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Jonas Aničas

Fiodoro Šaliapino pėdos
Lietuvos žemėje
Istoriko žvilgsnis

Fiodoras Šaliapinas Kaune 1934-ųjų gegužę

P r ata r m ė

Istorinės ir geografinės lietuvių tautos gyvenimo sąlygos
lėmė tai, kad jos dvasinei raidai įtaką darė ir Vakarų, ir
Rytų kultūros. Pasak žymaus mąstytojo Stasio Šalkauskio, per amžius nuolat „...sruveno Lietuvon įvairių intelektualinių ir politinų įtakų“1. Okupacijų metais tas
procesas buvo deformuotas ir vyko daugiau prievartinio nutautinimo kryptimi. Ypač pavojinga buvo soviet
mečiu vykdyta rusifikacija su kultūrų bendradarbiavimo
priedanga.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, o Rusijoje vykstant demokratizacijos bei liberalizacijos procesui, atsiranda kokybiškai naujos kultūrų bendradarbiavimo ir tarpusavio praturtinimo sąlygos ir galimybės. Deja, šį objektyvų
reiškinį komplikuoja įvairios dirbtinės kliūtys, o ypač kai
kurių politinių jėgų nuolat eskaluojama rusofobija.
Todėl kultūros istoriografijai tenka svarbus vaid
muo – išryškinti demokratinę lietuvių ir rusų kultūrų
bendravimo tradiciją. Objektyvus istorinių žinių pristatymas padeda stiprinti tą abiems pusėms naudingą procesą. Šioje tradicijoje ypatingas vaidmuo teko didžiajam
dainininkui Fiodorui Šaliapinui, savo genialia kūryba
paveikusiam ir lietuvių muzikinę kultūrą.
Šaliapino sąsajos su Lietuva lieka aktualios nacionalinėje kultūros istoriografijoje, nors kai kurie jų aspektai
(teatrologinis, muzikologinis) aptarti atskirų autorių (Balio Sruogos ir Viktoro Žadeikos, Vlado Kavoliūno, Vlados Mikštaitės, Algimanto Kalinausko ir kt.) darbuose.
Išsiskiria Vladislavos Agafonovos 2001 m. pasirodžiusi
120 puslapių knyga Федор Шаляпин и Литва2, kurioje
pirmą kartą bandoma susintetinti šaltiniuose išsiblaškiusią medžiagą šia tema. Tačiau autorės orientacija į
apibrėžtą skaitytojų ratą lėmė tai, kad knygoje menkai
panaudoti lituanistiniai šaltiniai, kurie leidžia visapusiškiau, giliau ir subtiliau atskleisti šio didžiojo menininko
santykį su lietuviškąja realybe.
Ši studijėlė skirta išsamesniam Fiodoro Šaliapino
sąsajų su lietuvių kultūra nušvietimui, panaudojant dar
netyrinėtus bei mažai tyrinėtus dokumentinius šaltinius.
Jų aptikau Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos literatūros ir meno archyvo, Lietuvos nacionalinės
M. Mažvydo bibliotekos rankraščių skyriaus fonduose.
Reikšmingas šaltinis temai plėtoti – publikacijos ano meto
spaudoje, išsamiai atspindinčios Fiodoro Šaliapino viešnages Lietuvoje. Pasinaudota ir memuarine literatūra.

Šį pasakojimą praturtina ikonografinė medžiaga,
kurioje užfiksuoti didžiojo menininko bendravimo su
Lietuvos operos meistrais bei kitais meno ir kultūros
veikėjais momentai. Daugiausiai jos turi Kipro Petrausko
memorialinis muziejus Kaune, Lietuvos teatro, muzikos
ir kino muziejus Vilniuje ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Už jų malonią paslaugą širdingai dėkoju.
Tikiuosi, kad ši studijėlė bus naudinga skaitytojams,
kuriuos domina lietuvių ir rusų kultūrų ryšiai apskritai,
o ypač Fiodoro Šaliapino kūrybos įtaka lietuviškosios
operos menui, jo kūrybinė draugystė su įžymiuoju lietuvių dainininku Kipru Petrausku.
Kartu tai yra ir gilios pagarbos gestas didžiajam pasaulio dainininkui minint jo 140-ąjį gimtadienį.

„Šaliapinas – rusų ž e mės
s t e b u k l a s . . .“

Tai žymaus lietuvių rašytojo ir mokslininko Balio Sruogos žodžiai, kuriuos jis 1938 m. parašė savo įvadiniame
straipsnyje F. Šaliapino knygos Mano gyvenimas vertimui
į lietuvių kalbą. Čia su nepakartojama ekspresija apibūdinama šio didžiojo menininko ištakos savojoje tautoje,
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jo meno dvasinė galybė, jo vieta pasaulio kultūroje. Tad
B. Sruogos mintys labiausiai tinka kaip šios studijėlės
leitmotyvas.
B. Sruoga rašė: „Rusų žemė sūnus Fedoras Šaliapinas buvo vienintelis pasaulyje: su niekuo nepalyginamas, niekur lygių neturėjęs – ir jo gyvenimo eigos, ir jo
padirbtųjų darbų atžvilgiu. Ir jo visas gyvenimas – tartum tikra fantastinė legenda. O mums, lietuviams, ji yra
dvigubai įdomi ir brangi. <...>
Šaliapinas buvo kilęs iš gyvenimo apačios, iš šio pasaulio mažųjų tarpo. Rūstus vargas pasitiko ir palydėjo
jo jaunąsias dieneles. Ir vis dėlto dvasios stiprybė, pasiryžimas gyventi ir būti ilgainiui atvedė jį į tokius laimėjimus, atvedė į tokias gyvenimo viršūnes, apie kurias ne
kiekvienam mirtingajam ir pasvajoti būtų drąsu – galva
apsvaigtų. Prisimindamas Šaliapino gyvenimą mokaisi
gerbti žmogų, dvasios stiprybę, kūrybinę jėgą. Šaliapino pavyzdys rodo, kad nėra kliūčių, kurių pasiryžusi
kurianti dvasia nenugalėtų. Šaliapino pavyzdys grąžina
nusivylusiam viltį, nusiminusiam pasitikėjimą savimi,
o pasitikinčiam ir drąsiam įžiebia naujos stiprybės. <...>
Šaliapinas, žinoma, nepaprastas buvo žmogus. Tokių ištisais šimtmečiais tenka laukti. Netenka nė bandyti
jo asmenį ir gabumus trumpai apibrėžti, – neįmanoma.
Reto grožio balsas, meistriškas mokėjimas jį valdyti, – tai
buvo Šaliapinas, bet ir dar ne Šaliapinas. Daug buvo pasauly gerų dainininkų, turinčių gražų balsą ir mokančių
gerai dainuoti. Šaliapinas gi iš geriausiųjų dainininkų
tarpo išsiskyrė savo artistiškumu, savo nepalyginamu
mokėjimu kuriamuosius vaizdus vaidybiškai išryškinti, sudvasinti, pripildyti giliu vidiniu turiniu. Visa tai,
ką mes vadiname genialia vaidyba, sulieta su maloniu
gražiu balsu ir meistrišku mokėjimu dainuoti, – ir darė
Šaliapiną vieninteliu pasaulyje.
Šaliapinas – rusų žemės stebuklas. Stebuklas – kaip
Tolstojus, Dostojevskis, Musorgskis, Stravinskis... Šaliapinas – rusas kiekvienu alsavimu, kiekvienu kraujo lašeliu. Jis – organiškas gaivalinės rusų dvasios reiškėjas. <...>
Šaliapinas, rusų dvasios galybės reiškėjas, pasidarė
viso pasaulio pilietis, visai žmonijai savas, visoms rasėms suprantamas ir artimas. Šaliapinas gyvu pavyzdžiu
mūsų akyse parodė, kaip grynai tautinis menas darosi
tarptautinė brangenybė.“3
Iš „ g y v e n i m o a p a č i o s “ . Gimė Fiodoras Šaliapinas 1873 m. vasario 13 d. Kazanės priemiestyje, pasak
B. Sruogos, „gyvenimo apačioje“. Autobiografijoje Mano
gyvenimas F. Šaliapinas vaizdžiai piešia, kaip jo kūdikystės dienos slinko pusbadžiu gyvenant, skurdo, vaidų,
muštynių aplinkoje, tarp alkoholikų bei doroviškai pakrikusių žmonių. Dar nė dešimties metų neturėdamas,
buvo verčiamas dirbti sunkų fizinį darbą ir kentėti žiaurių darbdavių smūgius. F. Šaliapinas išbandė įvairius
amatus – batsiuvio, staliaus, knygrišio, pramokęs rašto –
dirbo raštininku. Bet visi tie amatai „neprigijo“. Jį viliojo
daina, scenos menas, teatro pasaulis. Tačiau praėjo daug
metų iki jis atsidūrė scenoje ir galėjo atsidėti tam, prie ko
veržėsi jo siela.
Dainuoti F. Šaliapinas pradėjo dar vaikas, dainavo
cerkvės chore ir kaip operos choristas. Iš meilės teatrui
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šlavė teatro sceną, nešiojo dekoracijas, pilstė žibalą į lempas. Pirmojo pasisekimo operos scenoje F. Šaliapinas sulaukė, kai Ufoje statomoje Stanisłavo Moniuszkos Halkoje
pavadavo susirgusį solistą, dainavusį Stalininko partiją.
Tai buvo 1890 m. Tas pirmasis pasisekimas visam gyvenimui susiejo jį su operos teatro scena. Tie metai laikomi
F. Šaliapino artistinės veiklos pradžia.
Į o p e r o s m e n o a u k š t u m a s . Nuo to laiko F. Šaliapinas dirbo įvairiose teatrinėse trupėse, čia kiek pakildamas, čia vėl likdamas be darbo. 1893 m. jis bando
artistinę laimę Tiflise (Tbilisyje). Čia jis susipažino su dainavimo mokytoju Dmitrijum Usatovu (buvęs Maskvos
Didžiojo teatro solistas), kuris jauną dainininką priglaudė savo namuose, išlaikė jį ir su dideliu atsidėjimu mokė
jį dainavimo ir muzikos meno. Pats F. Šaliapinas apie
D. Usatovą, vienintelį savo mokytoją, vėliau taip rašė:
„Šis puikus žmogus ir mokytojas mano, artisto, likimui
turėjo milžinišką reikšmę. Nuo susitikimo su Usatovu
prasideda mano sąmoningas meninis gyvenimas. <...>
Jis pažadino pirmąsias rimtas mintis apie teatrą, išmokė
jausti įvairių muzikos kūrinių charakterį, padarė mano
skonį subtilesnį ir – tai laikau brangiausiu visos savo
karjeros dalyku – akivaizdžiai išmokė muzikinio suvokimo bei muzikinės atliekamų pjesių išraiškos.“4
Tbilisyje prasidėjo F. Šaliapino, kaip tikro operos solisto,
kelias. Čia jis buvo priimtas į valdžios išlaikomą operos
teatrą, čia jis operos scenoje padainavo pirmuosius didelius vaidmenis Jacques’o Offenbacho Hofmano pasakose ir
Antono Rubinšteino Demone.
J o v a r d o g a r s a s k y l a . 1894 metais, gastroliuodamas Peterburgo Arkadijos sodo vasaros teatre,
F. Šaliapinas pradeda peterburginį kūrybinės biografijos laikotarpį. Čia jis susipažįsta su rusų teatrinio gyvenimo garsenybėmis, vaidybos meno mokosi pas žinomą
to meto aktorių Mamontą Dalskį. Pastarasis F. Šaliapiną išmokė tikslaus ir pateisinto mosto, išaiškino ritmo
reikšmę, atidengė nuostabų pauzės poveikį žiūrovui,
supažindino su mimikos paslaptimis. Gabiam ir talentingam F. Šaliapinui visa tai padėjo surasti save ir savo
kelią operos teatro scenoje.
Kurį laiką dainavęs Panajevo teatre Peterburge,
F. Šaliapinas 1895 m. buvo priimtas į Imperatoriškąjį
Marijos teatrą. Tada jam buvo dvidešimt vieneri. Tačiau Marijos teatre, kaip jis pats sako, buvo sudaryta tokia atmosfera, kurioje joks darbas, juo labiau artistinis,
nebuvo įmanomas. Tad 1896 m. F. Šaliapinas pabėga į
Maskvą ir stoja dainuoti į privatų garsaus rusų meno
mecenato Savos Mamontovo (1841–1918) operos teatrą.
Čia jis nuostabiai progresuodamas dirbo iki 1898 m. Šis
laikotarpis jo artistinei karjerai buvo lemiamas. Jį išgarsino Susaninas, Malūnininkas Undinėje, Mefistofelis Fauste, Ivanas Rūstusis Pskovietėje, Saljeris Mocarte ir Saljeryje
ir kiti operos vaidmenys. 1899 m. F. Šaliapinas pasirašė
sutartį su Didžiojo teatro direkcija, o netrukus jį vėl pakvietė Peterburgo Marijos teatras.
Nuo 1899 m. F. Šaliapinas dainavo lygiagrečiai Maskvos Didžiajame ir Peterburgo Marijos teatre. Tai buvo
didžiojo artisto karjeros ir meninio tobulėjimo metai.
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„Jo vardo garsas kyla, jo sukurti vaidmenys susilaukia
beveik visuotinio pripažinimo, o drauge plinta garsas
ir apie rusų kompozitorių sukurtus operos veikalus...“5
R e n k a s i e m i gr a n t o k e l i ą. Bolševikinis per-

versmas 1917 m. F. Šaliapino gyvenimą pasuko netikėta
kryptimi. Čia dera pastebėti, jog F. Šaliapinas nebuvo
carinės patvaldystės šalininkas, nors nebuvo ir revoliucionierius. Kaip humanistui, jam buvo artimos socialinės
teisybės idėjos. Prisimindamas savo pamėgtąją rusų dainą Vėzdelis (Дубинушка) jis 1932 m. rašė: „Žinoma, visų
vėzdelių, keliamų „prieš ponus ir bajorus“, aš rankose
nelaikiau nei tiesiogine, nei perkeltine prasme. O jungo
galo troškau, laisvę mylėjau ir tuomet, kaip myliu dabar.“6 F. Šaliapinas pripažino, jog „...pačioje bolševikinio
judėjimo gelmėje buvo kažkoks siekis išties pertvarkyti
gyvenimą teisingesniais... pagrindais“. Tačiau jį sukrėtė
bolševizmo metodai, kuriuos jis įžvalgiai siejo su rusų
socialinės psichologijos ypatumais. „Tarybinis režimas –
kvailumo ir žiaurumo, Sodomos ir Nabuchodonosaro
junginys, – mano nuomone, kažin kas itin rusiška. Visos
jo formos ir laipsniai – tai gimtasis mūsų išsigimimas“, –
rašė F. Šaliapinas apie bolševizmą7. Nepakeldamas to
išsigimimo ir giliai išgyvendamas dėl tėvynės likimo, jis
1922 m. ryžosi pasirinkti emigranto dalią.

„ P i r m i e j i m a n e p r i pa ž i n o
l i e t u v i a i . . .“

Šių žodžių, kuriuos tariamai yra pasakęs Fiodoras Šaliapinas, dokumentiškai patvirtinti negaliu. Tačiau memuaruose jie pateikiami kaip istorinis faktas. Juos didysis
dainininkas galėjo ištarti prisimindamas galbūt pirmąsias savo gastroles Vilniuje 1895 m., o gal Peterburgo
lietuvių netrukus po šių gastrolių surengtą vakarą-koncertą, kuriame dainuoti buvęs pakviestas ir tada dar nepagarsėjęs F. Šaliapinas. Pabandykime aptarti šią įdomią
versiją, nors autentiškų šaltinių ir neturime.
P i r m a s i s k o n c e r t a s V i l n i u j e . 1895 m. va-

sario 1 d. dvidešimt vienerių jaunuolis sudarė pirmąjį
kontraktą su Peterburgo imperatoriškuoju Marijos teat
ru. Debiutas buvo paskirtas 1895 m. balandžio 5 d. Bet
prieš tai jaunasis dainininkas likimo valia turėjo koncertuoti Vilniuje.
Vilnius nuo seno turėjo savitą muzikinį gyvenimą,
kurio centras buvo Vilniaus teatras, veikęs buvusioje Rotušėje. Buvo laikas, kai nemažą repertuaro dalį sudarydavo Jacques’o Offenbacho, Johanno Strausso, Jeano Robert’o Planquette’o, Franzo Suppé ir kitų autorių operetės.
Nuo devintojo XIX a. dešimtmečio teatro scenoje pradėjo
įsigalėti klasikinė Vakarų Europos ir rusų opera. Buvo
pastatytos Carlo Weberio Laisvasis šaulys, George’o Bizet
Karmen, Guiseppe’s Verdi Aida bei Otelas ir kitų autorių
operos. Vilniaus publika mėgo Piotro Čaikovskio, Milijaus
Balakirevo, Modesto Musorgskio, Aleksandro Borodino,
Nikolajaus Rimskio-Korsakovo, Cezario Kiuji (pastarasis
buvo gimęs Vilniuje, jo motina – Lauryno Stuokos-Gucevičiaus duktė Julija) muziką. Vilniaus scenoje buvo pastatyta Michailo Glinkos opera Ivanas Susaninas (tuomet
vadinta Gyvenimas už carą), Aleksandro Dargomyžskio
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Undinė, Antono Rubinšteino Demonas bei Makabėjai, P.
Čaikovskio Eugenijus Oneginas ir kitos rusų autorių operos. Vilniuje lankėsi žymūs rusų operos solistai ir užsieniečiai, vykstantys gastroliuoti į Rusijos sostines8.
Taigi į Vilnių gastrolių atvykusį Fiodorą Šaliapiną
priėmė publika, turinti gerą muzikinį išprusimą. Tą dieną (1895 m. vasario 28 d.) į karinės įgulos salę, kur vyko
koncertas, vilniečiai muzikos mėgėjai susirinko pasiklausyti jau seniai pamėgto žymaus dainininko baritono, Peterburgo Marijos teatro solisto Joakimo Tartakovo
(1860–1923). Tačiau nedaug kas perskaitė skelbimą, kad
J. Tartakovas susirgo ir vietoj jo dainuos dar niekam nežinomas F. Šaliapinas. Koncerte dainavo ir kitas Marijos
teatro solistas M. Michailovas, kurį vilniečiai taip pat
pažinojo iš ankstesnių gastrolių.
Koncertas įvyko. Laikraštis Виленский вестник išspausdino plačią koncerto recenziją. Jos autorius, pasirašęs slapyvardžiu Minor, profesionaliai vertindamas
atlikėjus, didžiąją recenzijos dalį skyrė solistui M. Michailovui. Pastebėjęs, kad dainininkas „...nuo seno turi
stebuklingą vaistą sutraukti į savo koncertus Vilniuje
gausią publiką“, kritikas tvirtino, kad šį kartą publika
buvusi apvilta. Prikišdamas įvairias neprofesionalaus
dainavimo nuodėmes, kritikas solistą, kaip sakoma, išdėjo į šuns dienas. Tiktai recenzijos pabaigoje kritikas grįžo
prie F. Šaliapino. Atsiliepimas apie jo dainavimą buvo
santūrus, tačiau pagarbus. Jauno dainininko balsas esąs
malonaus tembro, tačiau dar šiek tiek atšiaurus. Beje,
recenzijoje supainioti F. Šaliapino atliktų kūrinių pavadinimai bei jų autoriai. Solistas puikiai atlikęs Fernando
ariją iš G. Verdi Trubadūro, o dar geriau Heinricho Heine’s ir Roberto Schumanno Du grenadierius bei A. Dargomyžskio Seną kapralą. Dainininkas parodęs daug temperamento ir muzikinį talentą, už tai publika jį ne kartą
apdovanojusi aplodismentais ir reikalavusi pakartoti9.
Taigi galima tvirtinti, kad jaunajam Fiodorui Šaliapinui Vilniuje neabejotinai pasisekė: čia praturtėjo jo sceninio dainavimo patirtis, o šiltai priėmusi publika sustiprino tikėjimą savo pašaukimu. Tiktai galima suabejoti, kad
F. Šaliapinas vilniečius būtų palaikęs lietuviais. Užtat šį
žodį jis būtinai turėjo žinoti po koncerto, kurį Peterburgo lietuviai surengė netrukus po jo viešnagės Vilniuje.
P e t e r b u rg o l i e t u v i ų v a k a r a s . Imperijos
sostinėje nuo seno buvo gausi lietuvių kolonija, plėtojusi tautinę kultūrinę veiklą. Vienas tos veiklos pradininkų
buvo Petras Vileišis, 1870–1880 m. studijavęs Peterburgo universitete ir Peterburgo kelių inžinierių institute.
Devinto dešimtmečio pradžioje Peterburgo lietuviai išsikovojo caro valdžios leidimą steigti pirmą legalią savo
organizaciją – Lietuvių ir žemaičių labdaringąją draugiją. Steigiamasis susirinkimas įvyko 1892 m. spalio 21 d.
Draugija turėjo tikslą šelpti skurstančius tautiečius, padėti besimokantiems, remti kultūrinį lietuvių gyvenimą.
Ji rengė lietuviškus vakarus, kuriuose programą atlikdavo ne vien lietuviai, būdavo kviečiami rusų ir kitų
tautybių atlikėjai.
Vieną tokių vakarų Peterburgo lietuviai surengė
1895 m. kovo 30 d. Į tam tikslui išnuomotą didelę salę
gausiai susirinko ne vien lietuviai, bet ir kitataučiai,
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daugiausia, suprantama, rusai. Pirmiausia buvo suvaidinta vienaveiksmė Józefo Blizińskio komedija Žentas
dėl parodos. Toliau programą atliko lietuvių choras, vadovaujamas vargonininko Karolio Jakšto, ir pakviesti
profesionalūs atlikėjai. Korespondencijoje, kurią Ūkininko laikraščiui atsiuntė Peterburgiečio slapyvardžiu pasirašęs vakaro dalyvis, buvo rašoma: „Pakviesti iš miesto
mokinti giesmininkai ir giesmininkės gerai atliko savo
paskyrimą ir susirinkusieji svečiai plojo į delnus ir šaukė dar kartą padainuoti.“ Rusams labai patikusios lietuviškos dainos, tad pasibaigus programai, jie paprašė,
kad choras jas pakartotų. Vakaras visapusiškai pavyko,
studijuojančių lietuvių labui buvo surinkta 400 rublių10.
Padainuoti šiame lietuvių vakare ir buvo pakviestas
Fiodoras Šaliapinas. Kokiomis aplinkybėmis lietuviai
„atrado“ jaunąjį dainininką – lieka nežinoma. Pagrindinis šio fakto liudytojas – žymus lietuvių kultūros ir politikos veikėjas Martynas Yčas (1885–1941), kuris, kaip
Rusijos IV Dūmos atstovas (1912–1917), gyvendamas
Peterburge, palaikė glaudžius ryšius su Lietuvių ir žemaičių labdarybės draugija ir buvo gerai susipažinęs su
jos veiklos istorija. Savo atsiminimuose jis 1936 m. rašė:
„Draugijos gyvenime reikia įrašyti įdomų faktą, būtent,
kad ji pakvietė debiutuoti tuomet dar konservatorijos
mokinį*, dabar garsiausią pasaulyje dainininką, Šaliapiną. Pakviesti jį buvo pavesta Draugijos nariui Čepaniui,
kuris, nuėjęs pas dainininką, dar rado jį lovoje, tuo tarpu
kai jo draugas jam bifšteksą ant primuso kepė. Sutarta
honoraro 15 rub. už koncertą. Debiutantas išėjo nedrąsiai
į sceną, apsivilkęs ilgu surdutu, bet jam sudainavus, salė
sukėlė didžiausias ovacijas.“11 Po daugelio metų F. Šaliapinas, viešėdamas nepriklausomoje Lietuvoje, pasakojo,
kad dar nėra užmiršęs to didelio savo triumfo pas lietuvius. „Lietuviai, – sakė F. Šaliapinas, – pirmieji įvertino
mane ir pripažino dideliu artistu.“12
A n t r a s i s k o n c e r t a s V i l n i u j e . Kitas susiti-

kimas su Vilniaus publika įvyko 1910 metais. Tai buvo
nebe tas jaunas dainininkas, kuris čia lankėsi prieš 15
metų. Jo garbė jau buvo pasklidusi ne tik po visą Rusijos imperiją, bet ir po Europą. Pasikeitė ir scenos bei
muzikinis gyvenimas Vilniuje. Po kultūrinės akcijos,
kurios XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje ėmėsi lietuvių
šviesuomenė, vadovaujama Petro Vileišio, polonizacijos
skaudžiai paliesta senoji Lietuvos sostinė, pasak Juozo
Tumo-Vaižganto, vėl buvo tapusi Lietuvos Atėnais. Ypač
produktyvūs buvo revoliuciniai 1905-ieji. Scenoje pasigirdo caro valdžios persekiota lietuvių kalba, lietuviška
daina. Peterburgo konservatorijos auklėtinio Miko Petrausko suorganizuotas choras 1905 m. birželio 6 d. miesto salėje surengė pirmą koncertą. 1906 m. spalio 24 d.
ten pat buvo pastatyta pirmoji lietuviška opera Birutė,
kuriai pagal Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio libretą
muziką parašė M. Petrauskas. Operoje debiutavo būsimasis F. Šaliapino mokinys ir bičiulis Kipras Petrauskas.
Vėliau Vilniaus muzikinio gyvenimo reikalais rūpinosi
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, gyvenęs čia 1907 m.
pabaigoje – 1908 m.13
* Čia atsiminimų autorius klysta – F. Šaliapinas Peterburgo konservatorijos nelankė.
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Botanikos sodo teatras

1910 m. rugpjūčio 22 d. Vilties laikraštis išspausdino tokį pranešimą: „Rugsėjo 4 d. Vilniuje, vasaros teatre (Botanikos sode) žada būti garsaus rusų dainininko Šaliapino koncertas.“14 Į Vilnių F. Šaliapinas atvyko
rugsėjo 3 d. ir apsigyveno viešbutyje Европейская. Kitą
dieną, rugsėjo 4 d., jis koncertavo Botanikos sodo (dabar
Bernardinų sodas) teatre. Šį sykį dainininkas pavergė
vilniečius. Jis atliko rusų liaudies dainas, A. Glazunovo,
A. Rubinšteino balades, P. Čaikovskio, A. Dargomyžskio, M. Musorgskio romansus, skambėjo A. Arenskio,
F. Kenemano (Marijos Konopnickos eilės), L. van Beethoveno, F. Schuberto, C. R. de Lisle’o vokaliniai kūriniai.
Laikraštis Виленский курьер, rugsėjo 5 d. išspausdinęs
koncerto aprašymą, pabrėžė: „Botanikos sodo teatras
turbūt niekada nematė tokių ovacijų, tokio beprotybę
pasiekusio entuziazmo.“15

Devyni sezonai šalia rusų
ge n ijaus

Bene didžiausia genialiosios Fiodoro Šaliapino kūrybos įtaka lietuvių muzikinei kultūrai – poveikis Kiprui Petrauskui: „rusų žemės stebuklas“ padėjo sukurti
kitą stebuklą – žymiausią XX amžiaus lietuvių dainininką. Pats K. Petrauskas vėliau atsiminimuose paliudys:
„...scenoje aš dirbau su Šaliapinu beveik 10 metų. Šį laikotarpį laikau laimingiausiais mano gyvenimo metais.
Juk kiekvienas didžiojo dainininko koncertas buvo didelis įvykis teatre, didelė meno šventė artistams ir publikai, o per tuos metus aš beveik kiekviename spektaklyje
atlikdavau su Šaliapinu, jo asmeniniu noru, svarbiausias
tenorines partijas.“16
T a i p p a t „i š ši o p a s a u l i o m a žų j ų t a r p o “ .

