis tiek įstosim (juokiasi).

Na, taip, ir iki dešimt, pilna pretendentų, nesuprantu,
kodėl mane tada ten prileido. O kitais metais, jau kai stojau į skulptūrą, pagaliau suvokiau, kad man reikės konkuruoti su naujaliečiais ir čiurlioniečiais, o šita publika
piešti moka, tai planelis buvo labai aiškus. Tai va, iškart
po egzaminų pradėjau ruoštis sekantiems egzaminams.

Štai studijos, įstojai pagaliau laimingai…

Įstojai iš antro karto?

Nagi, pasakyk, pasakyk, kas čia dabar. Piešimo?

Ooooi, na ką tu.. Iš ketvirto karto įstojau.

Nenoriu... apie jį šnekėt, ne. Skulptūros.

Jėzaumarija, koks tu atkaklus…

Na, kas čia toks gali būti bjaurybė?..

Jo... na, laikai buvo tokie, kad ruošiausi labai intensyviai.

Ne bjaurybė, tiesiog nevykėlis. Ne laiku ir ne vietoj įstojęs.

Tai praktiškai atrodytų, tarsi būtum dar papildomai stepžukį
baigęs.

Jaunas?

Na... man atrodo, tai buvo truputį daugiau negu stepžukis, nes kiekvieną dieną – keturios valandos piešimo ir
keturios – skulptūros, ir dar eskizavimas. Nuo rudens
įsirašiau į Kauno keturmetę dailės mokyklą. Pradėjau
pas Lukštą, jis dėstė piešimą, o Šulskis – skulptūrą. Man
pavyko su keturmete susitarti taip, kad ten gavau laisvą „priėjimą“: ateidavau vos atidarius mokyklą, aštuntą
ryto, o išeidavau jau uždarant, ir taip kasdien.

Jauni nesugeba, matyt, jie užsiėmę savo ego puoselėjimu (juokiamės). Gal atidavimo periodas ateina su tam tikra branda?
O kada įvyko tavo pirmas susidūrimas su Vyšniausku?

Kaip į darbą…
Mano darbas buvo nuo šešių iki aštuonių ryto, nes tarybiniais laikais visi privalėjo dirbti, tad dirbau šlavėju. O
paskui eidavau į keturmetę. Dvi, tris valandas, priklausomai nuo sezono, šluodavau, tvarkydavau Kauno teritorinio vandentiekio ir kanalizacijos tarnybos teritoriją.
Dabar tai Kauno vandenys.
Tai buvo visai prie namų…
Taip, arti prie mano namų – išlekiu, pasimosikuoju, grįžtu atgal, dušiukas, pusryčiai ir – į mokyklėlę. Ir taip kiek
vieną mielą dieną.
Koks tu pasiaukojantis buvai dėl meno, Danieliau…
Taip taip taip... Buvo geri laikai... Tai va, kai uždarydavau mokyklos duris, organizuodavau vakarinius savo
piešimus.

O... tai buvo nuostabu. Buvo labai gerai.
Kokie buvo tavo mylimi dėstytojai?
Buvo. Pirmais metais buvo dėstytojas, apie kurį nenoriu
šnekėt...

Jaunas, taip.

Jis buvo mūsų kurso dėstytojas... Antram kurse Kėdainis
dėstė, mums atrodė toks lyg ir per senas. Tada žiūrėjau į
jį kaip pirmakursis, skeptiškai, visi pradiniuose kursuose
taip žiūri į dėstytojus... Bet dabar suprantu, kad tai buvo
vienas iš rimčiausių Lietuvos skulptorių. Mačiau ne per
seniausiai jo mažosios plastikos kolekciją pas vieną kolekcininką, likau sužavėtas... Rimtas buvo skulptorius.
Pasišventęs, tikras. Jis buvo skulptorius vienuolis. O
Vyšniauskas mane vedė nuo trečio kurso iki pat galo.
Ką iš Vyšniausko gavai vertingiausio? Jauti, kad jis tau davė
didelį impulsą ar vertę suteikė?
Galiu tik pasakyti, kad kai šalimais vaikšto profas, ir tik
vos vos brūkšteli arba ne brūkšteli, o ima ir parodo –
suvoki viską... Jis buvo tikras mokytojas. Negaliu tau
pasakyti, apibrėžti va taip, kaip tu nori, ką jisai davė...
Informacija perduodama iš rankų į rankas.
Sutinku... Čia kaip su Ušinsku: daug kas jį laikė savo mokytoju, nors jis tik praeidamas kokią pastabą pasakydavo ar
pataisydavo piešinį, nedėstė nieko. Jo priėjimas ir pasakymas
kažko esminio tarsi nušviesdavo koreguojamojo suvokimą, ir
jis Ušinską laikė savo mokytoju.
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Taip, tikrai taip... Čia yra toks akademinės mokyklos pranašumas. Atrodo, kad online mokymosi būdas perduoda
informaciją, bet ne mokėjimą, ne žinias. Žinios perduodamos iš rankų į rankas. Truputį kitokiu būdu.

Na, ten rimti skulptoriai, ir Mazūras, ir Šnipas, tik jie
ėmė kalbėti kita kalba ir ugdyti kitokius menininkus. Tie
žmonės, bent jau teoriškai, mano laikais oponavo savo
profesoriams. Smarkiai oponavo.

Tai čia panašiai, kai pas meistrą būsimi tapytojai plaudavo
teptukus, maišydavo dažus, trindavo pigmentus...

Jie buvo kovotojai prieš sustabarėjusią pasenusią metodiką?
Kaip Kauno meno mokykloje beveik, „pasaulį seną išardysim“?

Teisingai. Tūkstantmetė tradicija yra tradicija: turi būti
šalimais, greta meistro, matyti, kaip jis dirba, kaip galvoja, kaip elgiasi. Budistai lygiai tą patį sako. Šliaužioja
mokiniai paskui mokytoją ir žiūri į burną, ką jis ištars,
kokią auksinę mintį paleis eterin, o gal pagaliu užvoš
per kuprą.

Galima ir taip traktuoti, na, jeigu imtume pavadinimą
„Izraelis“ – tai yra tas, kuris kovoja su Dievu. Iš šios pozicijos žiūrint, tai kova su dešimt Dievo įsakymų.

Na, o dabar pasakyk man, koks buvo tavo debiutas?
Apie institutą noriu pasakyti taip, dar kartą sugrįžti prie
to: daug svarbiau yra dėstytojų suformuota bendruomenė,
skulptūros katedros nuotaika. „Mes, skulptoriai, mes esam
mūsų katedra.“ Ir didžiausios pamokos buvo iš kolegų, iš
studentų. Yra studentiškas bendravimas, SMD, peržiūros,
bendravimas koridoriuose, bendra institutinė atmosfera, ji
man padarė didžiausią įspūdį ir didžiausią įtaką.
Norėjimas dirbti, daryti kažką, tobulėti?
Net ne norėjimas dirbti – tu negali nedirbti, kai visi kiti
aplinkui dirba. Akademinė terpė, kur yra žmonės, kurie
visi stengiasi, eina priekin. Didžiausias autoritetas, bent
jau skulptūros katedroj, buvo tie žmonės, kurie kažką
darė, veikė kažką naujo, rezultatyviai ir gerai. Patys
studentai. Skulptūros katedros kūrybinis šaršalas buvo
pats svarbiausias – darbinė atmosfera. Nuolatinė kūryba, tas potyris buvo pats geriausias. Skulptūros katedroj
buvo tokia nuomonė, kad studentas yra kaip grybas:
kuo mažiau profesorius žiūri, kaip jis auga, tuo geresni
rezultatai.
Vadinasi, norėjo, kad tobulėtų sava vaga, nebuvo dėstytojo
valios primetimo? Kad lipdytų taip kaip Kėdainis, Vyšniauskas... Nes štai pas tapytojus tai pastebima: yra identifikuojami
Čerapo, Gasiūno mokiniai, praktiškai tai lengvos formos klonavimas, gal netiesioginis, bet savos stilistikos primetimas ir
„įsikūnijimas“ mokiniuose. Žinau, kad Ušinsko mokiniai kai
kada tai darė, gal nevalingai, žinoma. Sofija Juknienė pirmuose
kursuose yra nutapiusi darbų art deco stilistika, matyt, sekdama Ušinsku, jis buvo jos dėstytojas ir diplominio vadovas. Jei
dievini mokytoją, stengiesi dirbti kaip jis.
Ne. Ne, skulptūros katedroje šitų nesąmonių nebuvo. Ir
nebuvo jakūbonistų, vyšniauskistų ar dar kažkokių. Matyt, pernelyg buvo gabūs šitie žmonės, kad juos dėstytojai mautų ant savo kurpalio. Manyčiau, kad visi buvo
skirtingi, bent jau mano kurse.
O ar susietum tai, kad vidutinybių atsiradimas administracijoje sąlygojo „ant kurpalio movimo“ tendenciją? Nes esu girdėjusi nuomonę, kad Akademiją užvaldė vidutinybės, ir degradacija prasidėjo būtent dėl to. Asmenybių, stipriųjų neliko (iš čia
ir, pavyzdžiui, Zapkaus neužsibuvimas dėstytojaujant), vadovauti ėmė vadybininkai „įsisavintojai“ ir karjeros pragmatikai,
naudos siekėjai bei „nevykėliai“ metaforiškai kalbant, tad ir
fragmentacija-degradacija netruko įvykti.

O ar negali būti taip, kad visos tos naujosios kryptys skulptūros katedroje buvo formuojamos tam, kad vėliau galima būtų
rašyti projektus ir lengviau „įsisavinti“ pinigus? Na, atėjo Soroso pinigai... pamatyta, kas gali būti naudinga ir iš ko galima
išsunkti naudos, kuklios finansinės...
Aš taip teigti negaliu... nes man neteko prisišlieti prie
Soroso pinigų (juokiasi).
Tai niekas negali teigti, mes juk kalbamės ir svarstome, kodėl
tai įvyko ir kam tai buvo naudinga.
Sorosas yra žydas ortodoksas, ir jo mąstymas ortodoksinis, kuris neleidžia vaizduoti Dievo tvarinių, taigi nuėjimas į abstrakcinius, visokius nefigūratyvinius dalykus,
yra visiškai suvokiamas, galima būtų taip samprotauti...
Taip, pokyčiai vyko tais metais, atėjus naujai profesorių
kartai, nors tie profesoriai, ir Navakas, ir Mazūras, yra
žmonės, kurie akademinį meną tikrai puikiai suvokia,
moka jį daryti, – pakanka prisiminti ankstyvuosius jų
darbus.
Nebelieka tęstinumo mokytojas–mokinys, ta grandis nutraukiama... Gebėjimų jie turi, bet gal nenori perduoti. Kad su jais
viskas pasibaigtų. Gal tai daroma sąmoningai, kad ties jais
baigtųsi skulptūros mokykla Lietuvoje? Aišku, tai hiperbolizuota, lyg sąmokslo teorija kokia, bet...
Mūsų visuomenei svarbiausia žmogaus asmenybės galimybių atskleidimas, o ne tradicijos tęsimas.
Bet tai juk postmodernybės postulatai.
Taip, taip... tie postmodernistiški dalykai, žmogaus su
jo ypatingosiom savybėm atskleidimas, tobulėjimas ir
visų jo galimybių realizavimas yra pagrindinis dalykas
mūsų dienomis. O ne tęsti tradiciją. Tačiau, jeigu pasižiūri į tai, kas dabar daroma, tradicijos yra, tik kitokio
meninio pobūdžio.
Sunkiai aš ten atrandu tas tradicijas, Danieliau, ir Lukiansko
kanopose, ir Kauno bienalės siautėjime, tik įpratau patylėti.
Gyvulininkystės ir kiaulių auginimo tradicijos? Tas, kas nesutinka su postmodernistais, yra utilizuojamas verbaline prasme.
Tiesiog. Postmodernizmas oponentus izoliuoja ir nukenksmina, yra netgi terminas specialus tam apibūdinti.
Egocentriškumas yra mūsų visuomenės apraiška ir varomoji jėga, priklausomai nuo žmogaus gebėjimų.
Net jeigu ji yra ydinga, ta apraiška? Matau akivaizdų naudos
elementą tame, nes tai daugiausiai pinigų generuojantis ir
mažiausiai sąnaudų turintis reikalas.
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Nemanyčiau, negalėčiau taip pavadinti... Lukianskas nepraturtėjo iš to.
Bet kokia tuomet prasmė bandymo estetizuoti „dzikus“, sukelt
pasidygėjimą bet kokia kaina ir versti tai matyti atėjusiuosius
į parodą? Tai prievartinis būdas, prievarta. Kaip ir viešoje
vietoje vykstantys performansai, kai įtraukiami atsitiktiniai
žmonės, o tie „menininkai“ mėgaujasi jų sutrikimu, pasibjaurėjimu, visa jausmų palete... Infantilaus ir paaugliško elgesio
sutrikimo eksploatacija, tokia šiek tiek vieša, ekshibicionistinė
hormonų siautėjimo apraiška…
Naudojant naujas, netradicines meno priemones, atsiranda ir kitokia kalba, kitoks supratimas. Aš negaliu
spręsti, nes nesu šioj srity pakankamai išsilavinęs. Neišmanau šitų dalykų... Ten susiformuoja nauja kalba.
Taigi čia yra naujosios kairės filosofija: lygioj vietoj „mutinti“ vandenį, kovoti prieš ar už kažką, sukelti sumaištį ir keisti
sąmonę, „naujasis internacionalas“, komunistai-marksistai ir
jų įrankis. Menas juk tam yra tinkamiausias.

31

istoriją apie Mozartą ir Salieri, lygiai tas pat. Kažkoks
padraika, kuris nesistengia, gauna viską, o va, dirbančio,
besistengiančio rezultatas apgailėtinas. Tai neretas reiškinys, ir jei pažiūrėsi į finansinius dalykus: kodėl Gatesas
turi pinigų, o aš ne? Tai čia lygiai tas pat.
Na, o iš skulptorių, kas tau didžiausią įspūdį darydavo, lietuvių ar užsienio meistrai? „Skulptorius iš didžiosios raidės“ –
turi tokį?
Turiu mylimų skulptūrų. Samotrakės Nikė labai patinka,
Miloso Venera labai graži, be galo graži Tauridės Venera, Ermitaže kuri stovi... Siaubas, kokia graži! Iš gyvai
matytų daiktų, ji yra tarsi mano „meilužė“. Kai į Ermitažą ateinu, visų pirma einu pas ją, pasižiūrėti jai į akis
(juokiasi). Klasika, graikai, Roma, Michelangelo, be jokios
abejonės, Henry Moore’as.
Rodinas?
Na ne, man labiau Maillolis ir Bourdelle’is patinka. Bourdelle’is man daro didesnį įspūdį nei Rodinas.

Potencija ar impotencija yra labai individualu, tik nuo
talento priklauso kūrinio kokybė. Jei talentingas – gali
naudoti bet kokias priemones, ir kūrinys bus paveikus,
o jeigu talento trūksta – gali būti geriausias akademistas,
vis tiek nepavyks. Tai štai, čia ir yra „kabliukas“: stilistika
nesvarbu, jei darbas yra sukurtas talentingo menininko.
Ir dėl to menuose labai sudėtinga pritaikyti liniuotę, išmatuoti. Sudėtinga įdiegti vertės kriterijų, žmogaus talento matą. Nėra liniuotės.

Na, gerai, kadangi parašyta visa kultūrinė epopėja apie Ušinską, sakyk man: kai paprašiau tavęs pagalvoti apie paminklą
Ušinskui, kokia mintis kilo pirmiausia? Va, koks tavo santykis
su Ušinsku, ką ta tema galėtum pasakyti? Tau buvo suprantamas mano prašymas, o gal buvo vidinis nenoras to imtis, buvo
kokia nors emocija? Vis tiek, pradedant ką nors daryti, nori tu
to ar ne, kyla vidinis pasipriešinimas arba didžiulis entuziazmas... Nes beveik iškart pasakei idėją. Buvau apstulbusi, kad
taip pataikei į šerdį.

Kadaise esi minėjęs, kad savo skulptūras apskaičiuoji pagal Fi,
aukso pjūvio taisyklę...

Matai, su Ušinsku yra tai, apie ką mes ilgą laiką kalbėjome... Svarbaus žmogaus asmenybė – kas jis toks? Kiek
jis yra svarbus būtent kaip žmogus? Šioje mūsų postmodernybės epochoje yra svarbus žmogaus pasirodymas,
individuali jo raiška. Svarbūs be galo Lukensko menai
su visom tom kanopom ir galūnėm ir su jo ardymusi. Tad
iš esmės galima sugretinti žmones, Ušinską ir Lukenską: abu profesoriai, abu daug žmonių išugdę, abu menų
visokių pridarę, kiek būtent tas konkretus žmogus yra
svarbus civilizacijai... Koks nors štai Danielius Sodeika,
kiek jis svarbus iš principo? Ar tau svarbu, kas palaidotas
kapinėse, pavyzdžiui, dvidešimt aštuntame kape iš dešinės? Ar tau svarbu, ar nesvarbu? Toks principinis klausimas, kai kalbame, kad šiuo metu klesti postmodernybė:
tu teigi, kad svarbu tradicija, o žmogus ne taip svarbu,
ar vis dėlto svarbu ir tradicija, ir žmogus? Tai labai sudėtingas klausimas, aš į jį nemoku atsakyti. Tad jeigu
pradėsim kalbėti apie Ušinsko asmenybę, apie asmeninį
jo gyvenimą, koks jis buvo, ką jis darė su visos giminės,
palikuonių istorijom, apie jo palikimo saugojimą, galų
gale ir tavo, ir Editos entuziazmą bei pastangas įtvirtinti
Ušinsko vardą Žiemgalos krašte... Kuriems galams, apie
ką tai? Todėl, jei imtume Ušinską kaip konkretų žmogų,
kuris neaišku, kaip mirė, kur gimė ir kas ten su juo vyko,
tuomet išvis neaišku...

Tai dažniau panaudoju užsakymams, kai nėra kažko labai konkretaus, tuomet pasitikrinu aukso pjūvio taisykle,
teisingai, ar neteisingai atlikau.
Tai štai, yra vis dėlto formulė, pagal kurią gali pasitikrinti?
Na... galima, bet...
Turiu omenyje, kad ne prieš darant kažką sprausti į formules, bet pasitikrinti po to, kai ką nors sukuri. Aukso pjūvis
yra pagrindas harmonijos pasaulyje, jis yra visame tame, kas
mums gražu.
Bet jei žinai tą taisyklę ir ja naudojiesi, dar nereiškia, kad
tau susikurs šedevras. Nelabai seniai klausiausi teksto,
kur aukso pjūvio taisyklė taikyta poezijoje. Pasirodo,
poezijoje naudojama ta pati aukso pjūvio taisyklė, ir
soneto struktūroje... Filmo siužetui tai irgi galioja. Kuo
daugiau šio harmonizuojančio dalyko, tuo labiau kūrinys „kalba“. Tačiau tai įvyksta savaime, jei turi talentą.
Tai yra – jei esi talentingas, iškart padarai gerai. Talentingųjų harmonijos pojūtis randasi intuityviai, ir viskas
ima skambėti tuo santykiu. Bandant tai išlavinti, bijau,
kiltų problemų...
...ir čia atsiranda sąvoka „Dievo dovana“ (juokiamės).
Be to, apie tai jau buvo labai seniai žinota. Pirmoji talento–netalento apraiška buvo istorija apie Abelį ir Kainą.
Štai Abelis buvo apdovanotas, o Kainas – nelabai. Na, ir
nieko kito jam nebeliko, kaip nugalabyt Abelį. Toji pati

Na, jie ganėtinai anksti išvažiavo iš Pakruojo, Ušinskas vedė,
išvyko į Paryžių, paskui, gimus dukroms, žmona Sofija jas
augino Pakruojy ir galiausiai išsikėlė į Kauną.
Tai va, yra daug dalykų, kurie būdingi kiekvienam žmogui, tik ar tai svarbu? Jo dukros, šeima – ar pasaulio is-
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torijai tai svarbu, ar nesvarbu? Labai sudėtinga pasakyti.
Jeigu kalbėtume apie Ušinską ir paminklą jam: koks jis
turi būti? Koks jis turi būti, tas paminklas, kad pavaizduotų žmogiškąją jo vertę? Vertingas jis ar nevertingas?
Atsižvelgiant į nūdienos „viruso“ istoriją, ar tas senukas,
kuriam reikia kvėpavimo aparato, vertingas, ar nevertingas? Labai sudėtingas klausimas: ar ekonomika svarbiau, ar kas?
Menininko atveju svarbiau yra kūryba, mes matome menininką per jo kūrybą. Bet gyvenimo tarpsniai, kurie daro jam įtaką,
manau, nėra visiškai nesvarbūs...
Bet iš esmės kriterijaus nėra, ir labai sunku įvertinti, aš
nemoku vertinti, negaliu pasakyti, kas čia gali būti teisinga. Dėl to negalėjau pasiūlyti jo portreto, kaip tokio.
Be to, Žirgulis jau yra nulipdęs portretą, kam dar daryti
portretinį daiktą Akmenėliuose? Na, o mano pasirinkimas buvo būtent toks todėl, kad Ušinskas buvo lėlininkas, smagus dalykas tas jo kūrinys.
Tu ir pats juk dirbai lėlių teatre?
Na, taip. Man pasirodė, kad „patiražuoti“ kūrinį ir drauge padaryti kažkokį jo veiklos fiksavimą būtų teisingiau,
juolab kad toks atraktyvus daiktas atsiranda. O be to,
Editos žirgų pomėgis, kuris galbūt neišnyks... Tai va, dėl
to toks pasirinkimas buvo. Arkliukas, patentai visokie,
dar kažkas... Manyčiau, tai labai įdomu. Menininkas su
patentu – tokių nėra daugiau, galvoju. Ko gero, jis vienintelis, kuris padarė šitokį dalyką. Tai ir įdomu, ir faktas. O nuvažiavus nusifotografuoti ar pajodinėti ant to
Ušinsko arkliuko, manyčiau, turėtų būti smagu. Ne tai,
kad ten kokį herojinį Vytį daryti... Dėl to ir pasirinkau
marionetę. Be to, man atsakomybės mažiau (juokiasi). Aš
nuo savęs nusiimu profesionalumo naštą: panašus bus
tas Ušinskas į save ar nepanašus, charakterį atskleidžiau
ar ne, charakteris tas vienoks ar kitoks... Tai atkrinta.
Keista, bet kai mąsčiau apie paminklą Ušinskui, kažkodėl irgi
nepagalvojau nei apie biustą, nei apie jo figūrą, įsivaizdavau,
kad tai galėtų būti stela ar bareljefas jo kūrinių tema. Tų, pagal kuriuos jis atpažįstamas. Svarstydamas prisigalvoji apie
tapybos darbus, dar kažką...
Su bareljefais gan sudėtinga, ypač jei kurti tenka kažką
iš tapybos srities, kyla visokiausių bėdų. Man teko daryti reljefą Šiluvos Marijos šventojo paveikslo jubiliejui.
Patyriau, kokios tai didelės problemos: kaip pavaizduoti
tapybą skulptūroje. Sudėtinga, bent man tai yra sudėtinga... Pradedant apšvietimu, baigiant kitais techniniais
dalykais: kai lyg ir padariau gerą reljefą, o jis staiga atsirado atsuktas į šiaurinę pusę, reljefas dingo. Nes puikiai
jį pamatyti galima tik vasarą iki aštuntos ryto, saulei tekant (juokiasi). Turėjo būti šoninis apšvietimas, buvo planuojama statyti vienoje vietoje, paskui planai pasikeitė...
Egiptiečiai puikiai darydavo reljefus, puikiai žinodami,
iš kur kris šviesa ir kaip ten viskas atrodys. Profesionalūs tai dalykai.
Dar vienas klausimas: ar skulptorių bendruomenėje juntama
konkurencija, pavydas, ar tai natūralu? Pagalių kaišiojimas
ar dar kas nors?

Dėl pagalių kaišiojimo... Man neteko to patirti, pats niekam irgi nekaišiojau, bet kad yra polinkis kritikuoti kolegą, tai faktas.
Bet tu pats to nedarai, pastebėjau, labai vengi tai daryti.
Na, aš stengiuosi to nedaryti, bet esu pavydus (juokiasi).
Esi pakankamai stiprus skulptorius, Danieliau. Tik silpnas
gali kaišioti pagalius, o stiprus juk daro sau, ir tiek. Tu turi
fundamentą. Nepagalvok, kad giedu ditirambus, aš tikrai taip
manau. Tu gavai tvirtus pagrindus, turėjai gerą mokytoją...
Na, gal jis nepadarė stiprios įtakos, bet vis tiek... Vien tai,
kad buvai Vyšniausko mokinys, yra svarbu. Visos Vyšniausko
skulptūros, kurios buvo sukurtos Lietuvai (kai kurių nebeliko), turėjo didžiulę įtaką meno istorijai, Lietuvos skulptūros
istorijai...
Taip, ir dabar kad ir ką Kryžkalnyje statytų, viskas atrodys apgailėtinai.
Ir kai mes kalbėjome apie mokytojo ir mokinio ryšį ir tradicijos
tęstinumą, kur aiškiai pasakyta, kad jei neturi mokytojo, tai iš
esmės esi niekas... Tu tai turi, ir tai labai aiškiai matyti. Aišku,
nesi Vyšniausko klonas...
Ne, nesigautų... Skulptūros katedroj nebuvo daromi klonai, ten buvo pakankama konkurencija ir tarp profesorių, bet tarp jų buvo draugiški santykiai.
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Bet juk buvo valstybiniai užsakymai, Danieliau, tai buvo pinigai, kalbėkim atvirai... Skulptoriai gaudavo užsakymus per
dailės kombinatus, visokias Pirčiupio motinas ar dar ką...
Profesoriai gaudavo užsakymus ne dėl to, kad buvo profesoriai, o dėl to, kad jie buvo gabūs žmonės, išties labai
gabūs žmonės...
Na, o jei keli gabūs, bet užsakymas vienas?
Manyčiau, kad ten būdavo konkursai, ne taip paprasta,
tik dabar taip atrodo... Profesinės komisijos ir meno tarybos buvo labai rimti reikalai. Dabar to jau nėra. Jokūbonis kadaise pasakojo: jis, kaip akademikas, važinėdavo
priiminėti Lenino paminklų po visą Tarybų Sąjungą: atvažiuodavo akademikai ir priimdavo arba nepriimdavo
paminklą. Visokių atvejų būdavo, kaip štai vienas. Stovi
Leninas iškelta ranka, rodo pirštu į šviesią ateitį... O Jokūbonis žino, koks būna „reikalas“ siluete. Siluete pirštas
susiprojektuoja į klyną, yra toks rakursas. Tai įvyksta, jei
neteisingai ką padarai. Jokūbonis rado tą vietelę, ir visą
komisiją po truputį vedė ton pozicijon, kur tai matyti
(juokiasi). Apie tai kalbame – apie profesionalumą ir požiūrį, kad tokių dalykų neįvyktų. Meno tarybų šiandien
mes neturime, jos ne tokios efektingos, kaip turėtų būti.
Jos, galima pasakyti, kad nunyko...
Kiek suprantu, taip jau atsitiko. Sprendžiu pagal tai, kas
yra statoma šiandien viešosiose erdvėse.
Na, ir dabar paskutinį, vainikuojantį klausimą pateiksiu: ar
kurtum, būdamas abejingas temai, asmeniui ir ar gali sau susikurti įkvėpimą?
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O kaip suoliukas Kernagiui, kaip tau buvo su juo?
Na, taigi jis buvo visiškai kitoks. Norėjau padaryti kiek
kitaip, nes Kernagį myliu, mėgstu, jaunystėje jis buvo
vienas labiausiai man patikusių dainininkų, tad buvo
smagu pabandyti... Pradinė idėja – tas suoliukas turėjo
būti visiškai realistinis, ir iš jo reikėjo padaryti skulptūrą. Ar pavyko iš suoliuko padaryti skulptūrą, nežinau...
Ar išėjo ten skulptūra, ar taip ir liko tiesiog suoliukas?..
Šiaip kvaila idėja, ji ne mano. Reikėjo daryti užsakymąsuoliuką. Bet kaip tą suoliuką padaryt skulptūra?..
O kokiu tu laikai – rimtu ar tiesiog pakvailiojimu – va šitą
„Barbių“ periodą?
Barbių periodą aš dariau labai rimtai ir susikaupęs. Ten
dalyvauja visai kitokie daiktai, tos meilės istorijos, Barbė
ir Kenas. Išties tai buvo kelioninis Laimės lagaminas. Laimės „vaistinėlė“. Tame lagamine buvo Barbė – mylimoji
su mylimuoju Kenu. Jei tu man sakytum „vesk mane“ –
iš Laimės lagamino ištraukčiau tau Keną, tikrą mylimąjį.
Štai ir turėtum mylimąjį. Jei sutinki žmogų nelaimingą,
bet trokštantį meilės – jam ištrauki mylimąją, Barbę, kaip
mikstūros buteliuką. Ideali mylimoji. Kiekvienam sava
Barbė. Buvo ten Fenikso pelenai, toks Atgimimo daiktas,
Arkangelo Gabrieliaus trimitas... Jei kieno gyvenimas
niekam tikęs – tas gauna Fenikso pelenų ir, apsibarstęs
jais, vėl pakyla naujam gyvenimui. Apsibarstai – ir atgimsti iš naujo. Fenikso pelenai padeda nugalėti chaosą,
kuriame esame.
Mums labai reikėtų tų Fenikso pelenų...