K. Petrauskas, kaip ir F. Šaliapinas, buvo kilęs, B. Sruogos žodžiais tariant, „iš šio pasaulio mažųjų tarpo“, tad
neturėjo galimybių siekti mokslo aukštumų. Tačiau turėjo labai stiprų įgimtą muzikalumą ir artisto talentą.
Pasimokęs muzikos pas vargonininką tėvą ir brolį Miką,
Kipras vargonininkavo Gervėčiuose, Onuškyje, Dusmenyse. 1906 m. Vilniuje pastatytoje pirmojoje lietuvių
operoje Birutė atliko Birutės brolio vaidmenį. Jo talentas
atkreipė klausytojų dėmesį. Lietuvių šviesuomenė, įver-
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P e t e r b u rg o k o n s e r v a t o r i j o j e . 1907 m.
Kipras Petrauskas (tuomet jo dokumentuose buvo rašoma Kiprijan Piotrovskij) įstojo į Peterburgo konservatoriją ir pateko pas tą patį pedagogą – profesorių Stanislavą
Gabelį (1849–1923), pas kurį mokėsi ir jo brolis Mikas.
S. Gabelis buvo studijavęs Varšuvoje, Milane ir Paryžiuje,
o Peterburge – pas įžymųjį italų dainininką Camille Everardi. Prof. S. Gabelio klasėje jaunasis Kipras gavo fundamentalų muzikinį išsilavinimą ir profesinį pasirengimą
italų ir prancūzų dainavimo mokyklos tradicijų dvasia.
Pasak B. Sruogos ir V. Žadeikos, tyrinėjusių K. Petrausko
kūrybos kelią, prof. S. Gabelis Kiprui buvo ne tik muzikos mokytojas, bet ir globėjas, auklėtojas. „Tėviškai jis
mylėjo Kiprą, o Kipras jį gerbė, jo klausė, jį idealizavo
kaip aukščiausią autoritetą“17, – pastebi minėti autoriai.
Ką K. Petrauskas gavo konservatorijoje, ką iš jos išsinešė? Atsakius į šį klausimą, lengviau bus suvokti F. Šaliapino kūrybos įtaką mūsų dainininkui.
B. Sruoga ir V. Žadeika rašo: „Prof. Gabelis buvo
žymus muzikas, gilus muzikos žinovas ir labai geras
pedagogas. <...> Muzikos veikale, dainavime prof. Gabelis itin brangino jausmą. Ir ne visuomet būtų galima
pasakyti, kas prof. Gabeliui buvo svarbiau – jausmas,
nuoširdumas ar vokalinės dainavimo tobulybės. Prof.
Gabelis buvo aiškus vadinamojo „raiškiojo dainavimo“ –
„vyrazitelnoje penije“ atstovas. Gal todėl ir jo mokiniai
pasižymi gražia dikcija ir sujausmintu dainavimu. Prof.
Gabelis ir Kipro sieloj sužadino jo prigimtį. Kipras jau
iš mažens, ypač dar Miko, prof. Gabelio mokinio, įtakoj
buvo įpratęs įjausmintai dainuoti. Tad dabar senukui
profesoriui visai nesunku buvo Kipro sieloj sužadinti
nuoširdumas, – išmokyti įjausmintai dainuoti.“
Kartu prof. S. Gabelis buvęs žymus bel canto specialistas. „Prof. Gabelio asmeny bel canto ir raiškusis
dainavimas susijungė į organinę visumą, nelyginant bel
canto būtų mažoji premisa, o raiškusis dainavimas – didžioji. Šį savo pavydėtiną savumą prof. Gabelis perdavė
ir savo mokiniams. Ir Kipras Petrauskas šį dainavimo
savumą paveldėjo, išmoko iš prof. Gabelio. Tai yra žymiausias ir svarbiausias dalykas, kurį davė Kiprui konservatorija.“
Iš kitų konservatorijos profesorių, turėjusių įtakos
K. Petrauskui, buvo prof. Josefas Palečekas – operos klasės vedėjas, sceninio parengimo dėstytojas. Buvęs čekų
kompozitoriaus Bedřicho Smetanos bendražygis Prahoje, jis 50 metų ištarnavo Marijos teatre: iš pradžių buvo
dainininkas, vėliau – režisierius. „Prof. Palečeko reikalavimai atitiko prof. Gabelio dėsnius, – rašo B. Sruoga
ir V. Žadeika. – Ir prof. Palečekas pirmoj eilėj reikalavo
nuoširdumo vaidyboje. Labai daug dėmesio kreipė jis į
mimikos ir mostų kalbą. Jis uoliai žiūrėjo, kad mostai
būtų įprasminti, kad jie atitiktų pergyvenimus, kad nebūtų tuščias „oro pielavojimas“ rankomis.“ K. Petrauskas buvęs vienas mylimiausių prof. J. Palečeko mokinių.
Jis pirmasis atkreipęs Marijos teatro dėmesį į Kiprą. Jis

Kipras Petrauskas – Peterburgo konservatorijos studentas, 1909

tinusi šį operoje debiutavusį „grynuolį“, sudarė specialų
komitetą, numačiusį K. Petrauską leisti į konservatoriją.
Tada Kipras jau mokėjo groti įvairiais instrumentais, vargonuoti, buvo pralavinęs balsą.
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sakęs: „Priimkit į teatrą tą jaunuolį, nes jis teatrui atneš
didelės naudos.“18
Taigi, galima sakyti, kad ketverių metų studijos
Peterburgo konservatorijoje puikiai išpureno dirvą ir
parengė ją priimti gerus grūdus. Į Marijos teatro trupę
K. Petrauskas buvo priimtas nuo 1911 m. gegužės 1 d.
Tada vyriausiasis teatro dirigentas buvo Eduardas Napravnikas, vyriausiasis režisierius – Vsevolodas Mejerholdas. Teatre telkėsi geriausios atlikėjų pajėgos – Fiodoras Šaliapinas, Leonidas Sobinovas, Ivanas Jeršovas,
Dmitrijus Smirnovas, Ana Pavlova, Antonina Sobinova,
Michailas Fokinas, Aleksandras Golovinas, kiti. Kipras
Petrauskas iš karto buvo priimtas pagrindinių vaidmenų
atlikėju ir gausiai apkrautas darbais. Vadinasi, jis teatrui
buvo labai reikalingas19.
D i d ž i o s i o s k ūr y b i n ės d r a u g y s t ės p r a d ž i a . Apie susipažinimo su Fiodoru Šaliapinu aplin-

kybes K. Petrauskas pasakoja taip: „1912–1913 metų sezone man buvo paskirta Almavivos partija. Repetavau
eilinę sceną. Visi partneriai, išskyrus Don Bazilijo partijos atlikėją, man buvo žinomi: Rozina – Bronskaja, Figaro – Karakašas, Bartolo – Losevas. O kas Bazilijo? Vieni
spėliojo – Sibiriakovas, kiti – Šaliapinas... Aš „meldžiau
dievą“, kad tik netektų dainuoti su Šaliapinu. Mat ne
vienam prityrusiam scenos liūtui virpėdavo kinkos, kai
šalia atsistodavo augalota Šaliapino figūra, o ką jau kalbėti apie mane! Per pertrauką prie manęs staiga prieina
Losevas ir kažkaip paslaptingai sako:
– Žinote, kas dainuos Don Bazilijo?.. Norite, išduosiu paslaptį?..
– Sibiriakovas, – sakau tuo tvirtai įsitikinęs.
– Ne-e, brangusis, Šaliapinas... Šaliapinas... tai bent
puiku, a?
Aš nustėrau.
– Bet jūs nebijokite... Kad žinotumėte, ką jis apie jus
pasakė...
Man ir baisu, ir žingeidu buvo išgirsti didžiojo menininko kad ir karčiausią tiesą. Bet aš tylėjau, o Losevas
pakuždom greitakalbe bėrė:
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– Einu iš savo kambario ir žiūriu: Tartakovas, Sibiriakovas ir jis... Stovi už kulisų ir klausosi, kaip dainuojate. Girdžiu, Šaliapinas ir sako: „Tai mūsų kylančioji
žvaigždė!“
Nuo tų žodžių man lyg kalnas nuo krūtinės nuvirto.
Viskas viduje uždainavo. Tačiau „tremo“ vis tiek vargu
ar būčiau išvengęs, jeigu pats Šaliapinas nebūtų įnešęs į
repeticiją paprastumo ir šilumos. Jis, kaip niekur nieko,
padarė man keletą pastabų, patarė, kaip būtent vaidinti
antrame veiksme tariamai išgėrusį Almavivą. Jo pastabas aš veikiai įsisavinau ir tiksliai įgyvendinau. Šaliapinui tai patiko.
– Kiek tau metų? – staiga paklausė Šaliapinas manęs
po repeticijos.
– Dvidešimt trys, gerbiamas Fiodorai Ivanovičiau, –
kukliai atsakiau.
– Labai malonu, kad jūs dar toks jaunas. Ir aš ilgą
laiką buvau jaunas ir trumpom kelnėm vaikščiojau...*
Taip prasidėjo mano draugystė su genialiuoju Šaliapinu, kuri tęsėsi iki jo mirties.“20
Tokią K. Petrauskui lemtingą draugystės užuomazgą lėmė paties F. Šaliapino humanistinė etika, kurią jis išsakė šiais žodžiais: „Nemokslinga kalba aš visuomet sau
sakydavau, kad geriausias mokslas, didžiausia išmintis
ir gyvoji religija – tai, kad vienas žmogus moka kitam
iš širdies pasakyti: „Sveikas!“ Visa, kas žmones skiria,
mane glumino ir buvo nemaloniai nesuprantama. <...>
Man atrodė, kad prie žmogaus reikia eiti nuoširdžiai ir
tiesiai, domėtis ne kokios jis partijos, kuo tiki, kokios kilmės ar kraujo, o tuo, kaip dirba ir kaip elgiasi.“21
S u m o k y t o j u i r b i či u l i u o p e r o s s c e n o j e . Atkreipęs dėmesį į nepaprastą K. Petrausko talentą

ir muzikalumą, F. Šaliapinas pamėgo jį kaip partnerį,
reikalaudavo, kad jis dalyvautų jo spektakliuose, o laikui bėgant, nepaisant amžiaus skirtumo, net ėmė reikšti jam draugystę. Kiprui ne kartą teko būti jo namuose,
susitikti ten su įdomiais žmonėmis, klausytis svarstymų
apie gyvenimą ir meną. Tai, be abejonės, veikė jaunuolio
mąstymą, plėtė akiratį, turėjo įtakos pasaulėžiūros formavimuisi22. Pats K. Petrauskas atsiminimuose pastebi:
„Vėliau tapau dažnas svečias ir jo privačiame bute Permės skersgatvyje. Ten rinkdavosi įžymūs tų laikų rusų
literatūros, muzikos, dailės veikėjai. Vakarai, praleisti
šių nuostabių žmonių draugijoje, paliko man neišdildomą įspūdį.“23
Ko gi Kipras Petrauskas mokėsi iš Fiodoro Šaliapino?
B. Sruoga ir V. Žadeika rašo: „Daugiausia Šaliapinas
mokė Petrauską vaidinti. Šaliapino sistema – tas kulminacinis operos realizmas – savo esme nedaug kuo skyrėsi nuo Palečeko sistemos, tik, žinoma, raiškesnė ji buvo,
nuoseklesnė ir meniškesnė. Petrauskui, turėjusiam jau
neblogą pagrindą iš Palečeko mokyklos, nesunku buvo
pasiduoti ir Šaliapino sistemai, juo labiau, kad Petrauską
į ją traukė ir prigimtis. Kartais būdavo kuri rolė Petrauskui nepatinka, jis stengiasi nuo jos atsisakyti, bet Šalia* Čia F. Šaliapinas pasijuokė iš K. Petrausko išaugtų kelnių, nes ir
jis dėl aukšto ūgio negalėdavęs gauti pakankamo ilgio kelnių, o
užsakyti pas siuvėją neturėdavęs pinigų.
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pinui reikalingas geras partneris, ir Šaliapinas įsikiša į
bylą: – Sutik, mes pasikalbėsim, gal aš tau padėsiu šį tą
suprasti, nebijok... Šaliapinas neklysdavo. Nėra ko „nuodėmės“ slėpti: Petrausko Fauste bei Petrausko Mocarte
buvo žymi Šaliapino ranka.“24
Pasak specialistų, K. Petrauskas iš F. Šaliapino mokėsi paties svarbiausio operos mene – „įprasminto ir
muzikalaus gesto kalbos“25. Pats F. Šaliapinas šį principinį dalyką taip išdėstė: „Aišku, gestas – pati sceninės
kūrybos siela. Atkakliai tvirtinti, kad taip yra, vadinasi, laužtis pro praviras duris. Mažiausi veido, antakių,
akių judesiai – vadinamoji mimika – iš esmės yra gestas.
Gesto taisyklės ir jo raiškumas – aktoriaus vaidybos pagrindų pagrindas.“ „Kad gestas išeitų gyvas ir meniškai
vertingas, jį turi lydėti sielos judesys – kaip ir žodį, kaip
ir kiekvieną muzikos frazę. Kitaip ir žodžiai, ir garsas
bus mirę. Ir šiuo atveju, kaip ir kuriant išorinį personažo paveikslą, aktorius turi pasinaudoti savo vaizduote.
Kiekvieną veiksmo akimirką reikia įsivaizduoti dvasinę
personažo būseną. Dainininko, neturinčio vaizduotės,
niekas neišgelbės nuo kūrybinio nevaisingumo – nei geras balsas, nei scenos praktika, nei efektinga figūra. Vaizduotė suteikia vaidmeniui gyvybę ir turinį.“26
Didysis mokytojas liko labai patenkintas savo mokiniu ir laikė jį lygiareikšmiu savo, kaip ir kitų įžymybių,
scenos partneriu. Šiek tiek užbėgdamas į priekį pateiksiu F. Šaliapino pasisakymą apie K. Petrauską, paskelbtą laikraštyje Prager Presse (1934, Nr. 145). Po gastrolių
Kaune 1934 m. gegužės 19–27 d. jis nuvyko į Prahą, kur
birželio 1 d. Čekų nacionaliniame teatre dainavo Don
Kichotą. Minėtas laikraštis išspausdino F. Šaliapino pasikalbėjimą su žurnalistais, kuriame, be kitų dalykų, jis
sakęs: „Dabar kaip tik aš grįžtu iš Kauno. Ten susitikau
savo jaunystės draugą, didįjį dainininką Kiprą Petrauską, kuris kažkada buvo rusų dainininkas. Aš prisižiūrėjau, kaip jis dainavo Faustą. Jis stovėjo prie Margaritos.
Margarita dainavo garsiąją atsikalbinėjimo ariją. Ji sakosi
turinti eiti namo, ji negalinti likti. Ir Faustas žiūri į ją. Jis
tyli visą laiką. Jis pažvelgė į šią drovią mergaitę, paėmė
jos smakrą ir tarė: „Taigi ryt“. Jis šią rolę taip vaidino, kad
aš net suvirpėjau. Tai buvo tas, ko aš visuomet norėjau
ir ilgėjausi... Matyti dainininką, kuris taip daro, kaip aš,
kuris ir tylėdamas dainuoja...“27
Grįžkime į Marijos teatrą, kuriame K. Petrauskas
savo karjerą, kaip minėta, pradėjo 1911 m. gegužės 1 d.,
dirbo iki 1920 m., per tą laikotarpį sukūrė daugiau kaip
50 vaidmenų, ir beveik visi buvo pagrindiniai. „Neišsprendžiama mįslė, – rašo Vlada Mikštaitė, – kaip jis galėjo kasmet sutalpinti į galvą tiek muzikinės medžiagos,
o dar apdoroti ją vokališkai ir suderinti su sceniniu vaizdu...“28 Vos priimtas į teatrą, K. Petrauskas jau 1911 m.
rugsėjo 7 d. debiutuoja Hercogo vaidmeniu Rigolete, lapkričio 30 d. pirmą kartą dainuoja Traviatoje Alfredą, o
1912 m. balandžio 14 d. M. Danilevskos operos Vaiduoklis
premjeroje – licėjaus mokinį Mišą ir balandžio 28 d. – Eugenijuj Onegine Lenskį. Be to, jis kelis kartus siunčiamas
gastrolių į Maskvą, mokosi naujų vaidmenų: Džeraldą
L. Delibes’o Lakmė ir Fra Djavolą F. Aubero Fra Djavolas.
Per 1912–1913 metų sezoną K. Petrauskas, be minėtų
vaidmenų, parengia ir sudainuoja Pinkertoną G. Puccini
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Madam Baterflai, Vagoa A. Serovo Judita, Romeo Ch. Gounod Romeo ir Džuljeta. 1912 m. lapkričio 15 d. įvyko
G. Rossini Sevilijos kirpėjo premjera. Don Bazilijų dainavo
F. Šaliapinas, Almavivą – K. Petrauskas29. Per generalinę
spektaklio repeticiją, kuri įvyko lapkričio 12 d., prasidėjo
Kipro Petrausko pažintis su Fiodoru Šaliapinu, peraugusi į kūrybinę draugystę30. Nuo šiol grafo Almavivos vaidmuo įėjo į nuolatinį K. Petrausko repertuarą, jis dažnai
dainuodavo jį Marijos teatre, Maskvos Didžiojo teatro
bei Liaudies namų operos scenose ir visada turėjo didelį
pasisekimą. Buvęs Marijos teatro dirigentas Daniilas Pochitonovas atsiminimuose pastebi, kad spektaklis buvo
puikus, buvo suburtas visais atžvilgiais geras ansamblis,
ypač scenose su Don Bazilijum, prie kurių F. Šaliapinas
pridėjo savo režisūrinę ranką31.
1913–1914 metų sezoną K. Petrauskas praturtino
naujais darbais – Valteris J. Massenet Valteris (čia jis dub
liavo L. Sobinovą ir D. Smirnovą), Erekle M. IpolitovoIvanovo Neištikimybė, Fro R. Wagnerio Reino auksas, Fogelzangas R. Wagnerio Meisterzingeriai. Jam skiriamas
Kunigaikščio vaidmuo F. Šaliapino gastrolėms statomoje
A. Dargomyžskio Undinėje. Jis nuolat komandiruojamas
dainuoti Maskvos publikai32.
Sezonas keitė sezoną, vaidmuo – vaidmenį, K. Pet
rausko repertuaras ir darbo krūvis vis didėjo, savo ruožtu kiekvienas vaidmuo atnešdavo jam naujų laimėjimų,
ugdė talentą ir vedė meistriškumo link. Greitą jo tobulėjimą bei pripažinimą rodo ne tik per sezoną parengiamų
naujų partijų skaičius, bet ir tai, kad jam buvo vis didinamas atlyginimas, kartą net dvigubai. 1915 metais jam
buvo leista, publikai prašant, kartoti padainuotą partiją.
O teisę bisuoti tada turėjo tik F. Šaliapinas, L. Sobinovas ir D. Smirnovas. Tad K. Petrauskas tapo lygiaverčiu
garsiųjų artistų partneriu. Nuolat jaučiamas F. Šaliapino
artumas, prie kurio jaunasis dainininkas linko visa savo
esybe, buvo didžiulis progreso akstinas. Marijos teatro,
taip pat Maskvos Didžiojo teatro scenose F. Šaliapinas ir
K. Petrauskas buvo partneriai šiose operose: G. Rossini
Sevilijos kirpėjas – Don Bazilijo ir Almaviva; A. Borodino
Kunigaikštis Igoris – Končakas ir Vladimiras; I. Glinkos
Ruslanas ir Liudmila – Farlafas ir Bajanas; Ch. Gounod
Faustas – Mefistofelis ir Faustas; A. Boito Mefistofelis –
Mefistofelis ir Faustas; A. Rubinšteino Demonas – Demonas ir Sinodalas; A. Serovo Judita – Olofernas ir Vagoa;
N. Rimskio-Korsakovo Mocartas ir Saljeris – Saljeris ir
Mocartas33.
V. Mikštaitė rašo: „Maždaug nuo 1917 metų K. Pet
rausko kūrybos Marijos teatre jau nebegalima vadinti
„keliu į meną“. Tai buvo pasiekusio aukščiausią profesinį meistriškumą, didžiulį publikos ir kritikos pripažinimą artisto brandos laikotarpis. Jo spektaklių skaičius
nepaprastai išaugo (nors ir anksčiau jų buvo labai daug),
iš teatro afišų matome, kad jis dalyvauja beveik visose
premjerose, visuose reikšminguose renginiuose, kaip
jubiliejiniai vakarai, benefisai, žodžiu, visur, kur svarbu
buvo pritraukti publiką.“34
Tačiau tas laikotarpis buvo kupinas Rusiją užgriuvusių socialinių sukrėtimų, kurie skaudžiai palietė ir
K. Petrausko kūrybinį gyvenimą. Kaip pastebi B. Sruoga
ir V. Žadeika, „Materialinės sąlygos diena iš dienos sun-
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G. Rossini Sevilijos
kirpėjo 1912 metais
Peterburgo Marijos teatre
dalyviai: Don Bazilio –
F. Šaliapinas, Bartolo –
V. Losevas, Rozina –
B. Bronskaja, Almaviva –
K. Petrauskas, Figaro –
M. Karakašas

kėjo. Kas artistui iš gaunamų tūkstančių, jei po bolševikų
revoliucijos nieko už juos nusipirkti nebebuvo galima?
Ilgainiui vietoj popierinių nušutusių rublių aktoriai gauna „natūra“ maisto. Bet ir maisto porcija kas kartą vis
mažėjo. Pagaliau ir Petrauskas, plačiosios Rusijos operos teatrų pažiba, begauna maistui... avižų, ir tik keletą
saujų. Pats avižas kavos mašinėle susimala, pats iš gautųjų miltų pasikepa „avižienį blyną“ ir žengia į naujus
laimėjimus.“35
Ir šiomis sąlygomis neblėsta K. Petrausko ir F. Šaliapino kūrybinė draugystė. 1918 m. lapkričio 8 d. K. Petrauskas dalyvauja Aleksandro dramos teatro aktorių
surengtame unikaliame spektaklyje, skirtame Ivano Turgenevo gimimo 100-čiui paminėti. Buvo inscenizuotas
I. Turgenevo apsakymas Dainininkai. F. Šaliapinas vaidino ir dainavo Jašką, K. Petrauskas – Riadčiką. Teatro
salė buvo sausakimša36. 1919 m. balandžio 24 d. Marijos
teatre atliekamas A. Rubinšteino Demonas. Spektaklis
jubiliejinis, skirtas F. Šaliapino debiutui Marijos teatre.
Pats jubiliatas dainuoja Demoną, K. Petrauskas – Sinodalą37. K. Petrauskas dainavo ir Sevilijos kirpėjo spektaklyje
1919 m. spalio 19 d., kuris buvo skirtas jauniems Raudonosios armijos karininkams. Prieš spektaklį švietimo
liaudies komisaras Anatolijus Lunačarskis paskelbė, kad
Fiodorui Šaliapinui suteikiamas Pirmojo Tarybų Respublikos liaudies artisto vardas38. Tiesa, vėliau bolševikų
valdžia tą vardą atėmė.
F i o d o r a s Ša l i a p i n a s i r J u rg i s B a l t r u ša i t i s . Šioje vietoje dera įterpti nedidelį fragmentą apie

F. Šaliapino ryšius su dar vienu garsiu lietuviu – poetu
ir diplomatu Jurgiu Baltrušaičiu. Šiam fragmentui panaudoti duomenys iš rašytojo Laimono Tapino knygos Imk,
klajokli, žibintą vilties. Tiesa, tų duomenų knygoje nedaug,
tačiau užtenka, kad liudytų apie buvusį stiprų dvasinį šių
vienmečių menininkų ryšį ir artimą jų draugystę.
Jurgis Baltrušaitis (1873–1944) nuo 1893 iki 1898
metų studijavo Maskvos universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto Gamtos skyriuje, drauge klausė paskaitų
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Istorijos ir filologijos fakultete. Išmoko keliolika Europos
kalbų. Nuo 1895 m. kaip vertėjas pradėjo bendradarbiauti rusų literatūros žurnaluose. Nuo 1899 m. ėmė publikuoti rusų kalba parašytus eilėraščius. Savo modernistinės krypties kūryba įėjo į žymiausių rusų simbolistų
gretas. 1900 m. su S. Poliakovu įkūrė Skorpiono leidyk
lą, bendradarbiavo jos leidžiamuose simbolistų leidiniuose. Artimai bendravo su žymiais rūsų literatūros ir
meno kūrėjais Antonu Čechovu, Aleksandru Skriabinu,
Konstantinu Balmontu, Valerijumi Briusovu, Vsevolodu
Mejerholdu, Konstantinu Stanislavskiu, Alisa Koonen
ir daugeliu kitų. 1911 m. išleido pirmąjį savo kūrybos
rinkinį Земные ступени (Žemės laiptai), 1912 m. antrąjį –
Горная тропа (Kalnų takas). 1919 m. išrinktas Visos Rusijos rašytojų sąjungos pirmininku. 1920 m. buvo paskirtas
Lietuvos atstovu Maskvoje ir juo išbuvo iki 1939 m. Nuo
1939 m. – Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje patarėjas.
Pirmą kartą J. Baltrušaičio gyvenimo kronikoje F. Šaliapinas švysteli 1903 m., kai lietuvis užmezga pažintis
su literatūros naujokais Andrejum Belu, Maksimilianu
Vološinu, Borisu Sadovskojumi. Su F. Šaliapinu lietuvis,
matyt, buvo pažįstamas jau nuo seniau. L. Tapinas rašo:
„Lankėsi Jurgis ne tik pas literatūros naujokus – jį į savo
vakarus ėmė kviestis rašytojai, kurių šlovė griaudėjo po
visą Rusiją. Įsiminė literatūros vakaras pas Leonidą Andrejevą, kur susirinko visi didieji: Skitalecas, M. Gorkis,
F. Šaliapinas, I. Buninas...“39
Pasakodamas apie J. Baltrušaičio gyvenimą 1908
metais, autorius savo herojų ir F. Šaliapiną suveda pas
garsųjį aktorių Vasilijų Kačialovą. „Tų metų žiemą Jurgis
pamėgo lankytis pas Vasilijų Kačialovą ir jo žmoną, taip
pat Dailės teatro aktorę Niną Litovcevą. Tiesą sakant, jų
namai buvo atviri visiems... Nors Vasilijus tuo metu teat
re „vežė“ pagrindinius vaidmenis – Čackį, Brandą, kiek
vėliau – Hamletą ir grįždavo visai nusivaręs nuo kojų, po
spektaklio aktoriai bei teatre buvę jiems artimi literatai
Gorkis, Baltrušaitis, Blokas, Leonidas Andrejevas, dailininkas Konstantinas Korovinas, dainininkas Fiodoras
Šaliapinas susigrūsdavo į Kačialovo butą, kurį aktorius
Igoris Moskvinas vadino „nemokama Bubnovo smukle“,
prisimindamas Gorkio pjesę Dugne...“40
Be abejonės, F. Šaliapinas lankėsi pas Jurgį Baltrušaitį
jo bute Pokrovo bulvare, kur dalyvaudavo svetingojo šeimininko rengiamuose literatūriniuose vakaruose. Vieną
tokių apsilankymų knygos autorius aprašė, nušviesdamas J. Baltrušaičio darbus ir rūpesčius 1921 metais. „O
vieną vakarą į Pokrovkę užsuko ypač spalvinga kompanija – rašytojas Maksimas Gorkis, dar labiau sulysęs, nuo
ligos pageltusiu veidu; kartu su juo atėjo galingo stoto
garsusis rusų dainininkas Fiodoras Šaliapinas ir dar vienas muzikantas – estrados artistas Borisas Samoilovičius
Borisovas, linksmų plaučių vyrukas, susigalvojęs sau
Borsamboro slapyvardį. Tai buvo vienas iš paskutinių
tokių smagių vakarų pas Baltrušaitį... Kaip senais gerais
laikais Šaliapinas dainavo rusų romansus taip, kad virpėjo langų stiklai, o Borsamboras jam akompanavo gitara.
Gorkis, apšilęs ir suglebęs nuo seniai nepatirtos kambario šilumos bei degtinės, žiūrėjo į juos su grauduliu...“41
Kaip jau buvo minėta, negalėdamas pakęsti bolševikų valdžios sadizmo, F. Šaliapinas nusprendė emigruoti.
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Tai jis padarė 1922 metais. Prieš išvykdamas lankė bičiulius ir su jais atsisveikino. Aplankė ir Jurgį Baltrušaitį.
L. Tapinas rašo: „Atėjo atsisveikinti ir dainininkas Fiodoras Šaliapinas. Jis irgi traukė į Vakarus. Pasėdėjo, pagėrė,
patylėjo... Ne dainos buvo jiedviem tą vakarą galvoje.“
Pasak knygos autoriaus, F. Šaliapinas iš Kauno pasiuntęs
J. Baltrušaičiui telegramą: „Mielasai, esu laimingas išgerti į Tavo sveikatą Tavo žemėje. Fiodoras Šaliapinas.“42
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Antanas Andrijauskas

Vlado Eidukevičiaus įnašas
į Lietuvos tautinės
tapybos mokyklos tapsmą

P

irmųjų XX a. dešimtmečių lietuvių tautinės tapybos mokyklos formavimosi procesas buvo itin
sudėtingas, kupinas daugybės netikėtų laimėjimų
ir skaudžių praradimų. Okupacijų ir ilgametės carinės
priespaudos nuniokota, karų išdraskyta Lietuva, atgavusi nepriklausomybę, rinko po savo vėliava po įvairius
kraštus išblaškytus, neretai jau lietuvių kalbą pamirštančius dailininkus. Didžiausias iki nepriklausomybės
Lietuvos kultūros praradimas buvo netikėta tautinės tapybos mokyklos įkvėpėjo visiškai jauno M. K. Čiurlionio
mirtis. Dailininko kūryba išplaukia iš giliausių archajiškosios baltų kultūros versmių, rūkuose paskendusio žalsvo lietingo mūsų kraštovaizdžio, melancholiškų dzūkų
liaudies dainų. Šio lietuviškiausio iš lietuvių menininkų
tautiškumą pirmiausia suvokė užsienio menininkai ir
menotyrininkai. Visa savo dvasia, koloritu, muzikinėmis
intonacijomis jis suaugo su tėvyne. Todėl nenuostabu,
kad šio mūsų tautos genijaus angažavimasis lietuvių kultūrai ir gilus liaudiškumas tapo savotišku kelrodžiu daugeliui vėliau kūrusių tautinės tapybos mokyklos atstovų.
Vladas Eidukevičius (1891–1941) šalia M. K. Čiurlionio, J. Vienožinskio, M. Dobužinskio ir A. Samuolio buvo
viena didžiųjų tragiško likimo, netelpančių į įprastines
klasifikacines schemas mūsų XX a. pirmosios pusės tapybos figūrų. Neatsitiktinai šio menui atsidavusio, tarsi
„ateivio iš kitos planetos“ dailininko gyvenimas ir kūryba apipinti daugybės spalvingų legendų. Vienišą mūsų
dailės horizonte Eidukevičiaus figūrą galima priskirti
negausiai autentiškų menininkų kastai, kurių, kaip ir jo
dievinto Van Gogho, tapinių emocionalių linijų ir spalvų skleidžiamoje energetikoje lieka apnuogintų nervų ir
tragiškos kraujuojančios kančia dvasios pėdsakų.
Visas šio klajotojo visatos bekraštybėse užgyventas
turtas – kuklūs drabužiai, kelios branginamos knygos,
susuktos drobės ir tapymo priemonės – tilpo kuprinėje.
Pabrėžtinas dailininko individualizmas, benamiškumas
buvo vienas pagrindinių neramios tikrų dalykų ieškančios dvasios klajokliškumą skatinusių veiksnių; artėjant
žiemai jis ruošdavosi išskristi peržiemoti į šiltesnius
kraštus, o suspindus šiltai pavasario saulei grįždavo į
namus. Po Eidukevičiaus itin vertinto M. K. Čiurlionio
tai buvo antras didis visa dvasia atsidavęs menui lietuvių
dailininkas, kuriam kūryba ir buvimas kelyje buvo natūralus būties ir gyvenimo polėkius įprasminantis būdas.

V l a d a s E i d u k e v i či u s . Autoportretas

Dailininko kelias formuojant originalų stilių buvo
ilgas ir sudėtingas. Nors ir siekdamas platesnio savo
kūrybos pripažinimo, Eidukevičius niekuomet perdėm
atkakliai nesiveržė į parodų sales. Oficialus jo, kaip dailininko, debiutas įvyko 1911 metais. Individualios parodos buvo surengtos Rygoje (1922, 1929), Paryžiuje (1928),
Kaune (1932), Klaipėdoje (1933–1934) ir Palangoje (1939).
Kaune gimęs Eidukevičius tik subrendęs grįžo į tėvynę
ir su didžiulėmis pertraukomis (1939-aisiais jis klajojo
užsienyje) praleido joje tik devynerius paskutiniuosius
gyvenimo metus. Pirmosiomis karo dienomis pakirstas
kulkos išėjo Anapilin. Taip pranašiškais tapo kadaise
spontaniškai ištarti žodžiai: „Sugrįžau čia numirti.“ Šiandien lieka tik apgailestauti, kad šis vienišius, niekuomet
Lietuvoje neturėjęs pastovios tarnybos ir nuolatos jautęs
lėšų stygių, už gyvenimą atsilygindavęs paveikslais, tapė
prastos kokybės sparčiai blėstančiais dažais, menkai rūpinosi savo už maistą ir nakvynę dovanojamų, paliktų
už skolas ar į privačius rinkinius pakliuvusių kūrinių
likimu. Kas gali dabar nors apytikriai pasakyti, kiek šis
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nenuorama, „amžinojo žydo“ prototipas, klajojęs Latvijos, Lietuvos, Rusijos, Vokietijos, Šveicarijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, Švedijos kraštų
keliais, nugramzdino nežinomybėje savo drobių, piešinių? Iš gausaus išblaškyto nuolatos piešusio, tapiusio
dailininko kūrybinio palikimo iki nūdienos išliko sukataloguotų tik apie 400 portretų, peizažų, natiurmortų,
teminių kompozicijų.
Tragiškoje Eidukevičiaus, kaip ir nepriklausomybės
atgavimo nesulaukusio jam dvasiškai artimo Čiurlionio,
gyvenimo ir kūrybos istorijoje savitai atsispindi sudėtinguose istorijos verpetuose atgimstančios valstybės meninio gyvenimo sklaidos ypatumai ir kartu skausmingas
modernios tautinės lietuvių tapybos mokyklos tapsmo
procesas. Eidukevičiaus sąlytį su Lietuva liudija ši didžios simbolinės prasmės kupina ištara: „Dabar gyvensiu Lietuvoj, čia mano kraštas.“ Jis vylėsi ir dėjo pastangų surasti savo vietą kultūriniame atgimusios Lietuvos
gyvenime, troško dalintis sukaupta profesine dailininko
patirtimi su Meno mokyklos auklėtiniais. Tai liudija iškalbingas autobiografinis fragmentas: „Savo tapybinį ir
meno išsilavinimą gavau užsienyje, dirbdamas tai Miunchene, tai Paryžiuje, tai vėl Italijoje, kur studijų protarpiais gaudavau užsakymų freskų, bažnytinių paveikslų,
portretų ir t. t., tuo būdu uždirbdamas savo skurdžiam
pragyvenimui... Grįžau, manydamas įgytas žinias pašvęsti savo kraštui, bet, deja, mano kreipimasis į Meno
mokyklą su pasiūlymais ten dirbti liko be pėdsakų – kitoks gi būdas sudaryti savo darbo sąlygas pasidarė dar
skurdesnis nei užsienyje...“1 Nepaisant entuziastingo susitapatinimo su atgimusios Lietuvos kultūra, Eidukevičius, tenka pripažinti, taip ir liko valstybės kultūrinio gyvenimo pašaliečiu. O kiek talentingų etninėje Lietuvoje
ir LDK kultūrinėje erdvėje gimusių dailininkų, nesuradę
čia savo vietos, įsiliejo į kitų kraštų dailės istoriją? Apie
daugelio jų kūrybą jau seniai pribrendo būtinybė rašyti
išsamias analitines studijas, nes tai svarbi ir iki šiol deramai neįvertinta mūsų šalies kultūrinio paveldo dalis.

Asmenybė, charakteris,
p s i c h o pat o l o g i n ė s a p r a i š k o s

Apie save dailininkas nemėgo kalbėti, o daugelio jį pažinojusių žmonių užfiksuoti gyvenimiškos ir kūrybinės
biografijos faktai ne visuomet yra patikimai dokumentuoti. Yra žinoma, kad netrukus po būsimo dailininko
gimimo Kaune šeima persikėlė į Latviją, kur jo tėvas
dirbo dvare. Skurdžių žinių apie Eidukevičiaus vaikystę
ir dailės studijas aptinkame jo rašytoje glaustoje autobio
grafijoje. „Gyvendamas Rygos pakraštyje prie Dauguvos, iš jaunų dienų turėjau palinkimą piešti. Piešdavau
laivų ir upių paveikslus, kuriuos padovanodavau savo
draugams ir pažįstamiems. Vėliau, kai mano piešiniai
ėmė kreipti į save dėmesį, pradėjau gauti užsakymus
įvairių fotografijų padidinimams ir tuomet pradėjau vartoti dažus. Turėdamas 15 metų amžiaus, įstojau į dailininko Borcherto studiją Rygoje, o vėliau perėjau į Dailės
mokyklą pas J. Rozentalį. Pas juos man tekdavo daryti
ir klasikinių paveikslų kopijas, kurias savo pastangomis
pardavęs, pelnydavau lėšų pragyvenimui ir visą laiką
skirdavau piešti paveikslams iš gamtos. Pasirinkdamas
daugiausia upių siužetus.“2
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Eidukevičius, anot daugelio amžininkų liudijimų,
buvo originali impulsyvaus, o neretai ir šakoto charakterio asmenybė, jis menkai paisė respektabilioje Laikinosios sostinės kultūrininkų bendruomenės dalyje nusistovėjusių gyvenimo ir elgesio normų. Svarbiausia jam
buvo kūrybos problemos, su kuriomis jis susidurdavo
ir spręsdavo šią konkrečią būties akimirką. Bendravusių su juo žmonių atmintyje pirmiausia iš šios savitos
asmenybės portreto išliko aukšto ūgio, tvirto sudėjimo
figūra, atvira plati svajotojo kakta, vaikiškos šviesiai
mėlynos akys, stiprūs žandikauliai, valingas, rusvais šeriais apžėlęs smakras. Jis kalbėjo lietuviškai, įterpdamas
rusiškų, vokiškų, prancūziškų žodžių. Savo charakterio
gaivališkumu, aistra, nervingumu, skrybėle, šviesiai rusvais plaukais, apšepusia barzda panėšėjo į vieną savo
dievaičių Van Goghą, kurio spalvos žavesio jis „negalįs
pasiekti“3.
Taikliai šį „nuostabų‚ gryno kraujo“ menininką apibūdino Jadvyga Čiurlionytė. „Atmintyje, – prisimena
ji, – išliko neįprastas, tačiau labai ryškus žmogaus ir
menininko paveikslas, ne kartą paskatinęs susimąstyti ir kitaip vertinti įprastas vertybių vertybes. Visiems
aišku, kad visuomenei reikalingi geri, paprasti piliečiai,
kurie sąžiningai atlieka savo pareigas, niekam neužkliūna, nepažeidžia nustatytos tvarkos. Bet juk reikalingi ir
tokie „keistuoliai“, kurie gyvena savame idėjų pasaulyje, nepaiso gyvenimo smulkmenų ir todėl dažnai būna
nesuprasti, net pasmerkti, tačiau palieka didelius lobius,
kuriais gėrisi ateinančios kartos. Toks buvo ir Vladas Eidukevičius.“3
Eidukevičius nepasižymėjo eiliniam miesčioniui būdingu elgesio pastovumu ir ne visiems buvo priimtinas savo gyvenimiškais principais, spontaniška sunkiai
prognozuojama elgesio maniera, savyje užsisklendusiems introvertams būdingomis spontaniškomis emocinėmis reakcijomis. Jam svarbiausias buvo Menas ir su jo
gimimu susijęs kūrybos procesas, kuris tarsi į užnugarį
nustūmė kitus paprastam žmogui atrodžiusius svarbius
poreikius. Todėl neatsitiktinai ši jautri, sunkaus gyvenimo negandų, nuolatinių nepriteklių iškamuota asmenybė neretai išgyveno psichologinės įtampos, susierzinimo dėl įvairių išorinių dirgiklių akimirkas, nervinius
priepuolius, depresijas. Iš krizių jį vaduodavo kelionės,
aplinkos keitimas, visą esybę pavergiantis fanatiškas
dailininko darbas. Jis iš tikrųjų buvo tarsi pamišęs dėl
tapybos, kuri padėdavo užsimiršti, išsivaduoti iš niūrios tikrovės ir pasinerti į kitą harmoningą menininko
svajų ir vizijų pasaulį. Amžininkų atsiminimuose aprašoma daug dailininko gyvenimo epizodų, kai pasinėręs į savo vidinių išgyvenimų, vizijų pasaulį, įsigilinęs
į jam šią būties akimirką rūpimus dalykus, jis neadekvačiai reaguodavo ar visiškai nepaisydavo aplinkinių.
„Kol nepažinojau Eidukevičiaus kaip dailininko, – rašo
J. Čiurlionytė, – truputį būgštavau dėl jo keisto elgesio,
tačiau netrukus jis pradėjo ryškėti kaip labai įdomi ir gili
menininko asmenybė. <...> Iš viso jam negalima taikyti
jokio štampo, nes jis tuojau iš jo išsiveržtų, tai netikėtu
rūsčiu žvilgsniu, tai geraširdiška šypsena, tai vėl ironišku kvatojimu arba paradoksu, o taip pat absoliučios vienatvės sielvartu arba džiaugsmu. Jis turėjo savo vidinį,
nepralaužiama siena apdraustą menininko pasaulį, į kurį
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kartais kiti vogčiom tegalėjo įsibrauti. O kartais tai padaryti būdavo nesunku, nes Eidukevičius garsiai su savimi
kalbėdavo. Ne tik su savimi, bet kai kada ir su nematomu priešu, su kuriuo diskutuodavo ir netgi plūsdavosi.
Koloritas, spalvų pasaulis spindėdavo ne tik jo paveiksluose, bet ir vaikiškoje šypsenoje, kai jis kalbėdavosi su
Rembrandtu, Renuaru arba Sezanu. Daug kalbėdavo
apie Van Gogą.“3
Eidukevičius, kaip ir A. Samuolis, V. Petravičius,
sunkiai ir skausmingai prisitaikydavo prie svetimos nepažįstamos aplinkos. Jaukiau jis jausdavosi bendraudamas su paprastais, atviros užjaučiančios sielos žmonėmis. Galbūt todėl jis labiau vertino bendravimą su
atlaidžiomis ir supratingomis moterimis, nemėgo valdingų ir linkusių susireikšminti žmonių. Susireikšminimas jam buvo svetimas, į kūrybą žvelgė kaip į vienintelį
natūralų gyvenimo būdą, menkai rūpinosi savo sukurtų
kūrinių likimu, niekuomet nesivargino siekdamas sugalvoti reikšmingesnius savo paveikslų pavadinimus,
dažniausiai net užmiršdavo juos pasirašyti. Dauguma
parašų atsirasdavo dovanojimo progomis, prašant konkretiems žmonėms. Į parodas jis tiesiog sunešdavo savo
į ritinius susuktas drobes, pavadinimo ir eksponavimo
tvarkos rūpesčius palikdamas parodų rengėjams. Eidukevičiaus elgesio keistybių aptarimai buvo mėgstama
Kauno filisterių ir greta menininkų besisukančios bohemos paskalų tema. Vieni pabrėžė Laikinosios sostinės
valdančio elito atstovus šokiravusius menininko charakterio bruožus, traktavo jį kaip kuoktelėjusią, kupiną keistybių asmenybę, regėdami ne šio pasaulio paukštį, kiti –
sureikšmino dailininko naivumą ir begalinį pasitikėjimą
menkai pažįstamais žmonėmis, dar kiti – pabrėžė šios
asmenybės liguistumą, nenormalumą kalbėdami vos ne
apie psichinės ligos apraiškas. Paskendęs savo idėjų ir
tapybinių vizijų pasaulyje, kūrybos proceso svaigulyje,
jis menkai rūpinosi prieškariu besiniaukiančio socialinio
ir politinio gyvenimo problemomis. Vlado Žuko teigimu,
„jis nesiorientavo pasaulyje, kuriame gyveno. Visiškai
svetima jam buvo politika. Sutikęs mane 1940 m. vasarą,
sako: „Aš pas jus į dvarą atvažiuoju.“ Sakau: „Dvaro jau
nebėra – atėmė iš manęs.“ – „Kas gali atimti?“ – stebisi.
Jis nesuvokė, kad prasidėjo karas, vyksta mūšiai. Eina
per Aleksoto tiltą su ryšuliuku po pažastim, negirdi kareivio šūktelėjimo „Stok“ – krinta nukautas.“4

guodą. „Eidukevičius mėgo muziką, ypač J. S. Bacho vargonų kūrinius – eidavo klausytis į bažnyčią. Labai mėgo
Čiurlionį – paveikslus ir muziką. Sakė, kad pavydi Čiurlioniui – jis sugebėjo muziką išreikšti tapybos priemonėmis. Apie save kalbėjo: „Aš norėčiau spalvomis išlieti
muziką, kurią jaučiu, bet ji į mane tik įeina, o neišeina.“
Labai mėgo C. Debussy, kartais, jo kūrinių pasiklausęs,
eidavo tapyti, išreikšti patirtą įspūdį, bet nesisekdavo –
po kurio laiko viską užtepdavo. Pasakojo, kad Čiurlionis
jam sukeliąs minčių, kad stengiasi į šio dailininko kūrybą
giliau įsismelkti. Eidukevičius Čiurlionį suprato, matyt,
jo ir savo likimuose matė nemažai bendro. <...> Minėdavo V. Van Goghą, P. Gauguiną, artimi jam buvo prancūzų impresionistai, domėjosi klasikais – veržėsi į Drezdeną, į galeriją. Jam nerūpėjo būtas, apranga – jeigu turi
kiek pinigų, tai ir važiuoja klajoti po Europos muziejus.“5
Keliaudamas po įvairias Vakarų ir Centrinės Europos šalis jis siekė kompensuoti sistemingo humanitarinio
ir meninio išsilavinimo trūkumus. Dailininką, atrodo,
slėgė tai, kad neturėjo geros tapybos mokyklos. Kankino nevisavertiškumo kompleksas – jausdavo nepadarąs,
ką norėtų, ką užsimojo. Muziejinėse studijose jis regėjo vieną svarbiausių dailininko profesinio tobulėjimo,
estetinio skonio lavinimo priemone. Todėl pagrindinė
profesinio tobulėjimo mokykla jam buvo didieji Vakarų
muziejai, kuriuose jis ieškojo „tikrų dailininkų“, studijavo jo dėmesį pavergusių praeities meistrų šedevrus,
mokėsi kompozicijos, spalvos, linijos, kolorito subtilybių. Jis daugiausia laiko muziejuose praleisdavo įdėmiai studijuodamas Giotto, Rembrandto, D. Velázquezo,
Tiziano, P. Veronese’s, C. Corot, A. Renoiro, V. Van
Gogho, P. Cézanne’o tapybos stilius. Įvairių epochų ir
šalių dvasiškai artimiausių meistrų dailės laimėjimai,
stiliaus bruožai tarsi pradinės žaliavos elementai susiliejo tapybinėje jo estetikoje, kurioje vyravo polinkis į modernias posezanines dailės formas. Tačiau, kaip liudija
J. Keliuotis, jis puikiai suvokė ir labai vertino tapytojui
itin svarbų savo amato profesinių subtilybių įvaldymą.
„Gerai neįsisavinęs meno amato, didesnio meistriškumo
nelaimėsi, – teigė jis. – Kada siekiama tik originalumo,
visiškai ignoruojant meno amatą ir tūkstančiais metų
sukurtas meno tradicijas, įklimpstama į diletantizmą ir
nemokšiškumą, į meno profanaciją.“6

M e n i n i s i š s i l av i n i m a s i r
s a n t y k i s s u į s i va i z d u o j a m u
m e n o pa s a u l i u

Nors Eidukevičius žavėjosi įvairių epochų ir kraštų dailininkų darbais, tačiau jo kūrybos dėl susipynusių skirtingų įtakų įvairovės neįmanoma įsprausti į jokios konkrečios meno krypties ar stiliaus rėmus. Neatsitiktinai
įžvalgus J. Vienožinskis, išvydęs dailininko paveikslus,
Eidukevičių traktavo kaip „į Renuarą, Segantinį ir Van
Goghą įsižiūrėjusį, bet savitumo nenustojusį suglaustų
vizijų kūrėją“7. Tačiau, mano akimis žvelgiant, vyraujančiomis savo kūrybos tendencijomis dailininkas bene
artimiausias impresionizmo, postimpresionizmo ir ekspresionizmo estetikai. Šį savo teiginį plačiau išskleisiu
ir pagrįsiu lyginamosios analizės argumentais. Iškart
norėčiau atkreipti dėmesį, kad Eidukevičiaus, kaip ir jo
amžininkų P. Kalpoko, K. Sklėriaus, santykis su impresionizmu buvo netiesioginis, netgi daugiau nei pastarųjų
dviejų paveiktas įvairių „tarpinių“ įtakų. Pirmiausia jis

Turtingas meno kūrinių pasaulis Eidukevičiui, šalia
gamtos, buvo artimiausia būties stichija. Jis domėjosi
literatūra, muzika, meno istorija, pakiliai ir užsidegęs
kalbėdavo apie meno svarbą, didžių menininkų vizijas
ir jų bei savo kūrybinius polėkius. Negausiame kuprinės
bagaže kruopščiai saugojo pagrindinį turtą: gražiai įrištą
meno istoriją prancūzų kalba su daugeliu nespalvotų reprodukcijų ir du Dante’s raštų tomus prancūzų kalba –
poezijos rinkinį ir puošniai įrištą Dieviškąją komediją. Tik
prispaustas visiško skurdo skausmingai išsiskyrė su šiomis svarbiausiomis savo brangenybėmis. Eidukevičiaus
gyvenime neabejotinai svarbus vaidmuo teko muzikai,
kuri sunkiomis gyvenimo akimirkomis jam teikdavo pa-
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dar jaunystėje Rygoje patyrė jaunosios kartos impresionizmo estetikos paveiktų latvių dailininkų J. Valterio,
J. Rozentalio, V. Purvyčio kūrybos įtaką.
Kita svarbi impresionizmo estetikos poveikio versmė tryško iš Miuncheno akademijos aplinkos, nes 1913–
1918 m. jis gyveno Vokietijoje ir kurį laiką studijavo
Miuncheno dailės akademijoje. Čia Bavarijos kultūriniame centre, kitaip nei intelektualioje ir rafinuotoje Paryžiaus aplinkoje, sureikšminusioje nykstančių efemerinių pojūčių, spalvų žaismo, trapios regimybės įspūdžių
perteikimo svarbą, skleidėsi kitas – žemiškesnis – vokiškas įvairių neoromantinių, secesijos įtakų paveiktas
impresionizmo variantas. Jis savo potraukiu žėrinčioms
ir sodresnėms spalvoms, žydinčiam kūniškumui, kasdienybės temoms Eidukevičiui buvo artimesnis. Ir tik
paskui galima kalbėti apie Eidukevičiaus patirtas įtakas
lankantis Paryžiaus galerijų ir muziejų salėse, nes jo ir
kitų lietuvių dailininkų viešnagių bei studijų Prancūzijoje metu jau viešpatavo visai kitos su klasikinio modernizmo sklaida susijusios įtakos.
Ketvirtame dešimtmetyje, kai prasidėjo brandžiausias „lietuviškas“ Eidukevičiaus kūrybinės evoliucijos
etapas, dailininko kūryboje lygiagrečiai skleidėsi mažiausiai trys skirtingos – be klasikinių tradicijų – su impresionizmo, postimpresionizmo ir ekspresionizmo stilistika susijusios tapybinės estetikos tendencijos. Vienais
savo stiliaus bruožais jis artimesnis pirmajam, kitais – antrajam. Jis, kaip ir impresionistai, menkai paisė tradicinių
tapybos žanrų rėmų, žavėjosi plenerų teikiamomis gamtos dvasios, jos spalvų, atspalvių, nuotaikų perteikimo
galimybėmis, dievino tiesioginį įspūdį, vibruojančias ir
švytinčias šiltas spalvas, įvairius šviesos atspalvius, itin
vertino kolorito subtilumą, daugybę kartų tapė tuos pačius, tik skirtingai apšviestus jam dvasiškai artimus motyvus. Jį žavėjo C. Monet įspūdžių perteikimo gaivumas,
Renoiro spalvų, šviesos ir kolorito perteikimo harmonija. Išskirtinės svarbos tapybines jo nuostatas apibūdina
glausta su savo kūrybinių siekių saviidentifikacija susijusi frazė „Aš koloristas“, kurią jis 1936 m. rugsėjo 7 d.
užrašo Lietuvos dailininkų sąjungos nario žinių lape.
Tačiau stilistiniu požiūriu brandžiam Eidukevičiui
artimiausi yra C. Monet, A. Renoiras ir Cézanne’as; du
iš pirmojo Vakarų dailės atsinaujinimo – impresionistais
vadinamo legiono, o trečiasis – įtakingiausia postimpresionizmo figūra, stipriausiai ženklinusi XX a. pirmaisiais
dešimtmečiais išsiskleidusio klasikinio modernizmo tapybos krypčių plėtotę. Eidukevičiui artimas P. Cézanne’o tapybai būdingas konstruktyvus mąstymas, dėmesys kompozicinei paveikslo ir vaizduojamo motyvo
struktūrai, aiškiai kompozicijos elementų architektonikai. Tačiau jo, kaip ir daugelio to meto lietuvių dailininkų, tapybai būdingos ekspresionistinės tendencijos,
kuriose susipina prancūzų ir vokiečių ankstyvojo modernizmo dailės tradicijos. Su Van Goghu jį sieja temperamentingumas, nervingumas, potraukis egzaltacijai,
asketiškiems kasdienio gyvenimo, buities motyvams, o
su vokiečių Brücke grupės ekspresionistais – emocionaliomis spalvomis išreiškiamos tragizmo kupinos nuotaikos, darbo, buities temos, dėmesys paprasto žmogaus
dvasiniam pasauliui, jo vidinės būsenos išraiškai. Iš čia
kyla vyraujančios stilistinės jo kūrinių savybės: potraukis