Negalėtum parsiduoti?

Na, taip, ko gero... Arkangelo Gabrieliaus trimitas ten
buvo, tame lagamine, kad išgirstum Viešpaties balsą
ir atkreiptum dėmesį, jei imi prarasti tikėjimą. Sutinki
Laimę, o ji tau įteikia Gabrieliaus trimitą, ir tu vėl grįžti
pas Viešpatį, nuo to trimito garsų... Vėl žinai, kur eiti ir
žinai, ko siekti.

Na... Šiaip, godumo vedamas, pamėginčiau, bet man nepavyktų, kad ir kaip to norėčiau.

Matai, to tavo lagamino reikėtų prieš prasidedant kataklizmams ir nelaimėms...

Gal tas užsakovas tiesiog nesuprastų, kad tau nepavyko?

Tiesa, ten dar buvo Vienaragis, tyras idealus žvėris, kurį
gano nekaltoji Princesė. Su juo gali pasiekti dvasinius
gylius, ir visa tai guli švelniuose gulbės pūkuose... Ten
rimtas darbas, juokingai rimtas darbas.

Ne, negalėčiau. Aš galiu apsiimti, bet sužlugdysiu užsakymą, nes godumas pjauna... Grynai už pinigus negaliu
kurti. Savo didžiai gėdai turiu prisipažinti, kad ne.

Ne, aš išvis nedaryčiau to darbo. Man nepavyksta padaryti darbų už pinigus. Man įsijungia slaptasis sabotažas.
Čia lyg psichinė liga (juokiasi). Aš galiu apsiimti daryti
daiktus už pinigus, bet iš karčios patirties žinau...
...„sudžiūvęs“ išeina?
Ne, kad išvis neišeina. Aš sužlugdau šituos daiktus, jei
tai vien tik pinigai... nesigauna. Nesigauna padaryt niekaip.
Na va, matai, vadinasi, esi tikras menininkas ir Dievo pateptasis.
Na ne, abejoju... Man velnias kaišioja pagalius į ratus:
vietoj to, kad imčiau ir normaliai padaryčiau, išspręsčiau
tam tikras problemas, sukurčiau objektą profesionaliai,
tvarkingai techniškai, taip, kaip reikia...

O tu jį tebeturi?
Aišku, kad ne. Negi visur tampysiuos. Nors gal dabar
praverstų... Po daugelio metų susidūriau su visiškai analogišku daiktu, kažkoks menininkas sukūrė analogišką
lagaminą...
Man jis labai įstrigo, labai gerai jį atsimenu…
Na taip, gražus visas buvo, auksinis. Man patinka tokius
darbus daryt.
Atrodo, kad mums labai reikėtų tavęs kaip minezingerio, vaikštančio po Lietuvą su tuo Laimės lagaminu, dalinančio kiekvienam tai, ko reikia. Dėkui tau, Danieliau.

D A N I E L I U S

S O D E I K A

Ryte, 2002, bronza

Kriauklė, 1996, bronza

Sapnas, 2002, bronza

Veidrodėlis, 1995, bronza

Iliuzija, 1998, bronza

Totemas, 2000, bronza

Sala vandenyne, 1995, bronza
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Austėja Mikuck y tė-Mateik ienė

Visi geriausi kūriniai
baigiasi klaustuku

Apie Irinos Peleckienės parodą „ILLUMINE/INTERPRETATION“

I

rinos Peleckienės paroda ILLUMINE/INTERPRETATION, iki karantino vykusi Vilniaus dailės akademijos galerijoje Artifex, – trečioji iš parodų triptiko,
užbaigianti tam tikrą etapą. Pati autorė šią parodą vadina labiausiai išgryninta – ir minties, ir estetikos prasme.
Menininkė teigia šia paroda sudėliojusi pagrindinius
akcentus.
Apie ką šis parodų triptikas? I. Peleckienė pasakoja,
kad pagrindinis šių parodų veikėjas – procesas. Po stiklo
specialybės magistrantūros baigimo Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete, menininkė padarė pertrauką, bet galiausiai sugrįžo prie reikliosios medžiagos.
Ir aš, kaip parodų lankytoja, labai tuo džiaugiuosi,
matydama šią ekspoziciją ir prisimindama menininkės
antrąją ciklo parodą, 2019 metais įvykusią Vilniaus dailės akademijos eksperimentinėse erdvėse Krematriumas/
Meno krosnys. Tąsyk menininkė padovanojo neišdildomą
patirtį. Stiklo magija atgijo dar sykį – galerijoje Artifex.
Irinos Peleckienės parodų anotacijos, interviu su ja
išduoda, kokiais principais autorė vadovaujasi kūryboje, kokios temos skirtingais tonais ir sąskambiais neatsitiktinai atsikartoja jos kūryboje. Pirmiausia autorei rūpi
pats stiklas kaip medžiaga, jo savybės, šiuolaikinio stiklo
meninės galimybės. Tai apima ir jos, kaip menininkės,
siekiančios kuo labiau įvaldyti šią medžiagą bei karšto
stiklo pūtimo techniką, tobulėjimo reflektavimą.
Irinos Peleckienės kūryba yra gana autobiografiška, bet ir pakankamai abstrakti ir paveiki, atmosferiška,
patyriminė, kad prabiltų tiesiai žiūrovui ir vienu metu
kalbėtų ir apie objekto autorę, ir apie objekto stebėtoją.
Tad kaip I. Peleckienė kuria stiklo magiją ar, jos žodžiais
tariant, stiklo alchemiją? Manau, svarbus yra būtent tas
patyriminis, dalyvavimo aspektas.
Tam itin smarkiai pagelbsti ir pačios autorės principinis požiūris įvietinti savo kūrybą – pateikti parodą
kaip visumą, kone kažkokią paralelinę realybę. Na o kad
I. Peleckienės kūryboje esama mistikos ne tik nujaučia
žiūrovas, tai artikuliuoja ir pati autorė.
Išgirdus žodį „alchemija“, vienas šyptelės dėl ezoterinės konotacijos, kitas prisimins Paulo Coelho Alchemiją. Ir aš būsiu pastaroji, nes apie alchemiją daugiausia ir
sužinojau ar tiksliau – buvau sužinojusi, kol nepamiršau,
iš tos populiarumo neprarandančios knygos. O šioje pa
rodoje alchemija labai taikliai reaktualizuojama.
Stiklo menas iš tiesų yra tikras alchemijos įsikūnijimas, o alchemija, pasak autorės, yra „sąmonės ir mate-

rijos ėjimas išvien“. Iš tiesų autorei svarbi kone antikinė
išorinio ir vidinio pradų harmonija. Parodos anotacijoje
išryškinamas kiek ezoterinis, intuityvusis menininko kūrybinis elementas. Per savo kūrybą autorei tarsi pažini
tampa ji pati, per materiją atsiveria sielos portretas –
pirmiausia pačiai menininkei, o galbūt ir atidesniam
žiūrovui.
Tad neatsitiktinai vos įžengę į parodą išvystame menininkės autoportretą ir veidrodžius, tarsi sufleruojančius, drąsinančius ir mus pasekti savo šešėlių pėdomis ir
paieškoti tikrojo savo atvaizdo. I. Peleckienė autoportrete
yra užsidengusi burną ir užsidėjusi akis saugančius akinius. Tarsi pranašė. Parodą mačiau paskutinę dieną prieš
karantiną ir parodos uždarymą. Ankstesnę jos parodą
taip pat pamačiau paskutinę ekspozicijos dieną. Antrą
kartą rašau apie karšto stiklo meną ir abu kartus – būtent šiam žurnalui.
Žaismingi atsitiktinumai? Galbūt, greičiausiai, bet
jie man dar labiau sustiprina malonią ir pasvertą parodos mistiką. Pirmoji salė simbolizuoja kelionę: portretas
įtaisytas ant padangos, panaudoti transporto priemonės
veidrodėliai. Kur keliaujame? Pirmiausia į save. Taigi čia
vėl gražiai sužaidžia vidaus ir išorės dualizmas. Palubėje
pakabintas „minkštas“ debesėlinis, lyg iš burbulų sudarytas ir „burnoje tirpstantis“ objektas, kuris per visą sieną
meta raibuliuojančio vandens efektą. Mintimis praeiname instaliuotą metalinį bokštą-labirintą ir neriame gilyn.
Kitoje patalpoje virtualiai apsilankome Kauno Aleksoto stiklo fabrike, uždarytame 2009 metų pradžioje.
Tiksliau uždarytas ne visas pastatas, tik meninio stiklo
gamybos dalis fabrike. Praeidami išvystame I. Peleckienės darbo pažymėjimą. Būtent čia menininkė susidūrė
su karšto stiklo meistryste. Uždarant fabriką, likęs stiklas
buvo išleistas į baseinėlį. Ant sumažinto baseinėlio modelio Irina projektuoja videomedžiagą, dokumentuojančią darbą šiame fabrike ir atsisveikinimą su juo.
Aplink baseinėlį „šoka“ stiklo objektai ir iš jų sklindanti spalvota šviesa. Paleidžiama dūmų. Dalyvaujame
mentaliniame stiklo pūtime. Kaip pasakojo autorė, ab
straktieji stiklo „balionai“ žymi menininkės sau keliamą
klausimą: „Ar man pavyko įvaldyti stiklą?“, siekį pažvelgti į save iš šono. Ši paroda sufleruoja tikrai teigiamą
atsakymą. Lankytojui nekyla abejonių.
Atsisveikinę su fabriku ir abejonėmis, kiek melancholišką nuotaiką kuriančiais mėliu ir violetu, patenkame į „gamtinį“ koridoriuką. Skaisčiai žalia. Atsinaujini-
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mas, apsivalymas ir džiaugsmas. Iš projektoriaus sklinda
vandens paviršiaus mirgėjimas. Kaip pastebi autorė,
stiklas ir vanduo turi daug bendrumo. Tai – ir optinės,
ir cheminės savybės. Ne veltui stiklas dar yra vadinamas
„kietuoju skysčiu“.
Iš pavasariu alsuojančio koridoriaus patenkame į
tam tikrą laboratoriją, filosofinį-mokslinį-meninį kambarėlį. Šiame „kabinete“ eksponuojama mutacijų, transformacijų serija: veidas persimaino į viso kūno siluetą, šis į
dujokaukę, o ta į ateivį... Šio evoliucijos grandinės podiu
mu tampa veidrodinis paviršius ir dar labiau viską sukeistina. Visoje šioje salėje dominuoja pilki atspalviai. Pilka – pereinamoji spalva, iš baltos į juodą, iš juodos į baltą.
Pirmoji salė buvo monochrominė, neutrali, antrojoje
tarsi panirome į nostalgiją, švelnų liūdesį, tuomet jo atsikratėme ir štai kelionę užbaigėme neužbaigimu – tarsi
pakimbame tarpinėje būsenoje. O tokia būsena įdomi,
pilna galimybių, atvira kūrybiškumui ir fantazijai, besibaigianti klaustuku.
Mutacijų serija pasiūlo pamąstyti apie tai, kaip patys
mažiausi pokyčiai gali pakeisti esmę. Mažiausi formų pakeitimai kardinaliai pakeičia provaizdžių asociacijas. Taip
ir gyvenime, ir mintyse. Netikėtas smulkmenos pastebėjimas staiga situaciją perdažo visai kitomis spalvomis.
Taigi ta „pakibimo tarp“ būsena sukurta pasitelkus ne vien pilką spalvą – ji tik sutirština šią nuojautą.
Reinkarnacijų paradas pakibęs nuolatiniame kisme. O
šalia – A Poison Tree (Nuodingas medis). Jo šakos nebaigtos „rengti“ vaisiais – kai kurios likusios plikos, o gal
šie stiklo vaisiai „jau nubyrėjo“. Labai įdomu – autorė
pasakoja planavusi visus „vaisius“ padžiauti ant šakų,
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bet pajautusi, kad „nesižiūri“. Taigi tas miglotumas, balansavimas, „pakibimas“ veda ir autorės ranką ir mintį,
ir užvaldo žiūrovo jausmą.
Dar du kūriniai – Susidvejinimas ir Apie savastį – taip
pat išlaiko sumąstytą arba pasąmoningai suformuotą
salės koncepciją. Viename jų menininkė atvaizduoja du
sfinksus, kitame – menininkės burna lyg uždengta ranka, ji užsimerkusi ir mintimis susitapatinusi su sfinksu.
Sfinksas tarsi nėra archetipinis kažkokios savybės simbolis, nors atmintyje ir iškilo mitas apie sfinkso mįsles.
Tačiau pačiai menininkei sfinksas yra būtent stiprybę
įkūnijantis įvaizdis. Jo sudvejinimas – stiprybės padvigubinimas.
Kūrinyje Apie savastį menininkė cituoja savo dukros
laišką, jos žodžius: „Vis mąstau apie tave, kaip tu ieškai
savęs, ir, atrodo, negali surasti.“ Iš pradžių buvau nustebinta autorės atvirumo, po akimirkos supratau, kad
amžinasis ieškojimas nereiškia, kad nesugebėjai padaryti
to, ką turėjai sugebėti. Tai ir gerai, kad nesugebėjai kažko
atrasti galutinai ir nekintamai, dogmatiškai.
Tai ir yra šios autorės stiprybė – eksperimentai ir
ieškojimai, kvestionavimas, abejonė, dvejonė ir „pakibimas tarp“. Ši paroda yra paskutinė iš trijų. „Pasakiau,
kas buvo susikaupę, kuo norėjau pasidalinti“, – tikina
menininkė. Tačiau paroda tikrai nesibaigia tašku. Nesibaigia ir daugtaškiu. Nes daugtaškis reiškia nutylėjimą.
O nutylėjimas reiškia laisvės stygių.
O Irina Peleckienė laisva ir drąsi – ji ryžtasi šią pa
rodą ir parodų ciklą užbaigti klaustuku. Juk būtent
klaustuku ir užsibaigia daugiausia minčių sukeliantys
filmai, knygos ir, žinoma, vizualiojo meno kūriniai.

My work is a lamp to walk by and a light to illumine my path, 2019–2020, pūstas stiklas, metalas, veidrodis, automobilių detalės, spauda
V Y T O N O M A D O nuotrauka

I R I N A

P E L E C K I E N Ė

IŠ – Į?, 2020, viela. V Y T O N O M A D O nuotrauka

Intro (detalė), 2019

R U S N ĖS Š I M U L Y N A I T Ė S nuotrauka

My work is a lamp to walk by and a light to illumine my path (detalė), 2019–2020
V Y T O N O M A D O nuotrauka

Mutacijos, 2019, pūstas metalizuotas stiklas, veidrodis, metalas. R U S N Ė S ŠI M U L Y N A I T Ė S nuotrauka

Šešėliai, 2019, pūstas stiklas, metalas. R U S N Ė S ŠI M U L Y N A I T Ė S nuotrauka
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Rober t a s Ku nd rot a s

Sakmė apie eilinį veiksmą
Vieno paveikslo, trijų veiksmų pjesė

Veikiantieji asmenys:
VIRUSAS
JAUNA MERGINA
P A G Y V E N ĘS V Y R I ŠK I S
SUFLERIS
BIBLIOTEKININKAS
Š L A V ĖJ A
VA I K A S
MAMA
VEIKSMAS
X , Y , Z ŽI ŪR O V A I

VIRUSAS

P i r m a s ve i k s m a s
Tuščia salė. Vienišas šviesos spindulys sminga į scenos
centrą. Jame stovi virusas. Aplink tamsu, publika
nematoma. Virusas pirštu rodo į publiką. Spindulys
nuslenka rodoma kryptimi ir apšviečia jauną merginą.
Ji pašoka ir šaukia.
M E R G I N A . Aš esu virusas, baigiau ekonomikos studi-

jas, bet tik virusas man suteikė jėgų gyventi!

Mergina nutyla. Spindulys lėtai gęsta. Virusas toliau
pirštu brėžia tiesę per tamsą, kol stabteli. Pasigirsta
sodrus vyriškas balsas. Spindulys apšviečia gauruotą
pagyvenusį vyriškį.
V Y R I Š K I S . Aš esu virusas. Esu santechnikas. Myliu

veržles ir rūdis. Ačiū.

Staiga cypteli vaikiškas balselis.
V A I K A S . Mama! Aš noriu...

Virusas įsakmiai mosteli pirštu į vaiką. Mergina ir
vyriškis sutartinai dainuoja.
M E R G I N A ir V Y R I Š K I S . Kūdikiams draudžiama da-

lyvauti, kūdikiams negalima išdykauti!

Nematoma ranka čiumpa vaiką ir įtraukia į tamsą.
Vyriškis paima merginą už rankos, išveda į sceną ir
šoka tango. Spindulys apšviečia jiems kelią.
Iš suflerio budelės pasigirsta bruzdesys.
Sudžeržgia kimus balsas.
S U F L E R I S . Kodėl man nepranešė, kad vyksmas jau

prasidėjo? Nieko nebus, pradedame iš naujo. Aš esu…

Staiga virusas mosteli į suflerio būdelę. Kalbėtojas
kosteli, dar kartą, paskui smarkiai įsikosti. Po kiek laiko
atsigavęs kalba toliau.
S U F L E R I S . Tiek to, tęskite veiksmą, tęskite…

Spindulys apšviečia kitos žmogystos, įšėjusios į
avansceną, kontūrus.
B I B L I O T E K I N I N K A S . Leiskite prisistatyti. Aš esu…

(Staiga įsikosėja ir netikėtai baigia mintį.) ...virusas! Esu bibliotekininkas, gyvenu tarp knygų. Virusas paskatino
skaityti knygas. Galiu pasakyti, kad tose knygose…
Virusas įsakmiai mosteli pirštu ir kalbėtojas nutyla.
Ilga baugi tyla. Mergina nusičiaudo. Jai antrina
sufleris. Pasigirsta vaiko verksmas.
V A I K A S . Mama, aš noriu namo!
M A M A . Šššš!

Vaikas ūmiai nutildomas.
Virusas įdėmiai apžiūri salę. Spindulys lėtai keliauja tai
į vieną salės pusę, tai į kitą. Tylu. Į sceną išeina šlavėja.
Spindulys apšviečia ją. Prisimerkusi šlavėja žiūri į salę
ir nematomus žiūrovus.
ŠL A V ĖJ A . Ateina aktoriai, išeina, šviesas įjungia, ne-

išjungia, vyną geria, vyną išlieja… Viskuo man reikia
rūpintis... (Pakelia butelį, apžiūri.) Koks dar virusas? Umc
umc umc!
Pasigirsta populiari melodija ir monotoniški šluotos
brūžavimai. Spindulys užgęsta.
Tai buvo vieno paveikslo pjesės pirmas veiksmas.
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VEIKSMAS

A nt r a s ve i k s m a s

T r e č i a s ve i ksm a s
Scenoje blaškosi pašautas trečias veiksmas. Publika
susidomėjusi stebi reginį.

Vidury scenos stovi šlavėja ir žvalgosi po tamsą.
Blankus spindulys klaidžioja po salę.
Š L A V Ė J A . Turėjau, nebeturiu... Kur mano šluota?

Į sceną užkopia vaikas, prieina prie šlavėjos ir žiūri jai
į akis.
Š L A V Ė J A . Tu paėmei šluotą?
V A I K A S . Ne.
Š L A V Ė J A . Meluoji.

Vaikas papurto galvą. Šlavėja čiumpa jam už ausies.
Vaikas cypteli. Iš būdelės pasigirsta džeržgiantis balsas.
S U F L E R I S . Taip jam ir reikia!

Iš salės pritaria sodrus balsas.
V Y R I Š K I S . Duok vaikigaliui į kailį, įpranta meluoti nuo

mažų dienų!

Salėje nuskamba jaunas moteriškas balsas.
M E R G I N A . Pavaišink vaikį beržine koše, kad greičiau

užaugtų!

Šlavėja paleidžia vaiką, tas šluostosi ašaras. Laisvoje
šlavėjos rankoje atsiranda šluota. Šlavėja apžergia
šluotą ir pakyla į orą. Plazda prie šluotos pririšta
vėliava, ant jos parašyta:
Su kosmonautikos diena! Linkėjimai Valentinai
Tereškovai!

A U D R O N ĖS D A U G N O R I E N Ė S kiemas, 2020

Tai buvo vieno paveikslo pjesės antras veiksmas.

X Ž I ŪR O V A S . Ir ko jis blaškosi?
Y Ž I ŪR O V A S . Nemalonus reginys. Ar jis negali liautis

darkęsis...

...ir užversti klumpes?
...ir dubą duoti?
Bet veiksmą jau seniai nušovė!
Kas?
Penki lietuvių autoriai.
Jie šaudė siužetą.
Visai nesvarbu, kas mūsų laikais ieškos
skirtumo tarp siužeto ir veiksmo?
Z Ž I ŪR O V A S . Kur tai matyta – šovė į siužetą, o pašovė veiksmą!
X
Z
X
Z
X
Y
X

Ž I ŪR O V A S .
Ž I ŪR O V A S .
Ž I ŪR O V A S .
Ž I ŪR O V A S .
Ž I ŪR O V A S .
Ž I ŪR O V A S .
Ž I ŪR O V A S .

Tyla. Veiksmas nebejuda, stovi palinkęs ir sustingęs.
Po kiek laiko salėje pasigirsta tylūs balsai.
X , Y , Z Ž I ŪR O V A I . Gaila, bet šiandien nieko daugiau

neberodys... Buvo gera pasimatyti... Užsukime į barą,
išmesime po burnelę...
Tai buvo vieno paveikslo pjesės trečias veiksmas.

Vilnius, 2020, balandis–gegužė

L I N A S

L E O N A S

K A T I N A S

Bobutė Marcinkonyse, 1969, kartonas, aliejus
Roberto Lauciaus nuosavybė

Autoportretas, 1968, kartonas, aliejus
MO muziejaus kolekcija

Duona ir vynas, 1990, drobė, aliejus
Visvaldo Neniškio nuosavybė

Pora niekam nereikalingų debesų, 1971, kartonas, aliejus
Andriaus Matuliausko nuosavybė

Labanoro užuolaida. II, 1982, drobė, aliejus
Lietuvos dailės muziejus

Scenovaizdžio eskizas spektakliui Ugnies medžioklė su varovais, apie 1975
(Kompozitorius Giedrius Kuprevičius, libreto autoriai Saulius Šaltenis ir Leonidas Jacinevičius,
režisierė Dalia Tamulevičiūtė)

Paukštis, 1971, kartonas, aliejus
MO muziejaus kolekcija
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Krzysztof Czyżewski

Skrydis
Andrzejaus Strumiłło parodos Vlado Vildžiūno galerijoje atgarsiai

Ilgimės
Juodų anarchijos sparnų
Auksinių turtuolių sparnų
Rausvų kokočių sparnelių
Baltų tarsi gulbės ar angelo
Plieninių lyg kirvis
Iš dangaus paukščių paimtų
Akmeninių Nikės sparnų
Ir sparnų vaizduotės
			
A N D R Z E J S T R U M I ŁŁO

P

alenkės vaivadijos istorijos analuose 2017 metai
bus įrašyti kaip Andrzejaus Strumiłło metai. Jis
pats, laimė, tebėra tarp mūsų*; ir, nors laiko tėk
mė jau verčia devyniasdešimtą metų lapą, tebėra toks
pat kupinas kūrybinių jėgų, vis taip pat besidarbuojantis
be jokio atokvėpio, tarsi permainų moiros neturėtų jam
jokios galios. Nors vis dėlto jaučiam, kad jo buvimas šiame pasaulyje nenumaldomai įgauna kitokį matmenį, o jo
akyse vis dažniau iškyla amžinybės vaizdiniai. Kiekvienam, norinčiam jį pagerbti savo žodžiu, reikia tai prisiminti. Žemiški įvertinimai, titulai ir apdovanojimai tarsi
netenka prasmės. Paika atrodo vardinti ilgą jo nuopelnų
ir laimėjimų sąrašą. Netgi pridėti prie jo vardo „profesorius“ ar „iškilus menininkas“ jau nebe taip svaru kaip
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Vladas Vildžiūnas ir
Andrzej Strumiłło

kadaise. Belieka nuogas žmogus vardu Andrzej, pavarde Strumiłło, gal tik inicialai A. S., pažįstami iš jo meistriškos kaligrafijos, o prieš akis – tik viena – Absoliutas.
Lieka vien tai, kas esminga: sąžinė ir skrydžio ilgesys.
Savo žemiškoje kelionėje A. S. gilinasi į seną Horacijaus klausimą: kodėl per tokį trumpą šį gyvenimą vejamės tokį tolimą tikslą? Nuo pat pradžių jam neduoda
ramybės tragiškas ir neišsprendžiamas žmogiškojo likimo teatre paradoksas – žmogui duoto laiko ribotumas ir
nepakankamumas, palyginus su jo širdies troškimais ir
vaizduotės polėkiu, pažinimo alkiu ir kūrybine ambicija.
Tokia dramatiška įtampa lėmė, jog, kaip taikliai pastebi
jo bičiulė ir įžymi meno istorikė Urszula Czartoryska,
visą gyvenimą „veikia ties riba“. O tai reiškia, kad nuolat
peržengia ribas ir galynėjasi su ribotumais, grasinančiais
užsklęsti jį ankštuose pažinimo rėmuose, tautinėse ideologijose, vienalyčiuose getuose, uždarose bendruomenėse, profesinėse grupėse ar provincijos konformizme. Tai
todėl kadaise tarnavęs ministrantu Vilniaus Šv. apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčioje Antakalnyje jis atsiduria tai
budistų vienuolynuose Himalajų priekalnėse, tai Sibiro taigoje, tai prabangiuose apartamentuose viename iš
Manhateno dangoraižių. Dėl to imasi įvairiausių menų ir
amatų nuo grafikos miniatiūrų, įmantriais ornamentais
išpuoštų poezijos knygų iki granito skulptūrų. Tai dėl
to pernelyg siauras ir priešiškas kaimynams tėvynės ir
patriotizmo supratimas jam reiškė prievartinį suvaržymą, priešingą plačiai, svetingai ir taikingai sarmatiškai
dvasiai, kurią pažinojo nuo vaikystės ant Žeimenos krantų Švenčionių apylinkėse ir kurią rado Palenkėje. Čia,
Palenkėje, užčiuopė jis tą šaknų sampyną, tas Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės pilietines tradicijas, kurioms
pasiliko ištikimas nepaisant kylančių nacionalizmų ir
sienų, dirbtinai atskiriančių žmones ir kultūras, augančias iš to paties kelmo. Jo vizijose ir kultūrinėje veikloje
„Palenkė taps katalizatorium, kuris paskatins Lenkijos
ir tautų, su kuriomis ją sieja šimtametė istorija, santykių
atsinaujinimą“. Būtent dėl to jis priešinosi mentaliniam
ir technokratiniam žmonių civilizacijos užmojui valdyti
gamtą ir tapo vienu iš gilaus ekologijos supratimo šioje

pasaulio dalyje pirmtakų, tvirtai tikinčiu, kad išmintingas sambūvis su gamta būtinas ne tik žmogaus išlikimui,
bet ir jo laimei. Palenkės gamtą laikė neginčytinos vertės
turtu ir ne kartą yra perspėjęs, jog negalima jos išteklių
naudoti vien šiandien gyvenančio žmogaus tikslams.
Visa tai patvirtina, kad A. S. – tai homo viator, nenuilstantis būties paslapčių ieškotojas, nuolat peržengiantis
įprastus horizontus. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad jo
kelias vedė tolyn nuo gimtinės ir šaknų. Kaip tik priešingai: įveiksmindamas paribį, keliavo gilyn, atminties, ištikimybės ir tradicijų tęstinumo klodais, ieškodamas tos
vienintelės vietos, kurią žmogus gali pavadinti savo mažąja tėvyne. Tos idėjos įsikūnijimu tapo sodyba Maćkowa Ruda, nepakartojama, sutverta paties A. S. rankomis
ir talentu. Tai mikrokosmas, buveinė, kurioje būnama su
Kitu, kuris reiškiasi per mistinį patyrimą ir per artimą,
kaimyną, svečią... Kiekvienas, kuriem yra tekę peržengti
tų namų slenkstį, prisimins didelio tarsi duonos kepalas
šeimininko delno šilumą ir dosnų arbatos stiklą...
Pastarieji A. S. tapybos darbai ir poezijos įrašai nenumaldomai sukasi apie sparnus, pripiešiamus tai angelui, tai žmogaus kūnui, kuris dar apsunkęs nuodėme
ir kančia, bet kupinas skrydžio atminties, ankstesnės už
mūsų gimimą. Tai ta paskutinė riba, ties kuria sutinkame
Senąjį Mokytoją:
Žingsniavau nelaisvės namais kasdien,
sukaustytas prisirišimo prie daiktų.
Vertinau lietus šarvus ir senas knygas.
Gyvas pušis iškeičiau į kolonas.
Tapiau sparnus.
Šiandien – skrendu.
A N D R Z E J S T R U M I ŁŁO
Iš lenkų kalbos išvertė L I U D V I K A P O C I Ū N I E N Ė

* Menininkas mirė šių metų balandžio 9 dieną; paroda vyko pernai
vasarą (NR).