13

emocionaliai spalvai, subtiliam, o kartais ir sodriam koloritui, aiškiems ir paprastiems kompoziciniams sprendimams, grubiai su daugybe faktūrų tapymo manierai.
Impresionistų, Cézanne’o ir vokiečių ekspresionizmo
dailėje Eidukevičius rado artimą meno sampratą, tarsi
savotišką tikrovės vaizdavimo gramatiką, pasitelkiant,
kolorito, spalvos, šviesos, emocionalaus potėpio meninės
išraiškos priemones. Dailininkui savo pirmtakų kūrinių
muziejinės studijos buvo parankiausias kelias surasti tokias konstruktyvias plastines meninės išraiškos formas,
lyriškus kolorito sprendimus, kurie atitiko jo individualybę. Šis ekspresionistinis lyrizmas per santykio su gamta gaivumą, spalvos, šviesos, kolorito sureikšminimą
savo tolimais sąskambiais tiesiogiai siejosi su anksčiau
išsiskleidusia impresionizmo tapybos estetika.
Iš lietuvių dailininkų Eidukevičiui neabejotinai didžiausias autoritetas ir įkvėpimo šaltinis buvo Čiurlionis – su juo jis jautė ypatingą dvasinę giminystę. Nustebintas Čiurlionio kūrybos muzikalumo, harmonijos
jausmo, Eidukevičius norėjo artimiau susipažinti su jo
giminėmis, dažnai lankydavosi jo seserų Valerijos ir
ypač Jadvygos namuose. Pastaroji apie pirmąjį dailininko apsilankymą savo namuose rašė: „Prisimenu sakė:
„Čiurlionis tikras lietuvis – niekur nieko panašaus į jo
tapybą nesu matęs.“ O po to pridūrė: „Aš taip pat esu
lietuvis; gimiau Kaune, esu krikštytas Karmelitų bažnyčioje.“ Pauzė. „Tėvai, man gimus, išsikėlė į Rygą – ten
aš augau.“9 Čiurlionio paveiksluose Eidukevičių žavėjo vidinis muzikalumas, sugebėjimas ir muzikinėmis, ir
vaizduojamosios dailės priemonėmis įgyvendinti savo
siekius, ko jam pačiam, jis atvirai prisipažindavo, iki
šiol nepavyko padaryti. Jis, kaip ir Čiurlionis, buvo svajotojas, atviras pasauliui, geram žodžiui, dievino gamtą,
buvo subtilus koloristas, jautė muzikos svarbą tapytojui
ir grožį, tapė panoraminius paveikslus iš paukščio skrydžio. „Jis atrodė nepraktišku menininku, kuris daugiau
svajoja apie oro pilis, negu gyvena realiame pasaulyje.
Su dideliu pasimėgavimu jis kalbėjo apie Čiurlionį, rodė
jo reprodukcijas. Atsimenu, kaip jis gėrėdamasis aiškino
Čiurlionio Jūrų sonatą“.10 Su Čiurlioniu Eidukevičių sieja ir jų paveikslų trapumas, spalvų nykimas, paveikslų
blukimas.

K ū r y b a i r ta p y b o s s t i l i u s

Eidukevičiaus brandaus „lietuviško“ tarpsnio kūrybinis
palikimas yra vientisas stiliumi ir įvairus konkrečiomis
saviraiškos formomis, erdviniais, spalviniais, kompoziciniais ir kitais sprendimais. Tačiau visų šių plastinių formų įvairovėje akivaizdžiai vyrauja ypatingas, tik Čiurlionio genijui pasiekiamas kolorito ir jautriausių šviesos
bei spalvinių persidengimų jausmas. Savo kokybinį šuolį
paskutiniajame „lietuviškame“ kūrybos etape puikiai
suvokė ir pats brandą pasiekęs dailininkas. „Lietuvoje, –
konstatuoja jis savo autobiografijoje, – man paaiškėjo
mano darbo tikslai, subrendo technika, išsilygino spalvų
derinimas ir, bendrai, mano menas paūgėjo.“11
Iš tikrųjų paskutinį gyvenimo tarpsnį Lietuvoje Eidukevičiaus dailė įgavo daugmaž aiškiai apibrėžtą tapybinį stilių, kuriame pirmiausia į akis krinta savita subtili
kolorito kultūra, švytinčių ir kartu pablukusių spalvų
magija bei ekspresyvus spontaniškas potėpis. Dauge-

V l a d a s E i d u k e v i či u s . Kauno panorama. Vaizdas nuo Žaliakalnio, 1933

V l a d a s E i d u k e v i či u s . Sodo peizažas su trimis figūromis, 1932

V l a d a s E i d u k e v i či u s . Mergaitė balta suknele, apie 1918

V l a d a s E i d u k e v i či u s . Žydintis sodas, apie 1928

V l a d a s E i d u k e v i či u s . Moteris su vaiku, 1929

V l a d a s E i d u k e v i či u s . Moteris mėlyna suknele, apie 1934

V l a d a s E i d u k e v i či u s . Moteris tarp gėlių
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lis specifinių jo brandaus „lietuviško“ periodo tapybos
bruožų tiesiogiai siejasi ne tik su specifine dailininkui
būdinga tapymo maniera, bet ir su konkrečiomis skurdžiomis ir nepatvariomis tapymo priemonėmis. Į tai iškart atkreipė dėmesį ir kai kurie įžvalgesni amžininkai:
„Keistas man pasirodė, – prisimena Jadvyga Čiurlionytė, – ir jo tapybos metodas. Nusipirkęs paprastų įvairiaspalvių dažų miltelių, jis paberdavo juos ant paletės
ir, užpylęs alyva (turbūt specialia), teptuku išmaišęs,
kad ir ne visai rūpestingai, iškart pradėdavo tapyti. Paveiksle net likdavo smulkutės kruopelės. Vakarais pas
pažįstamus piešdavo plunksna figūrines kompozicijas,
nupiešęs numesdavo ant grindų ir, jas palikęs, išeidavo.“12 Šis atsainus požiūris į naudojamas medžiagas,
savo kūrinių išlikimą taip pat šokiravo įžvalgų autentiško meno vertintoją Antaną Gudaitį. Tik grįžęs atostogų
iš Paryžiaus, jis, pirmą kartą išvydęs Eidukevičių tapantį
vienoje Meno mokyklos auditorijų, ne tik iškart pajuto
neeilinį Eidukevičiaus talentą, bet ir atkreipė dėmesį į
visišką dailininko elementariausių technologinių aliejinės tapybos reikalavimų nepaisymą. „Jis tapė įsitaisęs
vienoje auditorijoje – ar tik ne Kauno panoramą. Matyt,
lauke pradėdavo, o užbaigdavo iš atminties. Iš karto man
patiko jo tapyba – tada, paskiau ir visados. Bet labiausiai tąkart pritrenkė jo nepaisymas techninių tapybos
dalykų. Maišė sausus dažus su pokostu ir dažė. „Ką jūs
darot, – praburbėjau. – Juk tai „mirtina technologija“,
„greita spalvų mirtis.“ Norėjau ranka sulaikyti: su tokiais dažais galima tik tvoras dažyti. Jis, matyt, neturėjo
iš ko geresnių nusipirkti ir išvis nesuko sau galvos dėl
tų dalykų. Nesidomėjo išlikimu. Jam svarbu dirbti: pats
darbas, procesas jam – džiaugsmas, ekstazė. Svarbiausia, ką daro šiuo metu su drobe. Tapybos išgyvenimas
svarbiausia...“13
Nepaisant paplitusio požiūrio į Eidukevičių kaip
impulsyvios spontaniškos prigimties dailininką (jame
neabejotinai yra dalis tiesos), toks jo meninės kūrybos
principų aiškinimas nėra visiškai teisingas. Įdėmios muziejinės studijos, ypač domėjimasis postimpresionistų,
ypač Cézanne’o, Van Gogho, Gauguino, tapybos principais tapytoją išmokė nepasitikėti vien emociniu intuityviu pradu, o koreguoti savo meninės kūrybos procesą
pasitelkiant racionalaus proto, analizės ir sintezės galimybes. Tai puikiai iliustruoja vienas Salio Šemerio aprašytas Eidukevičiaus meninės kūrybos proceso epizodas:
„Kai aš pozavau ir Eidukevičius mane tapė, – prisimena Salys Šemerys, – mačiau jo rankose atviruką, kuriame buvo pavaizduotas kažkieno portretas, kažin kokio
dailininko nupieštas. Aš jo paklausiau:
– Kam jūs laikote tą atviruką?
– Tai mane disciplinuoja, – atsakė jis.
Dar mane stebino, kad, prieš piešdamas toliau, Eidukevičius sugeriamuoju popierium nuspausdavo paveikslo dažus, kurie per naktį dar nebuvo nudžiūvę po
vakarykščio tapymo.“14
Kalbant apie ketvirtame dešimtmetyje išryškėjusio
Eidukevičiaus tapybinio stiliaus savitumą, pirmiausia,
matyt, reikia kalbėti apie impresionistinei tapybos tradicijai svarbias estetines kategorijas: šviesos, spalvos, kolorito, apšvietimo, tiesioginio spalvingos tikrovės įspūdžio perteikimo subtilybes. Eidukevičius puikiai suvokia
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spalvos, faktūros ir medžiagiškumo svarbą tapyboje,
pagrindinį dėmesį tarsi sutelkia į kolorito, šviesos ir
jautriausių spalvinių vibracijų perteikimą. Brandžiuose
jo kūriniuose pinasi ypatingas spalvos ir kolorito jautrumas su iš nevaržomo temperamento išplaukiančiu
tapymo manieros spontaniškumu, kartais netgi šiurkštumu, grubumu, kurio įspūdį sustiprina spontaniškas
kūrybinis procesas, kai, J. Keliuočio žodžiais tariant, kūrybinio įkvėpimo pagautas dailininkas „Tik drebia dažus,
tik drebia. Jie tyška visur: ir ant sofos, ir ant žemės, ir ant
jo paties drabužių.“15 Šį charakterio vitališkumo nulemtą nervingumo, nerimasties įspūdį sustiprina judančios,
virpančios jo tapinių plastinės formos, gausios faktūros,
storais dažų iš įvairių pigmentų sluoksniais klojamos
spalvos. Medžiagiškumas, matiniai faktūrų sluoksniai,
smulkus grūdėtumas, taškuoti impresionistiniai ir platūs
grubūs potėpiai čia papildo vienas kitą ir padeda išgauti
Eidukevičiaus tapymo stiliui būdingą švytinčių ir prislopintų tonų virpėjimą ir kartu harmoningą jų sąveiką. Jo
paveiksluose visuomet vyrauja daugiau ar mažiau šviesių spalvų koloristinė darna. Vienožinskiui dailininkas
„įdomus banguojančia sferine ritmika. Kuklių, skurdžių
rusvų ir melsvų prislopintu spalvinių tonų impresionistiniu išdėstymu kuria neaiškius formų šešėlius. Detalių
gausybė neardo visumos, nors skirtingu dangaus ir debesų traktavimu neretai kenkia stiliui.“16

P o r t r e t i n ė ta p y b a

Išskirtinis Eidukevičiaus dėmesys autoportretui ir ap
skritai portretinei kūrybai tiesiogiai siejasi su tarpukariu
stiprėjančiomis meno intelektualėjimo, psichologizacijos, savianalizės apraiškomis, kurios visuomet tiesiogiai
siejasi su visuomenėje ryškėjančiais socialiniais konfliktais, susvetimėjimo stiprėjimu, nesąmoningu dailininkų
noru pasinerti į pasąmonės gelmes, žmogaus vidinį dvasinį pasaulį. Šiuo požiūriu Eidukevičius nėra vienišas, o
jo autoportretai jautriu psichologiškumu siejasi su jam
dvasiškai artimų A. Samuolio ir J. Vienožinskio kūriniais. Per savo gyvenimą Eidukevičius sukūrė nemažai
autoportretų. Pradedant jaunystėje Rygoje tapytu, jų išliko devyni. Iš jų svarbiausi: Autoportretas su skrybėle ir
teptukais (1935); Autoportretas (kartonas, aliejus, 70x50,5);
Autoportretas (drobė, aliejus, 49x39). Dailininko autoportretams būdingas aštrus savikritiškas, analitinis žvilgsnis, savo dvasios trapumo ir pažeidžiamumo apnuoginimas. Tai neabejotinai vienų labiausiai psichologizuotų
Lietuvos tapyboje autoportretų autorius.
Greta autoportretų jis sukūrė daug skirtingų portreto žanrui priskiriamų paveikslų. Jo sukurtų portretų
skalė ganėtinai plati – nuo paprastų jį supusių kaimo ir
miesto žmonių iki garsių menininkų ir kultūros veikėjų
(Konstantinas Glinskis, Profesorius Mykolas Römeris, abu
1934 m., Petras Rimša, 1939 m.). Tačiau įsivaizduojamoje
Eidukevičiaus sukurtų portretų galerijoje akivaizdžiai
vyrauja jam dvasiškai artimiausi moteriški personažai
(Mergaitė su ramunėmis, 1934; Moteris su mėlyna suknele,
Moteris su raudona gėlėta suknele).
Vienuose portretuose – Mergaitė su ramunėmis, Tėvas su dukrele (1938) – išryškėja subtilus lyrinis autoriaus
požiūris į vaizduojamą asmenį, sodrus spalvingumas;
kituose – Konstantino Glinskio, Petro Rimšos portretuo-
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se – psichologiškumas, raiškios šviesos ir šešėlių graduotės, monochromiškumas. Lyriškumu pasižymi moterų
ir vaikų portretai – Moteris su mėlyna suknele, Moteris su
raudona gėlėta suknele.
Tačiau, vaizduodamas moteris, jis dažniausiai pabrėžia jų vaisingumą ir moteriškumą, žemišką valstietišką grožį. Jo portretuose rankos lieka neišbaigtos tarsi moters kūniškumą trukdančios pabrėžti ir moters vaizdinio
visumą griaunančios ar pažeidžiančios detalės.

S a n t y k i s s u g a m ta , p e i z a ž a i ,
g a m t o s va i z d a i i r K a u n o
pa n o r a m o s

Gamta jam buvo labai svarbus, jei nepasakyti pagrindinis, jo tapybinės estetikos išeities taškas. Jis, kaip ir
Čiurlionis, puikiai jautėsi gamtoje, jautriai suvokė jos
globojančią ir gaivinančią galią. „Gamtos grožis jį apstulbindavo, – liudija B. Motūza, – o prabudęs jis tuoj
pat griebdavosi popieriaus ir pieštuko, be kurių niekur
neidavo. Vaikščiojo su teptukais, drobėmis, dažais. Pamatęs gražų reginį, jis negalėjo laukti – turi piešti. Pirmiausia piešti. Be įžangų. Jis kūrybai iš anksto niekad
nesiruošė, bet būdavo visada pasiruošęs. Aš nesutikau
ir nemačiau dailininko, kuris tiek daug, nuolatos pieštų.
Kalbėjo, mąstė jis spalvom, tapyba.“17 Gamta, jos spalvų,
formų įvairovė, jį tarsi hipnotizavo, išjudindavo kūrybines galias. Tapydamas gamtoje jis siekė perteikti įvairių
motyvų charakterį, jų apšvietimo, lokalių spalvų ir refleksų sąveikos įvairovę, atskleisti savo emocinį santykį
su vaizduojamais objektais, išryškinti daiktų, žmogaus
figūrų apimtis, erdvinius ir spalvinius jų santykius su
kitais drobėje atsirandančiais objektais, stengėsi praturtinti savo paveikslų koloritą įvairiausiomis formaliomis
faktūrų, linijų, spalvinių dėmių teikiamomis meninės
išraiškos galimybėmis.
Dailininko žvilgsnis į supančius žmones ir kraštovaizdžius buvo savitas ir stebėtinai įtaigus. Savo drobėse jis išryškindavo tai, kas daugumai kitų praslysdavo
pro akis. Turiu prisipažinti, kad Kauno panoramų grožį
suvokiau ir pamilau žvelgdamas į jo paveikslus ir iš jo
pamėgtų požiūrio taškų Žaliakalnyje. Akivaizdu, kad
gamta ir emocionalus dailininko santykis su įvairiomis
gamtos apraiškomis jam yra pirmapradis įkvėpimo šaltinis. Tačiau jis tiesmukai nesekė ir nekopijavo gamtos,
o visuomet siekė savito ryškiai individualaus atspalvio.
Jo sukurti panoraminiai Laikinosios sostinės paveikslai
(Kauno vaizdas nuo Žaliakalnio, 1933; Kaunas žiemą iš Aleksoto, 1934; Kauno vaizdas nuo kalno; Kauno vaizdas nuo meno
mokyklos) tai savotiškas himnas gimtojo miesto grožiui.
Panoraminiuose Eidukevičiaus Kauno vaizduose
vyrauja aukšta horizonto linija, kurios nubrėžtoje erdvėje
dažniausiai tarpsta šiltų spalvų žalsvi plotai, pastatų ar
jų ansamblių kontūrai. Čia daug šviesos, šiluma alsuojančios meilės gimtajam miestui. Jo Kauno architektūrinės fizionomikos interpretavimo estetika gerokai skiriasi
nuo kito urbanistinio peizažo meistro M. Dobužinskio
(jį Eidukevičius pažinojo dar nuo Paryžiaus laikų), kuris, paveiktas Vilniaus senamiesčio uždarų labirintinių
grožio, Kaune daugiau dėmesio sutelkia į charakteringų pastatų ar architektūrinių detalių „artimą regėjimą“,
o Eidukevičius eina didžiojo Čiurlionio nubrėžtais ke-
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liais – jis žvelgia į Kauną „iš viršaus“, paukščio skrydžio
perspektyvos, jį labiausiai domina visumos su konkrečia
nuotaika perteikimo uždavinys. Ir čia čiurlioniška estetika tiesiogiai siejasi su impresionistine ir postimpresionistine jo mylimų O. Renoiro, P. Cézanne’o, Van Gogho
estetika.
Bene kukliausia Eidukevičiaus kūrybinio palikimo
dalis siejasi su natiurmortais. Jų išliko nedaug, tačiau tai
dažniausiai tiesiogiai su jo meile gamtai susijusios gėlės,
kurios tarsi turėjo dailininkui savitą užslėptą prasmę.
Spalvingiausi gėles vaizduojantys natiurmortai – Gėlės
(drobė, aliejus, 74x54,7); Gėlių puokštė (drobė, aliejus,
74x85); Gėlių puokštė ąsotyje (drobė, aliejus, 97x79); Natiurmortas. Gėlių puokštė (drobė, aliejus, 55,5x40). Gėlės,
taip pat kaip svarbus vaizdinės dailininko sistemos elementas, neretai aptinkamas portretuose ir figūrinėse
kompozicijose, kurių jis sukūrė palyginti nedaug – Kompozicija bibline tema (drobė, aliejus, 62x83); Mokiniai pamokos metu (drobė, aliejus, 68x80); Moterys maudosi (drobė,
aliejus, 61x78); Trys moterys sode (drobė., aliejus, 40x62);
Trys moterys parke (drobė, aliejus, 72,5x93); Trijų moterų
pusfigūrės; Kompozicija bibline tema (drobė, aliejus, 65x79),
tačiau būtent jos atskleidžia puikų Eidukevičiaus kompozicijos jausmą, sugebėjimą surasti harmoningą skirtingų paveikslo komponentų santykį.
Į atgimusios Lietuvos dailės gyvenimą įsitraukęs palyginti vėlai, Eidukevičius savo kūryba paliko gilų spalvingą rėžį mūsų tautinės tapybos mokyklos raidoje.
Retrospektyviai žvelgdami į mūsų dailės nueitą kelią,
Eidukevičių galime statyti į vieną eilę su didžiausiais
mūsų pirmosios XX a. pusės tapybos meistrais Čiurlioniu, J. Vienožinskiu, M. Dobužinskiu, A. Samuoliu, P.
Kalpoku, A. Galdiku, A. Gudaičiu. Jis yra pirmoje gretoje
tų, kurie sukilo prieš ilgai viešpatavusias šablonėjančias
realistinės tapybos tradicijas ir, remdamasis modernios
estetikos principais, kūrybiškai sprendė naujus kompozicinius, plastinius, spalvinius uždavinius, kurie formavo tautinės Lietuvos tapybos mokyklos veidą.
G. Suveizdienė. Konsulo 20 frankų... // Tiesa, 1966, rugsėjo 17.
Dailininko autobiografija saugoma Lietuvos dailės muziejaus archyve;
cit. pagal. P. Gudynas. Įvadinis straipsnis // Vladas Eidukevičius. 24
reprodukcijos. – Vaga, Vilnius, 1968, p. 5.
3
J. Čiurlionytė. Kasdieniai darbai. – Vaga, Vilnius, 1984, p. 146.
4
Ten pat, p. 141–142.
5
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7
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Jurga Dirkst y tė