A N D R Z E J

S T R U M I Ł Ł O

Iš ciklo Skrydis, 2016-2019

A N N A

S T R U M I Ł Ł O

Augalų atspaudai ant šilko
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Augalų kerai

Apie Annos Strumiłło parodą Vlado Vildžiūno galerijoje

ANNA STRUMIŁŁO
F OT O G R A F I J O S

A

nna Strumiłło studijavo Lodzės dailės akademijoje ir Varšuvoje profesoriaus Jano Tarasino tapybos kurse bei tekstilės specialybę pas profesorių
Zbigniewą Gostomskį. 1985–2012 metais gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia dalyvavo organizuojant
čarterinę mokyklą, dėstė joje, vedė autorinę plastikos
programą, paremtą holistiniu ir projektiniu mokymo
metodu. Taip pat bendradarbiavo su muziejais ir galerijomis, kūrė edukacinius projektus suaugusiems ir
vaikams, dalyvavo bendrose parodose. 2010–2014 bendradarbiavo su Fotopedija.com kaip fotografė ir redaktorė, be kita ko, publikavo čia reportažus iš savo ilgus
mėnesius trunkančių kelionių burine jachta po Indijos
ir Ramųjį vandenynus, fotografijas iš įvairių Australijos,
Naujosios Zelandijos, Indonezijos, Malaizijos, Tailando, Pietų Amerikos, Prancūzų Polinezijos regionų. Šiuo
metu daugiausia laiko praleidžia Lenkijoje, sodyboje
Maćkowa Ruda. Fotografijos menas Annai Strumiłło – tai
pirmiausia galimybė vizualiai fiksuoti pastebėtą erdvės
elementą, šviesą, akimirką – savotiškas dienoraštis. Tekstilėje ji naudoja natūralius augalinius dažiklius tiesioginio augalų kontakto su medžiaga metodu.
Paslaptingas alcheminis augalinio dažymo procesas primena vaizdinius iš garsiųjų Patrico Suskindo „Kvepalų“.
Annos Strumiłło audiniuose tarsi iškviečiama toli gražu nepažodiška augalų siela, pripildanti kompozicijas besikeičiančios
šviesos, permainingo oro, gamtos dosnumo toje vietoje, kurioje
jos gimsta – sodyboje Maćkowa Ruda prie Juodosios Ančios.
Tokiu būdu laisvai tekantis gyvenimo srautas sustingsta
medžiagoje. Negali atsistebėti tais turtais, kuriuos Žemė mums
teikia ir kuriais privalu pagarbiai naudotis daugybe būdų, taip
pat ir kaip medžiaga meno kūrybai.
Parodoje eksponuojami ne tik audiniai. Šalia – ir nuotraukos augalų, kurie įkvėpė ir buvo panaudoti tiems kūriniams.
Neatsitiktinai fotografijos nespalvotos, – juk tie augalai atidavė
audiniams ir savo formas, ir spalvas. Audinių dažymo proceso
nuotraukose spalvos išsaugotos. Tai meninių ieškojimų užrašai, o kartu ir naujų žinių, eksperimentų ir augalinės medžiagos tyrinėjimų liudijimas.
K ATA R Z Y N A B ŁE S Z N O W S K A -K O R N I ŁO W I C Z

Augalų portretai – tai mano ilgo bendradarbiavimo su Fotopedija dalis, neegzistuojanti fotografinė
enciklopedija, kuri susieta su Wikipedijos ir Google maps
antraštėmis ir straipsniais, kurie tomis nuotraukomis
remiasi. Pavyzdžiui, raudoną žiedo vidaus fotografiją
galima rasti prie botanikos antraščių: gėlė, lelija, dekoratyviniai augalai, purkos, kuokeliai, žiedadulkės, intapai,
piestelė... ir taip pat prie antraštės raudonis. Tai buvo
neišvengiamybė, kuri lėmė, vertė, teikė galimybių.
Be galo daug augalų portretavimo galimybių teikė
Rutgerso universiteto botanikos sodas Naujajame Džersyje. Čia rodomos nuotraukos darytos 2010–2012 metais.
Kita nuotraukų grupė – integrali audinių dažymo
dalis. Tai dokumentacija, fiksuojanti, kaip piešinys atsiranda dažymo proceso metu. Trapūs dažymo fazių momentai, nuolat besikeičiantys ir dingstantys.

AU D I N I A I
Augalinių dažų ekstrakcija tiesiai ant medžiagos užburia
savo paprastumu ir galimybių gausa.
Pirmiausia, kad augalas atskleistų dažančias savybes, jį reikia glotniai priglausti prie medžiagos, taip, kad
audinyje atsispaustų augalo formos. Tada reikia kietai
surišti ryšulius su visais augalais, žiedais, lapais, šaknimis, vaisiais ir garinti arba virinti vandenyje.
Ši technika vadinama eco printing. Ją pirmoji atrado
ir ištobulino Australijos menininkė India Flint, kurios
močiutė kilusi iš Latvijos.
Dažymo procese naudoju tik augalus, jokių chemikalų, kurie galėtų kaip nors būti kenksmingi aplinkai.
Todėl galiu skalauti tuos audinius įvairiuose dažymo
etapuose čia pat tekančioje Juodojoje Ančioje.
Ne tik augalų formos ir spalvos išlieka ant medžiagos. Daugeliu atveju šitaip dažytas audinys yra tarsi
laiko, vietos, įvykio įrašas. Gali išsaugoti žmogaus, susitikimo, pasivaikščiojimo atminimą. Pavyzdžiui, eukalipto lapai, kuriais dekoruoti čia eksponuojami audiniai,
surinkti nuo žemės Berklyje, Kalifornijoje, ir primena
vietas, kur auga tie medžiai, pasivaikščiojimus, pokalbius, orus...
Parodoje eksponuojami atspaudai atlikti ant šilko
ir vilnos. Vilnos – tai seni apklotai, surasti naudotų drabužių parduotuvėse, kaip ir visi tie drabužiai, kuriuos
matote parodoje. Ta drabužių kolekcija, viena vertus,
yra tarsi dėvimas menas, bet kartu ir kažkas, ką galima
priskirti prie pakartotinai panaudojamų daiktų.
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Aleksandras Blokas ir
Liubovė Delmas

Poetinio ciklo „Karmen“ sukūrimo aplinkybės pagal Aleksandro Bloko
Užrašų knygeles

Cердитый взор бесцветных глаз.
Их гордый вызов, их презренье.
Всех линий таянье и пенье −
Так я Вас встретил в первый раз.
			

Iš lyrinio ciklo Karmen

1914
Sausio 12
<...> Vakare su Liuba (poeto žmona Liubovė Dmitrijevna Mendelejeva-Blok – R. G.) operoje Karmen (Andrejeva-Delmas).
Kovo 2
Karmen – kažkokia Davydova, kurios beveik negirdėjau. Bet salėje buvo ji. Aš pamečiau galvą, esu visiškai
sutrikęs.
Kovo 5*
(Kovo 2) Baisiai skubu į Karmen. Afišoje Davydova, bet
aš vis vien nekantrauju, visą dieną apimtas nerimo. Per
daug pasikvepinu.
Renkuosi aštuntą eilę. Įeinu pavėlavęs, uvertiūra jau
nuskambėjusi, scenoje kareiviai. Chosė dar nėra. Laukiu
pasirodant Karmen (Chosė – tas pats, Mikaela – irgi).
Greta atsisėda bjaurus chamas – karininkas, garsiai kalbantis su dama. Į sceną išeina kažin kokia trumpakojė,
vergiškai mėgdžiojanti Andrejevą-Delmas. Karmen nėra.
Pertrauka. Klausiu pagyvenusios panelės prie dešiniojo praėjimo, ar dainuos dar Andrejeva-Delmas. „Ne, ji
nebedainuoja, bet ji yra teatre, mudvi ką tik kalbėjomės.“
Rūkau ir žvilgsniu ieškau veido. Nėra. Vėl kreipiuosi į panelę: „Ar Jūs neparodytumėt man Andrejevos-Delmas?“ Ji mielai prieina, rodo į parterį ir sako: „Štai dabar
kaip tik žiūri į mūsų pusę, rausvaplaukė, negraži.“
Braunuosi artimiausiu praėjimu. Sutinku rūstų, nepatenkintą užtinusių akių žvilgsnį. Praeinu į savo vietą
(toli). Nerimstu, atsistoju. Tamsoje grįžtu atgal, sėduosi
netoli jos. Scenoje šokiai, skamba segidilija.
Žvelgiu į kairę. Netrukus ji pajunta žvilgsnį. Ji vis
dažniau atsisuka į mano pusę. Aš baisiai jaudinuosi.
Pertrauka. Praeinu pro šalį. Ji atsistoja, išeina, stovi
prie įėjimo į užkulisius ir kalbasi su aktoriumi. Gal klausia, kas čia toks, kai specialiai ir nerangiai einu pro ją.
* Tolesni užrašai atkuria kelių praėjusių dienų įvykius – R. G.

Pertrauka baigiasi, atsisėdu. Jos nėra. Pakilus uždangai – mėlyna naktis (scena kalnuose). Ji tyliai praslenka
ir sėdasi į savo vietą. Vis dažniau žvilgčioja į mano pusę.
Aš visiškai sutrikęs, beveik nieko neklausau. Tamsoje vis
matau atgręžtą į mane jos veido ovalą. Dar prieš nusileidžiant uždangai, tamsoje praeinu pro ją. Metusi į mane
žvilgsnį, greitai nusisuka, kai einu prie išėjimo – tikrai
laukė, kad prieisiu.
Per pertrauką matau ją iš tolo vėl stovinčią ir su
kažkuo besikalbančią prie įėjimo į užkulisius. Prieina
Sergejus Šteinas, m-me Rostovceva. Pokalbis: „Argi Andrejeva-Delmas geresnė?“ – „Mačiau ją daug kartų. Ji
ištekėjusi už Andrejevo (baritonas). Anksčiau dainavo
operetėje... Labai miela.“ (Imu painiotis.)
Gęsta šviesos, skamba ketvirto veiksmo įžanga. Jau
susirinko minia, jau pasirodė toreadoras. Jos nėra. Nusprendžiu laukti Chosė. Štai ir Chosė, jos nėra, scenoje netalentingai mėgdžiodama ją, kankinasi Davydova. Išeinu.
Apačioje, rūbinėje, mane aptarnaujantysis. „Štai ten
ji paprastai nusivelka, jo klauskite.“ Klausiu. „Aukšta,
šviesiaplaukė, visai neseniai išėjo.“
Išeinu iš teatro – šlapdriba. Einu Torgovaja gatve,
bijau ir tikiuosi ją pasivyti. Kampinis (Jekaterininskij
kanalas ir Masterskaja gatvė) namas, kiemsargis – girtas – nurodo: „Čia, pro atsarginį įėjimą.“ – „O kito įėjimo
nėra?“ – „Nėra.“ – „Ar esate tuo tikras?“ – „Taip.“ – „Ji
gyvena viena ar su vyru?“ – „Viena.“ – „Ar ji jau grįžo?“ –
„Taip, rodos grįžo.“ – „Tai pro vartus?“ – „Taip.“ Pasuku
atgal. – „Tai taip ir išeisite, neužeisite pas ją?“ – „Ne. Man
tik reikėjo sužinoti.“
Nuo krantinės pusės – durininkė – „Ne, rodos, įėjimas iš tos pusės.“ Galutinai sutrinku.
Nebežinodamas, kur eiti, grįžtu namo.
Ji – moteris, joje – bedugnės, traukiančios mane. Tik
riausiai dabar jai šmėstelėjo mintis apie mane (betgi ji
greičiausiai jau miega). Menka paguoda. O, kokia palaima ir kaip paika – seniai nieko panašaus nebuvo. Nieko
nesuprantu. Kažkas dar turi nutikti, taip negali baigtis.
Tokia miela, ji buvo persišaldžiusi, slogavo, čiaudėjo
ir kosėjo. Kaip tai buvo nuostabu, netgi tai.
Kur ir kada ją vėl sutiksiu? Esu tingus, bailus ir silp
nas. Betgi turi būti manyje kas nors patrauklaus – daugiau nei operetinis, apskritai aktorinis patrauklumas.
Kas bus toliau?
(Kovo 4) Veiksmas Morskaja gatvėje, muzikos parduotuvėje. – „Ar turite Andrejevos-Delmas atvirukų?“ –
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„Neturim. Bet ji pati ką tik buvo užėjusi, pirko natas.“
Sekundę sutrinku.
(Kovo 5) Imperatoriškųjų teatrų fotoateljė. – „Visi atvirukai išpirkti, bet po keturių savaičių ji vėl fotografuosis –
Karmen vaidmenyje ir šiaip. <...> Dabar jos grimas labai
geras. Paskambinkit, pasakysim, kada bus padarytos
nuotraukos.“ – Šlapdriba.
Kovo 9
Kad ir kiek vaikščiočiau pro šalį, niekaip nepavyksta
pamatyti jos, išeinančios iš laiptinės. – Šaltas vėjas. Sklidinos įtampos ir entuziazmo buvo visos tos dienos – pavargau šiek tiek, aprimau.
Kovo 21
Šurmulys aplink, pavasaris, nuovargis. Esu beveik tik
ras, kad sutikau ją. Ji tyrinėjo afišą Oficerskaja gatvėje
ir nepakėlė akių.
Kovo 25
Rytinis spektaklis – Borisas Godunovas. Mariną dainuos
ne ji. Vakare Parsifalis. Neisiu. Eilėraščiai jai <...> Eilėraščius perdaviau per durininką. Parsifalyje jos nebuvo. Naktį šviesa už jos užuolaidos.
Kovo 26
Per pasiuntinį perduodu jai knygas. Sugrįžęs kurjeris:
„Ji dabar išėjusi, bet niekur neišvažiavusi. Per tą laiką
buvo išvykusi tik tris dienas.“ – Einu į Bohemą, sėdėsiu
tryliktoje eilėje.**

(Kovo 11) Imperatoriškųjų teatrų fotoateljė telefono apa
ratas neveikia. Rašau jai laišką, prašydamas nusifotografuoti. Parašęs vėl skambinu į ateljė. Atsiliepia: „Kas
teiraujasi?“ – „Privatus asmuo.“ – „Nežinau, pas mus
neužrašyta ir knygelėje nėra, galbūt ji žodžiu ką nors
perdavė.“
Skambinu į Volkovos-Bonč-Brujevič muzikinius kursus. „Ar pas jus dėsto artistė Andrejeva-Delmas?“ – „Ne,
nebedėsto.“ – „O ar ji Peterburge?“ – „Šito nežinau.“ –
„O kodėl ji nebedėsto?“ – „To tai jau tikrai nežinau.“ <...>
Skambinu prie vartų. Kiemsargis: „Čia jūs skambinote?“ – „Ar čia gyvena Andrejeva-Delmas?“ – „Čia. Pas
ją galima patekti per paradinį įėjimą iš Oficerskaja gatvės (devintas butas). O štai ir jos tarnaitė eina.“ – „Ponia
Peterburge?“ – „Taip, tiktai dabar išvykusi koncertuoti į
Černigovą. Artimiausiomis dienomis turi sugrįžti. Ar ką
nors perduoti?“ – „Ne, nieko, dėkoju.“ Ji lieka nustebus.
(Kovo 13) Durininkui perduodu laišką su prašymu nusifotografuoti. Gavęs arbatpinigių, durininkas pasako, kad
Liubovė Aleksandrovna grįžo šiandien ryte.
(Kovo 14) Paskambinau telefonu. Tylus, pavargęs, dalykiškas ir nuostabus moteriškas balsas atsiliepia: „Alio.“
(Kovo 18) Vėl šlapias sniegas. Taip, aš parašysiu lyrinį
ciklą ir paprašysiu leidimo paskirti eilėraščius jai.
**

Tolesni užrašai atkuria kovo 11–26 d. įvykius – R. G.
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(Kovo 22) Vakare einu į Parsifalį, labai jaudinuosi. Per
pirmą pertrauką kalbuosi su N. A. Malko. Klausiu, ar
ją pažįsta. Pažįsta. – „Jeigu norite, galiu Jus pristatyti.“
Per antrą pertrauką mes vėl bendraujame. Atsisėdu į
savo vietą, uždanga jau pakelta... Jis praeina pro mane
į pirmą eilę, paliečia mano petį ir tyliai sušnabžda man
į ausį: „Andrejeva-Delmas norėtų su Jumis susipažinti.“
Aš beveik nebesiklausau, nenustygstu vietoje. Po kelių
minučių ją pamatau, ji sėdi dešiniau už manęs. Per pertrauką tarp paveikslų (salė lieka neapšviesta) ji išeina, ir
aš matau, atpažįstu iš nugaros šį jautrų jau man be galo
brangių pečių judesį. Lieku sėdėti galvodamas: išėjo. Kai
viskas baigiasi, išbėgu, o ji su kažkuo (aktorium?) sėdi
prie laiptų. Pralekiu pro šalį, apsirengiu, išeinu iš teatro
ir skubiai einu Oficerskaja gatve. Sutinku Vas. Gippiusą,
tikriausiai pajutusį, kad man kažkas negerai. Vaikštau
prie jos laiptinės. Privažiuoja automobilis, išlipa vyriškis
su dama. Ne ji, lauksiu toliau. Artėja du žmones, o įkandin jų – ji, viena. Stovėdamas prie įėjimo, matau, kad ji
stengiasi aplenkti priekyje einančią porą ir kuo greičiau
prasmukti. Bet vis dėlto pažvelgia mano pusėn. Viską
jaučia. Durininkas bėga prie lifto. Po minutės akimirkai
nušvinta ir vėl užgęsta pirmas langas, viršutinis ir kraštinis (penktas aukštas). Stoviu kaip kvailys prie sienos ir
žiūriu į viršų. Langai vėl tamsūs. Aš namuose, apimtas
euforijos. Bijau su ja susipažinti. Bet taip baigtis negali,
kažkas dar turės būti.
(Kovo 26) Siaubingas vakaras. Ji ateina per pirmą Bohemos pertrauką, o su ja – legionas palydovų. Per trečią
pertrauką ji laukia, kad aš prieisiu. Praleidžiu progą
(baronas Ungernas). Ji išeina. Pusantros valandos laukiu
gatvėje – veltui.
Kovo 27
Paskutinį kartą Karmen.
Kovo 28
Sezono uždarymas: Parsifalis. Į tą pusę ji užvažiuos manęs. Vėliau aš eisiu į salę, o ji bus su Šebeko (taip pat
dainuoja). Neįvyko. – Rožės jai. – Rožės iškvepintoje
skepetaitėje. Panelė privažiavo automobiliu (situacija
niekaip nekomentuojama ir lieka neaiški, tik akivaizdu,
kad pažintis jau įvykusi – R. G.). Skepetaitė naktį įmesta
į Nevą. – Telefonas, tai ji skambina.
Kovo 31
Diena pilka, šalta, griežta. – Telefonas. Važiuojame pas
jos gerklės daktarą. – Svarbūs eilėraščiai.
Balandžio 1
Šaltas, drėgnas vėjas nuo jūros, aš namuose, pavargęs.
Demoniška „pasaulėjauta“. – Ji buvo Karmen repeticijoje.
Telefonas aštuntą valandą, vienuoliktą valandą, naktis,
lietus, motoras.
Balandžio 2
Pro langą saulė. Ji pakvietė išeiti. – Saulė, mes vaikščiojom tris valandas, kvapnus vėjas, upėje ledonešis.
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Karmen Muzikinės
dramos teatre

Balandžio 4
Dieną su ja susitikau. – Užsnūdau neramiu dienos miegu. – Pasimatymas naktį – tylu.
Balandžio 7
Mudu einame į Balaganėlio (Балаганчик) ir Nepažįstamosios (Незнакомка) premjerą (Vsevolodo Mejerholdo in
scenizuoti A. Bloko kūriniai – R. G.). – Naktis Vasilijaus
salos iškyšulyje.
Balandžio 11
Paskutiniai Nepažįstamosios ir Balaganėlio spektakliai. Mes
ten būsim. Ir mama (Aleksandra Andrejevna KublickajaPiottuch – R. G.) bus. Šį kartą geresnis įspūdis. – Artėjant
nakčiai – pučiant šaltam, negailestingam vėjui – mes be
galo pavargę.
Balandžio 12
Vakare ji nuveš mane į koncertą, kuriame dainuos... Kokie mes išsikankinę. Ar tuo... viskas pasakyta? Ilsėkitės,
miegokite, gražuole.
Balandžio 14
Po pietų – miegas kambaryje, sklidiname jos: sapne Šachmatovo sodas, naktis, baugu, stengiuosi įžiebti šviesas
medžiuose, ugnis neįsižiebia, tik viena didelė liepsna,
atsigręžiu, o ji jau už manęs, ir niekaip negaliu suprasti,
kodėl liepsnoja lazdynuose, – juk pastačiau žvakę prie
šermukšnio, arčiau daržo. Pabundu – lange mėnulis
šviečia iš dešinės (Blokui visada svarbu, iš kurios pusės
pamatė jauną mėnulį – R. G.). – Mūsų gatvėje naktis.
Balandžio 16
Pavakare sėdim namie su Liuba. – Vakaras – laukiu, dar
laukiu – apie vienuoliktą skambinu – jos nėra namuose – laukiu. Telefonas. Jau naktį tyliai važinėjamės, ir vėl
šlapias sniegas – staiga.

Balandžio 17
Visokie nerimo pavidalai. Ženklai. Paslaptingi kaip jos
pečiai. – Lydžiu ją. Kaip įprasta, pro šalį praeina kažkokios įtartinos žmogystos.
Balandžio 18
Vakare – Aida (sėdžiu jos ložėje). Iš ten veduosi ją į kiną,
po to vėjyje sėdėjome bulvare Konnogvardeiskij.
Balandžio 19
Dieną – Ermitažas. Nieko nematėme. Vasaros sodas. Kalbos apie laikiną išsiskyrimą. Prakeiktas vėjas. Užeiname
į Volf ir Java kavinę. <...> Einu pas mamą, su ja – pas
Kustodijevą... Grįždamas sutinku ją. Ji visą vakarą dainavo – akys ir dantys žiba.
Balandžio 20
Vakare Gigante žiūrėjome Astą Nielsen. Asta tikriausiai
taip pat įsimylėjo – todėl vaidyba silpna, blanki, iš berniūkščio ji virto moterim. Keistas figūrų panašumas. –
Karmen fotografijos (pas Fišerį) ne itin vykusios.
Balandžio 22
Vakare... telefonas. Išėjau. Kinas, pasivaikščiojimas.
Balandžio 24
Dirbti visai nesiseka. <...> Apie dvyliktą – telefonas. Tyliai vaikštom šiltam, drėgnam rūke.
Balandžio 25
Važiuojame į Salas (Острова). Namo grįžtame antrą valandą nakties.
Balandžio 26
Audra. Mes užeiname į Lunaparką (šiandien atidarymas), vėliau – mūsų gatvėj.
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Balandžio 28
Dieną – pasivaikščiojimas Petrovskij parke. – Dovanoju
jai rožes. <...> Vakare – viešint būreliui linksmų svečių –
gaunu gėlių nuo jos, netrukus – telefonas.

Gegužės 15
Mes su Liubove Aleksandrovna vaikštome Vasilijaus salos iškyšulyje ir Jelagino parke. – Po pietų su Liuba kalbėjome apie skyrybas.

Balandžio 30
Ji kartais užsirašinėja mano žodžius. Ji visa – kvepalų debesis. Ji švelni, aistringa ir tyra. Nėra jai tinkamų žodžių.
Jos pečiai nemirtingi.

Gegužės 18
Mes su Liubove Aleksandrovna pas ją. Ji dainuoja Mеня
усыпили восторги любви, И жди и знай. Ir dar kitką. Aš
išsekęs. Šviečia raudonas pusmėnulis. Ji visa žydi ir kvepia. „Siaubinga, jeigu aš išeisiu.“ Ji peržegnoja mane.
Kaspinas plaukams ir našlaitės žiedelis.

Gegužės 1
Mes vaikštome prospektu Anglijskij. Begalinis švelnumas, nerimas ir viltys.
Gegužės 2
Vakare žiūrėjom Astą Nielsen. Paskui pasivaikščiojimas
mūsų gatvėje. Joje šiandien – grožis, žaismė, gaivališkumas, nerimas, baimė ir švelnumas. „Bijau meilės.“ Aš
peržegnojau ją – trečią kartą per mūsų susitikimų laiką.
Gegužės 3
Mes prie jūros, prie Locmanų salos. „Svetimas“ suolas,
palaima, saulėlydis, žiburiai, laivai. Nusipirkome riestainių, ji įdėjo man į kišenę duonos. Bet viskas liūdna ir
sudėtinga.
Gegužės 4
Liuba žiūri futbolą ir aviacijos pasirodymą. – Mes vaikštinėjom botanikos sode, užsukom į oranžeriją. Karšta
diena. Pietavau pas mamą. Vakare ji kinematografe (Milano baletas Muzikinės dramos teatre), aš stebiu mirties
kilpas, slydimus, smigimus žemyn galva. Vėlai vakare
mes... vaikščiojome išsekę ir apimti nerimo... Aš svarstau apie išėjimą iš namų, bijau, kad, kaip man amžinai
nutinka, nesugebėsiu išsaugoti ir šio perlo.
Gegužės 5
Pusryčiavau pas mamą. Telefonas, tai ji. Vakare bus
pas dailininkus... Pas mus pietauja panelė iš Mejerholdo studijos. – Telefonas. Mes tylutėliai einame, lydžiu ją
pas dailininkus. Telefonas. Aš beveik nesitikiu, kad dar
paskambins. Telefonas. Pasitinku ją pusiaukelėje. Prasideda baltoji naktis.
Gegužės 6
Dieną mes zoologijos sode... <...> Skambinu jai – ji jau
namuose. Naktį praeinu pro jos langus... tris kartus nusileidžiu nuo kalnelio Lunaparke, vėl žiūriu: lange šviesa – ji, mano džiaugsmas, šiandien niekur neišėjo. Rašau
laišką Rytoj ryte išsiųsiu.
Gegužės 7
Su mama einame žiūrėti Smuklininkės. Ar ten bus Liubovė Aleksandrovna? <...> Jos nėra – ji karščiuoja, jos balsas
silpnas. Ji žiūrėjo į mane pro langą. Naktį aš Lunaparke
(kalneliai). Grįžtu – ji jau miega.
Gegužės 10
Vakare vaikštome ir plaukiojame prie Vasilijaus salos.
Nepakeliamai tvanku. Mano nuostabioji.

Gegužės 19
Važiuojam į Jelaginą. Išvaikštom visą Jelaginą ir Kamennyj.
Gegužės 23
Grįžtu pirmą valandą nakties – Liubovės Aleksandrovnos langas jau šviečia, pas durininką – kviečių varpos,
pakalnutės ir žibuoklės violetinėje jos plaukų juostoje.
Gegužės 24
Dvyliktą valandą skambina ji iš Carskoje selo stoties.
Aš nuvažiuoju, sėdime bufete. Ji kalba, neprisimenu, ką.
Mes grįžtame. Šviesus rytas. Ji skambina. Paskutiniai žodžiai: „Aš puikiai žinau, kaip baigsiu gyvenimą... nes jūs
pasirodėte esąs tas.
Gegužės 26
Manyje viskas dainuoja. Ir ji – visa dainuoja. Išeinu pasivaikščioti vienas, sutinku ją, palydžiu namo. Pietauju
restoranėlyje ant vandens, grįžtu, skambinu. Septintą vakaro važiuojame į Jelagino salą, geriame kavą Primorskoje stotyje... (praplaukia niūri praeitis), toliau linksminamės, grįžtame antrą valandą nakties.
Gegužės 27
Mūsų pažinties dviejų mėnesių sukaktis.
Gegužės 28
Keistas pažeminimo ir išdidumo mišinys. Vakarykštis
jos žvilgsnis. Šiandien jaučiuosi taip liūdnai ją įsimylėjęs, seniai taip nesijaučiau. Apie antrą einu į Vasilijaus
salą. Ketvirtą skambinu – jos nėra. Pamatau ją iš balkono, kviečiu. Ji papurto galvą ir nueina. Einu į Suomijos
stotį. Siunčiu jai rožių. Iš stoties skambinu – ji dar negrįžo. Parėjęs į namus, vėl skambinu, mes susitinkame.
Važiuojame į Suomijos stotį, iš Udelnajos į Kolomiagi,
iš ten – į Ozerki, praeinam pro ežerą, geriame kavą stotyje Primorskoje, grįžtame tramvajais. Ji dar niekada
nebuvo švelnesnė, meilesnė ir nuolankesnė. Ji su maža
skrybėlaite su ilgu mėlynu vualiu. Virš mūsų miesto
vaiduoklis – raudonas mėnulis, mus supa iš tolo pilkai
juoda, o iš arti balta naktis. Jos nuolankumas – „Šarlotė ir Verteris“.
Gegužės 29
Vakare mes su Liubove Aleksandrovna nuvažiavome
prie jūros, po to – į Vasilijaus salos iškyšulį. Juodi dūmai, rūkas.
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Birželio 8
Važiuoju į Šachmatovą pusę keturių. – Mes du kartus telefonu atsisveikinome su Liubove Aleksandrovna. Man
išvažiuojant, ji ilgai žiūrėjo pro langą man pavymui.
Birželio 10
Sapnas apie Liubovę Aleksandrovną. Baisus ir žavingas.
Pirmą naktį po atvykimo į Šachmatovą mane aplankė
sapnas. Didžiulis miestas, greičiausiai – Paryžius. Ji pasakė: „Laukiu svečių“, ir aš vaikštinėju gatve, laukdamas „kada tai baigsis“. Jos namas labai judrioje gatvėje, o butas aukštai. Jeigu užlipčiau į atitinkamą aukštą
priešingoje pusėje esančio svetimo namo, vienoje laiptų
aikštelėje bus vienintelė vieta, iš kurios galima per
gatvę pažvelgti į jos butą. Ir aš žiūriu: pro tuščio ir tamsaus kambario langus matau valgomąjį. Pravirų durų
kampelis – apšviesta stalo dalis. Ji sėdi tyli, užsileidusi
ant kaktos savo varinio atspalvio plaukus, kaip kartais
mėgsta. Tamsiais rūbais. Iš abiejų pusių sėdi du ponai
elegantiškais frakais. Vienas daro judesį lyg ketintų apkabinti ją per kaklą. Ji kaltai ir vangiai atsitraukia. Tai
viskas, ką galiu matyti. Metas pasitraukti. Patiriu ypatingą jausmą – nepaprastą miesto dydį, mūsų atskirtį,
vienumą. Bet tai jau svarbiausia sapno dalis, kurios
neįmanoma perteikti.
Birželio 16
...klajoju vietomis, kuriose kadaise ilgėjausi Liubos, o vėliau nuobodžiavau su ja.

Liubovė Andrejeva-Delmas

Gegužės 30
Esu mirtinai pavargęs, einu paklajoti. Beloostrovas ir
Kurortas. Grįžtu vienuoliktą. Ji ateina pas mane, užlieja mane savo aistringu kvėpavimu, atsigaunu artėjant
nakčiai. Ir vėl, vėl – žavingas šokinėjimas tarp jūs ir tu.
Gegužės 31
Sudarau jai sąrašą knygų, kurias skaityti vasarą.
Birželio 4
Vakare su Liubove Aleksandrovna važiuojame į Šuvalovo parką. Tyla, gelmė, ramybė, grožis. Mes tai užsitarnavome kelių praėjusių dienų liūdesiu bei ilgesiu.
Birželio 5
Vakare telefonas, nepatenkintas jos balsas, aš pykstu,
išeinu paklajoti. Vienuoliktą skambinu jai iš Peterburgo
pusės (Петербургская сторона). Mes susitinkam prie
konservatorijos. Važiuojame į Jelaginą. Ji vėl švelni ir
rūpestinga, ir susimąsčiusi, ir aistringa. Paryčiais – šalta,
vėjas. Įkyrėjusi baltoji naktis.
Birželio 7
„Liubovei Aleksandrovnai Delmas. Jeigu Jūs išsaugosite šį portretą, kada nors jis pasirodys Jums panašesnis į
mane negu dabar.“

Birželio 19
Paklausiau mamos: „Juk tau iš tikrųjų nepatinka Liubovė Aleksandrovna?“ Ji atsakė: „Visai ne. Ji atrodo miela,
simpatiška (Natalja Nikolajevna buvo jai nesimpatiška).“ – Naktį rašau Liubovei Aleksandrovnai.
Liepos 9
Mane velnias kiršina.
Liepos 13
Jaunatis iš kairės. Bet gražu. Ir liūdna. Rašau Liubuškai.
Liepos 16
Vakarėjant milžiniški nepaprasto grožio debesys. – Rašau Liubuškai...
Liepos 28
Liubovė Aleksandrovna grįžo į Peterburgą.
Rugpjūčio 12
Nervai visiškai pakrikę.
Rugpjūčio 17
Sapnas apie tai, kaip ji mirė, – visą naktį. Ryte perrašinėju
laišką iš naujo. Išsiunčiu kartu su rožėmis. – Vienuoliktos mūsų su Liuba vestuvių metinės. – Šuvalovo parkas.
Mūsų gatvės. Bekraštis dangus. Naktį – šmėstelėjęs jos
atvaizdas. Naktį ji garsiai dainuoja prie savo lango.
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Lapkričio 22
Koncertas Mažojoje salėje (dainuoja Delmas).

Rugpjūčio 20
Vėl sapnas – apie tai, kad aš ją vedžiau.

Lapkričio 29
Viešoji biblioteka. Smulkmenos, smulkmenos. – Karmen
korektūra. – Laiško nėra.

Rugpjūčio 21
Mama išvažiuoja į Peterhofą. Kada gi pagaliau niekas
man nebetrukdys pakelti prieš save rankos?

Gruodžio 4
Vakare vaikštome su Liubove Aleksandrovna krantinėje
Dvorcovaja. – Naktį atėjo mielosios laiškas.

Rugpjūčio 22
Paimti Lvovas ir Galičas. Viskas siaubinga. Liuba paskirta į Tereščenkos ligoninę Kijeve. <...> Vakare sutikau
Liubovę Aleksandrovną ir su ja vaikštinėjome gatvėmis. – Naktį grįžtu iš Sosnovkos – jos gėlės, jos laiškas,
jos ašaros ir – žiedais apibertas painus mano gyvenimas
ir aš nežinau, ką man daryti.

Gruodžio 5
Telegrama mielajai. Laiškas mielajai. Laiškas nuo mielosios...

Rugpjūčio 30
Pietaujame pas mamą Peterhofe. Iš Peterhofo su dainomis ir šūksniais išvyksta ešelonas (Peterhofe dislokuotai
brigadai komandavo A. Bloko patėvis Francas Feliksovičius Kublickij-Piottuchas – R. G.). <...> Gėlės ir laiškas
Liubovei Aleksandrovnai. <...> Artėjant nakčiai, audra
nuo jūros. – Mano Ilgesio sapnai.
Rugsėjo 3
Liuba išvyksta vakare 11.37 prekiniu traukiniu iš Varšuvos stoties. – Išvažiavo mano mieloji.
Rugsėjo 14
Vakare susitikau su L. A. Delmas. Mes nuvažiavome į
Naująjį Peterhofą. Mamai skaudėjo nugarą, ir ji atsigulė,
o mes sėdėjome stotyje ir grįžome paskutiniu traukiniu.
Rugsėjo 29
Rašysiu mielajai. – Delmas reikia išsiųsti knygą.
Spalio 13
Skambino Delmas, kvietė į teatrą. Šiandien ji dainuoja
Lėlį (N. Rimskio-Korsakovo operos Snieguolė personažas – R. G.). Atsisakiau. Vakare ji atsiuntė tuberozų.
Spalio 19
Rašau mielajai. – Skambino Delmas. Vakare pirmą kartą
[šį sezoną] dainuoja Karmen.
Spalio 28
Dieną pas mamą – arbata ir pokalbis apie L. A. Delmas
ir apie džiaugsmą. – Mielajai reikia nusiųsti laikraščių
ir žurnalų – yra galimybė. Laiško nėra. Rašau mielajai.
Lapkričio 8
Vakar mama gavo gerą laišką nuo mielosios. – Vakare
užėjau pas mamą. Užėjo L. A. Delmas ir mes visą vakarą vaikščiojom.
Lapkričio 16
Rašyti mielajai. <...> Vakare su L. A. Delmas važinėjomės
ir sėdėjome stotyje Primorskoje. Vėjas, drėgna.

Gruodžio 13
Vakare nepaleidau iš rankų telefono ragelio, mane kankino: L. A. Delmas, E. J. Kuzmina-Karavajeva, A. A. Achmatova.
Gruodžio 17
Naktį Liubovė Aleksandrovna ant tilto, išėjau, pusvalandį pasivaikščiojom.
Gruodžio 19
Vakare – L. A. Delmas, laiškas, gėlės... Puškinas ir Dargomyžskis. – Pirmą nakties Mejerholdas pro duris padavė
naują žurnalą. Ten – Karmen. (A. Bloko poetinis ciklas
Karmen buvo išspausdintas žurnale Meilė trims apelsinams
1914 metų Nr. 4/5 – R. G.)
Gruodžio 20
Vakare Liubovė Aleksandrovna. Dainuoja Dargomyžskio Я здесь Инезилья... ir Оделась туманом Гренада.
Gruodžio 21
Mielajai – Mejerholdo žurnalas.
Gruodžio 31
Gėlės Liubovei Aleksandrovnai – ir nuo mamos. Gėlės
nuo Liubovės Aleksandrovnos. Dieną pas mamą ir pas
ją sutiksim Naujuosius metus. – Laiškas nuo mielosios
(26 d.). – Vakare skambina Liubovė Aleksandrovna.
Apie devynias su ja pas mamą. Ji dainavo. Palydėjau ją
namo... Grįžau. Atėjo teta su dovanėlėmis. Dievas mato,
kaip mums buvo sunku sutikti Naujuosius metus. Grįžau namo. Skambutis vos man įėjus. Spėjau peržegnoti
Liubos kambarį, po to telefonu kalbėjau su Liubove Aleksandrovna. Mano ji, ir aš su ja. Bet, mano Dieve, kaip
sunku. Trys vardai. Vargšė mama, Liuba toli, Liubovė
Aleksandrovna mano. Liuba.

1915
Sausio 4
Liubovė Aleksandrovna dainuoja Karmen rytiniame
spektaklyje. Aš klausau.
Sausio 6
Vakare su Liubove Aleksandrovna, – šaltis, užėjome į
Nikola Morskoj cerkvę. Pas mamą.
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Peterburgo konservatorija,
kurioje veikė Muzikinės
dramos teatras

Sausio 8
Vakare Liubovė Aleksandrovna dainuoja pas mamą.
Mama visiška ligonė, net karščiuoja.
Sausio 12
Du laiškai nuo mielosios ir laiškas mielajai. <...> Nuovargis ir nerimas.
Sausio 18
Sunku.
Sausio 19
Vis dar sunku.
Sausio 25
Skaičiau eiles poezijos vakare. Man baigus, klausome
visų kitų ir aš lydžiu ją pas Karabačevskius.
Sausio 28
Laiškas nuo mielosios, – galvoju apie ją. – Neramu. –
Laiškas mielajai. Vakare laiškas nuo mielosios. Laiškas
mielajai.
Sausio 29
Puškinui skirtas vakaras (ji dainuoja). Aš ją lydžiu.
Vasario 8
Keistas naktinis pasimatymas (E. Poe) su ja.
Vasario 9
Rašau mielajai.
Vasario 11
Nerimas. Karas. <...> Ji po Fifi su manim kine.
Vasario 12
Šiandien mama, o vakar teta sapnavo Liubą. <...> Mejerholdo studijos spektaklyje su ja.

Vasario 18
Pirmas Žaliojo žiedo spektaklis... Mes su ja ložėje.
Vasario 19
Sunki diena. Pūga ir šaltis... Rašiau mielajai.
Vasario 22
Skaitome eilėraščius su ja.
Kovo 2
...mes su Liubove Aleksandrovna teatre Marijinskij.
Kovo 6
Mamos gimtadienis. Dieną pas ją su teta. Jaunas mėnulis – tiesiai. Vakare kinas. Vėl nerimas. – Rašiau mielajai.
Kovo 16
Liuba sugrįžo.
Kovo 17
Naktį baisus pokalbis su mama.
Kovo 18
Liuba beveik nebūna namuose.
Kovo 21
Gėlės Liubai. – Sunki, varginanti diena. – Mes su ja
vaikščiojom prie Isakijaus soboro ir nuėjome iki Troickij
tilto. – Speigas.
Kovo 22
Aistros gali pakeisti žmogų – jo mąstymą, temperamentą, viską.
Kovo 25
Ilgesys, nuovargis.
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Kovo 28
Ji dainuoja rytiniame Sadko spektaklyje. Mūsų pažinties
su ja metinės. Pyktis, ilgesys, nuovargis.
Kovo 30
Klajoju visą dieną. Naktį susitinkame su ja ant tilto ir
vaikštome mūsų gatvėje.
Balandžio 1–4
Tomis dienomis nemačiau Liubovės Aleksandrovnos.
Rūpėjo eilėraščiai, mama. Ir dar daug kas. Liuba. <...>
Liuba verkia ir juokiasi.
Balandžio 14
Eilėraščiai. – Rožės nuo Liubovės Aleksandrovnos. –
Nuo ketvirtos iki šeštos pas mane O. E. Mandelštamas. –
Mirė Skriabinas.
Balandžio 20
Artėjant nakčiai, kalbu telefonu su Liubove Aleksandrovna ir aš vėl beveik įsimylėjęs, ir ji rytoj vėl dainuos
Karmen.
Balandžio 22
Rožės ir laiškas nuo jos.
Balandžio 25
<...> Rožės ir laiškas nuo jos. Lyja. – Vakare mudu kine
Forumas Vasilijaus saloje. – Liubos nėra namie visą dieną.
Balandžio 27
Vakare mes su Liubove Aleksandrovna Igorio Severianino poezokoncerte.
Gegužės 2
Rožės – juodos, raudonos ir dulksvai raudonos – nuo
Liubovės Aleksandrovnos.
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Birželio 25
Maudynės Šuvalove.
Birželio 26
Liubovė Aleksandrovna išvažiuoja per Maskvą į savus
kraštus. Palydėjau ją į stotį. Liūdna ir tuščia; grįžęs radau laišką ir rožes.
Lapkričio 16
Man – trisdešimt penkeri. Gėlės ir laiškas nuo Liubovės
Aleksandrovnos.
Gruodžio 31
Liubočka vakare vaidina, dieną buvo repeticijoje. Grįžo
dešimtą vakaro. Naujuosius metus sutinkam dviese su
Liuba.

1916
Sausio 2
Vėl!
		
L. A. Delmas
Опять и опять омрачаешь ты страстью
И весны... и руки властью
Kovo 15
Šiandien buvau sutikęs Liubovę Aleksandrovną. Ji graži kaip visada ir nė kiek nepasikeitusi, nepriklausomai
nuo to, ką aš visas tas dienas jaučiau, apie ką galvojau.
Suraukia antakius, bet gali lengvai nusišypsoti. – Be kita
ko pagalvojau, kad per tuos dvejus metus nė vieno laiško
ji nėra pasirašiusi pilnu vardu. Tiesa, gali būti, kad tai
atperkama kuo nors kitu, – bet vis dėlto.
Kol visa tai užrašinėjau, paskambino kažkokia „gerbėja“ ir paprašė leidimo parašyti man laišką (?). Aš „leidau“.
Apskritai labai daug kas keista ir nuobodu – tuo
pat metu.

Gegužės 15
Rožės, laiškas ir „nepamiršk manęs“.

Balandžio 9–10 (Velyknaktis)
Kai pagalvoji, kas vyksta aplink, gali išprotėti.
Prie Isakijaus soboro buvome su Liubove Aleksandrovna. Žmonių, lyginant su ankstesniais metais, dvigubai mažiau. Iliuminacijos beveik nėra. „Iškilmingumo“
visai jokio, taip pat nėra ir ankstesnio niūrumo, tamsos.
Ant Falconet paminklo – būrys berniūkščių, chuliganų, –
laikosi įsitvėrę uodegos, sėdi ant gyvatės, rūko palindę
po žirgo pilvu. Visiškas ištvirkimas. Peterburgui – finis.

Birželio 15
Rožės ir leukonijos nuo Liubovės Aleksandrovnos.

Balandžio 23
Vakare su L. A. Delmas vaikštinėjome tuščiomis gatvėmis.

Birželio 20
Lachtoje – prie jūros. Naktį – tokia neviltis, kad net juokinga. Baisu. Telefoninis pokalbis su Liubove Aleksandrovna, – labai svarbūs dalykai – jos.

Gegužės 19
Vakare pasivaikščiojimas su Liubove Aleksandrovna
Locmanų ir Gutujevo salose.

Gegužės 5
Rožės ir alyvos nuo Liubovės Aleksandrovnos.
Gegužės 6
Vakare mes su Liubove Aleksandrovna teatre Chudožestvennyj žiūrime spektaklį pagal Puškiną.

Birželio 22
Šuvalovo parkas. Susitikimas su Liubove Aleksandrovna. Maudynės... Ypatinga diena – taip (tolimos aistros
šalys).

Gegužės 22
Telegrama nuo Liubovės Aleksandrovnos. – Vis apie tą
patį, – ir aš pasakiau jai kažką nemalonaus. Taip, labai
sunki diena.
Išėjęs iš namų... pamačiau vis dėlto jauną mėnulį iš dešinės.
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1919
Kovo 7
L. A. Delmas kviečia į Juditą teatre Marijinskij (Šaliapinas įsismaginęs).
Kovo 18
Susitikimas su Delmas.
Balandžio 4
Vakare Don Kichotas – Šaliapinas (su L. A. Delmas ir
mama).
Gegužės 7
Delmas. Egzistencinis NUOBODULYS neturi ribų.
Liepos 19
Susitikimas su Delmas.

1920
Liubovė Delmas Karmen vaidmenyje

Vasario 7
Vakare – susitikimas su L. A. Delmas, – palydėjau ją į
Otelą, ložę. Visuotinis nepasitenkinimas Andrejeva.

1917

Liepos 10
Visą dieną namuose. Ženia Ivanovas. Vakare – L. A. Delmas.

Gegužės 19
Buvo pas mane Delmas. Su koncertine suknia ji panaši
į baltąją naktį.

1918
Sausio 3
Visą vakarą pas mane Jeseninas. – Mitingo afiša nuo
L. A. Delmas.
Vasario 14
Delmas baigia permaitinti mus žąsiena.
Kovo 5
Vakare Don Žuano spektaklyje Liuba susitinka su Mejerholdu. Tuo metu buvo atėjusi Delmas. Banga. – Žemė
slydo iš po kojų.
Rugpjūčio 30
Susitikimas su L. A. Delmas. Nuo jos – rožės, šokoladas
ir bandelės („rugpjūčio trisdešimtosios proga“).

Rugpjūčio 10
Vakare – S. M. Alianskij ir L. A. Delmas.
Rugsėjo 13
Vakare – G. F. Knorre, M. L. Tolmačiova, L. A. Delmas,
E. F. Knipovič, N. A. Pavlovič. Ocupas atsiuntė poemą
Aleksandrina – visą vakarą tam ir paaukojom.
Rugsėjo 23
Didžiojo operos teatro atidarymas (Caro sužadėtinė, Liubaša – L. A. Delmas).
Spalio 2
Vakare L. A. Delmas – nervinga ir vis susimąsto, įdomi
iki neįmanomybės.
Spalio 28
Visą dieną – Žydroji paukštė. Stiprus šaltis. Skaičiau Literatų namuose (X almanachas). <...> Vakare grįžome su
L. A. Delmas.

Rugsėjo 9
Iš ryto susitikau su Kuzminu-Karavajevu ir L. A. Delmas.

Lapkričio 13
Užėjo L. A. Delmas. Su ja žiūrėjome spektaklį Priešo galia
su Šaliapinu.

Rugsėjo 12
Nuo L. A. Delmas – rožės, flioksai, sausainiai, cukrus ir
laiškas.

Gruodžio 20
Sunkios pagirios. Galybė svečių (O. Forš pas mamą, E. F.
Knipovič, vakare – Alianskij ir Pavlovič ir L. A. Delmas).
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TRYS ALEKSANDRO BLOKO L AIŠK AI
LIUBOVEI ALEKSANDROVNAI
DELMAS
1914, vasario 14 (Peterburgas)
Žiūriu į Jus Karmen vaidmenyje jau trečią kartą ir kaskart vis labiau jaudinuosi. Gerai suprantu, kad įsimyliu
Jus vos tik Jums pasirodžius scenoje. Neįsimylėti Jūsų,
žiūrint į Jūsų galvą, Jūsų veidą, Jūsų figūros linijas – neįmanoma. Man rodos, galėčiau su Jumis susipažinti, manau, kad Jūs leistumėt man žiūrėti į Jus, kad Jums galbūt
žinomas mano vardas. Aš – ne berniukas, aš pažįstu tą
pragarišką įsimylėjimo muziką, nuo kurios visa esybė
virsta dejone, ir nėra jokios išeities. Manau, kad Jums
tai labai gerai žinoma, jeigu Jūs taip pažįstate Karmen
(niekada, jokiam kitam veikale ir apskritai iki šio sezono nesu Jūsų matęs). Ir aš kaip gimnazistas perku Jūsų
nuotraukas, visiškai į Jus nepanašiu, ir daugiau nieko,
visa kita seniai jau vyksta „kituose lygmenyse“ (kvailas
posakis, be to, Jūs tikriausiai „pozityvistė“ kaip visos tik
ros moterys ir manote, kad aš kalbu niekus), ir Jūs (vis
dėlto tęsiu) apie tai žinote taip pat „kituose lygmenyse“,
bent jau, kai aš į Jus žiūriu, Jūsų savijauta scenoje šiek
tiek kitokia nei ta, kuri būna, kai manęs nėra (vis dėlto
tikiu, kad visa tai gali būti suprantama skirtingų cechų
menininkams ir nesileidžiant į teosofiją; aš – ne teosofas).
Žinoma, visa tai niekai. Jūsų Karmen – visiškai
ypatinga, labai paslaptinga. Aišku, kad motinos malda
ir nuotakos meilė neapsaugos nuo pražūties. Bet aš nemoku atskirti, padalinti – mano prakeiktas įsimylėjimas,
nuo kurio skauda širdį, man to neleidžia padaryti, sudie.
1914, kovo 11 (Peterburgas)
Prašau Jūsų, nusifotografuokite pagaliau Karmen vaid
menyje ir be grimo. Visos Jūsų fotografijos, visų pirma,
nepanašios, o antra, išparduotos: jų nėra ne tik didelėse
parduotuvėse, bet ir mažose, kur paprastai atsitiktinai
kai kas užsilieka.
Jums reikėtų nusifotografuoti be grimo, vilkint darbinį repeticijų rūbą ir su juodu korsažu. Karmen turėtumėte parodyti keliose pozicijose pirmame veiksme:
pirmi jos tariami žodžiai („Ar pamilsiu kada...“), habanera (keli judesiai); kai Karmen numeta gėlę; kai Karmen
nueina (žvilgsnis į Chosė); žodžiai „O man atrodo, kad
pažado tu netęsėsi“; dainos pradžia („Ten prie tilto, už
upės...“); kelios pozos greta Chosė; Karmen, burianti iš
rankos Cunigai; („gyvybe tu... sumokėsi...“); žvilgsnis į
Chosė; beje, Jūs ne kiekvieną kartą į jį pažvelgiate).
II veiksmas: segidilja (sėdite ant kėdės ir plojate
rankomis į šokio taktą); žodžiai: „tą paslaptį jums pasakysiu... aš įsimylėjau...“); Karmen, klausanti Chosė (jo
žodžiai: „ar meni mūsų pirmo susitikimo dieną...“); Karmen, šokanti matant Chosė.
III veiksmas: gal būrimo kortomis scena („Būgnai...
Pikai...“) ir epizodas, kai Karmen išveja Chosė (tiksliai
nepamenu žodžių, bet prasmė tokia: „Palik mus, išdidus
žmogau...“). Paskutiniame judesyje (ant uolos) juntamas
lengvas modernizmo dvelksmas; iš Jūsų galima tikėtis
daugiau. – Apskritai trečiame veiksme labiausiai nepalankus apšvietimas ir neišraiškinga suknia.
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IV veiksmas: Eskamiljo laukimas (prie vaistinės sienos); kuri nors dialogo su Chosė poza – paskutinį kartą
Karmen visame gražume, kad išryškėtų nėrinių pynimas, auksinis suknelės atspalvis, vėduoklė ir kulniukai;
mirtis; nugara slystate kaip katė žemyn nuo stulpo (nežinau, ar tai gali perteikti fotografija); bet kokiu atveju epizodas, kai sėdite prie stulpo (šypsena ir matyti dantys).
Jūsų gerbėjas
1914, kovo 28 (Peterburgas)
Atleiskite už mano įžūlumą ir įkyrumą. – Šiose knygose
surinkti seni mano eilėraščiai, leiskite juos padovanoti
Jums. Jeigu Jūs leisite paskirti Jums šiuos naujus eilėraščius, suteiksite man didžiausią garbę. Apgailestauju,
kad turiu Jūsų prašyti priimti kuklią mano dedikaciją,
bet ryžtuosi Jūsų prašyti tik todėl, kad, nors ir vargani
tie mano eilėraščiai, juose išreiškiu geriausia, ką galiu
išreikšti.
Aš bijau būti Jums pristatytas, nes nemokėsiu Jums
pasakyti nieko tokio, kas galėtų Jus sudominti. Jei kada
nors teatre atsiras galimybė pabučiuoti Jums ranką, būsiu laimingas. Bet mintis apie tai mane pernelyg jaudina.
Pridedu eilėraščius.