Rimvydo Stankevičiaus
poezija: veidas –
žmogaus kančios paviršius

B e n e d i k t o J a n u š e v i či a u s nuotrauka

„V

eidas – tai žmogus“, – nekart girdėta tiesa, aptarinėjant „tikrojo veido parodymo“, „dviejų
veidų turėjimo“, „veidmainystės“ ar tiesiog
„išėjimo iš veido“ (buvimo nebepanašiu į žmogų) momentus. Veido reikšmė čia turi ryškią etinę prasmę, kuri
natūraliai egzistuoja žmonių kasdienybėje ir kurios suvokimas žmogui, atrodo, yra labai natūralus, savaimingas, nereikalaujantis specialių filosofinių refleksijų, taip
pat, kaip ir natūraliai, organiškai pasirodantis supratimas, jog kiekvieno žmogaus būtis nukreipta į etinės
savo esmės išpildymą – kad tuo įsitikintume, pakanka
atsiversti Frazeologijos žodyną ir pasižiūrėti veidą, akis
apibūdinančius posakius... Per veidą, veidu atsiveria pati
žmogiškumo gelmė, žmogiškumo esencija. Bet ką iš tik
rųjų tai reiškia ir kodėl būtent veidas, o ne kuri nors kita
žmogaus kūno dalis, rodo etinius asmens pasirinkimus
bei tą didingai skambančią „žmogiškumo gelmę“? Į šį
klausimą – tiesiogiai arba ne – mėgina atsakyti Rimvydo Stankevičiaus poezija, kurioje galima rasti fenomenologinės pakraipos mąstytojo, itin daug kalbėjusio apie
žmogaus veidą, Emmanuelio Levino filosofijos apraiškų.
E. Levinas apie žmogaus veidą kalba kaip apie esinį, kuris byloja savaime: „Jis turi reikšmę iki bet kokios
atskiros išraiškos ir esant bet kokiai atskirai išraiškai,
kuri, jau būdama poza bei išlaikyta savitvarda, pridengia
mane ir apsaugo“1. Pasak jo, kiekvieno žmogaus veidas
atspindi kančią – tai išraiškos kaip tokios nuogumas ir
skurdumas, tai yra kraštutinė išstata, pats beginkliškumas: „Pirmiausia – veido tiesumas, jo atvira išstata [exposition] be gynybos. Veido oda lieka nuogiausia, labiausiai
apnuoginta. <...> ...veide yra esmiškas vargas [pauvreté].
To įrodymas – šį vargą mėginame slėpti pozomis ir laikysena“2. E. Levino požiūriu, per veidą žmogus „ištraukiamas“ iš socialinės aplinkos – drabužių, manierų, stovėsenos, elgsenos, profesijos, socialinio statuso, gimimo
liudijimo ir viso kito, kas liudija jį atliekant kokį nors
vaidmenį, sukurtą socialinio konteksto (tėvas, draugas,
rašytojas, katalikas, lietuvis, profesorius, disputo dalyvis, pasiturintis ar skurstantis, senas ar jaunas, malonus,
atviras, XXI amžiaus gyventojas...) – taip atveriant gryną, nuogą jo esatį. Ši esatis yra ir žmogaus apskritai, ir
žmogaus kaip konkretaus asmens esatis (veidą galima
suvokti kaip apskritai žmogaus būties autentikos atvaizdą – štai etimologiškai jis siejamas su vaizdu ir „veizdė-

jimu“, žmogaus pavidalu, atvaizdu3, atskiriančiu žmogų
nuo kitų gyvybės rūšių, ir kaip asmens atvaizdą, nes tam
tikri veido bruožai, mus, kaip asmenis, išskiriantys iš
kitų asmenų, liudija mus esant autentiškais individais).
Kadangi veidas parodo gryną, nuogą žmogaus esatį,
per veidą žmogus tampa skurdžiu ir pažeidžiamu – nebetenka viso to, kas jam leidžia prisidengti kokiu nors
socialiniu kontekstu. Kaip tikina E. Levinas, veide atsispindintis žmogaus skurdumas, jo pažeidžiamumas ir
provokuoja, ir draudžia žudyti, todėl, žvelgdami į kito
asmens veidą, mes susiduriame su pačiais savimi – pamatinėmis etinėmis dilemomis, kurios verčia mus pasirinkti, taip steigdamos mūsų subjektyvybę natūralios,
kaip pasakytų E. Levinas, „neišbudintos“ būties pertrūkyje. Ši subjektyvybė, šis apsisprendimas dvasinei savikūrai, kuri reiškia tikrojo autentiško savo veido kūrimą,
ne buitiniame, o egzistenciniame lygmenyje, yra būtina
tam, kad žmogus, pašauktas į pasaulį kaip „tiesiog žmogus“, taptų asmeniu.
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R. Stankevičiaus poezijoje kalbantysis nuolat byloja
kaip veidas: juntamas stiprus autoriaus įsiasmeninimas,
„aš“ pozicijos užėmimas, savęs kaip pagrindinio veikėjo
deklaravimas, dialogo su savimi mezgimas, taip redukuojant visas „aš“ komplikacijas (aš kaip aš, aš ir tu, aš
ir mes, aš nykstantis, aš atsirandantis – vardyti galima
ilgai). Fenomenologiniu požiūriu, šioje poezijoje nuolat reflektuojamas savojo kūno jausmas – tai, kaip patiriu savo kūną, kaip išgyvenu save kaip kūną – ir su šia
nuolatine refleksija kalbantysis patenka į amžiną, nesibaigiantį, kupiną kančios, bet nesustabdomą savikūros
procesą. Jame kuria save, atkuria, perkuria, siekia vis
atnaujinti ir perprasti, o kartais net peržengti, kai savo
paties kūnas imamas suvokti kaip per ankštas kūrybinės energijos pertekusiai sąmonei. Šitaip per kalbančiojo
veido įvaizdį pasirodo vidinis „aš“, kuris paprastai būna
paslėptas, izoliuotas, apsaugotas. Skaitydamas eilėraščius, kuriuose vis keičiasi kalbančiojo veidas, pasijunti
taip, tartum pro ledą žiūrėtum į ežero gelmę, o ji R. Stankevičiaus poezijoje yra pats žmogus. Žmogaus savastis
neretame eilėraštyje neatsiejama nuo kančios, tad veidas
tampa žmogaus kančios paviršiumi. Ši kančia kyla ne iš
emocinio lygmens, o iš pačios egzistencijos specifikos,
kuri tampa buvimu-žaizda, buvimu kaip žaizda, veidą
vaizduojant kaip suniokotą, sužeistą. „Saldybė buvo ne
man – man buvo šaltis“, – sako eilėraščio Tarpinės stotys.
Apsėdimai (Laužiu antspaudą4, p. 82) subjektas, ir tai yra
pamatinė R. Stankevičiaus poezijos nuostata.
Jau pirmame rinkinyje Akis5 juntamas pulso aštrumas, skausmo daigai viršutinėje galvos dalyje: „ir tas
aštrus tyleniams smilkiniuos / greičiausiai yra užkratas“
(Maras, p. 37), veidas ar jo dalys ima kraujuoti (nakties
brėkšima... p. 6, Šokis su draugais žvakių pilname kambaryje,
p. 38, Įkvėpimas, p. 27), kelia nepasitenkinimą (Pirmiausia
į sieną nusuku laikrodį... p. 12), veidą slegia šešėlis, pasirodantis iš kito egzistavimo lygmens nei tas, kurį puikiai
pažįsta subjektas (Už lango yra dar vienas mano kambarys,
p. 40). Tokie eilėraščiai byloja apie žmogaus iniciacijos
pradžią, kurioje iš beasmenio žmogiško buvimo reikia
tapti asmeniu, o veidas čia tampa poetine figūra, į kurią
projektuojami žmogaus, turinčio pereiti iniciacijos kelią,
vaizdiniai, jutimai. Tam, kad taptum asmeniu, asmeninė
būtis turi būti sužadinama per skausmą – tai primena lėtai žmoguje atsiveriančios ir apvalančios žaizdos procesą, kaip eilėraštyje Dingimas be žinios (p. 30–31), kuriame
subjektas stebi raganą, – aiškiaregės prototipą, iniciacijos
ritualo vykdytoją, – klausosi šios magiškos, pasibjaurėtinos išvaizdos moters kalbos ir jaučia šalia savęs besiskleidžiant metafizinę žaizdą, griaunančią buitinį egzistavimo lygmenį (reiškiamą trupančio stalo įvaizdžiu) bei
paslaptį, kurią būtina įminti, jeigu nori atgauti prarastą
regėjimą: „Įmink delnų / užspaudusių tau akis / vardą
ir grįši“ (p. 31). Tai vieni pirmųjų eilėraščių, įvedančių
R. Stankevičiaus poezijos subjektą į kančios reflektavimo
kelią. Juose savas kūnas išgyvenamas kaip neatpažįstamas ar netgi nepažinus, ir tai sukelia kartėlį. Kalbantysis
savo kūną užmena kaip mįslę sau, išgyvena stiprų nepakankamumo jausmą.
Eilėraštyje nakties brėkšima... veidas atsiskleidžia savęs negalinčioje įvaldyti kūno sistemoje. Kalbantysis
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prabyla tarpinėje tamsos ir šviesos persiliejimo plotmėje,
žadina savo kūną, kelia jį iš snaudulio būsenos, kviesdamasis simbolinę aušrą: „nakties brėkšima / kai apipiltas
svetimu prakaitu / turiu rypuot migdydamas / neišmanėles savo rankas“. Pasak Antano Maceinos, žmogus
būna daugiau arba mažiau – R. Stankevičiaus eilėraščių
kalbantysis visada siekia būti daugiau. Per artimo ir svetimo opozicijas, kūdikio ir migdančios motinos santykį,
kuris turėtų sugrąžinti į pirminį vienio su pasaulio įsčiomis potyrį, nustatinėjamas santykis su kūnu, ieškoma jo
prakalbinimo būdų, susvetimėjimo fenomeno rakto. Vis
dėlto rankos dar suvokiamos kaip „mano“, o veidas –
jau nebe: „negi tai tikras kraujas / tas kur laiko prikaustęs / veidą prie grindų“. Veidas kraujuoja krauju, kurio
tikrumu suabejojama. Šį kraują galima interpretuoti kaip
fiziškai išjaučiamą kūrybinio proceso tėkmę, kuriuo kalbantysis kuria ir eilėraštį, ir save tuo pat metu, kūrybinį
eilėraščio kūną suvokdamas kaip savo kūną, tapdamas
su juo monada. Jis eina per veidą, prikausto jį ir įsako
išjausti tai, kas šiame persiliejimo procese kausto, stabdo.
Išjausti, kad suvoktum šio kraujo tikrumą, kuris turi palengva įtekėti į eilutes ritmu aštriai skaldantį kalbėjimo
srautą ir, sujungdamas jį kaip atskiras kalbančiojo kūno
dalis, harmonizuoti. Kitame eilėraštyje Šokis su draugais
žvakių pilname kambaryje kalbantysis daugina savo kūno
atvaizdą: „Mano naktis mano / blyškios dėmės / blyškios
šnabždančios lūpos / ataustos virpėjimu mano / liečia
visai šalia / nebūties esančius daiktus / šiltus spurdančius / sopančius šlapius“. Kūnas išskaidomas į atskiras
dalis, jas pabrėžiant, kartojant ir vėl jungiant vientisumą
įtvirtinančiu asmeniniu įvardžiu. Taip elgiamasi ir su
plaukais, akimis, veidu. Apsnūdusi sąmonė žadinama
per skausmą, kad galėtų fenomenaliai pajausti: užčiuopus neegzistuojančią būties ir nebūties perskyros ribą,
trinamos mąstymo dichotomijos, o daiktai atsiveria, ima
kalbėti – čia nebūtis prisisunkusi jų kvapo, veriasi jų šiltume, šlapume kaip būties, leidžiančios visa tai pajausti,
pojūtis. Skaidomas kūnas tampa ir objektu subjektui, ir
pats yra subjektas, pasirodo kaip galintis suvokti save
prieštaringomis kryptimis. Kalbantysis ima susitapatinti su eilėraščiu, ir eilėraštis tampa jo gyvybės išraiška:
„Sulysusį veidą / kruvinai nusi / brozdina į kažką aštrų
skuba“. Įtrūkęs žodis sužeidžia veidą išskaidytu kalbėjimo srautu, o kūnas trauko kalbą. Kalbantysis kalbą išgyvena kaip savo gyvastingumo šerdį – kraujo tvinksnį.
Eilutės perkėlimu žodis perskeliamas, jis yra pati subyrėjusi kalbanti figūra, kurios suirusio kūniškumo negalintis sutelkti veidas tampa kančios išraiška. Eilėraštis
„sužeistas“, nes žodis tapo aštriu, žeidžiančia materija.
Eilėraštis ir kuriantysis čia yra viena substancija, susiliejanti per veidą. Apnuoginamos tekstą jungiančios arterijos, mažieji žodžių kapiliarai, o kraujas virsta ir pažeidimo pojūčiu, ir vaizdu. Sutraukytas ritmo vientisumas
pasirodo vizualiniame lygmeny leisdamas kalbančiajam
save regėti kaip esantį eilėraštyje, atsukantį veidą į kūrybos vyksmą. Nusibrozdinimo virpesys – štai kas svarbu subjektui, bet ne žaizda kaip štampas. Kalbantysis
stabdo, žeidžia eilėraščio kūną, kuris pirmiausia iškyla
per kalbą – pamatinę savo egzistavimo sąlygą, susijusią
su teksto ritmikos organizacija. Giedrė Šmitienė pastebi,
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kad kiekviename tekste juntamas tarytum koks giluminis alsavimas, kraujo tvinksnis. Tai, pasak jos, – spontaniškas teksto vėrimasis, teksto ritmas. A. Nyka-Niliūnas
pastebėjo ispanų poezijos savitumą, įvardytą kaip skirtingas kraujo ritmas: „Eilėraščiuose jusdamas prigimties
temperamentą, Nyka-Niliūnas kalba apie tekstu patiriamą gyvenamo kūno vidujybę – kraujo tvinksnius, kuriuos suišorina žaizdos metafora. <...> Nurodo ne kaip
vieną iš veiksnių, o kaip esminį giluminį savitumo, autentiškumo motyvą. Kraujas pulsuoja kiek kitaip ir rašai,
kalbi kitaip – ne vienam mūsų vis tiek norisi tai priimti
kaip nors netiesiogiai, bet graikai, kaip ir Rytų kultūros,
yra seniai pastebėję sąsajas tarp kūno savybių ir nuotaikos, charakterio, gebėjimų. Kraujo ritmas gali persmelkti
būsenas, persilieti į eilėraštį. Kūno veikimas čia ne išorinis, ne analoginis, bet persiliejantis, išplintantis.“6 Toks
požiūris nėra tradicinis moksliniam žvilgsniui, eilėraščio
ritmą linkusiam suvokti kaip eilėdaros niuansus. Šis rit
mas yra kūno ir pasaulio sampynos virpesiai, judėjimo,
ėjimo, paukščių melodijų sąšaukos, plento garsai, mėnesienos apšviesta naktis, stalinės lempos metami atspindžiai paryčiais – jais kūnas persiima, save suvokdamas
kaip krauju sutelktą, kaip tvinksnį būties vienovės išgyvenime. Tai vidinis mūsų kūnų ritmas, ne visuomet ausimi išgirstamos muzikos tonacijos. Eilėraštyje matome
tarsi kitokį, atvirkštinį, ritmo variantą: jis ne įsisiūbuoja,
bet, priešingai, sklandžiai, su cezūromis, lyg lėtai nuo
nuokalnės slystantis kalbėjimo srautas užlūžta perskildamas iki skiemens veido sužeidimo epizode. Kalbantis
kūnas persilieja visais poetiniais sandais – leksika, sintakse, sakinius komponuojant eilučių perkėlimu, ritmu,
įvaizdžiais. Veido įvaizdis čia tampa kuriančiojo kūno
prosteze. Tai savo kūno pratęsimas tam tikru lygmeniu. „Realus“ ir kalba, poezija kuriamas kūnas persilieja
vienas per kitą, vienas kitą ugdo: tiesioginė juslinė patirtis gali patekti į meninio teksto patirtį ir atvirkščiai7.
Kalba, fonetika, leksika, sintaksė, pasirodo kaip persiimančios kūniškumo struktūra ir išgyvenimu. Sužeistas
veidas vaizduoja kalbančiojo būties pertrūkį, kai natūralus, nereflektuojamas buvimas užklausia save patį,
tai yra siekia patikrinti savo tvarumą ir būti apvalytas.
Veido žaizda kai kuriuose eilėraščiuose netgi įgyja žiedo konotacijų: „bučiuosiu / kasnakt, mergele, / žydinčią
tavo žaizdą“ (rink. Akis; Apie atmintį, p. 45), o veidas – jo
būties koloritą: „kad tik neišslystų / malda akmeniu po
kojom, / kad nenuvystų / (kažkas) viduje ar ant veido“
(rink. Akis; Pro sunertus gotikinius... p. 32). Tai yra žydinti žaizda. Žaizda, būdama kančios ir skausmo išraiška,
nokina būčiai – vėlesniuose rinkiniuose ji neatsiejama ir
nuo augimo, vegetacijos procesų: „Žydinti šaka / Kiaurai peraugus veidą / sutramdo šypsnį“ (rink. Randas8;
Vėrinėlis Donaldui Kajokui, p. 39). Jei žaizdos nebėra, ją
paprasčiausiai gali įpūsti vėjas (rink. Tylos matavimo vienetai9; Štilis).
Antrojo rinkinio Randas eilėraštyje Diminuendo
(p. 24) vaizduojamas naktyje pasirodantis sužeistas subjekto veidas. Naktis provokuoja savyje sutelkti visa,
kas turima sunkaus. „Diminendo“ yra „diminuendo“
sutrumpinimas, kitaip – „decrescendo“, tai – muzikinis
terminas, dinamikos rūšis, kurią atliekant silpnėja kūri-

20

nio garsas, garsumas10. Eilėraštis neturi muzikinių pretenzijų, tad „diminendo“ čia veikiau tampa garsu, kurio
negalime pajusti vien audialinėmis galimybėmis. Toks
garsas priklauso kasdieniu išgyvenimu neapimamam
tikrovės sandui ir gali pasigirsti tik ypatingoje sąmonės
sutelktyje. Eilėraštis kuriamas iš tiesioginio kalbančios
sąmonės sąlyčio su skausmu, jų susitikimo taško, o veidas apnuoginamas pačioje sužeidimo šerdyje – tai atvira
žaizda, veidas sutraukytas visa giluma, pjūviais: „Kodėl
taip žemai / kabini virš manęs / suplėšytą sielvarto veidą / naktie“. Strofos, kaip ir viso eilėraščio, poetika paremta metoniminiais ryšiais – neregimi nakties pavidalai
įgyja konkretumo, svorio, erdvinius parametrus, kuriuos
kalbantysis suvokia kaip savo paties vidines substancijas, metaforiškai viduje jaučiamą tamsą. Savas veidas
patiriamas kaip nakties veidas iš itin kūniško, glaudaus
santykio su naktimi, įtraukiančio kalbančią sąmonę – jis
atplėštas, pasisavintas nakties. Ši strofa yra išplėtotas
klausimas nakčiai be klaustuko. Klausimo intencija visuomet nukreipia į atsakymą, tačiau čia jo nesitikima išgirsti: neklausiamas klausimas siekia vien būti išgirstas,
užmegzti ryšį su tylinčia nakties erdve, tuštumos vakuumu. Veido įvaizdis tarsi atskirtas nuo kalbėtojo, kaip
ir ankstesniuose eilėraščiuose, pasirodo lyg koks ne jam
priklausantis kūnas – nakties vaiduoklis. Veidas, kurio
nepasiekia kalbantysis, yra vidinio paralyžiaus ir atimtos
laisvos autonomiškos būties išraiška: byloja apie kūną,
negalintį savęs valdyti, įvaldyti, patį sau esantį skausmo
šaltiniu. Nepriklausantis kūnui veidas reprezentuoja jo
tamsą, nejautrą, agoniją. Sielvartaujanti sąmonė išgyvena save kaip sielvartą, sielvartingą buvimą. Tai jausmas,
neturintis konkrečios formos, pats sau esantis skausmo
centru ir periferijomis. Naktis – grynoji forma, tamsos
forma. Kai neįžiūrime nieko, įžiūrime ją, įžiūrime ją kaip
tokią. Mes žiūrime į naktį ir naktis žiūri į mus. Ji mus
įžiūri. Įžiūri mus tamsoje ir įžiūri mūsų tamsą. Kalbantysis sakosi turintis „maldas“ ir „žodžius“ kaip ginklus
prieš naktį, lyg kokią veido susigrąžinimo ir kūno jungties įmanomybę, tačiau tuo pat metu ir nevisiškai: „Turiu
maldų / sunkesnių už tave / turiu žodžių / galinčių perrėkti / tavo buvimą“. Šios eilutės – tai skundas nakčiai.
Maldos, žodžiai yra buvimo būdai, tačiau kalbantysis
nėra juose: jie „turimi“ – neegzistuoja jų išgyvenimas.
Malda – meditacijos, susitelkimo forma. Susitelkdami
maldoje, mes išleidžiame skausmą – sacrum aktas išlaisvina: malda reiškia „maldymą“, rūstybės „tildymą“,
„švelninimą“11. Tačiau neatrodo, kad tokia, pamatinė,
maldos reikšmė eilėraštyje būtų išlaisvinanti kalbantįjį,
priešingai, malda čia slegianti, sunki, kaip ir žodžiai: „Tačiau ‘turėti’ žodį galima tik ypatingu būdu – ne taip, kaip
turimas įrankis, antai arklas, girnos ar kalavijas. Įrankiai
yra regimi, telpa žmogaus akiratyje <...> Tačiau žodis
nėra toks. Jis neatskiriamas nuo pačios žmogiško gyvenimo šerdies, egzistuoja tik kartu su jį tariančiu žmogumi. Galima paliesti visa, kas patenka į akiratį, tačiau
negalima šalia viso to padėti paties žodžio. Jo negalima
pamatyti, tik išgirsti.“12 Žodis savaime siekia būti išgirstas – tik taip jis įkūnijamas. Eilėraštyje žodžiai, maldos
vieniši – priklauso vien kalbančiajam, yra su juo ir jam.
Vienišas žodis yra išprasmintas žodis, tyloje jis pasigirsta
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tik pats sau, tapdamas rėksmingu, agresyviu. „Individualus ir visai vienišas absoliučios tylos sutrikdymas yra
nykus ir nuodėmingas, išsigimsta į riksmą, kuris gąsdina pats save ir pats sau tampa našta, kenčiančia dėl savo
įkyrios ir nuogos esaties“13, – rašo Michailas Bachtinas.
Nusilpusi kalbanti sąmonė negali savo kūno išgyventi
sinergetiškai, kaip harmoningos kalbos tėkmės – kalbėjimas vis įlūžta, eilutės įtrūksta, lieka tik paskiri žodžiai:
„Priešmirtinį žuvies / pliaukšėjimą / laikrodžio lūpose“.
Kalbantysis tapatinasi su „priešmirtiniu žuvies pliaukšėjimu“ laike. Žuvies įvaizdis priklauso mirusiųjų pasauliui: „žuvis nebyli kaip mirusieji, o mirusieji tyli lyg žuvis“14. Kalbantysis išgyvena agoniją – nužmoginta būtis
tarsi žuvies nebylumas yra nebe žmogiška. Jis gali naudoti tik „pliaukšėjimą“ – kalbos artikuliacijos galimybes
kaip ištuštėjusių žodžių likutį, nes sunki, tamsi sąmonės
patirtis neapima žodžių, yra neperprantama sąvokomis,
mintimis. Ji išsiskleidžia žmogaus vienatvėje ir išsikeroja
jo sielvarte. Tapdama nepergalima, baigtine: paskutinė
eilėraščio eilutė – surakintos skausmo, nebylios burnos
vaizdinys. Kalbantysis pats sau yra skausmingas, skaudantis. Jis jaučiasi surakintas „raudų“ – skausmo poetikos, skausmo žanro: „keturias / raudų sienas / ir tik vieną prašymą / palauk kol užmigsiu“. Erdvinis „raudų“
išsidėstymo kvadratas ir griežti jų ryšiai su statiškomis
sienomis atitinka suspausto „sielvarto veido“ padėtį.
Egzistuoja savotiškame skausmo kokone, užtemdytame
kūne. Nemiga paskutinėje eilutėje pasirodo kaip nuasmeninanti sąmonę – ne subjektas nemiega, tai neleidžia
užmigti. Kažkas, kas neįvaldoma, gali būti permaldauta
tik prašymu. Sąmonė, kurioje karaliauja naktis, atsigręžia į save kaip į nepažinią, nesuprantamą. Kol subjektas
negali panirti į atpalaiduotą miego būseną, tol yra pasmerktas kentėti „suplėšytą sielvarto veidą“. Kita vertus,
miegas R. Stankevičiaus eilėraščiuose yra ir mirties analogija: „nes tada kaip ir pradžioje / miegas reiškė mirtį, o
miegą reiškė mirtis“ (rink. Akis; Apie miegą, p. 47), kaip ir
miegantis veidas: „aš žinau, reikia melstis matant / nuo
plaukų varvantį miegą / ar užkalkėjusius / neatpažįstamus miegančių veidus“ (ten pat). Miegantys veidai kalbantįjį įveda į mito patirtį15 – miegančiojo veido vaizdas
įsako susitelkti maldai lyg per šermenis. Miegantis veidas rodo miegančią sąmonę – negali byloti apie kančios
gyvybingumą. Veido žaizda čia yra jau nebe susidaranti
poetinio vyksmo metu, bet nulemta pačios žmogaus egzistencijos.
Žmogaus nukreiptumas į kančią atsiskleidžia kaip
didysis paradoksas – sielvartingas, bet įsakantis prisikelti gyventi nusileidžiant į tamsiausias prigimties gelmes.
Trečiojo rinkinio Tylos matavimo vienetai eilėraštyje Perrišimas (p. 38–41) kalbanti sąmonė save tarytum perskėlusi: egzistuoja autentiška subjektui realybė – tamsa, patamsiai, naktis, ir kita, tarytum svetima jai – tai rytas su
savo šviesa, kvestionuotas dygios ironijos. Kalbantysis
čia atrodo ir pasmerktas tamsai, ir pats save jai pasmerkiantis. Eilėraštis nuskamba lyg skausmingos žaizdos
perrišimas, tarytum norint sumažinti kraujavimą, tačiau,
nors paskutinėse strofose santykis su tamsa pasikeičia,
vis dėlto kalbama apie tamsos uzurpaciją subjekto erdvėje. Eilėraštis sukurtas kaip ritmiškas eiliuotas pasakoji-
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mas, kuriame kalbantysis poetine naracija dėlioja savo
„naktų istorijas“. Pirmoji jų – naktyje atgiję medžiai vaiduokliai, sužeidžiantys veidą: „Paprastai – vakarai / Ir
naktys. / Kuriose pasislėpę / Poruojasi medžiai. / Be meilės, su įniršiu, / su gūdžiomis dejonėmis, / gašliais paplakimais / plikomis šakomis per veidą...“ „Vakarų“ ir
„naktų“ ciklo kaita ateina „paprastai“, įprastai, tad leidžia pasikliauti užtemdyto pasaulio buvimu. Vis dėlto
tamsa čia turi gūdžią paslaptį: tamsoje kažkas daroma
taip, kaip poruojasi medžiai – pasislėpus. Verta atkreipti dėmesį, kad žemės ir mirusiųjų kulto apeigos – „chtoniškieji ritualai“ – daugelyje kultūrų būdavo atliekamos
naktį, ankstyvosios krikščionybės laikais pirmiausia dėl
būtinybės išlaikyti slaptumą16. Nedalyvaujančiam rituale – slaptumo užgauti nevalia. Naktis subjektą tarytum
baudžia už įžiūrėtą savo paslaptį – visa strofos akustika,
ritmas nuskamba lyg „paplakimai“, kurie, ateinantys iš
naktyje šėlstančių medžių gaudimo, čia išlaisvintų gaivališkų ciklų ir ataidintys kalbančiojo sąmonėje, atsimuša staiga iškilusiame jo veide – subjektas pajunta patį
mušimo per veidą judesį. Vakarų ir nakties tamsa, laukinė gamta ir instinktai persilieja vienodais garsiniais ir
spalviniais tonais – kalbantysis juos suvokia kaip iš gūdaus miško ataidinčias dejones, gašlų poravimosi nirtulį. Personifikuoti medžiai siejami su laukine savo prigimtimi, o jų poravimasis išreiškia išlaisvinančios tamsos
esmę, instinktų, turinčių stiprų ryšį su tamsos prigimtimi, laisvę. Kalbančiajam toks vaizdas ne tik neturi nieko
bendra su meile, kuri, kaip opozicija nakčiai, būtų tapati šviesai, skaidrumui, bet yra visa niuansuojanti agresijos paletė. „Paplakimų“ pojūčiai veide yra personifikuotos nakties įniršio išraiška už tai, kad mato, jog veidas
yra atgręžtas. Veidas pažeidžia nakties slaptumą, nuplėšia temdančią jos aureolę ir išvysta tai, kas, atrodo, neskirta išvysti. Jis tampa nakties grėsme – juk tai, kas matoma ir pamatoma, nebėra tamsa. „Išjudinta“ tamsa
virsta grobuoniška, plėšria, veidą paverčia atvira žaizda:
„Sunkiai keliuosi / sopančiom rankom / iki kraujo suaižytu veidu“. Veidas nujautrinamas iki odos nebuvimo,
kuri bent jau fiziškai galėtų apsaugoti nuo to, kas žeidžia,
bet kas iš tiesų negali pažeisti fiziškai, nes neturi materialaus pavidalo. Tai, kas materialiai neapčiuopiama,
personifikuojant ir metaforizuojant reikšmes, susiliečia
su tamsos įniršiu ir todėl įgyja žymę – skausmingą atvėrimą to, kas neturėjo būti atverta, antspaudą, kaip nutinka mite, pasakoje, o pasaka visada nustato ribas. Kalbantysis neranda ryšio su veido padėtimi: nusukti veidą nuo
tamsos „įniršio“ negali, nors valdo rankas, kūno padėtį –
lyg ligonis iš ligos patalo sunkiai keliasi, kelia sopančias
rankas. Kitos jo kūno dalys atrodo įvaldytos, tačiau veidas
ne – į tamsą jis atsisuka pats ir leidžiasi jos „paplakimams“, būti „suaižytam iki kraujo“. Autentiška veido
būtis čia egzistuoja vien sau. Žaizdų situacija eilėraštyje
iš tiesų yra ontologinis veido susidūrimas su savo autentiškumu, kuris juntamas, nors ir nepažinus. Jis įsiterpia
į metafizinę neapčiuopiamą būtį, nuplėšia paslaptis, kurių nesugebame suvokti. Panašus procesas įvyksta ir susidūrus su žmogžudystės faktu: „Pasakojimai apie karą
liudija, kad sunku žudyti žmogų, kuris žiūri jums į veidą.“17 Tai mistiška, bet realu. Žaizda, žymė dabar jau
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tampa ne tik skausmu, bet ir simboliniu subjekto negalios atitikmeniu: „Čiupinėjuos, ieškau tamsoj ko / išgerti / (Žiburio nedegu – / pabandytum – / tuoj sulekia artyn
visos / baimės, / liūdesiais apsikarsčiusios, / lipina snukius prie stiklo, / suviliotos šviesos), / po mano pirštais
(medžiai vis / glostinėja / viens kitą įgudusiomis / šakomis) / krūpčioja daiktai, tamsoje / pametę vardus: / šilta,
glitu, švelnu, skauda...)“. Sveiko žmogaus kūnas yra autonomiškas, galintis būti pats iš savęs: patogiai atsisėdus
ant kėdės laisvumo jausmas apima kūną, nugara susilenkia, nurimsta, girdint malonią muziką, ausys tartum pačios išsitempia, suklūsta, anksčiau nei spėjame pagauti
jos pojūtį, plūstant mintims pirštai patys rašo – todėl
kartais atrodo, kad rašome ne mes, rašo jie. Naktis išbando kūną. Ji užtemdo daiktus, formas, jų buvimo padėtis,
erdvinius parametrus. Naktyje kūnas turi orientuotis
pats iš savęs, kaip tai daro aklo žmogaus kūnas – pagal
vidinį savo žinojimą, kinestetiką. Tačiau kalbančiojo kūnas nėra sveikas, tad tampa nakties auka. Kalbančiojo
sąmonė įšiurpinta naktyje vykstančio šešėlių šokio. Tamsa kartu su augančia poetine įtampa sukoncentruoja visą
neigiamą aplink esančio kambario energiją, kuri pereina
į žmogų žeisdama jo kūną, nugalėdama jo šviesą, užvaldydama daiktus, regėjimą, tolesnėse strofose gyvą ryšį
su draugu, desakralizuodama tai, kas žmogui šventa.
Kalbančiojo pirštais įsikūnijęs medžių virpėjimas atitinka iš vidaus einančio nerimo vibracijas, daiktai, iš kurių
tamsa atėmusi vardus, skausmingi ir glitūs pojūčiai, nepajėgiantys nieko daugiau apčiuopti, kaip tik savo paties
skausmą ir paviršiaus glitumą – tokia yra kalbančiojo
aplinka. Tokiame kontekste jau šviesa pritraukia „baimes“, kurios antropomorfizuotos veikiau primena vaikystės sapnus, todėl atrodo, kad kalbantysis žiūri pats
lyg ir į savo psichiką, sąmonės vandenis – būtų įdomu
tai paanalizuoti psichoanalitiniu požiūriu. Antropomorfizavimas padeda įsivardyti, prisiartinti, apgyvendinti
savo erdvėje, atpažinti kaip jau pažintą. Baimių motyvai
kyla iš siaučiančios gamtos gaivališkumo, to paties „thanatos“ šaltinio. Jausminis subjekto baimės pulsas persiduoda daiktams – čia tartum pakyla visas kambarys,
atsiskiria nuo savo formų, tapdamas dvasinių klejonių,
savotiško tamsos sukelto pamišimo simboliu. Nepaisant
to, kalbantysis sąmoningai prisiima tamsos būtį ir netgi
ima koketuoti: „Patamsiuos nuryti lengviau / patamsiuos
atleisti lengviau / sau ir pasauliui, ir Dievui. / Patamsiuos
gyventi lengviau, / paprasčiau...“ Tamsa virsta slapta subjekto sąmokslo dalyve – „lengviau“, „paprasčiau“ tampa vis labiau eilėraštį įcentrinančiais motyvais. Kalbantysis išgyvena tam tikrą paradoksą: lengviau ir paprasčiau
išbūti susilpnėjusių galimybių apsuptyje – taip patikrinamos kūno savarankiškumo, autonomiškumo ribos, ir
kūnas, nuogoje savo esatyje paliktas be jokių kitų orientyrų kaip tik aš pats sau, yra išbandomas, ne vien fizine,
bet ir egzistencine prasme. O „rytas“ – šviesos, aiškumo
analogija – neatitinka kalbančiojo vidujybės: „Medžiai
tada nekaltučiai / Stovi nuo šerkšno apspangę / (nei nuogų šakų, nei lytėjimų), / viskas šventa ir blizga. / Net
varnos kosti oriau, / pasirišę kaklaraiščius. / Tyčia kvepia
Kalėdomis daiktai / su vardais veidais, / su mano dantų
žymėmis...“ Šviesos laikas suvokiamas kaip pozų dari-
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nys. Kalbančiajam jis atveria tą žmogaus būties aspektą,
kuris leidžia būti kontekste – apšviestų medžių, gamtos,
metų laikų tapybos, paukščių ir žmonių civilizuotumo,
savo visuma pridengiančių geliančią, šaltą individo vienatvę, leidžiančią susitikti su sąmonėje besislepiančiais
vaiduokliais, netobula ir nepatetizuota savo prigimtimi.
Prieštaringas Kalėdų kvapas pajuntamas tik per visa asimiliuojantį „veidų“, „vardų“ daugį – ten, kur visa „šventa ir blizga“, nėra kalbančiojo tikrumo. Vaizduojamos
„dantų žymės“ išduoda kalbančiojo susierzinimą ryto
šviesos atmosferoje. Visa įforminama vieninteliu „tai“,
abstrakčiu, beveidžiu. Kalbantysis laukia nakties – junta
jos trūkčiojimą, telkimąsi. Pirmame eilėraščio plane atsidūrus ryto laikui, įvyksta semantinis lūžis: rytas atveria
lyg ir siektą nuslėpti tamsos kalbančiajam reikšmingumą – tamsa įsilieja į vidines kalbančiojo žaizdas, kurias
išdrįstama nuvynioti tik tamsos akivaizdoje, po jos –
„tamsos tvarsčiai“ rankose: „Šalia trūkčioja tai, / Kas
buvo švelnu ir glitu. / Rankose – permirkę / tamsos tvarsčiai.“ Žaizda po tvarsčiu – opa, kraujuojantis pūlinys.
Naktis eilėraštyje pasirodo kaip sutampanti su kalbančiojo žaizdomis, kūno būviu, todėl jos tamsa labai natūrali. Tik tamsoje kraujuojantis ir skaudamas veidas kalbančiajam yra tikras, autentiškas. Ryte jo kraujo
nebelieka – nebelieka ir veido tikrumo, kuris pranyksta
su nuasmeninančia daugiskaita, nuasmeninančiais vardais. Veido žaizdos eilėraštyje turi dvejopą reikšmę: rodo
jo autentiškumą ir išduoda, kad konkrečiai kalbančiojo
kūnas yra pažeistas ir matomas pažeidimo jausme:
„Daiktams – tuštiems kambariams, plikumo sienoms suteikia juose apsigyvenęs kūnas; apsinuoginančiam kūnui
nuogumo teikia nepridengtas veidas, tik tas arba ta, kurie atsigręžia, gali apnoginti savo kūną“18. Tai rodo ypač
intensyvią sąmonės būseną, išėjusią iš kasdienio buvimo
plotmės, kurioje, kaip rašė A. Maceina, „vykstančioje egzistencijos paviršiumi, grėsmė yra ne tokia didelė – esame toli nuo savo tamsiosios pusės, tačiau kai leidžiamės
į savo būtybės vidų, kai pradeda atsidaryti mūsų gelmės,
susidūrimas su tamsiąja puse pasidaro beveik neišvengiamas“19. Veido žaizdos čia ne tiek skaudina, kiek išduoda – man mane. Jos įgyja žiūrėjimo į savo žmogiškumo paslaptį momentą. Paslaptį, kuri sukelia skausmą,
nes rodo, kad nuolat turiu tapti kažkuo daugiau nei esu –
dar labiau žmogumi, dar labiau asmeniu, dar labiau būnančiu.
Tamsia ir hermetiška neretai pavadinama R. Stankevičiaus poezija natūraliai teka į skausmą, yra sutaptyje
su skausmu. Rinkinio Laužiu antspaudą eilėraštis Laužavietė (p. 91–92) yra paskutinis skausmo poetikos kontekste – nors antrojoje dalyje Patys paprasčiausi burtažodžiai: poetinės apeigos20 ir neįvyksta „pasižadėjimas rašyti
šviesiau“ (p. 5), kalbantysis ir joje, ir Ryšyje su vadaviete
prabyla jau kitomis poetinėmis galimybėmis. Eilėraštyje
Laužavietė tarsi kokiame baigiamajame skausmo poetikos
momente sudėliojama ištisa veido kančios geografija.
Strofoje, nuo veido viršaus leidžiantis žemyn, piešiamas
skausmingas veido portretas, spalvinamas žalsvais koloritais – „gumbais“, „žiemkenčiu“, „maišais“. Viršutinė veido dalis labiausiai paženklinta skausmo: „Po oda
pūpso gumbai smilkiniuos – / Tai nuo smarkiai sukąst
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žandikaulių – kantrybės pertekliaus – žiemkentys iki
pareikalavimo – Maišai po akim, žaizda virš kairiosios
ausies – “. Skausmingas veidas čia neatsiejamai suaugęs
su gyvybės šaknimi: „gumbai smilkiniuos“ pajuntami
itin gamtiškai, tarsi kokie besikalantys daigai, „sukąsti
žandikauliai“ rodo ilgai laikytą – ir išlaikytą – skausmą, „maišai po akimis“ parengti derliui, žaizda atsiranda kaip odos, tiesioginio laidininko su pasauliu, įtrūkis, tuomet ją ima dilgčioti, skaudėti, kol pratrinamos
žaizdos. Apatinė veido dalis vaizduoja „įsipjovimus“,
kuriuos pats kalbantysis palieka prie skutimosi vietų:
„Būsiu įsipjovęs skusdamasis“. Toliau plėtojami gyvybės–mirties opozicijų motyvai, o kalbantysis pasirodo
taip ir neatradęs savojo kelio: „Kiti juk taip pat iki mirties
nežinojo, ką ir kaip reiks daryti – / Kažkaip vieni kitus
susirado – išėjo, / Nė vienas nestovi šitaip tuščiam lauke
/ Siūbuojamas lietaus šuorų“. Juntamas mirties ilgesys –
kalbantysis išgyvena dėl išėjusiųjų, kurie suradę vienas
kitą. Mirtis juos suartina, gyvybė kalbantįjį nuo jų skiria. Pats buvimas, kaip savęs vykdymo laukas, kalbančiajam yra žaizda. Žaizda žmogaus vienatvės įspaude,
nes kiekvienas asmuo prieš savo egzistenciją yra vienas:
„Egzistencija – tai kažkas, apie ką galiu papasakoti, bet
kuo negaliu pasidalinti“, – tašė E. Levinas. Kalbantysis
atrodo patekęs į tuščią atskirties lauką, į kurį jį pastato
pats gyvenimas, todėl ir pirmyn tiesiantis, auginantis
gyvenimas yra skaudamas, skaudamos vietos, skaudantis
veidas – asmeninio gyvenimo, inspiruojančio neišsemiamą skausmą, kai kylama iš snaudulio būsenos, santalka.
Taip aktualizuojama žmogaus būties kaip nuolatinio tapimo savimi – išbaigtu veidu – idėja.