K O M E N TA R A S

Poetinį ciklą Karmen Aleksandras Blokas dedikavo operos solistei Liubovei Aleksandrovnai Andrejevai-Delmas. Jų pažinties istorija ir ciklo atsiradimo aplinkybės
atsispindi poeto Užrašų knygelėse, kurias jis rašė nuo
1901 iki 1920 metų. Užrašų knygelė – tai žanras arba
beveik žanras, artimas dienoraščiui, jų skiriamasis bruožas – lakoniškumas. Dienoraštis rašomas susikaupus,
jam būdingas užrašomos medžiagos apmąstymas, vertinimas, rašančiojo emocijų perteikimas. Užrašų knygelėje fiksuojami faktai niekaip jų nekomentuojant. Trumpi
įrašai, jokios refleksijos, vien vardai ir minimalus kontekstas, esama ir sunkiau suprantamų įrašų – tokios ir
A. Bloko Užrašų knygelės. Nesirūpinama nei forma, nei
stiliumi, bet nesuredaguotos pabiros frazės pasako labai daug ne tik apie poeto biografijos faktus, bet ir apie
kūrybinį procesą. Užrašų knygelės artimesnės dienoraščiui, jos neturi pragmatiškos paskirties, būdingos tiesiog
užrašams.
Išrašai apie poeto ir artistės santykių raidą dažniausiai yra antroji tos ar kitos dienos įrašo dalis, o pirmoje
dalyje (paprastai tai ir pirma dienos pusė) užrašomi su
kūryba, to meto kūrėjais, taip pat kasdieniu gyvenimu
susiję faktai. Nuolat minimos garsių poeto amžininkų –
rašytojų, dailininkų, artistų – pavardės. Didelis dėmesys skiriamas mamai A. A. Kublickajai-Piottuch, su kuria poetą sieja artimas, šiltas ryšys, ir žmonai Liubovei
Dmitrijevnai Mendelejevai-Blok, kurią įrašuose poetas
vadina Liuba, Liubuška, Liubočka, kartais Busia ir labai
dažnai mieląja.
Pirmasis įrašas, kuriame šmėsteli Delmas vardas,
atsirado 1914 metų vasario 14 dieną. Tai neramus prieškarinis ir priešrevoliucinis laikotarpis (rūstūs įvykiai atsispindėjo A. Bloko lyrikoje), tačiau užrašuose – tik karo
aidai, revoliucija – tai Peterburgo virtimas Petrogradu

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 2 0 , N R . 2 ( 6 1 1 )

59

Aleksandras Blokas su žmona
Liubove Mendelejeva-Blok

ir dramatiška išvada – finis Peterburg. Poeto akiratyje –
kultūriniai įvykiai; toliau repetuoja Vsevolodas Mejerholdas, dainuoja Fiodoras Šaliapinas, dramos trupėje
vaidina Liuba ir operoje bei koncertuose dainuoja L. A.
Delmas. Blokui vis skambina Ana Achmatova, o šis laiške poetei vaikiškai teisinasi, kad abu kartus (kai ji skambino) jo tikrai nebuvo namie. A. Achmatovos atsiųstus
eilėraščius poetas sakosi perdavęs mamai, ši juos pagyrusi. Tačiau poetei juk svarbus paties Bloko vertinimas,
ir net sunku patikėti, kad, tikriausiai visai nenorėdamas
įžeisti, taip netaktiškai Blokas rašo Achmatovai. Apie
įtemptus jųdviejų santykius daug sužinome vien iš detalių. Atrodo, šie du kūrėjai buvo vienas kitam neabejingi,
bet kažkokie abiejų asmenybių bruožai lėmė ne artumą,
o distanciją. Įdomu tai, kad Užrašų knygelių, kaip ir
trijų laiškų A. L. Delmas, autorius neatitinka išdidaus,
aristokratiško poeto įvaizdžio, kokį suponuoja Bloko eilėraščiai. Ko vertas vien laiškas dainininkei, kuriame jis
prašo dar net nepažįstamą Delmas nusifotografuoti kone
visose įsimintinesnėse keturių operos veiksmų pozose.
Operos Karmen tekstą jis, atrodo, išmokęs atmintinai.
Būsima sudėtinga dviejų meno žmonių istorija prasideda kone trumpiausiu įrašu, atrodo, nežadančiu jokių įtampų. Poetas su žmona buvo teatre, žiūrėjo operą
Karmen, ir tik skliausteliuose brūkštelėta, kad dainavo
L. A. Andrejeva-Delmas. Jei tai būtų dienoraštis, tikriausiai sužinotume, kaip poetą sukrėtė toji Karmen-Delmas.
Užrašų knygelėje – nė žodžio apie įspūdį. Tik kitos dienos įrašas leidžia suprasti, kas atsitiko – aistros apimtas
žmogus karštligiškai skuba į Karmen. Prasideda ta istorijos dalis, kurioje aistros objektas – ji, Nepažįstamoji,
Karmen. Ir vėl su pripažinto garsaus poeto įvaizdžiu
sunkiai dera blaškymasis po teatrą siekiant atkreipti jos
dėmesį, stovėjimas po jos langais, vaikščiojimas gatve
laukiant jos grįžtančios, karštligiškas atvirukų su jos
atvaizdu ieškojimas. Trisdešimt trejų Blokas išgyvena
laikotarpį, kai jis lyg trubadūras stovi po garbinamos
Damos langu, ir ši situacija atpažįstama antrame ciklo eilėraštyje: В последнем этаже, там под высокой крышей, /

Окно, горящее не от одной зари... O vėliau, jau Damos
pripažintas garbintoju, gauna dovanų tai plaukų juostą,
tai kaspiną nuo skrybėlaitės. Pagal viduramžių riterių
kanonus trubadūras turi apdainuoti savo Damą. Lygiai
taip elgiasi ir XX amžiaus poetas – jis parašys eilėraščių
ciklą ir paskirs sužavėjusiai jį Karmen.
Užrašuose atsekami būsimųjų Karmen ciklo eilėraščių sąskambiai. Dažnas kovo įrašas mini pažliugusį
sniegą, šlapdribą, o šeštas ciklo eilėraštis baigiasi eilute:
И март наносит мокрый снег. Nuolat kartojasi prisipažinimas, kad artistę adoruojantį poetą ypač jaudina jos
pečiai, pavyzdžiui, „atpažįstu tą judesį jau man be galo
brangių pečių“ arba „paslaptinga kaip jos pečiai“, „jos
pečiai nemirtingi“. Ciklo eilėraštyje skaitome: Но этих
нервных рук и плеч / Почти пугающая чуткость... arba
И песня Ваших нежных плеч / Уже до ужаса знакома...
Užrašai tiesiogiai neatskleidžia esminių pokyčių
dviejų žmonių santykiuose, nėra aišku, kaip jie susipažino, bet nesunku atsekti datą, nes kitos dienos užrašas
atskleidžia, kad pažintis jau įvyko. Bendravimas ir toliau turi kurtuazinį atspalvį – nuolat tai nuo jo – jai, tai
nuo jos – jam siuntinėjamos rožės. Kartojasi įrašai apie
jų pasivaikščiojimus po Peterburgą, išvykas į aplinkines
vietoves, naktinį kavos gėrimą priemiesčių stotyse. Visiškai paskendęs romantiškoje istorijoje, Blokas, atrodo,
nesuvokia situacijos painumo. Tarp eilučių nieko neįmanoma perskaityti, kai, pavyzdžiui, rašoma, kad vakare
jiedu su Liuba buvo namuose, bet suskambėjo telefonas,
ji laukė ant tilto, ir jis tučtuojau išėjo. O Liuba? Tik kiek
vėliau praslysta frazė „Liuba verkia ir juokiasi“, kuri tačiau nieko neatskleidžia. Kitur užsimenama, kad buvo
kalbėta apie skyrybų galimybę, ir atrodo, kad tai vyko
ramiai, dalykiškai, be emocijų. Bet ar galėjo taip būti?
Tačiau karas, nors ir retai minimas, vyksta, ir Liuba, baigusi medicinos seserų mokyklą, paskiriama į Kijevą dirbti ligoninėje. Atrodo, tai lūžio akimirka – nuo
šiol (nuo gegužės septintos) Liuba tampa mieląja, o
ji – Liubove Aleksandrovna. Tai netikėtas pasikeitimas,
santykių atšalimo gal dar nerodantis, bet poetas prade-
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da suvokti, kaip susipainiojo savo jausmuose ir koks
prieštaringas jo elgesys. Mielajai jis vos ne kasdien rašo
laiškus ir nekantriai laukia jos laiškų, bet, kaip anksčiau,
nuolat susitinka su Liubove Aleksandrovna. Vieninteliu
stabilumo garantu lieka mama, bet ir ji, nors nepritardama sūnaus elgesiui su Liuba, suartėja su Liubove Aleksandrovna. Trise jie sutinka Naujuosius metus, ir tada
atsiranda įrašas: „Dievas mato, kaip mums buvo sunku.“
Prasideda nauja, nebe tokia romantiška santykių
fazė, įrašų mažiau, Liubovė Aleksandrovna vis dažniau
pavadinama L. A. Delmas. Aistrai kiek išblėsus, lieka
draugystė. Blokas save ir Delmas lygino su Verteriu ir
Šarlote, J. W. Goethe’s romano herojais, bet teisingiau
būtų ieškoti analogijos su kita pora – Goethe ir Charlotte
von Stein. Pasibaigus romantiškai pakiliam jų santykių
periodui, ponia von Stein beveik motiniškai rūpinasi garsiojo draugo gerove ir prie laiškų nevengia pridėti malonių materialių gėrybių. Panašiai labiau buitiškas tampa
Bloko ir Delmas bendravimas. Jie vis dar drauge lanko
spektaklius, poezijos vakarus, bet ankstesnį egzaltuotą
trubadūrą dažniau kankina jo prigimčiai būdingas nuobodulys. Rožės ir kitos gėlės vis dar keliauja iš namų į
namus, bet dažniau nuo jos, o prie laiškų ir gėlių Liubovė Aleksandrovna prideda cukraus, sausainių, šokolado,
dar ko nors, ką, stojus sunkiems laikams, jai tikriausiai
būdavo gauti lengviau. Vienas buitiškas įrašas tai patvirtina: „Liubovė Aleksandrovna baigia mus permaitinti
žąsiena.“ Ji tarsi šeimos draugė, su kuria, sprendžiant
pagal įrašus, susitinkama vis rečiau ir dažniausiai atsitiktinai. Atrodo, pildosi Bloko nuogąstavimas, kad ir šio
perlo jam nepavyks išsaugoti. Nesiremiant kitais šaltiniais (toks buvo sumanymas), o tik Užrašų knygelėmis
bei ciklo Karmen emociniame lauke sukurtais eilėraščiais,
taip pat skirtais L. A. Delmas, galima spėti, kad tarp jų
buvo nesutarimų ir tikriausiai rimtų mėginimų išsiskirti.
Vis dėlto Užrašai liudija ir tai, kad poeto jausmai dar
neužgesę, jie banguoja, ir netikėtas susitikimas su artiste gali juos atgaivinti. 1915-ųjų balandžio dvidešimtą jis
prisipažįsta esąs vėl pasiruošęs įsimylėti, ir gyvenimas
vėl gražus, ir ji vėl dainuos Karmen. O birželio dvidešimt
antrą užrašyta: „Ypatinga diena. Taip.“ Nors septynioliktaisiais, revoliucijos metais, Delmas vardas Užrašų knygelėse nuskamba tik vieną kartą, laiškas mamai leidžia
spręsti, kad artima draugystė ir bendravimas nenutrūko.
1917-ųjų balandžio antros dienos laiške skaitome: „Šiandien šviesi, pavasariška diena. Pas mane stovi krepšelis
smulkių raudonų rožių nuo Liubovės Aleksandrovnos.“
Ji neišnyksta iš poeto akiračio ne tik iki dvidešimtųjų
metų, kai užrašai baigiasi, bet iki pat ankstyvos Bloko
mirties. 1921 metų gegužės dvidešimt aštuntą viename paskutinių laiškų mamai yra sakinys, rodantis, kad
sergančio poeto ir artimos jo draugės ryšys nenutrūkęs:
„Mama, L. A. Delmas šiandien važiuoja į Lugą ir nuveš
laišką.“ Tik jų santykių kokybė, nors niekur apie tai tiesiai nepasakoma, tikriausiai jau visai kita.
Rašydamas Šachmatovo sodyboje, poetas prisiminė,
kad kadaise čia ilgėjosi Liubos, o vėliau nuobodžiavo su
ja. Nuosprendis jo istorijai su Delmas – trumpame įraše:
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„Nuobodulys neturi ribų.“ 1919 metų gegužės septintos
dienos įrašas itin trumpas: „Delmas. Egzistencinis nuobodulys.“ Negalima pamiršti ir to, kad poetui tada buvo
likę tik dveji gyvenimo metai. Nuo šiol jau L. A. Delmas
jis dažniausiai mini greta kitų vardų, nes mato ją draugijoje tarp abiem pažįstamų žmonių, bet tai visai nereiškia,
kad nebuvo kitokių susitikimų.
Ji, Liubovė Aleksandrovna, L. A. Delmas arba tiesiog Delmas, nors jos vardas ir minimas tarp kitų, tikriausiai netampa viena iš daugelio poeto akiratyje buvusių
žmonių. Neginčytinas jos, kaip lyrinio ciklo Karmen įkvėpėjos, vaidmuo. A. Bloko Užrašų knygelės leidžia spėti,
kad jo gyvenime L. A. Delmas užėmė svarbesnę vietą,
nei linkę pripažinti kai kurie biografai, apibūdinantys
dainininkę kaip artimą poeto bičiulę.
Kartais sakoma: eilėraščiai rašomi ne tam, kad poetas išreikštų savo jausmus, o tam, kad nuo jų išsivaduotų.
A. Bloko ciklui Karmen tai netinka. Net ir skiriant poetą
ir lyrinį jo herojų, – o ar tikrai visada būtina juos skirti? –
ciklas labai asmeniškas. Net ir pavadinus adoruojamą
moterį Karmen vardu bei suteikiant jai operos herojės
savybes, niekas nesikeičia – tai Aleksandras Blokas poetine kalba reiškia savo jausmus Liubovei Aleksandrovnai Delmas. Vien tai, kad į savo sukurtą Karmen poetas
kreipiasi kartais forma Jūs, o kartais Tu, rodo asmeniškumą – Užrašuose taip pat buvo minėtas „žavingas šokinėjimas tarp Jūs ir Tu“.
Autorius atvirai prisipažįsta esąs Karmen gerbėjas ir poetas. Kaip poetas, jis lyrinį herojų vaizduotėje nukelia į naktinę taverną, kurioje šoka Karmen, ir
apie jį (save), vieną iš daugelio, – bet kitokį, – Karmen
garbintojų, sako: Он вспоминает дни весны / Он средь
бушующих созвучий / Глядит на стан ее певучий / И
видит творческие сны. Paskutiniai žodžiai priklauso
Aleksandrui Puškinui, jais norima pasakyti, kad Ji, Nepažįstamoji, Karmen įkvepia kūrybinį polėkį. Paskutiniame dešimties dalių ciklo eilėraštyje jau kreipiamasi
ne į Mūzą, o į Mylimąją:
Сама себе закон – летишь летишь ты мимо,
К созвездиям иным, не ведая орбит.
И этот  мир тебе – лишь красный облак дыма,
Где что-то жжет, поет, тревожит и горит!
И в зареве его – твоя безумна младость...
Все – музыка и свет: нет счастья, нет измен...
Мелодией одной звучат печаль и радость...
Но я люблю тебя, я сам такой, Kармен.

Parengė RAMINTA GAMZIUKAITĖ
Aleksandro Bloko Užrašų knygelės cituojamos pagal:
Александр Блок. Записные книжки 1901–1920. –
Художественная литература, Москва, 1965, laiškai – pagal:
Александр Блок. Собрание сочинений, т. 8, Письма 1898–1921. –
Государственное издательство художественной литературы,
Москва–Ленинград, 1963.
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Raimonda Canderienė

Akmenėlių mozaika Ušinskui.
Kultūros eksportas
Žmonės elgiasi blogai tik tada, kai jiems kas kelia grėsmę…
O būtent tai ir daro mūsų kultūra. Tai daro mūsų ekonominė sistema. Mūsų sistemoje netgi turintys darbą jaučia
grėsmę, nes bet kada gali jį prarasti. O kai junti grėsmę, imi
rūpintis tik savimi. Paverti pinigus dievu. Tai irgi mūsų
kultūros dalis.
MITCH ALBOM

K

etinu pakalbėti apie kultūrą kaime.
Mes, gyvenantieji mieste, maudomės kultūroje, tarsi romėnai antikinėse pirtyse: finansiniai
srautai plūsta, pripildydami skverus bei gatves įvairiausių jos apraiškų, ir tai itin akivaizdžiai išryškėjo Kaune
miestui tapus Europos kultūros sostinės titulo laimėtoju.
Iki šio lemtingojo juodojo 2020-ųjų pavasario, kai
laikas sustojo, triukšmas nuslopo ir visi atsitokėjo bei
nuščiuvo. Ar tikrai atsitokėjo, nesiimu spręsti ir svarstyti, bet kad gyvenimas keisis – tapo aišku kaip niekada.
Netgi labai aišku. Niekio siautėjimas, tikėtina, apmalš
vien todėl, kad jis buvo amoralus nuo pat pradžių savąja
tuštybe ir neketino būti ilgalaikiu. Tai pirmiausia buvo
finansinis interesas, drįstu teigti, nes tokiom apimtim
rengiamų kultūrinių renginių aplankyti normaliam žmo-

gui tiesiog neįmanoma, ypač kai jie vyksta vienu metu
keliose vietose, daugybiškai, atakuojant piliečių sąmonę
triukšmingai ir su įniršiu, nors vertės prasme įvardinčiau
tai tuščių puodų skambėjimu. Daug triukšmo dėl nieko.
Todėl pakalbėkime apie regionus ir kas ten vyksta
kultūros arimuose, garbingieji miesto gyventojai. Apie
tai prabilau, nes neseniai visi labai susijaudino dėl regionų ir ėmė apie juos kalbėti: apie jų gaivinimą ir reanimavimą, o aš ciniškai spėju, kad tam tiesiog buvo paskirta
pastraipa kokioje nors finansinėje direktyvoje, ir tiek. Susirūpinti buvo naudinga. Kiek tie veiksmai bus orientuoti į tvarius ilgalaikius kultūrinius reiškinius, kurie turės
tęstinumą ir gyvuos keliasdešimt metų – didis retorinis
klausimas: būti ar nebūti kultūrai kaime apskritai?
Ar miestas, tradiciškai kaupiantis daugiausiai kultūros, gali palaikyti periferijos kraujotakos sistemą bei
ją maitinti?
Vegetuojanti ir nykstanti kultūra regionuose – akivaizdus ir liūdinantis faktas. Mes galime drąsintis, pūsti
krūtines, bet be palaikymo iš miesto periferija pasmerkta
degraduoti ir menkti. Deklaracijos, kad iš kaimo papras
ta nuvykti pasikultūrinti miestuose ir taip visiškai patenkinamas kultūros poreikis, yra savęs apgaudinėjimas.
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Visų pirma, kaimai nyksta, finansinė gyventojų situacija
prastėja, ir tai tik iliuzija, kad jie miniomis plūsta kultūros į miestą neturėdami to vietoje. Vienkartiniai atvejai
aplankant teatrus ar koncertus, nesiskaito. Žiemgala,
apie kurią kalbėsiu, yra kiek atokiau nuo Vilniaus ir Kauno, tad stiprus kultūrinis impulsas čia būtinas.
Be to, mūsų valstybėje suardyta viešojo transporto
sistema, o tai reiškia, kad atsidūręs, pavyzdžiui, savosios
knygos pristatyme kokiam Joniškyje ir kiek užtrukęs, po
septintos vakaro galėsi nakvoti stotyje, nes nevyks joks
autobusas nei Kaunan, nei Vilniun. Man taip, beje, ir atsitiko. Tad izoliacija – jau įvykęs faktas.
Niekada neturėjau kaimo, nes esu miestietė, todėl,
jei anksčiau kas būtų paprašęs apibūdinti kultūrinio fono
ypatumus kaime, sunkiai būčiau galėjusi tai padaryti.
Kalbu atvirai. Žinoma, buvo likutiniai prisiminimai apie
kultūros namus vietose, jaunųjų entuziastų, nuo soviet
mečio laikų gavusių paskyrimus dirbti ir fragmentiškai
išsišokančių kokiomis nors iniciatyvomis, veiklos aprašymai rajono spaudoje, kartais netgi respublikinėje. Toks
ryškus meteoras periferijoje, kurio negalėjai nepastebėti,
buvo jau amžinybėn iškeliavęs Vytukas Germanavičius,
rengdavęs inscenizuotus „siauruko“ užpuolimus, dar
vienas kitas...
Tačiau pasakysiu nuoširdžiai: tai buvo „labai toli
ir netiesa“. Mes būname nejautrūs, abejingi problemai
iki tol, kol tai mūsų nepaliečia asmeniškai – toks jau tas
žmogus.
Tai štai, ištiko mane toks lengvas netikėtumas, susijęs su Žiemgala.
Bičiulė, planavusi įsitaisyti kaime sodybą ir pagaliau
radusi jai patinkančią, suprato nusipirkusi dvarą. Frag
mentus, tiek jau to... Vėliau paaiškėjo, kad tai Pakruojo
dvaro dalis, visai jokie ne fragmentai. Visas palivarkas.
Kai esi nevietinis, o ir šiek tiek „balta varna“, iškyla
išlikimo klausimas. Paaiškinsiu, ką tai reiškia: tai reiškia,
kad su savo dvasinių dalykų troškuliu: klasikinės muzikos, teatro, pokalbių su intelektualais bei eruditais, lieki
pats sau vienas. Ir tau gresia jei ne visiška dvasios degradacija, tai dalinė – tikrai. Kultūrinio skonio praradimas.
Kai bičiulė pagaliau išlipo iš plytų ir griuvėsių krūvos (vaizdelis vos įsigijus šį objektą buvo baisus, bet
nedetalizuosiu, nes, nuvykę vieton, jei panorėsite, patys
pamatysite archyvinių nuotraukų galeriją „prieš ir po“),
kai restauravo pastatus ir prikūrė rojaus sodnų, suprato,
kad kultūra tose vietose glaudžiai susijusi su bravorais,
alum ar protmūšiais geriausiu atveju bei visiškai neatitinka jos kultūros įsivaizdavimo.
Protmūšiai čia labai populiarūs konjunktūrininkų
valdininkų susibūrimuose. Spėju, kad taip jie įprasmina
bendrystės jausmą bei žino, kas su kuo vienoje grupuotėje. Tuo tarpu, kai „žemės vabalai“ sriūbčioja namuose
bambalių turinį, vietinis „elitas“ pasijunta aukščiau jų,
štai taip kultūringai galynėdamasis vietinėje knaipėje,
išdidžiai vadinamoje kavine.
Na, ką gi... Ką daryti?
Negalėjau bičiulės palikti nelaimėje.
Pradėjom, tiesą sakant, apgraibomis, lyg žaidžiant
„aklą vištą“.
Bičiulė – vietoje, tirdama, kiek apskritai belikę adek
vačių vietinių, ar tai bus kam nors įdomu... Man teko užduotis suformuoti kryptis, „kloti bėgius“ kultūros trau-
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kinukui. Tačiau kaip sudominti tuos, kurių nepažįsti ir
net nenutuoki jų IQ? Kaip reaguos jie?
Kokie čia „pranašai“ atsibeldė ir ko iš mūsų nori? –
dažniausia tokia reakcija...
Arba – „Nemokykit manęs gyventi!“, kaip pasakytų
Eločka iš Dvylikos kėdžių.
Nepasakosiu apie kai kurių vietinių inteligentų reakcijas – būtų nemandagu. Kita vertus – darėme ne dėl jų
reakcijų, o dėl to, kad žinojome bei tikėjome tuo, ką darome: kultūra kaime reikalinga, bet ji neauga vietoje kaip
voveraitės ar raudonviršiai, nes ten auginama duona ir
vystoma gyvulininkystė bei bitininkystė. Todėl „kraujo
perpylimas“ būtinas.
Kultūros specifika yra ta, kad jos radimvietė ir didžiausi resursai yra mieste. Nieko nepadarysi, ten – filharmonijos, teatrai, konservatorijos, akademijos ir simfoniniai orkestrai. Ir, žinodami tai, miestelėnai privalo
dalintis tuo gėriu su periferija. Ne pasisotinti ir persiėsti
kaip ėdrūnas naktį prie šaldytuvo, o dalintis, nes galiausiai bus apsupti kultūrinės dykumos.
Bandysiu susupti viską į delikataus ir gerai išauklėto inteligento metaforų voratinklį. Apsupsiu, apvyniosiu
juo, tarsi satininiais patalų audiniais, nes realybė kaime
gan grubi.
Regionai skiriasi, be abejonės. Žinau, kad Dusetoms
pasisekė labiau. Na, bent ta prasme, kad kultūros centrą
jie turi kaip kokiame didmiestyje: neįtikėtinai modernų,
erdvų, šiuolaikišką (klausimas tik, kokiam kiekiui piliečių tai skirta ir ar kada nors jis būna užpildytas sklidinai).
Ten įsikūrė mano grupiokas su žmona, Sauka su
Saukiene, iš ten abu Latėnai, „kultūrkė“ toji tinkama vis-
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kam: parodoms, koncertams, jogai ir linijiniams šokiams
taip pat. Kam tik nori. Aukščiausia praba.
Mūsų gi kuruojamas lopinėlis buvo žinomas kaip
„raudonas“. Labai raudonas ir proletariškas. Žemės ten
derlingos, ne veltui baronai von der Roppai, įkėlę ten
koją iš Latvijos, pirko jų vis daugiau ir daugiau – Maldžiūnai, Daudžgiris, Šeduvos Raudondvaris, sukurdami
ten valstybes valstybėje, su bibliotekomis, meno kolekcijomis ir pastabumu jauniems talentams.
Nepaisant „raudonumo“, apie kurį, paminėjus vietovės pavadinimą, man pranešdavo kas antras pašnekovas tuo nustebindamas, pagrindinė mintis, užvaldžiusi mane, buvo faktas, kad tai Stasio Ušinsko gimtinė.
Niekas kitas man nerūpėjo, tik tai, plėtėsi ir nedavė ramybės, kankino klausimai, kodėl tose vietose Ušinsko
niekas iš vietinių nežino, jo vardas pamirštas, o atmintis
paniekinta, nes „memorialinio kambario“ vaizdas pakirto kojas ir galutinai sugadino nuotaiką. Tai pavadinčiau landyne, bet ne memorialiniu kambariu... Bandau
mielam skaitytojui nupasakoti apėmusius jausmus, nes
tai nėra paprasta. Tamsa gali bjaurėtis, piktintis, tik jei
ketini visa tai pakeisti šviesa, privalai perprasti priežastis, o tai užtrunka, ypač jei tai darai nuotoliniu būdu,
tik savaitgaliais atvykdamas iš Kauno. Jutau, kad turiu
tai daryti, juo labiau, kad buvau ne viena, o su drauge.
Kad vieta taptų traukos centru, kad kultūrinė slinktis
įvyktų, mano nuomone, būtinas kultūrinis brandas, arba
prekinis ženklas. Mintis juo padaryti Stasį Ušinską kilo
ištyrus žinomumą jo gimtinėje. Jis buvo lygus nuliui.
Niekas, deja, nežinojo šio menininko vietoje, kurioje jo
šaknys.
Už Stasį Ušinską turime būti dėkingi Leonui von
der Roppui – tai jis finansavo Stasio mokslus Paryžiuje
pas Fernand’ą Léger ir Alexandrą Exter, paskatindamas
tapti Lietuvos avangardistu ir art deco pranašu Lietuvoje. Roppas leido Ušinskui naudotis savo biblioteka dvare, gėrėtis turtinga jo meno kolekcija. Miestelyje gyveno
daug žydų: prekiavo galanterija, geležimis, laikė viešbučius, turėjo modernų malūną, supirkdavo, mainydavo...
Ušinsko motina, kaip pasakoja artimieji, su jais gražiai
sutarė ir sulaukdavo pagalbos, jei kada prireikdavo imti
skolon, nes šeima vertėsi sunkiai.
Jų, prieškarinių vietinių, beveik neliko dėl aiškios
priežasties: turtingi ūkininkai – į Sibirą, žydai – į sinagogą paskutinėms pamaldoms, ir – į Morkakalnį. Savaime
suprantama, „šventa vieta tuščia nebūna“. Čia atsikėlė
ir tuščiuose namuose apsigyveno proletarai su tam tikru
mentalitetu. Nesiplėsiu daug. Kai įsiropšti į svetimus
namus su šilko patalais, porceliano indais, sidabro įrankiais, manaisi esąs kaip tie, kurie gyveno čia anksčiau.
Bėda tik, kad manieromis dažnai nepataikai „į natą“.
Kaip vienas mano pažįstamas sakydavo: „Jo prastas
auklėjimas.“ Tuo pasakoma viskas: elgesys viešumoje,
su vyrais ir moterimis, manieros prie stalo, santykis su
menu, muzika, literatūra. Tokiam „paprastučiui“ nereik
Hindemitho ar Stravinskio, nes jis „tokių knygų neskaito“, nežino, kur Kaune senieji Parodų rūmai ir kaip atrodo valtorna.
Daug tokių sutinki, kuriems turi paaiškinti: valtorna – tai „ta dūda, kur su didele gerkle ir daug daug
susuktų vamzdelių“ ir dar rankomis pasisklaidyti, brėždamas menamas linijas – formą tos dūdos. Nežinia, ar
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po to lieka aišku, bet įprastai tuomet visi džiaugsmingai
linksi, supratę, kas tai yra.
Žodžiu, publika tose vietose kitokia nei Dusetose.
Konstatuosiu atsakingai: mane ten ištiko (ne)kultūrinis
šokas. Abejingumas, apsivėlimas maurais, tradicinis „nu
nu... pamatysim, kaip seksis jums, kvaili entuziastai“, pagalių kaišiojimas, „dusinimas“ panieka ir ignoravimu...
Klerkams labiausiai patinka tai, kas priklauso jiems.
Nes jie yra valstybė ir galia. Tuo turtu, prikeltu už europines lėšas, siurbiančiu visų mūsų pinigus šaltuoju sezonu (nes radiatoriai valstybiniame dvare – elektriniai!),
jie pasirūpina, nes tai yra jų egzistavimo įprasminimas.
Na, o jei tu privatus „buožė – kvailelis – paveldo gelbėtojas – entuziastas – kultūrininkas“, gelbėkis pats ir nelįsk į
akis, aišku? Esi „privati iniciatyva“, ir tai reiškia – mums
konkurentas bei rakštis uodegoj.
Jei dar neįtaisiau nervinio tiko ir akies voko trūkčiojimo, bandysiu gelbėti jautrią inteligento nervų sistemą.
Štai jums pozityvas: nesam skystablauzdės, ir šį bei tą
nuveikėm ten, nors ir su dideliais moraliniais sekinančiais nuostoliais.
Akmenėliuose vyko Pažaislio muzikos festivalis, jau
ketvirti metai gyvuoja paskaitų ciklas Ekskursijos dvarų
kultūros labirintais, atvyksta garsūs menininkai, istorikai, muzikai, rašytojai, kariškiai, menotyrininkai. Miesto kultūros ten, Akmenėliuose, radosi daug, nes pagrindinė mintis buvo – dalintis, norėjosi pamatyti šviesos
želmenis leidžiant daigus. Danielius Sodeika, Egidijus
Aleksandravičius, Ramutė Rachlevičiūtė, Jolanta Karpavičienė, Mikalojus Povilas Vilutis, Eugenijus Skerstonas – Žiemgala sužinojo apie juos.
Vis dėlto svarbiausia, ką mums pavyko padaryti,
įvyko 2019 rugsėjį: Akmenėliai iškilmingai tapo Stasio
Ušinsko atminties vieta – muziejumi.
2019 metų birželį, kai Ušinsko marionečių brėžiniai
ir filmas Storulio sapnas buvo įtraukti į UNESCO nacionalinio paveldo registrą, išmušė valanda, kai reikėjo susiimti ir kartą visiems laikams suformuoti kryptį Ušinsko vardui populiarinti, jo kūrybos ir asmenybės svarbai
akcentuoti ir skatinti didžiuotis šiuo neeiliniu menininku
padarant Jį kultūros ašimi.
Žiemgala turi gulti ir keltis su Ušinsko vardu. Tokia
buvo mūsų idėja ir vizija.
Yra daugybė pavyzdžių pasaulyje, kai mažyčiai
miesteliai, turėdami vienintelį menininką, gimusį ar gyvenusį ten, tą vietą paverčia turistų traukos centru. Viskas sukasi aplink tai, kunkuliuoja ir verda, municipaliteto puslapyje tas dailininkas įvardintas pirmiausia,
akcentuojami jo nuopelnai ir šlovė, atnešama miestui.
Mano tikslas buvo kuo daugiau kalbėti apie Jį Žiemgalai, informuoti apie nuveiktus ir planuojamus darbus,
apie atminties vietoje, Akmenėliuose, vyksiančius renginius, skirtus Ušinskui, Jo gyvenimui ir kūrybai.
Vienytis ir burtis, bendradarbiauti ir telktis dėl to
būtina. Nes tik kultūra kuria pridedamąją vertę valstybei: Churchillis nesutiko didinti išlaidų gynybai kultūros sąskaita karo metais, taręs: „Tai dėl ko tuomet iš viso
mes kariaujam?!“
Mitas, kad be europinės paramos nieko negalima padaryti, kad kultūriniai renginiai turi būti nemokami, nes
tik tuomet į juos rinksis žmonės. Nemokami dalykai nebūna vertinami, tai skurdžių mentaliteto ir agitpropinės
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kultūros propagavimo būdas: tiražuojami niekiniai renginiai, už kuriuos „įsisavinami projektiniai pinigėliai“, į
juos sugenami biudžetinių įstaigų tarnautojai, mokiniai
bei pensininkai dėl privalomo skaičiaus tam, kad užpildytų salę bei organizatoriai padėtų „varnelę“. Beveik
visi nemokami renginiai dauginami biudžetinių įstaigų,
ir vieša paslaptis, kad tai priedas prie varganų atlyginimų tų projektų rašytojams. Tituluoti „bravoro kultūrą“
kultūra yra apgailėtina, kai „alaus kelias“ prilyginamas
kultūros injekcijai. Aukštoji kultūra kainuoja, ir kainuoja
daug, tik jos kainos neįmanoma išmatuoti: tai ilgalaikė
investicija į tautos genofondą ir intelektą ateityje.
Ketverius metus Ušinsko gimtajame Pakruojyje,
Akmenėlių dvare, puoselėjome svajonę deramai pagerbti
Jo atminimą, kad tai taptų įkvėpimu visai Žiemgalai, pasididžiavimo šaltiniu būsimiems jauniesiems talentams.
Kad kraštas suvoktų Stasio Ušinsko didybę, suprastų,
kokia laimė gimti ten, kur savo kelią pradėjo didis Lietuvos avangardistas, pirmasis paklojęs pamatus Lietuvos
vitražui, Lėlių teatrui, sukūręs pirmąjį garsinį marionečių filmą Storulio sapnas. Fernand’o Léger ir Alexandros
Exter mokinys, scenografas, dirbęs su Oleka-Žilinsku
Brodvėjuje, Niujorke.
Didesnių už Jį nėra. Turime tai suvokti, nes tik peržvelgę viso gyvenimo kūrybą, pedagoginę veiklą, Jo mokinių pėdsakus Lietuvos mene, suprasime, kokio kalibro
žmogus tai buvo.
Kalbėti apie tai būtina nepaliaujamai, nes, ko gero,
niekas daugiau nebuvo taip ignoruojamas netiesiogiai,
dangstomas abejingumo skraiste sovietmečiu, nė vienam
nebuvo taip ciniškai „parodoma vieta“ kaip Ušinskui.
Ta kryptimi ėjome atkakliai ir sunkiai, laimė, šiame
kelyje mus palaikė menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė,
režisierius Rimas Driežis ir kiti.
Stasio Ušinsko 115 jubiliejaus proga 2020 metų liepos 20-ąją Akmenėlių dvare iškils paminklas didžiojo
menininko marionetei Arkliukas iš legendinio spektaklio
Silvestras Dūdelė (skulptorius – Danielius Sodeika).
Arkliukas atspindi ir turi būdingiausius didžiojo art
deco menininko kūrybos bruožus. Meno kūrinyje labai
svarbu momentinė asociacija ir autoriaus stilistikos identifikavimas. Marionetės yra unikalus S. Ušinsko skiriamasis ženklas, joms būdingas savitumas, nesupainiojamas su
niekuo, todėl skulptoriaus pasirinkimas buvo neatsitiktinis.
Atsižvelgiant į vietą, kurioje stovės Danieliaus Sodeikos skulptūra, čia labai svarbus santykis su supančia
aplinka. Kadangi tai dvaras, kuriame laikomi žirgai, Ark
liukas organiškai taps jo dalimi bei ženklu. Skulptorius
jautriai atsižvelgė į mastelį, planuodamas skulptūros
dydį. Tai turėtų būti vaikams pasiekiamas aukštis, kad
galima būtų ant jo užlipti „pajoti“, kaip jojo spektaklio
Silvestras Dūdelė personažas, kad skulptūra būtų gyva. O
medžiaga, iš kurios skulptūra bus daroma, betonas, turi
platų panaudojimo spektrą: į jį galima dėti pigmento suteikiant spalvą, nušlifuoti kaip teracą, dėti priedų išgaunant įdomias tekstūras ir granito, marmuro įspūdį. Betonas jautriai atkartoja skulptūrinius niuansus, jis puikiai
tinkamas lauko skulptūroms (Kauno meno mokyklos
tvoros pelėdos, tarpukario Kauno Ramovės skulptūros,
Banko pastato figūrinė kompozicija). Dvaruose daugybė
parko skulptūrų buvo iš betono. Tai medžiaga, naudojama nuo Romos imperijos laikų.
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Skulptorius nori kiek galima labiau priartinti meno
kūrinį prie originalo, panaudoti spyruoklių, kurios yra
Ušinsko išradimas marionetėse, motyvą, praplėtęs jų
funkciją ir išraiškingumą.
Kadaise visa tai man atrodė neįgyvendinama svajonė,
bet atrodo, kad kai labai labai svajoji – svajonės pildosi.
Reziumuodama savąjį monologą apie kultūrą ir
jos padėtį regionuose, pasakysiu tik tiek: negali du trys
miestai valstybėje „sproginėti per siūles“ nuo renginių,
kai tuo tarpu kitur žioji kultūros smegduobės... Kažkaip
tampa nesmagu ir nejauku – bent man – tai matyti.
Džiugu, kad po ketverių metų pastangų, į kultūros
popietes Akmenėlių dvare šeštadieniais ateina šviesuomenė, vis gausiau ir gausiau. Kur ji buvo ligi tol, nesuprantu. Manau, kad ji pasijuto geriau, nes žino, kur yra
bendraminčių ir kur galima pakalbėti intelektualiom temom nesigėdijant, praplėsti savo akiratį, sutikti įdomių
žmonių.
Yra tokia seka: gyvenimo pradžioje mokaisi did
miestyje, paskui esi nubloškiamas kaiman, tada sukuri
šeimą ir lieki ten. Aplink „balutė“, tu netobulėji, miestas toli, kelias kainuoja. Tada bendrauji su tuo, „kas yra
vietoje“, vizitai į parodas ir filharmoniją retinami, ir po
truputį tampi kaip toji vietinė „kritinė masė“, kuriai viso
to nereikia. Visiškai. Tau blogai. Paskui pripranti, paskui
tai tampa įprasta, jei iki tol neemigruoji.
Štai jums vietinis kultūrinis fonas. Jaunimas ten
likti nenori, nes periferijoje „niekas nevyksta“. Vienintelis kelias – atkurti kultūrinę pusiausvyrą tarp miesto
ir kaimo. Tvarią. Kad būtų motyvacija jaunam ten neapkerpėt, gerai jaustis, gimdyt ir auklėt vaikus, kuriant ir
stiprinant bendruomenę ir maudytis bent mažam kultūros tvenkinėly.
Jaunų ten reikia daugiau, jie yra mūsų kraujas ir
viltis.
Jei nebus kaime pilnakraujo kokybiško kultūrinio
gyvenimo, „žygis gelbėti regionus“ yra tuščios statinės
skambėjimas. Visos tos deklaracijos, gilus kvėpavimas
susijaudinus lokomotyvo priekyje tebus simuliacija.
Kultūros sąvokos nuosmukis Ušinsko gimtinėje akivaizdus. Viskas supaprastinta ir suprastinta.
Apie degradaciją nenoriu kalbėti, bet periferija, ir
toliau nedarydama nieko, pasmerkta dar didesnei atskirčiai ir fragmentacijai, kai „nubyrės paskutinis tinkas“.
Susitelkti ir parodyti, kad čia vyksta pokyčiai, atkreipti centro dėmesį būtina. O „centras“ privalo „kuruoti“ regionus pasitelkdamas kokybišką kultūrą. Tik
ne beatodairišku pinigų skirstymu ir dalinimu, siekiant
bet kokia kaina juos „įsisavinti“. Tai kenkia – akivaizdu.
Ir tuomet mane nušvietė mintis.
O jei pabandytume eksportuoti kultūrą ne į užsienį,
o į nuosavą kaimą, mieli miesčionys? Tai įmanoma daryti
nuotoliniu būdu. Pati tai išbandžiau. Kad neliktų Lietuvoje du miestai, per kraštus sklidini kultūros, o aplink –
kultūros dykvietė.
Tokia mano idėja. Nes Lietuvos išlikimas, ko gero,
tiesiogiai susijęs su tuo, ar valstybė apskritai išliks kaip
kultūra ir civilizacija.
Žvelkim toliau, už miesto riboženklio... Ten irgi dar
liko žmonių, kuriems gal reikia jūsų kultūrinio polėkio
ir energijos, ir gal tai bus garantas jiems išlikti.
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Tarsi Salovartė–2020

Virusui įžūliai įsikišus į mūsų poetines tradicijas šį pavasarį netekome galimybės, kaip įprasta, poetiškai pabendrauti Salovartėje. Pasirinkome tad kiek kitokį bendravimo būdą – tam tikra
prasme virtualų. O Salovartė laukia mūsų – susitiksime ten, kai tik atsiras reali galimybė.

Greta Ambrazaitė
posakiai į urvą
I

viskas eina pro šalį
lyg gatve su didžiuliu varpu
po kaklu
vagis, per anksti
nuleidęs rankas
ar jam trūksta savęs
kai rakinam spynas jo vardu
nebesislapsto
mūsų alisos
sušėrus viens kito vagims
po atsuktą veidrodį

IV

viskas bus kada nors
kasinėjant albumą
kauptukais purendami dirvą
jie trauks
blykstes iš savo dantų
priežasties šaknį
iš ten,
į kurį neatvirsi
nes įgavęs save
iš tiesų
būsi niekieno
kaip duobkasys
baigdamas kast labirintą
pamiršęs kaip grįžti
V

viskas praėjo anksčiau
nei nustojo pulsuoti
sutraiškytas iki smėlio
kišeninio triušio
žingsniamatis
užtruko išgliaudyt skaičius
išrauti jo varpui liežuvį
išrėminti ir paleisti
po saulės zuikutį

viskas praeis greičiau
negu gausmas
gatve
vos atradę tavo
save, pridengsim gaubtu
kad jokia mintis
neišsprūstų
kai krisi, kai krisi
vienodu tempu
atgal
į save kaip į tunelį

III

VI

viskas praeis ne laiku
kažkas todėl liepia fiksuoti
kažkas
dar šiek tiek arčiau dugno

bet viskas kaip visada
tiesiog
išbyra pro šalį
tavo atkaklumas
pro apverstą piramidę –
iliuzijų
įvykių, lūkesčių
horizontas
vogčiom
pasisemdamas smėlio
iš tavo sunkių vokų

II
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Neda Letukytė

Mėlynas

Tėvystei

Esu geriausias draugas
Mėlynas šuo prie jūros
Jos atspindžiai atsimuša
Nelyginant bangos plaukuos

Dar nepasakojau
Man matosi tėvo dukros
Plaukais siekiančiais žemės šerdį
Spalvos kaip perdžiūvus žolė
Rytais neapkabintos pravirksta

Kaip tėvų žemė esu
Niekad neliesta tik jausmu
Bekraštė iki pievos galo
Už kurio lig mėnesienos loja

Naktim nepaguostos užeina
Kai rašau man kužda
Savo maldas diktuoja
Supk ant kelių jas tėve

Proskynoj draugas randa šunį
Baltą kaip dobilai kraujuoja
Tirpstantį atokaitoj geriausią draugą
Kvepiantį rugpjūčiu po lietaus

Kviesk prie stalo
Užkloto naktiniais marškiniais
Tai balčiausia ką turime
Ir dar dukrų rankas

Jis myli
Kuris
Nagi tas
Mėlynas

Pilk midaus tėve
Jos nuo piliakalnių žiūri
Man rieškučias prirauda
Trokštu ir geriu prigeriu

Tėvų žemėj alsuojančioj
Minkšti krokų patalai
Nuo jų atsiveria vaizdas
Į debesis kaip jūrą

Tėve glostyk dukras
Išsupk paklodėse
Pridenk nuogus langus
Man jos matosi neguodžiamos

Taip žiūrėk ir klausk
Ar mano geriausias draugas yra
Ar stebi tą pačią paletę

Tyli
Kai tėvas šitaip rūko
Regiu viso pasaulio vyrus
Iš kurių nė vienas nekaltas
Kad dabar jį matau

Užsimerkęs girdėsi jūrą ošiant
Tai mano šuo kaukia
Mėlynas

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 2 0 , N R . 2 ( 6 1 1 )

67

Ta d a s Ž v i r i n s k i s

Kęst utis Subačius

Karantininis sonetas

***

Darbai sustojo. Sulėtėjo
Net laikas, bėgęs kaip pamišęs,
Esi namuos valia Kūrėjo,
Kuriuos jau netikėjai grįšiąs.

Tavo stalas išbaigęs vaišes –
pasiliko toks vienišas vakaras,
sutema – tavo plaukai ežere
pasilieka lyg kraitis.
Ir tiesa, ateinanti tavuoju kūnu
tarsi grindiniu, yra Tiesa,
nes Dantė ir Vivaldis –
moters nežinia.

Tuščia kieme vaikų aikštelė,
Tik vėjas virpina kaip stygą
Stop juostą. Ankstų rytą kelia
Ne triukšmas, o tyla. Išnyko
Riba tarp „reikia“ ir „palauksi“.
Kita riba įsigalėjo:
Du metrai – tarp žmonių su kaukėm,
Mums priminta: tyla – tai auksas,
Klausykimės lietaus ir vėjo.
Gamta pabudo. Mes... dar laukiam.

Kovido balandis
Karaliaus karūna – tai įmantrus Dievo unitazas.
			

TH AD DEU S THIERIS CH

Žiedlapiais slyvaičių nubarstytas
Taikiai snaudžia namo autoparkas:
Klykteli sirenom vienas kitas,
Užsičiaupia ir toliau sau parpia.
Baltas it grietinė ir gan lėtas
Katinas į trasą vėl pasuko,
Nebėra šiame name jam vietos –
Kaip ir šioj valstybėje – senukams.
Vakaro suplėšo pilką šydą
Stulpo negyva šviesa šaltoji.
Amžiną gali išvysti žydą,
Kurį išveža lėtai greitoji.
Ir žinau tikrai, kad dažnas bijo,
Pasirodyt gatvėje be kaukės.
Kas galėjo patikėt? Mesijas –
Virusas, kuris pasmaugia.

***
Tavo dama ne ta, kur pablyškus
jos violetinė vargšė skara,
šį kartą suklydai iš tikro...
Meldimasis nebuvo Dievas,
O tavo pledas šiltas ir kuprotas
Rytais vis pavirsta krūmu
Ir lėtąja eisena tava,
Ir buvo mandagumas, ir sonetai,
poetai avižų priėdę,
žiema ir sniegas nukastas čežėjo,
bejėgis mašalas įskrido man akin
ir užsimerkt nesinorėjo,
kol skauda skauda lietūs,
kol skauda rudenio galva,
ir tavo šiltas pledas,
ir taip madinga nemiga.
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Juozapas Kardelis

Gražvilė Baleišytė

Jei Tu žinotum...

***

Jei Tu žinotum,
Lakštingėle,
Kaip trokštu balsą
Tavąjį girdėt,

prisimenu
kailinę tėčio kepurę
tokią keistą,
trikampę
ar trapecijos formos
kalnelį prie namų
ten visi bėgdavom
įsisiautę į kailinukus
tempdami už virvučių roges –
toks aukštas toks aukštas
atrodė kalnelis –
taip sunkiai taip sunkiai
puškuodami kopdavom
kaip garvežiai –
ir skriedavom
lėkdavom sklęsdavom
nebodami šalčio
nebodami aukščio
kristi į sniego pusnis
virsti kamuoliu
ridentis
tik užgauti rogėmis
įkirsti draugui į koją
bijodami.
prisimenu mūsų žiemas
sniego pusnis
besmegenius
juos lipdydami
išraitydavom
ilgus rudus takus
krizendavo besmegeniai
nosis morkines nukabinę
sagos – juodi angliukai
tirpdavo
dėmes tamsias
ant sniego palikdavo
taip dabar atrodau
kai neužkopiu į kalną
ir tušas nubėga po akimis –
panaši į sniego senį –
jis tirpsta
kaip vaikystės kalniukas
pavasarį

Kai pradeda
Pabust
Pavasarį
Gamta.
Tujen apdovanota
Dievo
It smuiko skambesio
Balsu.
Iš mažos
Mažos
Tavos
Širdelės
Anksti
Anksti
Pavasariais
Suskamba
Tava
Miela
Miela
Balsų gama.
Jei Tu žinotum,
Mieloji
Mano
Lakštingalėle,
Kaip trokštu
Balsą
Tavąjį
Girdėt,
Kaip būtų
Miela,
Gera
Ir džiugu,
Jei Tu atskristum
Ir nutūptum
Bei pačiulbėtum
Maname delne...
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Rita Maksely tė

Viktoras Rudžianskas

procesinis (eilėdaros)

Mano sesuo Esmeralda

Eilėraštį galima padaryti iš visko.
Net iš pašiūrėje trūnijančio vežimo ratų.
Išeitų keturi. Vienodo dydžio,
kietai dardantys lygutėliu asfaltu,
vedančiu į bažnyčią miestelyje.
Kaimynas dar tebelaiko arklį.
Jo vežimas su meile prižiūrimas.
Ratų neatskirtum nuo maunamų
ant Kazio žento naujutėlaičio automobilio.
Pripučiami, lengvai riedantys
net ir anuo žvyrkeliu pro kapinaites.
Galėčiau padaryti daugybę eilėraščių.
Iš ratų nuo vežimaičių, brikelių, karietų.
Visokiausių dydžių, išskirtinio dizaino,
su daugybe stipinų, lankų, guolių.
Tik jėgos juose ne kažin kas – vieno arklio.

kuprius turėjo paryžių
o esmeralda turėjo
kuprių
tuo metu gyvenau žirnių ankštyje
buvo ankšta
bjauriai jauku
kai mano sesuo esmeralda perskaitė
tą knygą
sakė dabar jau mokėsiu prasilenkti
ir išsilenkti
dabar jau galiu susirasti kokį kuprių
oligarcho sūnų
tada jau spjaut į paryžių
labanakt sakė nors buvo rytas
pynėsi sliekai su gyvatvorėm
žiūrėjau į saulę
saulė žiūrėjo į mane
kiek įtariai
supratau kad laikas įjungti kompiuterį
kitaip niekas neprasidės
o mano sesuo esmeralda
neišnešios savo kupros
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Juozas Žitkauskas

Dėžutė

Kavonės

va, tik tiek
telieka,
va, tik tiek
užtenka
tos erdvės po
žemėm,
tų kelių į
niekur

Dzūkai mirusių nelaidoja,
Cik pakavoja.
		

ZITA M A ŽEIK AITĖ

žaidėm kavones:
kas už malkinės galo,
kas už pečiaus,
kas šieno kupeton
paskavojo
mano sana mama
paskavojo alyvinių obuolių,
kad visų nesurytau,
kad liktų lig Žolinių
jai pacai pakaštavoc
paskavojo saułė už debesio –
nėr ca ko visų dzienų
akis ganyc,
raikia pasilsɛc,
veidų nusprausc
puliukai paskavojo
nuog vištos perakšłės,
katroj negali toli nułėkc,
ba koja pririšta
prieg durų klemkos
pakavojau visus savo nedorumus,
vaikystės supłėšytų knygų lapus
sudėjau in puškutį
ir pakišau po lovu –
pacan čirščiausian voracinklin
o andai ir susiedų pakavojom
naujan gałi kapinyno,
kur vaikas, rinkdamas cikrinius,
paskavojau nuog
puolanco pikto klasioko

pilkas žemės grumstas
suslėgtas po sniegu,
tiltas – nenutiestas,
takas – nenueitas
ligi drugno grunto,
lig gelmių ir gylių
siekta nepasiekta –
pilna tuščių gilių
taškas jau
padėtas –
nebėra daugiau
kur, –
lieka pilnas
miestas
žodžių lyg
iš niekur
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Naglis Kardelis
Kelionėn
Sekundės!
Jos ratu sustos,
Kai pereisi
Būties areną –
Ir liksi tu
Už sienos tos.
Spindės žaroj
Rausvi sakai –
Jais gęstančias akis užliesi –
Gelsvosiom kopom
Slinks rūkai,
Kai tūkstantmečiais
Tu tylėsi.
Ir veido
Nebeliks žymės.
Ir kūno
Laikinojo ramsčio.
Sumanymus
Darbai žymės
Baltais brūkšniais
Prie juodo
Slenksčio...

Žingsniai
Žvaigždynai dar toli.
Mes einame lėtai.
Bet žingsniai greitesni,
Kai laukiam amžinai
Juodų gelmių šviesos.
Kai naktį pamatai,
Pavirtusią diena,
Ir jūrą, tapusią sala,
Ar žemę nuo viršūnės,
Kiek daug, žmogau, žinai!
Žalia liepsna sudegins
Laikinus stabus.
Minties salynai
Po kelionės priartės.
Takais žvaigždynų eisime,
Kai bus
Gyvybės žingsniai greitesni
Negu mirties – – –
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Laikas
Į žemę mindamas
garsius kraštus,
ateina Laikas,
bokštų sienom
trupantis.
O tau,
ant laikrodžio
švytuoklės
supantis,
reikės skaičiuot
jo atimtus metus –
nežinant viso
Metų skaičiaus.
Net saulė
niekada nepasakys,
kiek metų linksmins
spinduliais akis,
nors klausti jos
Kas rytą kelčiaus.
Jis laikrodžio
tiksėjimu kalbės.
Tačiau kitiems prabilus –
jau nebeklausys
sekundėm ošianti
Balta ausis...
Skubėti nevėluos –
ir pavėluoti neskubės,
žingsniuodamas vienu metu
šimtais takelių.
Nepasitrauks iš kelio –
bet ir neužstos,
žvilgsniu net
prie tavęs nestos,
kai atsiklaupsi
Tu prieš jį ant kelių...
Jis vienas
dėl savų darbų
nepergyvens,
nors kaltę
prisiims sau
už visus tyliau.
Pasaulyje už viską
išgyvens ilgiau,
tiktai savęs –
Nepergyvens – – –
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Gvidas Latakas

Petras Ginta las

***

Per apniukusį dangų
Septyni broliai miegantys
Tik vienas tėvas darbuojas

Tėvs nešdamas grabą
Yr uždirbęs ne vieną abrūsą
Permetamą per petį susegamą grapke
Senovinio tvirto audimo liną
Su iškiliais auseklių raštais lelijų žiedais
Ilgą ir platų – neprisiliest prie to kito
Pasaulio – ką žinai – taip priimta
Motina juos perdalijo pusiau
Vienas man kitas – broliui
Vėl vienas man antrasai – broliui miego
Sakė bus geri abrūsėliai kojoms
Šluostysit nesušluostysit
Pabraidžioję po rasas
Vasarų rytmečiais po šlapias pievas
Susiimk varle nušašus suriksiu atradęs
Įkritusią į uzboną sulos
Rupūže nepasiduok – aš už tave
(tėvs nešąs grabą daina iš antro galo)

Kai miršta mokytojas
Traukiny – jūs teisi – traukia apsirgti šviesa
įlįsti plackarto kampan ir skaityti baimės knygelę
o kurgi mes lekiame kleketuojame traukiniais?
tuo vienodu bildėjimu gelžkelio kaulais?
girdėjote – mirė paukštis Kukutis – ta žinia
vabalus įpareigoja sušaukti deramą dūdų
orkestrą o husarus – ištraukti kardus
kad suspindėtų saulėje – aš juos nupiešiu
pakritęs čia pat ant žolės su bloknotėliu
su tom žirgų nuleistom galvom su bažnytinėm
vėliavom su vėluojančiom sraigėm – į traukinį

arkangelas Rapolas
per apniukusį dangų
nusinešė rytmečio maldą
skristi Jam nereikėjo –
mokėjo vaikščioti
už tai sparnus dovanojo
man jie spaudė
ir dydžiai ir mostai
reikėjo kažkam atiduoti
nutariau – Artimui
visus juos trėmė
į nuskirtas vietas tarnauti
kaip medalių godotoją
iš kaimo Mikierių
jam tiko sparnai
lydimas Alto giesmės
iškeliavo
žiūrėdamas į šešėlius
medžių o ir kelmų
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Danielius Milašauskas
Kelionė
Jonui Žukui

Jonai
laikas
laikas tik atstumas
nuo dialogo ligi monologo
nuo medalio ligi medalio
nuo smičiaus ligi alto
nuo smilčių ligi žvaigždės
nuo Angelo Sargo ligi pamiršto sargo
eilėj pas Dangaus Vartus
Jonai jau sėdies prie vieno stalo
su Čiurlioniu ir Zikaru
sėdit ir tylit
žodžių ir kelio pilnom kišenėm
Mikalojus vargonuoja vidury anų jūrų
Juozas daro Zikarinių vyną
iš anų medžių pumpurėlių
Jonai tau geriau matyti
iš ten iš taip toli iš už Debesijos
kur Radzevičiui su Binkiu nuobodu

kad ir kaip norėčiau
kada nors juodu sutikti
Dieve bet ar sutiksiu?
yra toks keistas metų laikas
toks lietingas toks ilgas toks nelauktas
kai užanty ne ruduo jau nebe ruduo
Jonai tu Toli
tačiau Čia likęs žmogeli juk gali džiaugtis
tėviškei dar esi reikalingas
kaip tavo raišas šunelis Panda
kaip tos į pietus išskrendančios varnos
nupieštos juodu ant Tavo senos stiklinės
gali džiaugtis
ligi Ten ligi Toli ligi Tavęs
Jonai

Olegas Katenskij
***
Nakties briauna,
Ultramarino krantas,
Tirpstančios sekundės atgaiva.
Dienos akimirka,
Nerūpestingas baltas paukštis
Nuo tvoros nutrūko.
Ir skleidžiasi kaip bičių šurmulys,
Kaip gintarinis paslaptingas rūkas
Nesurasta, nesužeista gaida.
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A r t ū r a s Va l i o n i s

ką pasėsi, tą ir pjausi

Étude Op. 46, No. 1

kol derliaus dainos
liejas iš skylėtų plaučių,
kol žodis mainos,
žvirbliu lėkęs, grįžta jaučiu,
kol drumsčias dulkės,
skeltanagiui pradedant mauroti,
kol gervių pulkas
renkas į eilinę treniruotę
ir apklykia pakalnėj
besiilsintį artoją,
o šaižią giesmę švelniai
nesparnuočiai atkartoja,
jų balso stygos mala žvirgždą,
tylumoje, ant gruodo,
apsunkę žemės girnos girgžda,
bet sukas. taip atrodo.