E. Levinas. Apie dievą, ateinantį į mąstymą. – Aidai, Vilnius, 2001,
p. 322.
2
E. Levinas. Etika ir begalybė: pokalbiai su Philippe‘u Nemo. – Baltos
lankos, Vilnius, 1994, p. 86.
3
Jau kalbinis veido ir „veizdėjimo“ ryšys veidą pristato kaip
žmogaus pavidalą, atvaizdą. Žr. A. Sabaliauskas. Lietuvių kalbos
leksika. – Mokslas, Vilnius, 1990, p. 16, 108.
4
R.Stankevičius. Laužiu antspaudą. – Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, Vilnius, 2008.
5
R. Stankevičius. Akis. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius,
1996.
6
G. Šmitienė. Kalbėti kūnu: fenomenologinė Alfonso Nykos-Niliūno kūrybos studija. – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius,
2007, p. 245.
7
Žr. ten pat, p. 209–212.
8
R. Stankevičius. Randas. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
Vilnius, 2002.
9
R. Stankevičius. Tylos matavimo vienetai. – Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, Vilnius, 2006.
10
Muzikos enciklopedija, t. I. – Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2000, p. 327.
11
	Žr. G. Beresnevičius. Religijotyros įvadas. – Aidai, Vilnius, 1997, p. 187.
12
	V. Ališauskas. Sakymas ir rašymas: dviejų kultūrų modelių tvermė ir
kaita Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. – Aidai, Vilnius, 2009, p. 64.
13
	M. Bachtin. Autorius ir herojus. – Aidai, Vilnius, 2002, p. 277.
14
	V. Ališauskas. Op. cit., p. 63.
15
G. Beresnevičius kalba apie tai, kad baltų mitologijoje miegančio
žmogaus ir mirusiojo siela yra tas pats fenomenas. Jo pastebėjimu,
ir pirmasis mirusysis Sovijus „pomirtinius“ potyrius išgyvena
miegodamas – savąja sapno siela. G. Beresnevičius. Lietuvių religija
ir mitologija: sisteminė studija. – Tyto alba, Vilnius, 2008, p. 273.
16
H. Biedermann. Naujasis simbolių žodynas. – Mintis, Vilnius, 2002,
p. 282.
17
	E. Levinas. Etika ir begalybė... Op. cit., p. 86.
18
	A. Lingis. Nieko bendra neturinčiųjų bendrija. – Baltos lankos, Vilnius,
1997, p. 38.
19
	A. Maceina. Jobo drama. Žmogiškosios būties apmąstymas. http://
maceina.lt/pdf/jobodrama.pdf, p. 527.
20
R. Stankevičius. Patys paprasčiausi burtažodžiai: poetinės apeigos. –
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2010.
1

NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 4 (581)

24

Ta u t v y d a M a r c i n k e v i č i ū t ė
Mamos pasakojimai

Buitis debilė

Aš kas dieną jaučiu kaip iš tavo vyzdžių
Nors jie patys šviesos jau nemato
Išgyventų gyvenime daug pavyzdžių
Sklinda vasaros šios aromatais

Buitis rubuilė reikalauja dėmesio
Kitaip apvirs ir kojom spardysis
Kas jai paklusdamas skust bulvių ėmėsi
Nė nesupras ko ta debilė ardosi

Stačiakampyje kambario tu užremta
Bet tau kambario sienos nė motais
Į jaunystę grįžti – ji darbšti ir rimta
Bet su vokiečiais kaunas pilvotais

Buitis debilė katilą beverdantį
Apglėbus taip lyg būtų mylimasis
Nejaučia kad ji traukiama per dantį
Lyg anekdotas kurtas liaudies masių

Nenuleidai pažeminimo negirdom
Kai išdrožė jums: Litauisch Schweine!
Karininkas toksai tam tikrom valandom
Pasivaikščioti mėgęs šiam kaime

Buitis girtuoklė užsimerkus skalbinius
Ir užsimerkusi lyg saulė spigintų
Du nykštukus ir vieną smilių kalbina
Pamiršusi kalbos defektą įgimtą

Spyris toks tavo kojų lieknų kad jisai
Net susirietė galvą pametęs
Bet tu jau pranykai tik ilgai dar garsai
Epizodą šį vijosi – metais

Buitis visur rėpliojanti kaip vabalas
Nė piršto niekur nė nepridedanti
Tuščiai ir be automobilio atbulo
Iš Arkties sniego liepia atridenti

Ir ieškojo tavęs net gestapo arai
Bet buvai tu po apendicito
„Negalėjo jinai“ – gynė net daktarai
Ir jiems akys iš džiaugsmo nušvito

2012, liepos 7

Patriotizmas toksai nesugavo tavęs
Kai pėsčia iš pačios Vokietijos
Sugrįžai į namus kai jau Kauno gatves
Tvarkė tie kur griuvėsių nebijo
Tu guli arba sėdi bet tavo vyzdžiai
Neregiai tiek šviesos man vėl žeria
Kad tave apkabinti galiu išdidžiai
Ir pajaust kaip turėt Mamą gera
2012, liepos 3

Paslėpki, sapne
Iš sapno malonaus į nemalonę
Valdžios, šeimos, kaimynų ir draugų,
Ir kūno telikas, užuot Malonę
Priminęs, šlamštą rodo, net baugu.
Sugrįžki, sapne, vadovauk šiandieną,
Apvilki savo logika, apauk,
O jei šnerves kutens tau kvapas šieno,
Tartum karaliaus šuo užstauk,
Ir būk savim, bet ne dominikonu,
Leisk patikėt dalykais nebūtais,
Stebėki ir fiksuok tartum „Nikonas“,
Patieski staltiesę baltais kutais.
Leisk patikėt, kad būsim dar laimingi,
Ir džiaugsmo kibirkštėlė neišnyks,
Tad mus lyg šedevrus ant vazos Mingų
Paslėpki taip, kad nesurastų nieks.
2011, rugsėjo 7
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Laiškas
Nelauktas netikėtas bet kaip tik
Šis laiškas pakelia bjauriausią nuotaiką
Jo autorium ką nori tą sakyk
Žavies labiau nei prie altoriaus nuotaka
O brangūs žmonės priremti ligos
Patyrę ar insultą ar infarktą
Kaip jaučiatės po pertraukos ilgos
Išmokę pajudėt po vargo vargto?
Terapija kankinamai sunki
Po milimetrą colį įsijautęs
Bejudindamas ranką apanki
Nuo skausmo patiriamo – vėtros siautė?
2012, liepos 4

Atgyjantis laiškas

		
Iš kokio gamtoje neaptinkamo metalo turėtų būti stip
raus žmogaus dvasia? Iš nerandamo? O aš Jus radau.
Vienarankiui, Jums daugiausiai pastangų reikia įdėti į
laiško rašymą, surinkimą kompiuteriu, o laiškas taip
atgyja lyg širdį jam būtų transplantavęs chirurgas Ber
nard’as. Regis, pastangos Jums niekis. Tik patrinate Ala
dino lempą ir ištariate norą.
Viena ranka Jūs netgi parašėte mokslinį traktatą. Keliate
sau aukščiausius reikalavimus. Tai Himalajai. Pats Eve
restas.
O kaip man pakilti aukščiau savęs lyg lifto dureles už
trenkiant įprastumą?
2012, liepos 4

Tėvynė
Jai, kaip Motinai, būdinga pati plačiausia
Jausmų ir būvių skalė:
Absoliutus atsidavimas šeimai,
Gera nuotaika, besikaitaliojanti su nervingumu,
atlaidumas su nesuvokiamu užsispyrimu,
Krintantis į akis išorinis grožis, kai labiau
Rūpinasi savim nei kitais ir ligos
Bei nuovargis ne pagal metus, kai labiau
Rūpinasi kitais nei savim;
Šiandien ji ypač irzli, nes
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Ką tik metė rūkyti ilgas kaip atominės
elektrinės kaminas
Cigaretes, o, kaip ji trokšta linksmintis, bet aplinkiniams
Kažkodėl atrodo, kad pliauškia niekus, ji,
suvargus nuo amžinų
Nepriteklių ir vaikų nepasitenkinimo,
Kaltina ne save, o kitus,
Kad sprūsta iš jos sekinančio glėbio
Ir bėga švelnumo ieškoti
Kitur.
2011, lapkričio 3

Balerina
Kiekviena mergaitė tapt slapta ja trokšta
Per atliekamą juodosios gulbės fouetté*
Ir visi kauleliai kūno, regis, triokši,
Kai tu per spektaklį smaguriauji jais, naktie!
Juodas prakaitas dienom lyg blogio jėgos
Žliaugia nugara, kai kūnas sotus trenažu,
Kaip pažadint personažą, kai jis miega
Dar tik šypsenoje, apsimesdamas mažu?
Pas de deux ir pas de deux, bet tai nepadeda,
Tad kartoki pas dar kartą, kol išdygs sparnai,
Kol nukritus stebuklinga meno adata
Prie pečių juos tau prisiųs, kad skristum amžinai.
Kaip atskirt žiūrovui – gėris tu ar blogis, –
Princui atvesta Odilija ar Odeta?
Balerinos sieloje košmarai slogūs,
O žvali žiūrovė, ką darytų ja dėta?
Ir tegu! Juk negresia ištikimybė:
Tavo princas sutiktas įsimylės kitas,
Nors pristatoma jam būsi įžymybė,
Tu pati ilgai galvosi, tas jis ar ne tas.
Šok! Sulydyk muziką su judesiu lyg auksą
Ir spindėki amžinai, nelūžk tartum gėlė,
Auk sau, su blogiu kovodama, tu auk sau,
Atsiskleisdama kaip mylinčioji – ne lėlė.
2011, sausio 6

* 	Juodosios gulbės fouetté yra Odilijos iš P. Čaikovskio baleto Gulbių
ežeras šokis, kai ji apsisuka ant vienos kojos 32 kartus.
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Kad ir šimtą

Kam kur nors trenktis, jei auksas Kaune

Kad ir šimtą „Sveika, Marija“
Kad ir dvidešimt „Tėve mūsų“
Kad tik jaust kaip sklandžiai nuryja
Atleidimą kūnas be mūšio

Kam trenktis į kurį nors žalią kapinyną (Tai
landas, Turkija), gyvenant auksiniame mieste. Nusilei
dai nuo PAR odos kalno, ant kurio viešai buivolo odą
išsimainei į liūto kailį, dar prasitęsdama vizą ir – jau tu
beveik namuose – Laisvės alėjoj (prie užkalto ir dulkė
mis ant langų aprašinėto saugumo pastato atkreipusi
dėmesį į ondatros kailinukus dėvinčią moterį – ji taip
pat iš plėšrūnų pasaulio); karo kapelionas rakina Šv.
Mykolo (Soboro) bažnyčios duris, kas antras praeivis
pažįstamas bent jau iš matymo, L. Dolskis su žaviu re
veransu dėkoja už niekada nevystančias rožes, subtiliai
apvyniotas auksiniu raišteliu apie jo ištiestą bronzinę
ranką, rodančią į atgijusį „Metropolį“; liepų auksas čeža
po kojomis, reikalingas tik vaikams (štai kaip jaukiai pa
silenkęs prie savo atžalos jaunas tėvas užriša jai šaliką);
kiek dar daug šioje alėjoje klega jaunimo, nekeičiančio
gimtojo miesto aurum į varinius užsienio pinigėlius;
pasilabinęs su vienu praeiviu, pasišnekėk su kitu ir „iki“
tau pasakys gėrybių pertekliumi springstantis „Ikiukas“,
iki pasimatymo su šios gatvės gyvuoju simboliu – poe
tu G. P. , su kuriuo prie dar nenuneštų iš gatvės staliukų
išgersite vakarinę lyg visas pusiaujas vyno taurę ir lėtai
pasišnekučiuodami grįšite namo čia pat, į beveik Laisvės
alėją...

Pavargai tu slėptis nuo Dievo
Pakampėm bažnyčios tarytum
Antrąkart nepaisytum Tėvo
Ką kitaip dėl jo padarytum?
Ar nubrauktum gyvenimą sunkų
Jeigu tik žinotum iš anksto
Kad į pragaro katilą „Junkers“
Leistis teks net jei jame ankšta
Jei per juoda Dieve per ankšta
Leisk pakilt pas Tave kur aušta
2012, birželio 25

2011, spalio 26

Parodos kalnas pirmoje XX amžiaus pusėje
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Marija Macijauskienė

Opera kaip gyvenimo būdas

* Čia ir toliau cituojama iš pokalbių su dainininkais.

Gediminas Šmitas, apie 1967 m.