Ugnies kamuolys. Du žvilgsniai sutrupina tinką.
Visuma į dalis. Ir atgal, kai sekundė ištinka.
Šviesu. Net naktis iki ryto nesudeda bluosto.
Kad tik nepramigtų ir pirmąjį žiedą užuostų.
Bet ir šitai praeis. Kaip laikas praeina pro šalį.
Kaip skambėję nuo vėjo pernykščiai varvekliai įšalę.
Įveikusios kalną ar kalvą nuo greičio ištirpusios rogės.
Žalias karklas nuo savojo paiko orumo išsprogęs.
Trosas traukia lėtai pulsuojančią lifto kabiną.
Up and down. Ir kvepiančius skalbinius vėl sukabina
Taisyklinga seka. Paklotą visad po apsiausto.
Tuos pumpurus vieną po kito, sakykim, išdžiausto
Ant medžių ir krūmų. Tokia tad daina šiemet tvyro
Ore. Ilgesys ir viltis ant atšylančio žvyro.
Gal norėtųs voliotis sniege. Bet ką veikti, kai sniego nelieka?
Stebėt, kaip varnėnas ketina priglaust besirąžantį slieką.

ratas. rugsėjo stipinas
tas spindulys vėl bando prasiveržti
bet sumazgyti vėl voratinkliai tvirtai
vėl trapumu apraizgo karštį
gramzdina jį į samanas bet tai
tik dar viena grandis dienų grandinėj
netrukus gniaužtai užsivers lediniai
taip jau dėliojasi daiktai
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Gediminas Martišius
***
Tu atsakyk man mėlyna metafora
gegutės balsas neužkimęs bet duslus
lyg iš po žemių jis aidėtų
dunksėjimas kanopų kaimenių žirgų
Ir dulkių stulpas jau artyn nuo miško
dar šmėsteli mintis – gal jis aplenks
ir nereikės su juo mums susidurt
bet viskas – akimirka ir žvilgsniai susitiks
Akimirka prieš amžinybę keista
bet neapykantos tau nejaučiu
tu mano amžinasis prieše broliais
išskrisime į Ten abu
Tu atsakyk man kas čia lemia
kai mėlyna metafora gyvena
giliau nei mūsų atmintis
aukščiau nei paukštis skristi gali?
O gal jau nieko nesakyk matysim
būtybę skaisčiaveidę naktį
jos rankose žibintas o gal žvakė
ir mes visi į ją skrendą
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Miškų augintiniai
Rimvydui Stankevičiui
Jie nekartojo niekad, kad Lietuva tėvynė,
Bet jeigu srūva kraujas, žinojo – Lietuvos.
S. GEDA . Giesmė apie pasaulio medį

Aš tik norėjau pasakyt tau lauką
aš žodį tau norėjau seną pasakyt
kurį ištarus skamba girios auką
dangus priėmęs atsimerks kasryt
Kai oš nutoldami pušynai
senovė pasirėmus ten rymos
ir lauks dienų kai žmonės vygę
atneš prie kojų Lietuvos
Tu neužmiršk ten kraujo skonį
kiekvienas vyras žino nuo mažens
ten moterų akis tik ašara palydi
kai sielos jų pakyla lig dangaus
Paskui ateina dienos kai ramybė
suglobia jų sodybas po sparnais
į dangų kyla žvilgsniai regi tylą
Čiurlionio jau girdėtą su miškais
Klajojančiais po šitą seną žemę
jie sakmę seka laukdami aukos
kuri ir mirtį ir gyvenimą jų lemia
kai srūva kraujas – srūva Lietuvos
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M i ndauga s Švėg žda
***
Pakilo
Nuo didingos bažnyčios
Ir skraido prieš saulę
Šventoji dvasia.
Tiesą sakant,
Paprasčiausias baltas balandis.
Žvelgia Magdalena –
Įkaušusi moteriškaitė –
Ir šiušena
Lyg gelsvėjantis ugninis krūmokšnis,
Nuo valkatėlių šlapimo pavargęs:
– Nu va –
Juoda giltinės varna. – – –
– Nu va –
Ir šviesu, rupūžėle,
Lyg prieš mirtį. – – –
		
		

***
Geltona mirtis...
Ja užkrėsti
platūs smėlynai,
karščiuojantys tyrai.
Ja užkrėsti
surasti eldoradų upokšniai
ir žemė,
prirakinę apakusias širdis
aukso spynelėm...
Geltona mirtim
užkrėsti
geltoni spalio ženklai.
Dvelkia medžiai
artėjančiu liūdesiu.
Antai purve vis gelsvėja
takas
į visišką
nebūtį...
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Suoliukai
Skiriu Romui Railai

Suoliukai
Trumpučiai
mūsų geltoni
sapnai Mes jauni
ir todėl realūs
Suoliukai
Tikriausiai
jau senstam
Dažniau vis
gyvenam kai šlamščiam
cukruotus sapnus
Suoliukai
Tie metai
šunėkai migloti
Nukaršę sapnuodami
mirštam
––––––
Sapnuos
tik tenai
gyvenu
Ką sapnuosiu
suoliuką geltoną
prieš mirtį

***
Žaliajame miško rojuje
Žalias jo balsas
Ir žvelgiančiojo
Žalio džiaugsmo spinduliai
Pranyko
Tarp apdegusių medžių šakų.
O vėliau – jau kitur –
Pajuodo
Toks geltonas gėlyno gražumas:
Nešėsi katinas
Žvirblį nasruos.
O vėliau – jau kitur –
Pasruvo
Tikriausiu krauju
Teleekranas...
Kam, Viešpatie, vaikui mažam
Kasdienis
Mirties palytėjimas?
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Socialistinis

Diana Paklonskaitė

Einu mišku ir bijau:
Jis turbūt privati nuosavybė.
Anava
Spokso į svečią personą
Trys kipšeliai
Su didžiuliu šunimi
Ir duoda suprasti:
Dink iš čia, diedai.
Važiuoju miestan, ir sustoju.
Eisiu, sakau, prie krūmokšnio
Ir nusišlapinsiu.
– Į kelnes!.. –
Kikena lenta
„Privati teritorija“
Ir stebi mane nuo kalnelio –
Lyg per taikiklį –
Surūgęs arkangelas.
Daugiau nebegaliu.
Atsistoju prie valstybinio stulpo
Ir sušunku:
– Oooi, aš už socializmą,
Aš už socializmąąą!.. – – –
		
––
		
––

Sliekų satsangas
		
sakoma, kad už visą pasaulio
augalijos grožį ir jos duodamą
derlių turim padėkoti sliekams
www.savaitė.lt

ieškodama satsango reikšmės
žodynuose ir vikipedijoj
naršydama telefone
ir youtube’o langeliuose
staiga prisiminiau savo sliekus –
kaip jie ten (čia)
mūsų pievutėj
tarp kvapnios Rozaminos šaknų
purena dirvą
už nedidelį atlygį:
nenaikinti kiaulpienių, usnių
dilgėlių ir gysločių
neišdraskyti samanų pagalvėlių
nepurkšti jokiais herbicidais
ir pelenų užbarstyti
kad veja sužaliuotų sodresnė...
sako, sliekai ataugina
prisiminimų uodegas
greitai išnarplioja
sapnų mazgelius
sako, sliekai tuksena
penkiom širdelėm
kad lengviau prasikaltų
gyvybės sėkliukės
sako tie, kurie žino
kurie išmano sliekų satsangą

R O K O G E L A Ž I A U S nuotraukos
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Dalia Čiočy tė

Aksiologinių rebusų poetika
Leono Peleckio-Kaktavičiaus prozoje
Kiekviena literatūrologinė teorija pagrįsta tam tikromis
filosofinėmis prielaidomis. Šiuolaikinis teorinis metadiskursas akcentuoja, kad „gryna“ teorija yra neįmanoma:
kiekviena teorinė pozicija turi filosofinių prielaidų pamatą – arba tyrinėtojo sąmoningai suvoktą ir įvardytą,
arba implicitinį (glūdintį tekste be tyrinėtojo aiškaus
suvokimo), arba sąmoningai propagandiškai maskuojamą. „Teoriškai mąstyti – tai matyti prielaidas ir vertybes
(įvardytas ir neįvardytas), grindžiančias kiekvieną teoriją.“1 Humanitarinių mokslų teorijoms filosofinių prielaidų klodas yra itin svarbus. O filosofinių prielaidų ir
vertybių sferoje esama esminio pliuralumo nuo Platono
ir Demokrito laikų, ir naujau nereiškia geriau, protingiau,
išmintingiau, teisingiau. Todėl vienos ar kitos humanitarinės teorijos išpopuliarėjimą neretai lemia mada, įtaiga,
idėjos efektingumas.
Vakarų, ypač Europos, literatūrologinei minčiai dar
palyginti neseniai buvo madinga atriboti literatūros kūrinio nagrinėjimą nuo etikos pasaulio. Vengta kalbėti
apie literatūrą estetikos kategorijomis (dėl filosofinio tikėjimo, jog neegzistuoja literatūros kūrinio semantinis
centras, ribos, prasmė), o etikos sąvoka apskritai buvo
traktuojama kaip naftalinas. Šiandien literatūrologai vis
dažniau atsigręžia į etinį literatūros kūrinio kontekstą. Vienas pirmųjų etinį literatūrologinio mąstymo aspektą modernizavo įžymus amerikiečių literatūrologas
Wayne’as Claysonas Boothas (1921–2005), kurio literatūrologinis mąstymas priešingas postmoderniam reliatyvizmui. Pamatinė W. C. Bootho tyrinėjimų problema – literatūros kūrinio recepcija: implikuoto skaitytojo
ir implikuoto autoriaus sąveika skaitymo akte. Oponuodamas egocentrinėms skaitymo ir skaitytojo sampratoms
W. C. Boothas teigia, kad implikuotas (tekste matomas, į
tekstą įaustas) autorius, o ne vien tiktai tekstas, turi būti
laikomas esminiu sąveikos su skaitytoju komponentu.
Plačiai pagarsėjęs šmaikštus W. C. Bootho kontrargumentas vadinamajai „autoriaus mirties dogmai“ (R. Barthes): studijoje Ironijos retorika (A Rhetoric of Irony, 1974)
W. C. Boothas išryškina mintį, jog kiekvieną argumentą,
kad jis galiotų, reikia taikyti reflektyviai, abiem kryptimis: ir oponentui, ir pačiam argumentuojančiajam, – ir
retoriškai klausia: kaip gali būti autoritetingas toks argumentas, kurio autorius teigia, kad autoriai apskritai
neturi autoritetingumo? Literatūros kūrinio skaitymą
W. C. Boothas suvokia kaip „dvasinę paiešką“, kvestą2.
Skaitymo aktas, pasak šio teoretiko, – autoriaus ir skaitytojo bendravimo nuotykis, kelionė į „kito“ pasaulėvoką, galinti turėti reikšmingų padarinių abiems santykio

dalyviams. Pasakojimai gali būti praturtinantys ir smukdantys. W. C. Bootho knyga Tie, su kuriais bendraujame
(The Company We Keep, 1988) teigia, kad pasakojimai,
kuriuose mes pasirenkame dalyvauti kaip skaitytojai,
gali būti etiškai žalingi ar vertingi; sąveikos, vykstančios
fikciniame pasaulyje, turi realių moralinių pasekmių.
Taip W. C. Bootho recepcijos teorija modernizuoja etinį
klasikinės literatūrologijos imperatyvą.
Etinis rašytojo mąstymas netapatintinas su didaktinės literatūros kūrimu. Didaktinė literatūra išsiskiria
ne tuo, kad autorius perteikia skaitytojui dorinių pamokymų, o tuo, kad implikuotas skaitytojas (skaitytojas,
kuris numanomas kaip pagrindinis autoriaus adresatas)
yra autoriaus gyvenamojo meto ir erdvės žmogus. O
jei kalbėtume ne apie tokią didaktinę literatūrą siaurąja prasme, o apie literatūrinę didaktiką plačiąja prasme,
pastebėtume, kad didaktikos turi kiekvienas tekstas ar/ir
kūrinys: kiekvienas tekstas formuoja tam tikrą skaitytojo nuostatą dorybių, vertybių atžvilgiu (pavyzdžiui, jei
tekstas teigia, kad dorybių pasaulis nesvarbus, tai irgi
yra dorinės nuostatos formavimas).
Gilus ir savitas etinis mąstymas būdingas Leono
Peleckio-Kaktavičiaus, – rašytojo, leidėjo, literatūros ir
kultūros tyrinėtojo, – prozai: romanui Šuns plaukai (2019),
novelių ir apsakymų knygai Raudona kėdė fontano viduryje (2020).
Romanas Šuns plaukai atskleidžia plačią pagrindinio veikėjo Selemono Davulio genealogiją nuo XX a.
pradžios iki šių laikų. Giminės istorija pasakojama ne
chronologiškai, pasakotojo žvilgsnis laisvai juda romano laiku, sieja praeitį su dabartimi; įvykiai išdėstomi
taip, kad nuosekliai išryškėtų Selemono Davulio genealoginė duotybė ir tai, kokią asmenybę personažas iš
tos duotybės sukūrė. Selemono Davulio genealogijoje
vyrauja šiurpių nuodėmių, nusikaltimų kreivės, prigimties ydos (girtuoklystė, įvairios agresijos formos), kurias
aktualizuoja politiniai kontekstai (politiniai kontekstai, – nacių, rusų komunistų okupacijos, – atpalaiduoja
tamsiuosius prigimties klodus, tačiau nėra pagrindinė
personažų nusikaltimų priežastis). Šioje giminėje įprasta „apkalbinėti, veidmainiauti... graužia baisus pavydas,
kai kitam sekasi“ (p. 56). Selemono artimieji, kaip kūrinio pradžioje praneša pasakotojas, „toli gražu ne visi to
vardo verti“ (p. 5).
Giminės istoriją romano autorius braižo taupiais
brūkšniais, fragmentiškai dėsto iš reikšmingų epizodų,
personažų galeriją kuria taikliomis lakoniškomis charakteristikomis. Netiesioginė menamoji kalba derina
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pasakotojo ir personažų balsus: pasakotojo balsas dėmesingiausias pagrindinio personažo vidinei tikrovei,
tačiau epizodiškai priartėja ir prie kitų personažų pasaulėvokinio žvilgsnio. Bene įtaigiausia pasakojimo savybė yra biografijos komplikuotumo, biografijų pynės
slėpiningumo išryškinimas. Pasakotojas beveik visažinis, jis pažeria daugybę faktų, tačiau kartu paslapties
leitmotyvu jis akcentuoja, jog apie žmogaus gyvenimą
niekuomet negalima papasakoti visko: lieka spragų,
mįslių. Tokios spragos ir mįslės – visą šį pasakojimą
persmelkęs motyvas. Nelengva užduotis yra papasakoti apie žmogaus likimą teisingai, neretai kuriamos –
pasakotojo žodžiu – „legendos“. Pasakotojas teigia, kad
nėra iki galo aišku, kodėl partizanai sušaudė mokytoją
Jurgitą Jurkutę, – gal kad apylinkės pirmininkas Alpas
Davulis, Selemono tėvas, jai užkrovė savąjį kaimynų išdaviko (tremtinių sąrašo sudarytojo) darbą: „Kas tiesa,
o kas išgalvota, ne taip paprasta susigaudyti“ (p. 8). Neaišku, kur pradingo Selemono teta Julė: galbūt Rusijos
gilumoje ją nužudė jos vyras Stasius: „O jei ir taip, – kaip
sužinot tiesą?“ (p. 19). Mįslinga lieka ir septyniolikmetės Selemono dukterėčios Irmos savižudybė: „Praėjo
jau nemažai metų nuo Irmos mirties, tačiau iki šiol taip
niekas ir nepaaiškėjo“ (p. 27; pasakotojui, kaip detektyvui, paaiškėjo, kad tikrasis žudikas – Irmos brolis Lukas, tačiau Lukas laisvę atgavusioje Lietuvoje vaikšto
nenubaustas už šį nusikaltimą). Neįmanoma iki galo
paaiškinti žmogiškųjų likimų logikos: „Tik kodėl Dievas
dar kartą nepadėjo Selemonui (kodėl Dievas, išgelbėjęs
pagrindinio personažo senelį, taip pat Selemoną, nuo
mirties, nedavė laimės jo palikuoniams, – D. Č.)? Šito
mes, aišku, niekada nesužinosime“ (p. 5). Selemono
Davulio bendravardis senelis Selemonas – paslaptingiausias romano veikėjas. Jis džiaugiasi, kad susituokė
Vasario 16-ąją, praėjus metams po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, jis yra partizano brolis, jo išvaizda
yra aristokratiška, bajoriška, kilni, – tačiau jis yra svari
figūra sovietinio pokario kontekste, todėl jo sūnus Alpas
tampa apylinkės pirmininku.
Pagrindinis personažas Selemonas Davulis (prievartautojo ir, anot vienos „legendos“, stribo Alpo sū-

nus, p. 14), žvelgiant iš filosofinio determinizmo pozicijų, turėjo būti užprogramuotas nedorėlis. Kūrinio
pavadinimu akcentuojama Selemono tėvo portreto detalė „šuns plaukai“ – intertekstuali Michailo Bulgakovo
Šuns širdies (1925) aliuzija. Tamsią Selemono giminės
istoriją ekspresyviai užantspauduoja senelio šūvis per
krikštynas: „Kaimynai, prisiminę Selemono krikštynas,
vis pakartodavo senojo Davulio žodžius: „Kad užaugtų komunistas.“ Juos ištarus į giedrą dangų buvo iššauta iš pistoleto, tarsi patvirtinant tai, kas pasakyta.“
(p. 12)
Tačiau romanas Šuns plaukai pagrįstas ne filosofiniu
determinizmu (teigiančiu, kad žmogaus elgesį galima
šimtu procentų paaiškinti moksliniais jo prigimties, jo
gyvenimo aplinkybių tyrinėjimais), – o filosofija, teigiančia laisvos valios primatą. Pagrindinis romano veikėjas
svarsto: ar tėvo pusbrolis, Anglijos lietuvis Gustavas
(emigracijoje siekęs Lietuvos laisvės, puoselėjęs lietuvybę), „jei likimas nebūtų nutrenkęs į kitokį pasaulį, taipogi būtų panašus į giminaičius, likusius Lietuvoje“; ir
atvirkščiai: „O tėvas, jeigu būtų atsidūręs Vakaruose, o
ne Rusijoje, gal irgi būtų tapęs panašiu į normalų žmogų?“ (p. 79) Romano visuma į šiuos klausimus atsako
neigiamai: žmogaus elgesiui jo prigimties, aplinkybių
įtaka yra neabejotinai reikšminga, tačiau visada lieka
liekana, – mokslu nepaaiškinama laisva valia, – kuri yra
žmogaus esmė.
Selemono personažas savąja laisva valia tiesina iškreiptą giminės prigimtį. Selemono motina Viktė (Viktorija) jo nemylėjo, juo nesirūpino (iš dalies tai motyvuoja
psichinė trauma: Selemonas buvo prievartos vaisius), –
tačiau Selemonas santykiuose su motina pakyla virš to,
kas iškreipta (virš to, kad „motina taip ir liko žmogumi,
kuriuo niekada nepasitikėjo, kuriam nėra išsitaręs apie
jokią paslaptį, nei didelę, nei mažą“, p. 39; sūnaus ir motinos santykio dramatizmą efektingai simbolizuoja nusipiešto bilieto į teatrą įvaizdis, p. 16), ir suvokia giliąją
sūnaus ir motinos ryšio esmę: jis „jau seniai susitaikė su
mintimi, kad motinos ir sūnaus santykiuose stebuklas
neįvyks, bet jo ir nereikia. O motinos, kad ir kokia ji buvo,
jam reikia“ (p. 31). Ir su tėvu Selemonas bando, nors ne-
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sėkmingai, suartėti: baigęs vidurinę mokyklą, vyksta jo
ieškoti į Rusiją, vėliau, vedęs ir susilaukęs savo sūnaus,
bando jį parodyti tėvui (10, 12 skyriai); džiaugiasi susipažinęs su tėvo pusbroliu Gustavu kaip bent vienu „tikru
žmogumi“ iš tėvo pusės (p. 79).
Dorinės šviesos Selemono vaikystės pasaulyje būta
labai mažai, tai „babytė“ Ulijona Gailiūnaitė-Juškienė ir
jos broliai bei sesuo, šiltai spalvingai individualizuoti
personažai (p. 63–64), bet Selemonas laisvai renkasi būtent šių žmonių vertybes, jų moralinę poziciją. Tos pačios
„babytės“ auginti ir kiti kūrinio personažai, pasirinkę
moralinių nusikaltimų kelius. Tie pasirinkimai yra motyvuoti psichinių traumų (pavyzdžiui, Lukas sumuša savo
močiutę Viktoriją, ir Viktorijos asociacija – trylikamečio
Luko paklaikimas po to, kai jo tėvas suspardė motiną,
p. 68), – tačiau romano pasakotojas (ir jo balsui pritariantis autorius) tokių pasirinkimų nepateisina.
Suaugęs, pradėjęs studijuoti Selemonas renkasi bendrauti su kilniais, dorais žmonėmis, su patriotais, susipažįsta net su laisvės kovotojų – partizanų vado sūnumi. Tai žmonės, artimi Selemono „babytės“ tikėjimo ir
patriotizmo pasauliui (kuriame vyravo bitininkystė –
bičiulystė, kuriame ant stalo gulėjo tokios knygos, kaip
maldaknygė ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, kuriame pokariu buvo globojami partizanai). Pasakotojo žodžiais, Selemono studijų metais pasirinkti draugai – tai
kompanija, „kokios dar niekada neturėjo, tačiau kokios
jam jau seniai reikėjo“ (p. 48). Knygos, kurias Selemonas
slapta gauna skaityti, irgi tarsi išsiilgtos, jų idėjų tiesa
Selemono atpažįstama kaip savoji („perskaitęs Šapokos
Lietuvos istoriją vaikščiojo lyg apsvaigęs“, p. 48). Draugus Selemonas renkasi savais žodžiais suformuluodamas moralinį kriterijų: vertinti kitą kaip žmogų. Autorius
kuria savitą įtaigų tokio teigiamo vertinimo argumentą:
„Vertinti Ričardą kaip žmogų Selemonas pradėjo upės
pakrantėje susidūręs su juo ir jauna moterimi, kaip vėliau paaiškėjo, – nebyle. Kaip gražiai jiedu bendravo! Ir
be žodžių, ir be pirštų, net sunku pasakyti, kuo. Tačiau
tai buvo taip nepaprasta.“ (p. 51)
Selemono žmoną Salomėją pasakotojas, eufoniškai
derindamas personažų vardus, Selemono balsu pristato
kaip platonišką antrąją sielos pusę: „Ypatingo gražumo
žmogus jo antroji puselė. Ne tik išvaizda, viskuo. Neturėtų su kuo ir palygint. Tiesiog Dievulis tokią sutvėrė.
Žmogų, kuris vien savo buvimu šalia pasaulį daro išmintingesniu, šviesesniu.“ (p. 74) Šioje charakteristikoje
implikuota grožio samprata, siejanti grožį ir gėrį, grožį
ir moralumą. Prisiminkime Leono Peleckio-Kaktavičiaus
eilėraštį Kai vienas iš mūsų išeis, plėtojantį panašią grožio
sampratą: „Nieko tikresnio, švaresnio nei tu / šitoj Žemėj
sutikti neteko.“3
Profesinės karjeros srityje Selemonas, filosofijos daktaras, taip pat rinkosi: pasirinko nekopti karjeros laiptais
aukštyn, nes atsisakė „lipti per kitų galvas“, – o tai, taik
liu pasakotojo pastebėjimu, „dabar, ko gero, dar madingiau nei sovietmečiu, kuris atėmė apetitą gyvenimui“ (p.
76). Selemono sūnūs Mantas ir Algirdas, perėmę tėvo
vertybių sistemą, taip pat nėra šio pasaulio sėkmingieji:
„Gyvenimas dažnai yra žiaurus dalykas ir jautresniam