P

ačioje metų pradžioje operos solistas ir pedagogas Gediminas Šmitas kartu su muzikine Lietuvos bendruomene atšventė 85-ąjį gimtadienį.
Ilgus metus dainavęs baritono partijas Kauno muzikiniame teatre, nuo 1965 m. – solinio dainavimo dėstytojas
J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje, vėliau –
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete,
visą gyvenimą kaip bitė rinko patirtį bendraudamas su
scenos partneriais, režisieriais, dirigentais ir atkakliai ieškojo būdų tobulėti ir tobulinti. Tačiau pasakojimą apie
artistą norėčiau pradėti nuo gerokai ankstesnių metų.
Gimė jis Akmenynų kaime sumanaus ūkininko šeimoje. „Kaimas iš kitų skyrėsi tuo, – pasakoja Gediminas, – kad buvo pastatyta mokykla ir, aišku, nedidelė
bažnytėlė; ir tai kaimui suteikė solidumo. Kaime, be lietuvių, gyveno ir vokiečiai (pasienis, kaimas pakely, važiuojant vieškeliu nuo Kalvarijos į Vištytį – M. M.), taip
pat ūkininkai.“* Vaikui atėjus į pirmą pradžios mokyklos
klasę, mokytojas Juodeška pasakė: „Geras vyras, bet mažas.“ Berniukui labai patiko mokslai, jis mėgo skaityti.
„Ir kai degė mūsų kluonas, – pasakojo, – pasiėmiau savo
brangiausią turtą – krepšelį su knygomis ir ant aukštos
kalvos įsitaisiau.“ Baigus keturis Akmenynų mokyklos
skyrius, teko važiuoti į Kalvarijos progimnaziją. Tėvai
buvo nusprendę, kad į mokslus leis vyriausią dukrą ir
Gediminą, o jauniausiai atiteks ūkis. Baigęs mokslus
Kalvarijoje, išvyko į Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Čia ir užklupo pirmoji okupacija, o vieną rytą ir
karas. „Mūsų šeimą karo audros nubloškė į Vokietiją, į
Alenšteino miestą, kur teko dirbti ir gyventi nuo miesto už 4 kilometrų esančiame dideliame ūkyje. Nelengva
buvo, viską palikus, išvykti svetur. Sunki buvo ir kelionė. Traukė ištisos virtinės vežimų, kuriuos nuolat bombardavo rusų lėktuvai. Jie nusileisdavo labai žemai ir
apšaudydavo visą kelią. Mes visi, palikę savo vežimus,
gulėme į pakelės griovius, norėdami išvengti kulkų. Virtinė po truputį tirpo.“ Užmuštieji taip ir liko nepalaidoti. Atsidūrę minėtame ūkyje, buvo pristatyti prie darbų.
Tiesa, gavo korteles maistui. Dirbant prižiūrėjo vokietis
iš Klaipėdos krašto, kalbėjęs lietuviškai. Tačiau nesijautė saugūs; buvo savotiški benamiai ir beteisiai. „Laikui
bėgant, frontas artėjo. Aš su tėčiu buvau pasiųstas kasti
apkasų, o vakarais grįždavome į laikinus namus. Tačiau
vieną naktį, pajutę besiartinantį pavojų, slėpėmės mūriniame dvaro pastate. Staiga atsidarė durys ir pasirodė
pirmieji rusų kariai. Nuo to momento mes buvome lyg ir
karo belaisviai. Tėtis gerai mokėjo rusiškai, teko aiškintis
ir aiškinti, kodėl mes patekom į Vokietiją, kas esame ir

kad norime grįžti namo, į Lietuvą.“ Taip prasidėjo siuntinėjimas nuo viršininko pas viršininką, kol galiausiai
buvo leista grįžti. Pakeliui gulėjo nekaltų nužudytų žmonių kūnai, supleškintų namų degėsiai, tvyrojo salstelėjęs
gulinčių lavonų kvapas... Okupantai eidami žudė, laužė,
daužė, kas po ranka pakliuvo...
Gimtieji namai pasitiko be durų, langų stiklų, apiplėšti. Ir vėlgi patirtis smelkėsi į jaunojo Gedimino atmintį ir sielą. Įvykiai – taip pat didžiausi ir ištvermingiausi mokytojai. Jų „patarimo“ reikės dabar ir vėliau,
tapus artistu, po to – pedagogu. Ir dar. „Mūsų ūkis pagal
anų laikų standartus buvo nemažas – apie 26 ha žemės.
Tarybų valdžia reikalavo, kad visi pristatytų pyliavas pagal turimos žemės dydį. Mes neturėjome galimybės apsėti, gauti reikiamo derliaus ir atiduoti duoklės valstybei,
todėl tėtis buvo pasodintas į Marijampolės kalėjimą, vėliau paleistas. Matydami, kad niekaip nepavyks be darbo jėgos, padargų ir gyvulių išsilaikyti savo ūkyje, persikėlėme į Kazlų Rūdos miškuose esantį Kajackaraisčio
durpyną, ten tėtis dirbo ir gyveno visa mūsų šeima. Aš
keletą mėnesių dirbau Bartininkų mokykloje, nes buvo
pavasaris ir iki rudens pats negalėjau mokslų tęsti. Dar
buvau labai jaunas, pats mokinys ir dirbti su mažiukais
man labai stigo kantrybės, tačiau Vilkaviškio švietimo
skyrius kitos vakuojančios vietos neturėjo. Čia buvo
mano pirmasis, galima sakyti, pedagoginis darbas.“
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Rudenį Gediminas jau tęsė mokslus aštuntoje Kalvarijos gimnazijos klasėje. Čia lemtis jam pamėtėjo pirmąjį lieptą į Tikslą, davė pirmąją kortą didžiajai Kelionei. Mokydamasis G. Šmitas bendravo su vargonininku
P. Staniukynu, dalyvavo įvairiuose koncertuose kaip solistas ir dažnai bažnyčioje giedodavo solo per Šv. Mišias. „Vargonininkas, – vėl leidžiasi pasakoti, – daug su
manimi dirbo, ruošėmės įvairiems konkursams, kurie
vyko Marijampolėje, o vėliau pasiekėme Kauną ir Vilnių. Jokios vokalinės mokyklos neturėjau, dainavau prigimtiniu balsu. Staniukynas, matyt, įžvelgė, kad galiu
pasiekti ir negailėjo nei laiko, nei triūso, dirbdamas su
manimi.“ Taip nejučia jaunuolis buvo ruošiamas solisto ateičiai. Baigęs gimnaziją ryžosi važiuoti į Kauną ir
stoti į Konservatoriją. O ten laukė egzaminai. Tai įvyko
1946-ųjų rudenį. Į Kauną pasidrąsindami vyko du klasės draugai: A. Sakalauskas patraukė egzaminų laikyti
į Žemės ūkio akademiją, G. Šmitas – tada į Ugniagesių
gatvėje esantį didingą rūmą, kur tilpo Konservatorija
ir muzikos mokykla. „Aš nebuvau pasiruošęs kaip kiti
stojantieji, kurie, pamenu, dainavo įvairias arijas, tačiau,
matyt, viską lėmė mano balsas, nes komisijos buvau priimtas į Konservatoriją. Tuo pat metu vyko egzaminai ir į
muzikos mokyklą, ir silpniau pasirodžiusieji pateko ten.
Kaip esu sakęs, jokio muzikinio pasirengimo neturėjau;
teko nemažai pavargti prie fortepijono ir kitų disciplinų.
Patekau į Juozo Babravičiaus dainavimo klasę, tai yra per
egzaminą jis „pasirinko“ būtent mane. Tokiais būdais
tada būdavo priimama į konservatoriją.“ Juozas Babravičius buvo dainavęs prestižinėse Rusijos, įvairių Europos
šalių ir Amerikos salėse. Dainuoti scenoje, koncertuoti
kartu su juo ypač mėgo pasaulinio masto bosas Fiodoras Šaliapinas (kadaise koncertavęs ir Kaune). Apie savo
mokytoją J. Babravičių taip yra man pasakojęs G. Šmitas:
„Mano dėstytojas buvo gana reiklus, „šykštėjo“ geresnių
pažymių, nesistengė mokinių pervertinti (taip kartais darydavo kiti dėstytojai), o vertino teisingai, gal kartais ir
per griežtai. Tačiau esu jam už tai labai dėkingas, nes ruošė mus gyvenimui, kad įgytume specialybę ir svarbiausia – mokėtume ateityje patys „tvarkytis“ su savo balsu.
Jis buvo puikus atlikėjas (G. Šmitas dar spėjo jį pamatyti
J. Karnavičiaus operoje Gražina, dainuojantį Vaidilą, ir
girdėti koncertuose dainuojant lietuvių liaudies dainas
ir jo mėgstamus rusų romansus – M. M.), ypač išsiskyrė
jo laikysena scenoje. Nedarydavo nereikalingų judesių;
viską pasakydavo jo balsas ir veido išraiška. Jis turėjo
didelę sceninio darbo patirtį ir viską perteikdavo mums.
Tai buvo puikus pedagogas, turėjo savo dainavimo mokyklą, kurios griežtai laikėsi. Konservatorijoje tada dirbo
talentingiausi menininkai: Kipras Petrauskas, Antanas
Sodeika, Juozas Bieliūnas, Petras Oleka, Adelė Galaunienė, Nina Karnavičienė, Elena Martinonienė... Ir mūsų
žymiausi kompozitoriai Juozas Gruodis, Juozas Pakalnis,
Aleksandras Kačanauskas... Kauno konservatorijoje buvo
sutelktas garbiausių Lietuvos muzikų būrys.
Mes, studentai, džiaugėmės, kad turėjome galimybę
lankytis Kauno operos teatro spektakliuose. Nepraleisdavome progos pamatyti spektaklius su tokiais žymiais
atlikėjais kaip Kipras Petrauskas, Juozas Mažeika, Kazys
Gutauskas. Buvo malonu juos pamatyti ne tik scenoje,
bet ir einančius Laisvės alėja arba sodelyje prie teatro. Tai
mus, jaunus studentus, įkvėpdavo siekti tikslo ir stengtis
dirbti. Imponuodavo jų povyzos, jų elgsena ir visa kita.
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Mano vokalo pedagogas Juozas Babravičius ne tik
mokė solinio dainavimo subtilybių, bet į užsiėmimus atnešdavo po kelis gabalėlius cukraus (G. Šmitas studijavo
rūsčiais pokario laikais, gyveno pusbadžiu, tad gelbėdavosi visokiausiais būdais. Tą laikotarpį, ypač perkėlus
Konservatoriją į Vilnių, solistas pakrikštijo skurdo simfonija. Niekas negalėjo jo paremti, tėvai buvo ištremti –
M. M.), kad daugiau energijos atsirastų, o kad studentai
kojų neperšlaptų avėdami palaikius batus, dovanodavo
šiltas megztas kojines.
Mano balso stygos, drįstu sakyti, praėjo dvi mokyk
las – akademinę ir vargingo gyvenimo. Abi vienodai gerai grūdino ir ateityje labai pravertė.“
Bendravimas su J. Babravičiumi suteikė jaunuoliams
stiprybės ir pasitikėjimo savo jėgomis, padovanojo tikrų
talismanų, vėliau dariusių stebuklus ir jiems atsidūrus
scenoje, ir dirbant su savo studentais, ir netgi asmeniniame gyvenime. „Jis rūpinosi, kad mokiniai laikytųsi
griežtos disciplinos, – tęsia G. Šmitas, – nesavavaliautų
nei scenoje, nei gyvenime. Pirmiausia mus mokė kvėpuoti. Dėstytojas pripažino gilų diafragminį kvėpavimą, reikalaudavo dainuoti, kaip jis sakydavo, „ant oro
stulpo“, kad balsas „atsiremtų“ į aukštą gomurį ir sekti
mažąjį liežuvėlį, kad jis būtų pakeltas. Pratimai būdavo
elementarūs. Labai mėgo pradėti pamoką pratimu mormorando. Vėliau būdavo duodami labai trumpi pratimai
su įvairių balsių ir priebalsių kombinacijomis, kad balsas
išlaisvėtų, kad mokinys nespėtų, nepradėtų dainuoti suspaustu, įveržtu balsu...
Reikalavo, kad studentas, o ir paskui – artistas (mokytojas sekė tolesnį studento kelią, dabar taip elgiasi
G. Šmitas – M. M.) kasdien dainuotų pratimus, lavintų
balsą, nes nelavinamas, kaip sakydavo J. Babravičius,
„apaugdavo žolėmis“. Aš turiu būti labai dėkingas savo
dėstytojui už tai, ką jis man davė – jo mokykla ir jo nurodymais vadovaujuosi visą gyvenimą.
Konservatorijai persikėlus į Vilnių, jis nepaliko savo
studentų ir tęsė pradėtą darbą.
Mokydamasis Vilniaus konservatorijoje, dalyvavau ir
operos studijoje, kur teko dainuoti Griaznojų operoje Caro
sužadėtinė ir Bartolo operoje Sevilijos kirpėjas. Operos studijoje dėstė Kipras Petrauskas ir Antanas Sodeika, taigi teko
bendrauti su įžymiausiais ano meto dainininkais. Prisimenu jų pamokymus, kaip reikia elgtis scenoje, tai yra visada
reikia būti scenoje tokioje padėtyje, kad galėtum sekti dirigentą ir būtų patogu dainuoti. Aišku, negalėjau mėgdžioti
savo pedagogo K. Petrausko, – atvirauja, – jo ir ūgis buvo
ne tas, ir maniera, tačiau daug gero jis man davė, pavyzdžiui, kad scenoje negalima žiūrėti į dirigentą, nes tuomet
„iškrenti“ iš vaidmens, bet reikia jį matyti, sekti, kad tavo
vokalas sutaptų su orkestru, kad jaustumei muzikos pulsaciją ir kartu neatitrūktum nuo vaidmens. Tas pedagogų
triūsas suteikė mums pagrindą tapti solistais.“
G. Šmitas niekada nepraleisdavo pro akis tokių pamokų ir atėjęs pagal paskyrimą dirbti į Kauno operetės
teatrą. Kiekvienas pastebėjimas buvo dedamas į patirties
ir siekiamybės skrynią.
„Atėjus man, o vėliau ir mano žmonai solistei Marijai Žilionytei, neturėjau jokios galimybės gauti kokį nors
svarbesnį vaidmenį, nes neturėjau nei tokios fizinės išvaizdos, kuri reikalinga naujiems vaidmenims, nei sceninio patyrimo. Pamenu, liepą teatras važiavo gastrolių į
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Šiaulius, tad įsiprašiau ir aš, kad galėčiau pavaikščioti po
sceną, panešioti padėklus ar dar ką (solistui G. Šmitui nebuvo nei didelių, nei mažų vaidmenų; juos, tarsi puikus
tapytojas, kruopščiai paruošdavo ir rezultatai būdavo tobuli – M. M.), kad tik būčiau scenoje, girdėčiau orkestrą,
matyčiau iš arti, kaip elgiasi scenoje tikrieji „grandai“.
Vėliau ši įgyta praktika man labai pravertė, įpratau girdėti orkestrą būdamas scenoje, matyti dirigentą, pajusti
scenos atmosferą pačioje scenoje.“
Savotiškais savo mokytojais G. Šmitas laiko ir brangina anksti mirusią režisierę Reginą Senkutę (sceninio
judesio pamokos), režisierių ir operos solistą Rostislavą
Andrejevą (taip pat scenos judesio ir elgesio pamokos) ir
dainininką, dirigentą ir kompozitorių Juozą Indrą (sceninės raiškos, dikcijos, artikuliacijos pamokos).
Solistas Gediminas Šmitas, dėstydamas vokalą
J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (cituoju
muzikologą Valerijoną Indrikonį), „parengė 20 diplomantų, iš kurių T. Macelytė, G. Bigenytė, K. Jakštas,
V. Krikščiūnas, V. Marčiulionis, A. Kozlovskis, V. Skučas, V. Vyšniauskas įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro
akademiją ir toliau tęsė dainavimo studijas. Kai kurie
jų – G. Bigenytė, T. Macelytė, A. Jacunskas – tapo respublikos jaunųjų atlikėjų konkurso laureatais. Dirbdamas Muzikos ir teatro akademijoje, parengė S. Burneikį,
G. Dorandovą, A. Kozlovskį ir dar ne vieną.“
Leiskime pasipasakoti jauniausiajam, tenorui Aurimui Raulinavičiui.
„Savo pedagogą Gediminą Šmitą prisimenu kaip
nenuilstantį mokytoją ir kaip iškilų menininką. Įstojęs į
muzikos akademiją, jau nuo pirmųjų paskaitų jutau, kad
jis savo mokiniams stengėsi perduoti neįkainojamą savo
ilgametę operos dainininko patirtį ir bendravo tarsi tėvas
būtų. Jo mėgstamas posakis buvo: „Dainavimas yra minties išreiškimas balsu“, todėl visada reikėdavo gilintis į
kūrinį, ieškoti jame minties ir spalvų. Per visą studijų
laikotarpį aš nė karto iš jo neišgirdau aštresnės kritikos,
o jei kas nepavykdavo, dėstytojas kantriai apgalvodavo
priežastis ir bendrom pastangom jas įveikdavom. Pamenu dėstytoją, kai jis dalyvavo mano paskutinėje repeticijoje prieš dainininkų konkursą. Tik vėliau sužinojau, kad
tuo metu jam pranešė, jog neteko vienintelio ir didžiai
mylimo anūko (nuskendo). Tai buvo beribis atsidavimas
pedagogikai ir muzikai.“
Aurimo Raulinavičiaus diplominis darbas buvo skirtas G. Šmito gyvenimui ir kūrybinei veiklai apibendrinti. Baigęs mokslus LMTA Kauno fakultete pas docentą Gediminą Šmitą, 2005 m. studijavo Nyderlanduose,
Utrechto Menų universitete (dėstytojo Pierre’o Mako
klasėje), 2007 m. gilino savo žinias ir baigė dainavimo
magistrantūros studijas pas dėstytoją Virgilijų Noreiką.
Įgijo muzikos pedagogikos magistro laipsnį. Koncertavo
Nyderlanduose, Lenkijoje, Izraelyje, Slovėnijoje, Austrijoje, daugelyje Lietuvos miestų, dainavo su Kauno valstybiniu choru, Kauno simfoniniu orkestru, dalyvavo
festivaliuose Vasara su M. K. Čiurlioniu, Resurexit, Operetė Kauno pilyje ir kituose. Visada klausytojų laukiamas ir
nuoširdžiai sutinkamas.
Iki šiol girdžiu griausmingą sodrų solisto Artūro
Kozlovskio balsą; mat su visa Lietuva atidžiai stebiu televizijos konkurso Triumfo arka dalyvių pasirodymą. Taigi
žodis solistui Artūrui Kozlovskiui.
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„1987 m. grįžęs iš tarnybos tarybinėje armijoje, įsidarbinau Kauno muzikinio teatro chore. Iš pradžių bandžiau patekti į Kauno valstybinį chorą, tačiau maestro
Petras Bingelis, patikrinęs mano balsą, pasakė, kad balsas labai „žalias“, o jo vadovaujamo choro repertuaras
labai sudėtingas ir, kad nepagadinčiau balso, man reikėtų pabandyti padainuoti teatre, nes ten repertuaras
šiek tiek lengvesnis, tad būtų naudinga patirtis lavinant
balsą. Teatro choro vadovas tuo metu buvo maestro Ksaveras Plančiūnas. Įsiklausęs pasakė, kad tinku ir dainuosiu baritonu; priėmė į chorą. G. Šmitas buvo pagrindinis
Kauno muzikinio teatro baritonas; pažinojau jį tik kaip
solistą. Praslinkus metams, K. Plančiūnas pasiūlė man
pasimokyti dainavimo J. Gruodžio konservatorijoje. Laikiau stojamuosius egzaminus, mane priėmė iškart į antrą
kursą. Taigi, galima sakyt, kad K. Plančiūnas yra mano,
kaip dainininko, krikštatėvis. Tada nežinojau, kas bus
mano mokytojas, pas ką paskirs. Jau vėliau paaiškėjo, jog
G. Šmitas sutiko likti dar padirbėti Konservatorijoje, kad
galėtų mane ruošti dainininko profesijai. Sako, jam kolegos priekaištavo, kad imąs bebalsį. Taip tapau G. Šmito
klasės mokiniu ir niekada nesigailėjau, nė karto nebandžiau keisti mokytojo. Jei nesugebi perimti iš mokytojo to, kas geriausia, joks mokytojas nepadės. Visko turi
mokytis pats, mokytojas gali tik padėti, patarti, išugdyti
refleksus, juk už mokinį jis nepadainuos...
Iš pradžių sekėsi sunkiai, tik antrais metais pagaliau
„užkabino“. Pasakiau sau, jog visiems įrodysiu, kad turiu balsą ir galiu dainuoti geriau už kitus, o G. Šmitas
visą laiką manimi tikėjo ir kryptingai vedė tuo keliu. Per
devynerius metus, kai mokiausi pas Gediminą Šmitą,
dalyvavau ir kitų pedagogų pamokose ir meistriškumo
kursuose, bandydavau pritaikyti ką nors sau. Man nebuvo draudžiama, tai patvirtina mano pedagogo įžvalgumą ir kantrybę dirbant su manimi. Jis elgėsi kaip su
sūnum, nes tėvo greta nebuvo, ir davė daugiau negu tik
ras tėvas, kurį vėliau susiradau, bet tai jau kita istorija.
Baigęs J. Gruodžio konservatoriją, jau ir neabejojau, kad
turiu tęsti mokslus. Įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Kauno fakulteto dainavimo skyrių pas tuo
metu jau vokalo katedros vedėją Gediminą Šmitą. Baigęs
penkis kursus, gavau bakalauro diplomą ir išvažiavau į
Rostoko akademijos meistriškumo kursus. Grįžęs įstojau
į magistratūrą taip pat pas G. Šmitą. Žodžiu, mes kone
kasdien susitikdavom devynerius įdomius ir nepaprastai turiningus metus.
Jis labai paprastas, šiltas žmogus, tikras globėjas.
Sunkiom gyvenimo akimirkom yra padėjęs daugeliui
savo mokinių. Manau, kad sunkus gyvenimas jį užgrūdino. Viską pasiekė – o pasiekė labai daug – savo jėgomis
ir neeiliniu talentu. Kartą vežiausi dainininko G. Šmito
Lietuvos radijo ankstyvųjų metų įrašus ir, pasiklausęs
automobilyje, net išsižiojau. Tai pasaulinio lygio dainininkas! Tiesiog jam nepasisekė, kad gyveno už geležinės
uždangos, nes, jei Vakaruose jį būtų išgirdę, manau, mes
turėtume dar vieną pasaulinio garso dainininką (kaip
Urmana, Larinas ir kiti). Didžiuojuosi, kad mokiausi pas
vieną geriausių Lietuvos dainininkų.
Gaila, kad, išvažiavęs gyventi į Klaipėdą, labai retai
matau savo Mokytoją.“
Artūras Kozlovskis solisto karjerą pradėjo 1994 m.,
dainavo Nacionaliniame operos ir baleto teatre, Kauno
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valstybiniame muzikiniame teatre, dabar – pagrindinis
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistas. Yra Lietuvos nacionalinio muzikos konkurso ir K. V. Banaičio
dainininkų konkurso laureatas. Dalyvavo Didžiajame
muzikų parade, Šv. Kristoforo, Pažaislio festivaliuose,
Operos ir simfoninės muzikos festivalyje Muzikinis rugpjūtis pajūryje, LTV konkursiniame projekte Triumfo arka.
Koncertavo Lenkijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir Australijoje.
O dabar šmaikštuolis, nenuorama keliautojas, solistas baritonas Giedrius Prunskus. 1985 m. jis buvo baigęs
Jurbarko muzikos mokyklos smuiko klasę. „Tačiau, – pasakoja Giedrius, – ėmiau studijuoti Lietuvos žemės ūkio
akademijoje. Turėjau tapti inžinieriumi mechaniku, tai
yra pačios „kiečiausios“ tuometinės „žemkės“ specialybės atstovu. Nesakau, kad varžtų sukiojimas, pagrįstas
aukštojo mokslo suteiktomis teorinėmis žiniomis, man
ne prie širdies. Ne, netgi dabar mielai sukišu rankas į
automobilio variklio skyrių ir išdidžiai vaikštau po teatro
sceną, demonstruodamas nudaužytus krumplius ir tepaluotas panages (juokauju, žinoma, panages stengiuosi
paslėpti...).“ Tačiau šis vėjo vaikas, kupinas jaunatviškos
energijos ir noro pažinti, staiga metęs mokslus per antro
kurso sesiją, pasiskolino slides ir išlėkė į Kolos pusiasalį... Romantika buvo tas variklis, kuris greitino įvykius.
Giedodamas Šv. Antano bažnyčios chore, išvydo tą, skirtąją, tačiau reikėjo užsitarnauti būsimos žmonos Joanos
dėmesį. Jis vėl sugrįžo prie muzikos – po stojamųjų egzaminų pateko į antrąjį Juozo Gruodžio aukštesniosios
muzikos mokyklos kursą.
„Štai ten, „gruodelkoje“, – tęsia Giedrius, – pirmą
kartą susitikau su garbiuoju Maestro, tuometiniu dainavimo skyriaus vedėju Gediminu Šmitu (likimo ironija – dabar šiose pareigose dirbu pats). Aišku, kai tau
dvidešimt vieneri, tarp kitų „gruodžiukų“ atrodai kaip
senelis (dabar juokas ima, bet tada...), užpakalis spirga,
tarsi dilgėlėmis ištrintas... Norisi greičiau, aukščiau, daugiau... Taigi po metų dainavimo mokslų panorau šokti
aukštyn, ant kalno – į Muzikos akademiją, matot, Kaune viskas teisingai surikiuota: konservatorija slėnyje, o
akademija ant šlaito. Tuometinė mano mokytoja, dabar
kolegė Regina Kabalinienė puikiai suvokė mano siekius
ir nuvedė pas G. Šmitą. Liepė nupirkti gėlių (tada nesupratau, kam jos reikalingos). Gėles Maestro mielai priėmė. Priėmė ir mane į savo klasę. Deja, ne akademijoje, o
toje pačioje „gruodelkoje“. Tada kiek nusivyliau, bet dabar dėl to tik džiaugiuosi. Būčiau praradęs puikiausius
kurso draugus, su kuriais fantastiškai praleidome trejus
metus Konservatorijoje.
Žodžiu, šitaip buvau įtrauktas į bendrą su G. Šmitu
sūkurį. Nemažas laiko tarpas. Ypač turint omenyje, kad
aktyviosios mano dainavimo studijos (šiaip dainavimo
mokomasi visą gyvenimą, tik ne visada esi pririštas prie
mokymosi institucijos) truko trylika metų, su pertraukėlėmis.
Maestro nedidelio ūgio, gyvybingas, kažkodėl atmintyje įstrigo mėlyna jo striukė, kurią mėgdavo vilkėti.
Bemaž visada būdavo geros nuotaikos, optimistiškas, padrąsinantis, reikalui esant, pabarantis, bet švelniai, tėviškai.
Pamokos visada vykdavo laiku. Nepamenu atvejo,
kad Maestro būtų pavėlavęs ar neatvykęs. Greičiau jau
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mes, nenuoramos studentai, praleisdavome... Pamokos
pradžioje – vadinamasis prasidainavimas, tai yra balso
sušildymas. Kartu – vokalizacijos pratimai, lavinantys
balso galimybes. Šiame etape ilgai neužsibūdavome. Neilgai trukus pratimus pakeisdavo kūrinių dainavimas.
Manau, tai Maestro buvo arčiau širdies.
Dainavimo technikos lavinimas buvo konstruktyvus, dažniausiai grindžiamas asociacijų ir specialių
pratimų metodika. Pratimus naudojo gan tradicinius,
daugiau dainuodavome atviras balses, nevengdavome
greitakalbės pratimų. Balso formavimo įgūdžius grįsdavo tam tikromis asociacijomis: gomurys kaip kupolas,
garsas – į galvą, jauskis, tarsi „važiuotum į Rygą“ (mėgstamas Maestro posakis). Nevengdavo ir pademonstruoti,
kaip turėtų skambėti vienas ar kitas garsas. Sodrus Maestro baritonas visada darydavo didelį įspūdį. Buvo prasitaręs, kad jam patinka dirbti su balsingais mokiniais.
Nesibaigiančios balso paieškos, neteikiančios efektyvaus
rezultato, jį vargindavo.
G. Šmitas – itin korektiškas pedagogas. Jo pamokose sužinodavai ne tik dainavimo meno, bet ir elgesio
scenoje, teatre, netgi kasdieniame gyvenime paslapčių
bei normų. Net juokaudamas visada išlikdavo etiškas,
vengdavo šiurkščių posakių, elgdavosi tarsi aukštuomenės (gerąja prasme) atstovas, tikras scenos džentelmenas.
Dainuojant kūrinius, kuriuos Maestro itin taikliai
parinkdavo, daugiausia dėmesio būdavo kreipiama į meninį, estetinį kūrinio aspektą. Formalus dainavimas Maestro netenkindavo. Apie tai liudija ir mėgstama jo frazė:
„Nada, štob duša piela.“ Šitaip Maestro cituodavo garsųjį
belgų kilmės pedagogą Camille Everardi, dirbusį Sankt
Peterburge (G. Šmito mokytojas Juozas Babravičius taip
pat studijavo Sankt Peterburge, tad šis posakis, kaip sakoma, atsineštinis – M. M.). Teigiama, kad C. Everardi savo
mokiniams perteikė geriausias belcanto tradicijas.
Interpretuojant muzikinius kūrinius, Maestro visad
liepdavo žinoti tikslų kūrinio tekstą, nesvarbu, kokia
kalba dainuotum. Turėdavo savo nuomonę apie frazuotę, esminius akcentus, reikalaudavo plačios kantilenos ir
tvirto, sodraus, dainininkų terminais kalbant, „paremto“
garso. Jei pavykdavo pajusti kūrinį ir dainuojant susitapatinti su personažu, galėdavai išgirsti retai ištariamą
Maestro frazę: „Man kūnu skruzdėlytės bėgiojo.“ Tai
buvo vienas didžiausių pagyrimų.
Rūpindavosi savo studentais tarsi savais vaikais.
Netgi baigus studijas, Maestro išsakydavo pastabas po
girdėto spektaklio ar koncerto. Nors ir rečiau, bet tikslių
pastebėjimų iš Mokytojo sulaukiu ir dabar.
Visada tvirtas, mokantis džiaugtis gyvenimu, niekad nesiskundžiantis, net sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis. Tikras pavyzdys visiems, ne tik dainininkams. Mėgdavo sakyti: „Dainininkas – režimo vergas“;
taip kalbama apie atitinkamą gyvenimo būdą. Pasak Maestro, dainininkas turi saugoti save, bet kartu – būti užgrūdintas, teisingai maitintis, judėti, žinoti, ką gali daryti
prieš atsakingą pasirodymą, o kas – griežčiausias tabu.
Dainininkas turi būti visada „formoje“, visada pasirengęs pakeisti susirgusį kolegą, turi gebėti greitai įsiminti
muzikinį tekstą, būti atsakingas ir punktualus.
Dainavimo pedagogo darbas nėra itin dėkingas užsiėmimas. Į mokinius investuojama labai daug, o dainininko karjera nusiseka toli gražu ne visiems.“

Rigoletas (G. Verdi Rigoletas)
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Išvardinęs buvusius garbiausius G. Šmito mokinius, žinomus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalių teat
rų lankytojams, priduria: „O aš trinu užkulnius Kauno
muzikiniame teatre. Padedamas Maestro debiutavau čia
gana anksti, mokydamasis ketvirtame bakalauro kurse.
Teko dainuoti ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro scenoje, labai vertinu ir mėgstu kamerinio dainavimo žanrą.“
G. Prunskus sukūrė, atliko ir atlieka pagrindinius
vaidmenis Kauno muzikiniame, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, bendradarbiauja su Kauno
filharmonija, Kauno valstybiniu choru, Kauno styginiu
kvartetu, įvairiais Lietuvos chorais ir orkestrais. Solisto
ir pedagogo veiklos diapazonas labai platus. Koncertavo
Italijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, Estijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Rusijoje, Danijoje. Atlieka
dainas, Lied, romanso ir kitų žanrų kūrinius, oratorinę
bei religinę muziką – W. A. Mozarto Requiem, Vesperae
Solennes de Confessore, J. S. Bacho Magnificat, Ch. Gounod Messe solennelle de Sainte Cécile, C. Saint-Saënso Oratorio de Noël, Č. Sasnausko Requiem, J. Haydno Requiem,
V. Bartulio Mocarto gimtadienis, B. Budriūno Tu Vilniuj
pasilik, Valdove.
Taigi tokius mokinius, apgaubdamas juos rūpesčiu
ir pasiaukojimu, išaugino docentas Gediminas Šmitas.