80

žmogui, užaugusiam aplinkoje, kurioje šilta ir saugu,
tampa sudėtinga, nes pavėluotai tenka mokytis kitokio
gyvenimo. Tokio, kuriame dominuoja veidmainystė, intrigos, melas, grubumas.“ (p. 87)
Tad kodėl verta būti doram, rinktis žmoniškumo
kelią? Romanas baigiamas moderniai išryškinant šio
klausimo atvirumą. Tai klausimas kaip rebusas, „kaip
sudėtingas matematikos uždavinys – be sprendimo, be
konkretaus atsakymo“ (p. 87). Tačiau atsakymo prielaidas autorius nužymi. Mąstydamas personažų likimais,
išryškindamas likimo visumą, autorius suponuoja mintį, kad amoralumo pasaulyje sėkmė tėra iliuzija. Pavyzdžiui, vaizduojamas dvigubas nuodėmingos, netikros
meilės finalas: personažai išsiskiria po daugelio kartu
praleistų metų, vienas kitą „pažinoję, o nepažinę“ (p. 61),
ir paskutinįkart netikėtai susitinka senelių namuose, invalido vežimėliuose: šis susitikimas apibūdinamas kaip
„labiau panašus ne į džiaugsmą, išvydus artimą, o į neviltį, kad tas artimas, o kažkada ir mylimas žmogus mato
tave tokį bejėgį, tokį beviltišką“ (p. 73). Kita šio moralinio
rebuso sprendimo prielaida – pasakotojo balsu išsakoma
pagrindinio veikėjo mintis, jog net jei nieko po mirties
nėra, tai tasai, kuris siekia „užsitarnauti dangų“, laimi
tai, kad „visada ir visur išlieka žmogumi“ (p. 85).
Priešmirtinis Selemono paslaptingojo (vertybinės
pozicijos nepasirinkusio?) senelio noras yra prabilti, rašyti, dialoguoti. Ir anūkas supranta, kad senelio adresatai – jis ir jo sūnūs. Senelis suvokia, ką jis nori pranešti
anūkui ir proanūkiams. Išryškinama kalbėjimosi teikiama viltis, kalbėjimosi reikšmingumas: tikras dialogas
gali kelti sugniuždytą giminę. Greta to senelio noras rašyti ženklina prasmės buvimo/supratimo viltį: žodžiai
„Dabar tai rašysiu“, ištarti „labai aiškiu balsu“, reiškia:
supratau, ką noriu pasakyti, kas yra tiesa; manau, kad
žinau gyvenimo rebuso sprendimą (p. 89). Mirties akivaizdoje noras rašyti, suvokimas, kas norima pranešti,
turi ir metafizinio praregėjimo konotaciją.
Leono Peleckio-Kaktavičiaus novelės, apsakymai neretai konstruojami kaip teisingo vertybinio sprendimo
paieška.
Novelė Masonų ložė pasakojimo pradžioje tarsi žada
skaitytojui išskirtinių, kilnių asmenybių bendravimo idilę: prieškario laikus menančiame Šiaulių restorane Piliečių klubas, jaukiausiame salės kampelyje, kas sekmadienį
prie stalo susirenka ypatinga kompanija: „jie“, „septyniukė“. Ši kompanija – tarsi smetoninio Piliečių klubo
atkūrimas, o tasai klubas buvęs „prestižinis“, jame susirinkdavę garbiausi tarpukario šiauliečiai, vykdavę „susitikimai su įdomiais žmonėmis, šokiai, karnavalai, buvo
skaitomos paskaitos“, groję puikūs muzikantai (p. 9). Tačiau to „prestižinio“ klubo lankytojų vaizdas autoriaus
kuriamas su grakščios ironijos gaida, – netiesioginė menamoji kalba paryškina pasaulėvokinį provincialumą:
klubo lankytojų gradacijos viršūnėje – svečiai iš sostinės
(klube „galėjai sutikti ne tik žymiausius vietinius verslininkus, valstybės tarnautojus, politikus, šviesuomenės
atstovus, bet ir su įvairiais reikalais iš Kauno atvykusius
Laikinosios sostinės aukštus pareigūnus, iškilius visuo-
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menės veikėjus“, p. 9). Dviprasmiškai (nostalgiškai ir
ironiškai) nusakomas smetoninio klubo aprangos kodas:
„Klubo slenkstį peržengti galėjo tik kostiumuoti, kaklaraištį ryšintys vyrai. Moterų būtina aprangos detalė – šilkinės kojinės. Be to, moterys ir merginos vakaro metu dar
stengėsi keisti savo sukneles ar bent vieną kitą aprangos
detalę.“ (p. 9) Prie šio aprašymo intertekstualiai derinamas ryškus nužeminamasis kontrapunktas – burleskiškas eilėraštis apie Piliečių klubą, autoriaus aptiktas Šiaulių savaitraštyje Įdomus mūsų momentas (1934 m. Nr. 1):
„Klykia džiazbandas, / Moterys šypso, / Kiekvienas tipas / Sėdi su šlipsu.“ (p. 11) Smetoninio Piliečių klubo idilė
bliūkšta ir dėl pasakotojo atskleidžiamų tamsių gandų
apie nedorą klubo įkūrėjo praturtėjimą.
Kaip atrodo atkurtasis klubas, toji „septyniukė“? Jos
narių portretai išsklaido skaitytojo lūkestį dėl šios kompanijos idiliškumo. Vertybinės pasaulėvokos prasme tai
yra labai marga kompanija. Su atviru pasigėrėjimu autorius kuria ryškų Apolinaro portretą. Laisvės kovotojas,
partizanas, Vorkutos lagerio kalinys. Dailininkas, gebantis suvokti senųjų Lietuvos ąžuolų genii locorum: suvokti,
kaip senieji ąžuolai mena „devynioliktojo amžiaus sukilėlius, čia buvusias susitikimų, o ir priimtų sprendimų
vietas“ (p. 6). Savitos išvaizdos, „nuo galvos iki kojų
odinis“, puikiai su tuo odos apdaru besijaučiantis. Būdamas vienas niekada nesijaučiantis vienišas (p. 12). Dėl
tragiškos blogio patirties suabejojęs Dievu (p. 12). Visada užsisvajojęs, o išprovokuotas bendrauti nustebinantis aplinkinius, tarsi kažkas atsivertų personažo viduje
(p. 7). Tačiau šioje kompanijoje yra ir „spalvingiausia
asmenybė“ – menotyrininkas Rūtenis. Stalino diktatūros nuteistas mirties bausme, o vėliau okupacijos metais
padaręs akademinę karjerą. Gal parsidavė okupantams,
o gal ir ne („Ko gero, iš tikrųjų ne, jei ligi šiol niekas nesugebėjo įrodyti, jog profesorius nešvarus“, p. 7). Gal
nuoširdžiai padėdavo Apolinarui surengti parodas, o gal
tykojo jo retųjų atvirukų kolekcijos (p. 12–13). Šis „gal“ ir
yra personažo esmė: žmogus, apie kurio padorumą nežinome ir dėl duomenų stygiaus tikriausia nesužinosime.
Yra šioje kompanijoje ir architektas Viktoras, priešingas
Apolinaro kilnumui polius: oportunistas, kuriam rūpi
ne vertybės/dorybės, o materialinė nauda: sovietmečiu
„kasdien maišęsis“ miesto valdžios viršūnėse, kilus Sąjūdžiui tapęs jo aktyvistu. Santykio su vertybių pasauliu
prasme „septyniukė“ yra simbolinė Lietuvos visuomenės santrauka.
Autorius pasakotojo balsu meistriškai niuansuoja
literatūrinės ir egzistencinės tikrovių skirtumą: pastarojoje galbūt norėtume sužinoti, apie ką kalba toji rinktinė
kompanija salės gale, bet tai būtų nelengva, o štai literatūrinėje tikrovėje skaitytojas gali būti pasakotojo nuvestas prie to ypatingojo stalo ir gali nematomas klausytis
susirinkusiųjų pokalbių, – nors kiekvienas šio klubo
narys, stodamas į klubą, „pasižadėjo niekada, jokiomis
aplinkybėmis niekam nepasakoti, apie ką susirinkimų
metu bus kalbama“.
„Septyniukės“ pokalbio centre yra Šiaulių universiteto uždarymas, kultūros naikinimo simbolis. Pašnekovai nutuokia, „kas už viso šito stovi“: „labai jau galingos
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jėgos“, tie, kurie remia kultūrą taip, kad „duoda vieną,
atsiima du“ (p. 18), – ir jaučiasi bejėgiai išsaugoti Universitetą, Zubovų rūmus, kultūrą. Ši personažų bejėgiškumo savimonė yra kūrinio kulminacija.
Kodėl novelės klubo etiketė, netgi iškelta į pavadinimą, yra Masonų ložė? Pasakotojas informuoja skaitytoją,
kad „septyniukė“ – ne masonai, jų tikslai kitokie nei „tik
rųjų masonų“, be to, masonų klubo narė negalėtų būti
moteris, o čia – literatūrologė Jolanta (p. 11). Masonų
motyvas autoriui svarbus kaip simbolis – dėl antikrikščioniškumo prasmės. Autorius netiesiogiai klausia apie
tikrąjį kelią: kūrinio atomazgoje Apolinaras, Jolanta simboliškai renkasi vertybinę poziciją, – eina ne į „Masonų
ložę“, o į katedrą, varpams kviečiant Šv. Mišioms (p. 19).
Ši atomazga intermedialiai dialoguoja su Tengizo Abuladzės filmo Atgaila (1984) užuomina: gatvė nereikalinga,
jei ji neveda į šventovę.
Didžioji Ksavero Medžiaušio paslaptis – klasikinės novelės tradicijos kūrinys. Šio lakoniško kūrinio centre –
ryškus „romano vertas“ (p. 21) įvykis: Ksavero Medžiaušio personažas dvidešimt penkerius metus slapstosi nuo
sovietinių okupantų savo namų rūsyje. Kitų veikėjų dialogu autorius retoriškai klausia, ar tai geriau, ar blogiau
negu Sibiro lageris (p. 22). Slapstytis pavyko, KGB nesurado aukos. Prieš karą Ksaveras buvo žurnalistas, dirbo
savaitraštyje Įdomus mūsų momentas, o po to – ir okupacinėje rusų komunistų spaudoje, ir, prasidėjus karui,
nacių okupuotos Lietuvos spaudoje. Rusų komunistams
kūrinio laike personažo dirbta praeityje, seniai, patyrus
tremties grasinimus, ir tasai kolaboravimas pateisinamas
tuo, kad personažas atgailauja: darbas Raudonojoj vėliavoj buvo „tai, kas baisiausia nutiko mano gyvenime“
(p. 26). Tarsi laiminga atomazga: Brežnevo laikais pasidavęs okupacinės valdžios pareigūnams, Ksaveras nesuimamas, jis įsidarbina gamykloje kontrolieriumi, – išliko
gyvas ir neatskirtas nuo žmonos, nors ir rūsyje praleidęs
„gražiausius gyvenimo metus“ (p. 22). Tačiau pasakotojas užuominų poetikos kalba rodo skaitytojui, kad galbūt
Ksaveras ir antrą kartą tapo okupantų kolaborantas – išėjęs iš rūsio. Pasakotojas stebisi okupantų „dosnumu“
(kodėl gi Ksaveras nebuvo suimtas, kai galop pasidavė
valdžiai?), stebisi, kodėl Ksaveras Sąjūdžiui kilus nepanoro papasakoti savo istorijos („vėl kažko bijodamas, dėl
kažko neužtikrintas“, p. 27), galop, leidus personažui
kalbėti pačiam (Ksaveras rūsyje parašė autobiografinį
kūrinį), pasakotojas išsako aiškiausią užuominą: „Galgi
nepaaiškės, jog išėjęs iš rūsio, buvo parsidavęs velniui?“
(p. 27) Atrodytų, pagrindinis novelės klausimas ir yra
apie personažo sąžinę: ar jis, nepaisant atgailos dėl pirmojo suklupimo, ir vėl parsidavė „velniui“. Tačiau ne
tai autoriui yra svarbu. Visiems žinoma, kaip daugelį
įveikdavo rusų komunizmo mėsmalė. Šio kūrinio autoriui svarbu plėtoti simbolinę slapstymosi namų rūsyje
konotaciją: gerai, kad Ksavero personažas gelbėjosi gyvybę (nors turi šie namų rūsio vaizdai ir liūdnos ironijos
žymę: tolima jų konotacija yra „rūsys“ dėl kito gyvybės
gelbėjimo – partizanų žeminė), – tačiau dar svarbiau yra
gelbėti savo sielą. Archetipine prasme Ksavero rūsys yra
psalmiškojo de profundis šauksmo variacija; ji ambivalen-
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tinė: ir dramatiška (gyvybę būtina gelbėti), ir travestinė
(šiuo atveju gyvybė galbūt buvo išgelbėta tik tam, kad
būtų įklimpta į kaltę). Meniškumo novelei suteikia ir
žmogaus slėpiningumo, esminio galbūt štrichas.
Novelės Robinzonė ir Ketvirtadienis, arba Tiesiog Ketvirtadienis, Apie tai, kas buvo po to, Žmogus, kuris pasakė
ir kitos sukurtos sovietmečio kasdienybės tema, ir šios
temos centre – kito, greta esančio, parsidavimas okupantų valdžiai. Tai nepopuliari ir nelengva tema. Daug
ko reikia, norint jos imtis, įskaitant galbūt ir ramią autoriaus sąžinę. L. Peleckis-Kaktavičius šią delikačią temą
varijuoja savitai ir įtaigiai. Neigiami personažai kuriami
iš taupiais potėpiais nužymėtų jų veiksmų ir jų likimų
(o laiko distancija jau leidžia tai padaryti). Tokia likimų
punktyro poetika padeda autoriui išvengti tiesmukiško
moralizavimo. Be to, išvengiama ir banalių idėjų apie
gėrio pradus net labai nuodėmingame žmoguje. Vietoj
to atskleidžiamas asmeniško santykio su valdžiai parsidavusiu žmogumi daugiasluoksniškumas. Toks santykis
itin meniškas novelėje Žmogus, kuris pasakė. Šioje novelėje parsidavėlis yra pasakotojo mokytojas, šio mokytojo
poelgiai neturi pateisinimo. Tačiau asmeniško santykio
lygmenyje pasakotojo personažui mokytojas niekada nebus vienspalviškai nedoras, nes išleisdamas mokinį į savarankišką gyvenimą jis sugebėjo pasakyti reikšmingąją
frazę: „pasistenk būti kuo toliau nuo politikos“ (p. 39). Ši
frazė – tai ir plačios prasmės komentaras apie sovietinę
tikrovę, ir vertingas konkretus patarimas pasaulėžiūrai
ir gyvensenai (netikėti okupaciniais šūkiais, nestoti į komunistų partiją, liaudiškai sakytume – „neiti su velniu
riešutauti“). Mokytojas negyveno pagal savo patarimą
(plg. Mt 23, 3: „jie kalba, bet nedaro“), – tačiau mokinys
patarimą įsidėmėjo, apmąstė ir liko visą gyvenimą mokytojui už jį dėkingas. Sovietmečiu būti „kuo toliau nuo
politikos“ – nuostata, apmąstoma ir kitose L. PeleckioKaktavičiaus novelėse: novelėje Kristalams užaugti reikia
laiko talentingas inžinierius Donatas, autoriaus kuriamas su empatija, miršta todėl, kad jį „pražudė politika“:
„jei būtų buvęs kitas laikmetis, ir šiandien būtų gyvas“
(p. 59); novelėje Kelialapis į beprotnamį okupacinis režimas susidoroja su puikiu aktoriumi Vincu dėl to, kad jis
išstojo iš komunistų partijos.
Nuožmaus egoizmo, beatodairiško karjerizmo kelią novelių antagonistai renkasi siekdami materialiosios naudos ir galios. Antagonistų paveikslai kuriami
taip, kad per detalę atsiskleidžia charakterio visuma.
Pavyzdžiui, novelėje Piktoji dvasia šnipinėtojos paveikslą meistriškai, sulig lakoniškąja novelės žanro poetika,
išryškina vienas vienintelis gestas: gebėjimas trumpam
užsukus pas kaimynus kojos pėda „tobulai“ kilstelėti
kilimo kraštą, – taip, kad niekas nesugebėtų į šį gestą
kokia nors replika reaguoti (p. 44). Buvusį KGB tardytoją, prievartautoją Pilybą charakterizuoja keliaprasmis
epizodas: praslinkus daugeliui metų po darbo KGB, jis
dirba lentpjūvėje. Darbe nusigėręs slapstosi už rąstų,
meistro kviečiamas „išlįsti“ atsiliepia: „Bijau.“ (p. 75)
Šis personažo „Bijau [išlįsti]“ turi ir travestinę „Pilypo iš kanapių“ konotaciją, ir metafizinio teisingumo
užuominą.
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Per novelių personažų istorijas autorius apmąsto
dramatiškus, tragiškus okupacijos patirties klodus. Tačiau pasakojimas turi lengvumo, jis persmelktas sąmojo, kuris matyti ir novelių pavadinimuose (pavyzdžiui,
šmaikščios intertekstualios aliuzijos pavadinimuose Robinzonė ir Ketvirtadienis, arba Tiesiog Ketvirtadienis, Amerika po pirties). Įdomi yra išminties šviesa, būdinga autoriaus žvilgsniui į jo neigiamus personažus. Ši šviesa – tai
tik blyškus pasakojimo ataudas, tačiau jos prasmė – esminė: niekas negali susikurti tikros laimės lipdamas per
kitų galvas, kaip matyti iš kiekvieno tokio personažo likimo visumos; niekas nieko negali atimti iš doro žmogaus,
nes tikroji laimė nemateriali, neatimama; esama jungties
tarp moralumo ir laimės. Šios mintys nėra naujos, kaip
ir visa žmonijos išmintis nėra nauja. Menas geba seną,
tarsi „savaime suprantamą“ išmintį atgaivinti, nubraukti
dulkes nuo jos suvokimo. Išmintis praranda banalumą,
kai sukonkretinama individualios egzistencinės patirties vaizdu. Taip naujai novelė Šeši pipiriukai kalba apie
nelaimės, vargo neišblėsintą sutuoktinių meilę: meilės
santykis čia įvardijamas ne tiesiogiai, o šviesaus liūdesio humoru – dialogu apie vyro mokymąsi gaminti sergančiai žmonai maistą. Novelė Mafiozas, atrodytų, rezga
intrigą aplink pasakotojo „mes“ stebimą paslaptingą
nepažįstamą žmogų, tačiau gilioji novelės prasmė yra
ne klausimas apie tai, kas iš tiesų yra tasai nepažįstamasis, – o laiminga pasakotojo „mes“ būsena: laimingo santykio vaizdą formuoja pasakojančiųjų gebėjimas tarsi „iš
nieko“ kurti įdomią kasdienybę, patirti mažų kasdienių
nuotykių, patirti kasdienos gyvybę, intrigą, žavesį (pavyzdžiui, kartu stebėti aplinką, pamatyti įdomų žmogų,
kurti jo paslapties versijas ir pan.). Raudona kėdė fontano
viduryje – į knygos pavadinimą iškeltas įvaizdis – simbolizuoja kasdienos menininko potėpį, kurio neįmanoma
įsigyti už jokius pinigus.
Leono Peleckio-Kaktavičiaus proza kuria personažų ir
įvykių konsteliacijas, klausdama apie teisingą vertybinę
laikyseną ir apie jos prasmę. Iš egzistencinės patirties
autorius atrenka tokius žmonių charakterio bruožus,
tokius įvykius ir jų grandines, kurie gali tapti žmogaus
prasmės nuorodomis: žmonės ir jų likimai vaizduojami
taip, kad jie tampa autoriaus gramatika formuluojant ir
sprendžiant žmogaus prasmės galvosūkį. Visai L. Peleckio-Kaktavičiaus prozai svarbi romano Šuns plaukai
mintis, jog net jei nieko po mirties nėra, tai tasai, kuris
siekia dorai gyventi, laimi tai, kad išlieka žmogumi.
Šios minties implikacija – paskališka idėja: žmoniškumas yra pats sau tikslas, žmoniškumą savyje saugoti ir
ugdyti verta dėl jo paties, ir tas, kuris siekia „užsitarnauti dangų“, visada, bet kokiu atveju laimi egzistencines lažybas.
1
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L. Tyson. Critical Theory Today. – Garland Publishing, Inc., New
York–London, 1999, 4.
W. C. Booth. Pasakojimas kaip dvasinė paieška (vertė Dalia Čiočytė)
// Kultūros barai, 1997, Nr. 12, p. 56–57.
L. Peleckis-Kaktavičius. Arti, kaip išsipildymas. – Neoprintas, Šiauliai,
2017, p. 50.
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Vy t aut a s Ma r t i n k u s

Selemonas Davulis:
kas pakeitė jo vardo raides?
Ar Selemonas yra biblinis išminčius Saliamonas?
O gal Dievulis yra Davulis?
Ar tėvo šiurkštūs lyg šuns plaukai – tas pat, kas šuns
širdis tėvo krūtinėje?
Kokie (XX a. lietuviškojo kaimo) karmos dėsniai
stipresni už krikšto vandenį ir šūvį iš pistoleto?
Ar neryžtingi žmonės gadina ne tik savo, bet ir kitų
likimus?
Ar Dievas turi dovanoti tau (ypač – netikinčiam juo)
laimę?
Tokie ir panašūs klausimai turėtų suktis Leono Peleckio-Kaktavičiaus romano skaitytojo galvoje. Jų rastume ir daugiau, nors ir vieno per akis solidžiam romanui. Tačiau žinome: klausimų gausa nėra per didelė nė
vienam grožiniam kūriniui. Gerai, kad jie kyla skaitant,
bet savaime nėra nei giliausia teksto prasmė, nei estetinis jos patyrimas. Pats Šuns plaukų istorijų pasakotojas
stebisi Davulių (ir Juškų, bet svarbesni pirmieji) giminių
paslaptimis ir nelaimėmis, sielojasi dėl Selemono Davulio (nelaimingos?) karmos, nerimauja dėl kietos Selemono motinos širdies ir šiurkščių (lyg šuns) jo tėvo plaukų.
Priekaištai ar klausimai – teisėti: tėvas išėjo iš namų, kai
sūnui buvo vos treji, o motina susirado kitą vyrą, kai
Selemonui sukako aštuoneri. Augino anūką babytė, kurios širdis dar nebuvo pavirtusi akmeniu. Girdėta? Be
abejonės, kaip ir poetės prašymas: „Akmenys paplentėm
kauks. Sužaliuos lazda. / Lauk manęs, kai nebelauks /
Niekas niekada“. Selemonas, gimęs jau po karo, laukė ir
nesulaukė tėvų, nežuvusių kare. Gal akmuo kaukia baisiau, kai nesugrįžta gyvieji? Vis dėlto ne. Jie tyli.
Istorijos, romane aprėpiančios beveik visą XX ir dalį
XXI amžiaus, tikrai nelinksmos, ypač išgyventos pagrindinio personažo Selemono, kaip minėta, gimusio tuoj
po Antrojo pasaulinio karo, 1946 metais. Per krikštynas
naujagimiui linkėta dvejopai – užaugti komunistu arba
žmogumi. Dramatiška perskyra tuose senelio (irgi Selemono) ir pribuvėjos (būrėjos) linkėjimuose, o šitie kitokie irgi negalėjo būti. Lietuvos kaimas ir miestas knygoje
tapomi sodriomis – liūdnomis, sakyčiau, irgi dramatiškomis – spalvomis.
O ir ar galėjo jos anuomet kitokios būti? Ne. Nesumeluotos jos, toks – nelinksmas – buvo ne tik PeleckioKaktavičiaus ir jo personažų metas. Aš pats, kiek vyresnis už Selemoną, iš kiekvienos, net mažiausios, detalės
lengvai atpažįstu socialinį politinį ir psichologinį anuometinių įvykių foną. Stribai, miškiniai, pirmieji pionieriai, komjaunuoliai, nušauti mokytojai, kolchozai ir jų
pirmininkai, kagėbistai. Ar visi jie tokie, kokius matėme
ar tebematome? Kokius jie patys vaidina? Kas be kaukės,
o kas net su keliomis? Arba, štai, kad ir toks klausimas:

vogti ar ne grūdus iš kolchozo svirno? Manau, kad ir
šiandien daugelis iš mano kartos (juo labiau – jaunesni)
nežino atsakymo.
Tad augančiam, besimokančiam, bręstančiam, iš
pradžių tik juodus darbus dirbančiam, paskui jau neakivaizdžiai studijuojančiam, pagaliau į profesionalius
filosofus besitaikančiam Selemonui rinktis (kurti) savo
likimą visuomet buvo sunku. Kaip ir daugeliui, kaip ir
visiems. Jis buvo juk tik Davulis, o ne Dievulis. O ir karminius ar kitokius egzistencinius (jau ne pagal Rytų, o
Vakarų filosofus) likimo mazgus atnarplioti jam nebūdavo taip lengva kaip išmintingajam karaliui Saliamonui.
Pagal Didįjį karmos dėsnį ir savo vardo biblinę reikšmę
Selemonas turėjo sėti taiką ir būti geras kitiems, rodos,
taip ir gyveno, bet kodėl šito paties taikingo džiaugsmo
niekas jam nedovanojo? Nebent senelis, irgi Selemonas,
bet juk ir tas buvo su pistoletu kišenėje, anūkui per krikštynas dar komunistu užaugti palinkėjo. Kaip po to augti žmogumi? Ak, tėvo pusbrolis Gustavas atrodo geras,
bet jis – toli, per karą palikęs Lietuvą, susitiko jiedu tik
1992-aisiais. O jau atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje
vietos abiem Selemono sūnums, deja, kažkaip ir nelieka. Vyriausiasis, po universiteto išvažiavęs uždarbiauti
į Londoną, ten vos suduria galus. Jaunėlis, žurnalistas,
savo straipsniuose galvą už tiesą guldęs, vos gyvas likęs,
jau fizinis luošys per teisybės paieškas. Ar tik ir jam nereikės bėgti iš tėvynės? Visoje giminėje kažkas ne taip, o
filosofas (!) Selemonas į klausimą kas ne taip negali ir sau
pačiam atsakyti (p. 84). Gal Lietuvoje neveikia Įkvėpimo
dėsnis – juk kiekvienas su karma sugyvenantis gauna, ko
nusipelnęs, ar ne? Tiesa, buvo ir tebėra viena paguoda –
žmona Salomėja: „Ypatingo gražumo žmogus jo antroji
puselė. Ne tik išvaizda, viskuo. Neturėtų su kuo ir palygint. Tiesiog Dievulis tokią sutvėrė.“ (p. 74) Išimtis, sakoma, patvirtina taisyklę.
Selemonas Davulis nėra vienintelis ar itin išskirtinis
personažas, bet (manyčiau) jis arčiausiai protagonisto –
pasakotojo, jam ir autorius gal dosniausiai skyrė per savo
ar kitų sutiktų žmonių charakterių bruožų. Tad į jį verta
atidžiau pasižiūrėti. Ir kartu su juo prisiminti jo babytės
atsakymą į savo pačios klausimą, anūką tebekankinantį
ir šiandien: „Dėl ko gyvena žmogus?“ – „Kad numiręs
patektų į dangų.“ Naivu? Jau pražilęs Selemonas mano,
kad gilu. Skaitytojas, matyt, turės savo nuomonę.
Tačiau palikime knygos fabulą skaitytojui. Tegu jis
pats patiria epinio pasakojimo sandų dermės ar tvermės
džiaugsmą. Kartais reikės jo nusipelnyti, palaukti. Yra
fabulos slenksčių, per kuriuos teks ropštis, o ne pasroviui plaukti. Ras puslapių, kur už visažinį protagonistą
išpažinties intonacijomis prabyla personažai, ne tik pa-
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grindiniai, pasakojimas šakojasi, tad skaitytojui iš akių
prapuola Selemono gyvenimo įvykiai, bet tik laikinai,
pasakotojas tuoj susizgrimba, įtempia ir nepaleidžia iš
rankų vadžių, grąžina dėmesį Davulių ir Juškų šeimų
genealogijai. O jos šaknys – gilios, susiraizgiusios, kaip
geri ir blogi giminaičių poelgių motyvai, kaip susimaišo
degtinės (kaime – samagono), pinigų ir valdžios troškulys.
Daug kas trukdo plika akimi atskirti, kurios iš šaknų jau
džiūsta, o kurios tebemaitina atžalas – Davulių ir Juškų
vaikus, anūkus ir proanūkius. Perėjusius per Sąjūdį, atlaikiusius prichvatizaciją, patyrusius emigracijos laisvę.
Ne visus nelaimingus, ir gal ne tokius dorus kaip Selemonas ir jo sūnūs.
Knyga labai plonytė, šiandien skaitytojas retai atsiverčia tokį glaustą (vos 90 puslapių) pasakojimą, kurį
autorius ir leidėjas priskiria romano žanrui. Ar turime
praėjusio amžiaus viduryje skaitytoją masinusio naujojo
prancūzų romano (A. Robbe-Grillet, M. Butor ir kt.) atvejį? Ne. Jau iš pirmo žvilgsnio matyti, kad likę daug realistinio pasakojimo, o ir iš esmės klasikinio romano poetika
neatmetama. Žodžių reikšmėmis, laiko struktūra neabejojama. Neeksperimentuojama. Daiktai ar psichologinio
patyrimo detalės nevirsta pagrindine literatūrinio vaizdo
medžiaga. Tiesa, praeitis, dabartis ir ateitis Peleckio-Kaktavičiaus tekste dažnai jungiasi tame pačiame čia ir dabar
lygmenyje, siužeto epizodai išrikiuoti asociatyviai. Be to,
kaip ir Michelio Butoro romanuose, čia didelis dramatinis kondensuotumas ir gilus egzistencinis jausmas. Tačiau tuo panašumai ir baigiasi. Nerasime Šuns plaukuose
ir Romualdo Lankausko, lietuvių trumpojo romano sovietmečiu pirmeivio, poetikos pėdsakų. Autorius nelabai
dairydamasis į šalis, sutelkęs savo eseistinę, publicistinę,
memuaristinę ir kitokią patirtį, iš jos ir per ją tiesia savąjį
taką į mažąjį romaną.
Koks jis? Pasakotojas – klasikos visažinis, bet ir moderniai greitakalbis. Lenktyniauja su sakytinės žinia
sklaidos laidų vedėjais ar aktyviais reperiais. Kiek žodžių
(prasmingiausių, reikalingiausių) turėtų sutilpti eilutėje,
pastraipoje, puslapyje? Skaitytojas turi įsidėmėti kiekvieną sakinį, siužeto paliktą fabulos punktyrą ar minčių
digresiją, neužmiršti veikėjų vardų ir įvykių, dar – vietovardžių ir, aišku, priežasties ir jos padarinio, jų datos
ar bent istorinio laiko. Sveikintina? Be abejonės. Ir ne tik.
Fabula, kaip minėta, ryškėja palengva, per retrospektyvines siužeto grandis, jos dėlionė praeities–dabarties ašyje
nėra lengva – iš skaitytojo reikalauja pastabumo, atminties, literatūrinės realybės suvokimo įgūdžių. Epinėmis
vadintinų pasakojimo detalių audinys labai tankus. Esu
pratęs tokį (ar kiek panašų) čiupinėti, bet nelengva buvo
visus jo siūlelius kaip bendrą raštą išvysti.
Beje, tas teksto raštas artėjant prie Selemono gyvenimo šiandienos vis retėja, tarsi ir mažėja apmatų, taip
pat ir ataudų, arba staklės jau kitos, siūlai storesni, kitokiam vaizdui verpti. Sovietmečio gyvenimo vaizdus,
ryškias jų detales ima keisti pasakotojo įžvalgos apie laisvos Lietuvos gyvenimą. Jos nėra banalios, bet yra iš esė
ar, tradiciškai įvardijant, publicistikos tezauro. Aišku, to
užtenka, kad būtų įvardytos Selemono ir jo sūnų ar kitų
personažų nelaimės. Tačiau iki tol daug džiaugsmo kė-
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lęs vaizdingumas apmažta: retėja siužeto išsišakojimai
kaip vaizdinga fabulos digresija. Man, kaip skaitytojui,
neabejingam filosofijai, apmaudu, kad profesionalus filosofo (daktaro!) Davulio literatūrinis pėdsakas romano
pabaigoje suvis išnykęs, kartais atrodo, kad ir prielaidų
„išminties meilei“ svarių nebūta. Arba siužetui tikro filosofo neprireikė, arba pasakotojas be reikalo leido Selemonui kaip filosofui prasižioti. O juk senas aforizmas
perspėja: būtų likęs filosofu, deja, jis prabilo.
Tikėtina, kad autorius netesėjo visų prisiimtų (dėl
savito „mažojo romano“) žanrinių įsipareigojimų. Tačiau
niekada nereikia knygoje ieškoti, visko, ko autorius siekė
ir nepasiekė, juo labiau – to, ko nesiekė ir neturėjo tikslo
pavaizduoti ar per tai netesėjo. Juk skaitymo malonumas
ir vertinimo džiaugsmas neturėtų kilti iš kritiško galvojimo. Atvirkščiai. Jis gimsta iš to ir per tai, kas knygoje pavyko, yra meistriška arba nauja, individualu. O pastarųjų
dalykų Šuns plaukuose, kaip minėjau, esama. Sveikintina
pati literatūrinė drąsa. L. Peleckis-Kaktavičius žinomas
kaip biografinių, publicistinių, eseistinių, net poezijos ir
trumposios prozos knygų autorius, išmėgino jėgas romano žanre. Nepabūgo rūpesčių, kurių čia, akivaizdu,
atsirado naujų nei rašant esė ar biografines apybraižas.
Tačiau už drąsą tik kareiviams, o ne literatams tinka
laukti pagyrimų. L. Peleckio-Kaktavičiaus drąsa turėtų ir
užkrėsti kitus prozininkus rašyti vis plonesnius romanus. Aišku, su saiku, kad liktų vietos novelei ar apysakai.
Pamatysime, ar taip nutiks.
Apibendrindamas galėčiau dar sykį priminti, kad
pagrindinio personažo (Selemono Davulio) gyvenimas ir
jo giminaičių (seserų, pusseserių, pusbrolių, tetų, dėdžių,
senelių), kaip ir kaimynų ar bendradarbių, likimai yra
labai artimi, skaitytojui atsiveria ne tik socialiniai psichologiniai giminės kartų ryšiai, bet ir okupuotos, partizaninės kovos apimtos, į kolchozus varomos, į Sibirą tremiamos Lietuvos panorama. Kaip ir Sąjūdžiui atgimusios
ir pagaliau vėl nepriklausomos valstybės piliečių viltys
ir skauduliai. Autoriui/pasakotojui sekasi piešti tuos istorinius vaizdus. Daug, kaip minėta, tikrų detalių, kurios pasakojimui suteikia metonimijoms ir metaforoms
būdingą poetinį gylį. Daug pasakojime keltų klausimų,
apie kuriuos prasitarta pradžioje, liko neatsakyta. Tačiau
romane turi likti ir tokių. Pirmų dviejų, kuriuos užrašiau,
iš viso nereikėjo minėti. Nė vienam netinka pretenduoti
pranokti biblinį išminčių ar net prilygti jam. Nė vienam
nedera ne tik be reikalo minėti Viešpaties vardą, bet ir
priekaištauti sau, kad esi ne Dievas.
P. S. Pagalvojau: recenzija parašyta, bet nebus pabaigta, kol nepridursiu tik dabar priklydusios minties.
Selemonas Davulis iš Leono Peleckio-Kaktavičiaus Šuns
plaukų yra tik Selemonas Davulis. Ir mes, skaitytojai, savus vardus rašykime ir skaitykime tokius, kokie yra jie
mums per giminę ir krikštą duoti. Nesutikime, kad kas
iš šalies bent raidelę pase ar tapatybės kortelėje pakeistų.
Kas kita, jeigu patys suvoktume, kad jau ne tie plaukai
iš galvos auga, ne ta širdis krūtinėje plaka. Kokia išeitis?
Melsti Dievą, kad sustiprintų ryžtą patiems keisti savo
likimus. Jei Dievas neišgirs, vis vien ryžtis. Juk esame ne
Selemonas Davulis.