* * *

Tada dar gyvenau ir dirbau Vilniuje. Pamenu, bėgom į
Kauno operetės teatro atvežtus spektaklius, kuriuos režisavo Regina Senkutė. Nustebino nauja interpretacija,
lengvas, grakštus judesys, scenoje nematomos atmosferos jungtys su orkestru. Tarsi pulsuotų didelė jautri širdis. Žodžiu, tai buvo sensacija. Svajojau apie R. Senkutės,
aktorės ir režisierės, paveikslą, tačiau, kai jau atvykau
į Kauną dirbti, sunki liga buvo nusinešusi jos gyvybę.
Per šias gastroles mano dėmesį atkreipė labai jau
nenustygstančio, tarsi žiogas pievoje, Gedimino Šmito
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sukurtas Figaro paveikslas. Jokios įtampos, laisvas, spalvingas; net ir greitakalbiškumas – atrodytų, varginantis –
liete liejosi. Toks buvo pirmasis susitikimas su Gediminu
Šmitu, jo pasauliu.
Persikėlus į Kauną, reikėjo nė valandos dykai neužsibūti, kad nenutrūktų darbo stažas. Tada Kaune jokio
žurnalo redakcijos (mat Vilniuje dirbau Jaunimo gretose) nebuvo, tad mane pervedė į Kauno tiesos kultūros ir
mokyklų skyrių. Iškart patekau į įvykių tėkmę. Kaunas
kadaise buvo kultūros sostinė, kultūros oazė – ir dabar
visų kartų inteligentija stengėsi darbais išlaikyti tai, kas
„uždirbta“ ir netgi žengti toliau.
Buvo naujo teatrų sezono pradžia. Kaip vaivorykštė
lietingą dieną Kauno muzikiniame teatre pasirodė Vitolio Baumilo opera Paskenduolė. Žinoma, skubėjau išgirsti. Ne tik todėl, kad pažinojau kompozitoriaus žmoną
(ir patį kompozitorių matydavau drauge; mat dirbome
gretimose redakcijose, kurios tilpo tame pačiame koridoriuje). Lietuviška opera mano mylimo rašytojo Antano Vienuolio siužetu! Turėjau aktorinį išsilavinimą, tad,
kaip jaunas žmogus, drąsiai ėmiausi ir parašiau recenziją.
Ji man „kainavo“ – įtūžusi teatro direktorė V. Motylevskaja pasiuntė skundą į CK. Vos pamačiusi mane teatre,
garsiai išprašydavo iš žiūrovų salės. Recenzijoje mano
akcentai buvo įtaigumas, vaidmens vientisumas ir darna
su partneriu ir orkestru. Balsinio aspekto veik neliečiau,
tik tiek, kiek dera kalbant apie vaidmenį, jo išraišką. Tada
mane ir patraukė solisto Gedimino Šmito jautriai „nutapytas“ – ir balsinės išraiškos, ir aktorine prasme – Anicoko paveikslas. Kiekvienas judesys pateisintas, viskas
apgalvota, įtaigu, plaukte išplaukia kaip ir gyvenime.
Pagrindinio vaidmens atlikėją Stasę Repečkaitę (kaip ir
viso pastatymo ansamblio darbą) mano plunksna vertino reikliai. Užkliuvo, kad, scenoje būdama, užmiršta,
kokį vaidmenį kuria; neperteikia herojės vidinių išgyvenimų, nepaveikia žiūrovų. Tiesa, balsas jos tvirtas, tačiau
dainininkė pernelyg statiška, ryškiai seka dirigento J. Indros lazdelę. „Užbaigusi vieną muzikinę frazę, dažnai
išsijungia iš savo kuriamos herojės minčių kelio, iškrenta
iš vaidmens. Muzikinių pauzių metu pasilieka toje pozoje, kurioje būdama užbaigė dainuoti, ir tik sugriaudėjus
naujiems akordams, aktorė iš naujo pradeda gyventi.“ Šių
kelių pastebėjimų V. Motylevskaja man negalėjo atleisti.
Nuo šio G. Šmito vaidmens ėmiau atidžiai stebėti ir
kitus solisto pasirodymus, žinoma, daugiausia operose,
nors jis yra sukūręs daugiau kaip 50 pagrindinių vaidmenų operetėse ir miuzikluose.
Tačiau pradėkime nuo dienos, kai G. Šmitas pravėrė
Kauno operetės teatro duris. 1951-aisiais Lietuvos konservatoriją baigė net 5 baritonai: Vladimiras Rubackis,
Ipas Toperis, Kostas Šilgalis, Vytautas Blažys ir Gediminas Šmitas, visi operos solistai, o Kaune buvo leista
statyti tik operetes. Ir G. Šmitas jautėsi tarsi ne į tuos
namus patekęs, nes Konservatorijoje mokėsi operinio
dainavimo, o, tapęs Kauno operetės teatro solistu, susidūrė, pasak paties dainininko, su balta dėme... Operetė!
Reikėjo pradėti vėl mokytis. Muzikologui Vytautui Mažeikai G. Šmitas yra sakęs: „Juk operetė, skatindama fizinį laisvumą, atlikimo grakštumą, greitesnę ir staigesnę
reakciją, padeda operos dainininkui greičiau atsikratyti
įvairių štampų, žadina jo kūrybinę vaizduotę, sceninįbendravimą.“
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„Kai atvykau baigęs Konservatoriją, – pasakojo
G. Šmitas, – Kauno operetės teatre operos nebuvo statomos, tik operetės, o aš baigiau operos solistu. Kaunas
buvo operos miestas. Jos labai reikėjo. Tad mes su režisierium Rostislavu Andrejevu, pasitarę su vyriausiuoju
dirigentu Juozu Indra ir kitais, išvykome į Vilnių pas
Meno reikalų valdybos viršininką Juozą Banaitį prašyti,
kad leistų statyti ir operas. Ministras pagalvojęs sutiko,
bet su sąlyga, kad Naujiesiems metams bus pastatyta
Giuseppe’s Verdi opera Rigoletas. Laiko nedaug. Ir nežinau, kam kilo mintis, kad aš turiu būti Rigoletas, o, reikia
sakyti, šiam vaidmeniui teatre nieko kito, turinčio tokį
balsą, tada nebuvo. Tai labai sudėtingas vaidmuo. Man
tik 25-eri ir laiko nedaug, bet pastatėm.“
Solistui G. Šmitui pirmiausia iškilo pareiga savo kūrybiniu darbu nesuteikti galimybės ministrui atšaukti leidimo; be to, reikėjo išlaikyti itin svarbų egzaminą prieš
žiūrovus. Štai buvusios teatro solistės ir muzikologės Dainos Klimauskaitės žodžiai apie G. Šmito sukurtą Rigoletą.
„Dainuojančio aktoriaus veiksmingos įtaigos arsenalas yra neišsenkamas. Metams bėgant, jis pasipildo ir keičiasi, priklausomai nuo technikos, amžiaus... paaštrėja jo
meninė intuicija, mąstysena. Mažai kas įsivaizduoja, kokia
sudėtinga kūrybinė dainuojančio aktoriaus laboratorija.
Svajojo tapti operos dainininku, nes turėjo didelį, gražaus tembro, plataus diapazono, lankstų operinį
balsą. Yra tokių sceninių vaidmenų, su kuriais artistai
nesiskiria visą savo kūrybinį gyvenimą. Toks vaidmuo –
gilus, teikiantis artistui beribių galimybių yra Rigoletas.
Jis augo kartu su solisto meistriškumu, keitėsi, tobulėjo,
bręstant jam pačiam. <...> Išryškėjo solisto mokėjimas
derinti vokalinės partijos peripetijas su psichologine
potekste. Meistriškai susidorojo su vokalinės partijos
sunkumais. G. Šmitas nuosekliai atskleidė Rigoleto tragediją. Solisto dainavime yra Verdi operai būdingas patosas, ryškūs, dramatiški kontrastai, teikiantys Rigoleto
vaidmeniui tikro tragizmo. Pagal savo vokalinį įkūnijimą
bei dvasinį gyvenimą Rigoleto vaidmeniui prilygsta ir
kiti solisto operiniai vaidmenys.“
Daugelis muzikologų, spektaklių recenzentų pabrėžia dideles aktoriaus balsinės ir dvasinės išraiškos galimybes, nepaprastą kruopštumą ir darbštumą atkakliai
siekiant tikslo, pagarbą kolegoms ir publikai. „Tikroji
operos dainininko užduotis, – svarsto pats solistas, – sukurti personažą gyvą ir paveikų. Jei menininkas tik dailiai
išdainuos žodžius, jei suvaidins veikėją, bet nesugebės
atskleisti jo charakterio, pagrindinės minties ir prasmės,
jo darbas bus nieko vertas. Kuriant iškyla intelekto, erudicijos, intuicijos, emocionalumo, o ne tik gražaus balso
svarba ir poreikis. Muzika, dainavimas – tai nematomybės kalba, kuri staiga įgyja formą, o tada jos garsų negalima atitraukti nuo prasmės. Gražios Verdi ar Puccini
melodijos dažnai yra apgaulingos. Jos beveik visada slepia didžiulį emocinį užtaisą ir yra giliai psichologiškos.“
Svarbiausia dainininkui – pagarba operai, jos autoriui ir kuriamam personažui; bet jis pastebi ir nematomą
solisto ir publikos ryšį: „Brangiausi spektakliai, kai bendras ir visa apimantis išgyvenimas, vienijantis artistą ir
žiūrovą, susilieja. Tai trunka kelias akimirkas – katarsis!
Be publikos teatro nėra ir negali būti. Kauno žiūrovai
visada mylėjo savo teatro artistus. Artistai be jų paprasčiausiai negalėjo, negali ir nebegalės gyventi ne tik sce-
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noje, bet ir kasdienybėje. Tokią jau jie pasirinko profesiją.
Toks jų gyvenimas.“
Solistas prisimena, kad spektakliui pradėdavo ruoštis nuo pat ryto – augindavo savyje personažą, gyvendavo jo mintimis. „Į teatrą prieš repeticiją ar spektaklį
visuomet eidavau pėsčiomis ir mintyse peržvelgdavau,
praeiliuodavau visą vaidmenį.“ Laikydamasis mokytojo
J. Babravičius patarimų, kasdien lavino balsą: „Dirbdamas teatre aš, kad ir nevaidindamas vakare spektaklyje,
visada dainuodavau pratimus, kad balsas „neužželtų“,
ypač, jei, kad ir po savaitės, reikėdavo dainuoti tokią sudėtingą partiją kaip spektaklyje Sevilijos kirpėjas.“
„Figaro vaidmenį, – rašo Daina Klimauskaitė, –
G. Šmitas sukūrė visuose trijuose Sevilijos kirpėjo pastatymuose. Ilgainiui vaidmuo ir vokaliniu, ir sceniniu
atžvilgiu buvo modifikuotas, partija įgavo dar daugiau
laisvumo, išraiškingumo. Viena jame nesikeitė: pulsuojantis gyvybingumas, užkrečiantis optimizmas.“
Daug kartų mačiau šį spektaklį ir nuolat žavėjo
lengvas, vėjavaikiškas G. Šmito judesys, tartum miklios
kojos būtų žemės nesiekusios. Rankoje žaismingai tilindžiuoja kirpėjo įrankis, o gudrus žvilgsnis ir pečių virptelėjimas be žodžių išduoda Figaro mintis. Repeticijose
įgytas judesio laisvumas atsispindėjo ir vokale. Įvaldęs
greitakalbiškumą, prasmingą muzikinę frazuotę, būtiną
atlikti gausius rečitatyvus, G. Šmitas sukūrė įtaigų energingo ir apsukraus Figaro paveikslą.
„Teatras atgimė, – prisimena Sevilijos kirpėjo priešistorę solistas, – atėjus dirbti dirigentui Juozui Indrai ir režisierei Reginai Senkutei. R. Senkutė įvedė mokomąsias repeticijas: fechtavimas, ritmika, šokis. R. Senkutė ėjo ne tik
režisierės pareigas. Ji mokė mus pajusti epochą, domėtis,
kaip tada buvo rengiamasi, kaip elgiamasi... Todėl kartais
duodavo temą, pavyzdžiui, iš G. Boccaccio Dekamerono, ir
įpareigodavo parašyti rašinėlį. Nustatytu laiku susirinkę
repeticijų kambaryje aptarinėdavome, ką parašę, ginčydavomės; taip mokėmės pažinti ir epochas, ir vaidmenis.
Kai statėme G. Rossini operą Sevilijos kirpėjas, R. Senkutė per repeticijas siekė išvaduoti atlikėjus nuo fizinio
įsitempimo, atsiradusio studijuojant Konservatorijoje,
nes studentai paprastai dainuodavo stovėdami. Režisierė tyčia išmėtydavo ant grindų įvairius daiktus, o aš
su V. Blažiu paeiliui, rankiodami juos nuo žemės, turėdavome dainuoti populiariąją kavatiną. Panašūs pavyzdžiai stimuliuodavo laisvą ir nesuvaržytą kūno plastiką,
būdingą gyvam ir judriam, kupinam vidinio ir išorinio
veiksmingumo Sevilijos kirpėjo spektakliui.“
Pagal tradiciją Naujųjų metų išvakarėse – G. Verdi
Traviata. Kad ir kiek žiūrėtum, kiek klausytum, vis randi
ką nors naujo, subtilaus. Žoržo Žermono partiją, kurią
atlieka baritonas Gediminas Šmitas, komentuoja D. Klimauskaitė: „...ypač išryškėjo tokios solisto savybės kaip
balso lankstumas, vokalinės melodikos kantilena, sceninė kultūra bei muzikos stiliaus pajautimas. Tai būdinga
ir kitiems G. Šmito vaidmenims: Zurgai (G. Bizet Perlų
ieškotojai), Ebn Chakijai (P. Čaikovskio Jolanta), Čigonui (M. Musorgskio Soročincų mugė), konsului Šarplesui
(G. Puccini Čio Čio San).“ D. Klimauskaitei paprašius
pakomentuoti būseną, kurią pajunta susiliejęs su savo
vaizduojamu personažu, G. Šmitas atsakė: „Manau, kad
tai priklauso nuo muzikos, režisūros, nuo „patogios“ vokalinės partijos ir nuo „teisingos“ aktorinės savijautos.“

Beje, reiklusis muzikologas Vytautas Mažeika be
nuolaidų, nepataikaudamas yra pasakęs, kad Gediminas
Šmitas yra vienas geriausių Žermono vaidmens kūrėjų
lietuvių muzikiniame teatre. Mano žiniomis, Lietuvos
operos ir baleto teatras ne kartą kvietė jį suvaidinti Rigoletą, Žermoną, Figaro. Dainavo spektakliuose per gastroles Maskvoje, Sankt Peterburge, Taline. Solistas daug
koncertavo: Maskvoje, Minske, Kaliningrade, Nordhauzene (Vokietija). Koncertų repertuare šalia klasikos ir
lietuvių kompozitorių – V. Blūšiaus, J. Indros, N. Martinonio, J. Tallat-Kelpšos, S. Šimkaus – kūriniai.
Apie gastroles ir koncertus G. Šmitas yra man pasakojęs: „Mano ūgis neleido man suvaidinti nei Eskamiljo,
nei Onegino ar Demono, o tai – mano balso vaidmenys.
Sceninė išvaizda labai svarbi, herojiniams vaidmenims būtinas atitinkamas ūgis. Koncertuose jų arijas esu dainavęs
gastroliuodamas po visą Lietuvą, kaip ir Franką Kruką iš
Benjamino Gorbulskio operos, lietuvių liaudies ir itališkas dainas, ne tik lietuvių, bet ir užsienio kompozitorių
kūrinius. Repertuarą pasirinkdavom jau žinodami, kur
koncertuosime. Pavyzdžiui, kolūkyje, nors ir būdavo pilna salė žmonių, repertuaras turėdavo būti nesudėtingas.“
D. Klimauskaitė, aprašydama vis naujus solisto
vaidmenis, savotiškai praplečia G. Šmito darbų geografiją: „Pastarasis dešimtmetis (rašyta 1977 metais – M. M.)
Gediminui Šmitui taip pat atnešė daug įdomių vaidmenų. Tikra dovana solistui tapo Džanis Skikis G. Puccini
to paties pavadinimo operoje. <...> Arba Mazetas (W. A.
Mozarto Don Žuanas), Sebastijanas (E. D’Albert’o Slėnis) – partijos, reikalavusios geros vokalinės formos ir
įvairaus sceninio įsikūnijimo. Ne mažiau įdomus susitikimas su XX amžiaus muzika, diktuojančia kitokią dainavimo manierą, reikalaujančią įveikti sudėtingus intervalus. Tokią galimybę teikė B. Britteno operos Albertas
Heringas herojus...
Vienas paskutiniųjų G. Šmito vaidmenų – Šarplesas
G. Puccini operoje Madam Baterflai. Kaip jis skiriasi nuo
to, sukurtojo 1959-aisiais... Santūrumas, išraiškos priemonių saikingumas, nutolimas nuo buitiškumo padiktuoti režisūros, kurią savo ruožtu sąlygojo LTSR liaudies
dailininko L. Truikio scenografija.
Gediminui Šmitui galima tik pavydėti profesinio
stabilumo, darbštumo ilgametėje sceninėje veikloje.“
Bėga metai. Ir mes, ir ta karta, kuri matė ir gėrėjosi
Kauno muzikinio teatro jaunyste, išeis. Liks gal archyvuose, muziejų fonduose viena kita nuotrauka, programa, bibliotekų spaudos komplektuose – recenzijos.
Tačiau tai neatspindės gyvos realybės, gal net kai kurių pavardžių nebeliks. Jau dabar kur kas mažiau žinoma apie subtilaus skonio, trapios sveikatos, nepaprastai
emocionalią, dvasinius turtus saugančią ir dalinančią
buvusią Kauno muzikinio teatro primadoną Mariją Žilionytę. Kai juodu su Gediminu Šmitu sukūrė šeimą,
buvo rūstūs laikai. Tačiau buvo jaunystė ir didelė skaidri
meilė, kuri padėjo ir padeda pereiti laikinumo tiltu vis į
kito ryto krantą.
Muzikologei Alinai Ramanauskienei paprašius papasakoti apie juodviejų su Marija sceninius santykius,
Gediminas Šmitas kalbėjo: „Kurdami pagrindinius vaid
menis, su Marija susitikdavome nedažnai. Ji daugiausia
dainavo operetėje, o aš – operoje. Marija buvo dėmesingiausia mano vaidmenų žiūrovė ir reikliausia kritikė. Ji
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Figaro (G. Rossini Sevilijos kirpėjas)
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žinojo kiekvieną kuriamo personažo detalę, jos pastabos
buvo taiklios ir profesionalios. Dargi mano žmona turėjo
prigimtinę dovaną – nepaprastą sceninę intuiciją. Kadangi pats pasižymėjau kitomis vyraujančiomis charakterio
savybėmis – buvau, galima sakyti, profesiškai stabilus
ir darbštus, Marija mano vaidmenis praturtindavo vitališkumu ir laisvumu, kažin kokiu moterišku žavesiu
įkvėpdavo jiems gyvybės.“
Reikia prisimint ir solistės Marijos Žilionytės pasakojimą apie juodviejų kūrybinį santykį. „Konkretūs mūsų
scenos santykiai gimsta gerokai prieš prasidedant spektakliui, kai ramioje namų aplinkoje smulkiai aptariame įvairias kuriamų herojų poelgių detales, atskirus bendravimo
niuansus... Kai mūsų šeima ruošiasi dalyvauti atsakingoje
premjeroje, abipusė parama kartais nustoja efektyvumo,
abu jaudinamės, nervinamės, negalėdami vienas kito nuraminti. Jeigu spektaklyje dalyvauja tik vienas šeimos narys, tai antrasis paprastai stovi prie kulisų (žinant atmintinai visas bendro „šeimyninio“ repertuaro partijas, nelieka
nepastebėta nė viena netobulai padainuota gaida). Toks
abipusis supratimas, rimtas požiūris į dainininko profesiją
atėjo ne iš karto. Jį pagimdė didelis reiklumas, kurį Gediminas įdiegė, kurį paveldėjo iš savo pedagogo, žinomo
operos teatro veterano Juozo Babravičiaus.“
Gediminas ir Marija atplaukė į pokario Kauną iš
spalvingų Suvalkijos lygumų. G. Šmitas įstojo į Konservatoriją. Marija Žilionytė vienu metu lankė medicinos
seserų ir muzikos mokyklas (muzikos mokykla buvo
tame pačiame pastate, kur ir Konservatorija). Reikėjo apsispręsti. Dėstytojas Petras Oleka, pastebėjęs artistinius
jaunos merginos gabumus ir skaidraus tyrumo balsą,
pastūmėjo ją į teatro kelią. Ir toliau stebėjo, patarinėjo ir
globojo savo auklėtinę.
Taip ir susitiko prie Ugniagesių gatvėje esančių
rūmų slenksčio Marijos ir Gedimino žvilgsniai. Paskui
jie išaugino ir nuostabaus spalvingo balso dukrą Jūratę.
Ji nepasirinko tėvų profesijos, nors turi atitinkamą muzikinį išsilavinimą. Atvykusi aplankyti tėvų, ji padainuoja
mėgstamas melodijas ir giesmes.
Muzikologas Vytautas Mažeika pasakoja: „Mokslą
M. Žilionytė derino su darbu teatro chore, 1953 metais jai
buvo patikėtas nedidelis, bet ryškus žavingas grafienės
Čeprano vaidmuo G. Verdi operoje Rigoletas, kurioje jau
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kiek anksčiau jai buvo tekę dainuoti pažą. Po sėkmingo
debiuto ir įvykusio konkurso M. Žilionytė tapo soliste.
Pirmuosius jaunosios dainininkės žingsnius scenoje tuomet akyliai stebėjo talentinga režisierė R. Senkutė.
Reikšmingesnis to laikotarpio M. Žilionytės sceninis
darbas buvo Fiametos paveikslas F. Suppé operetėje Bokačas. Šis vaidmuo atskleidė gražų ir stiprų balsą, įgimtą
muzikalumą, ryškius aktorinius duomenis, aiškią tartį ir
gražią išorę, kuri muzikinio teatro scenai nėra nesvarbi.
Visa tai nulėmė būsimųjų aktorės personažų charakterį.
Jau pirmieji dainininkės vaidmenys buvo ryškūs ir
temperamentingi, kupini vidinių prieštaravimų ir dinamikos, dvasinių lūžių, kurie taurina ir iškelia žmogų.
Dainininkės vokalinį ir ypač vaidybinį meistriškumą ugdė ir tobulino daugelis jos sukurtų vaidmenų
J. Strausso, J. Offenbacho, J. Miliutino, D. Kabalevskio
(sako, per gastroles Maskvoje ją matęs ir pats D. Kabalevskis – M. M.) ir kitų kompozitorių operetėse. Kūrė ir
lyrinius, ir charakterinius vaidmenis.“
Marija sukūrė ne vieną ryškų vaidmenį, atitinkantį
jos balsą operose. Buvo mylima žiūrovų, po teatro gastrolių Maskvoje jai negailėjo liaupsių ir visa sąjunginė
spauda.
Apie G. Šmitą, kaip operetės solistą, kalba Dalia Klimauskaitė: „Solistas niekad neatsisakydavo ir vaidmenų operetėse. Operetinių vaidmenų G. Šmito artistinėje
biografijoje daugiau kaip 50. Kiekvienas vaidmuo savaip
įdomus. Paties solisto mėgstamiausi: Stepanas J. Kovnerio operetėje Akulina, Gricianas iš B. Aleksandrovo Vestuvės Malinovkoje, Janko F. Farkašo Erelio plunksnose, Don
Pomponijus F. Suppé Donoje Žuanitoje, Jozefas J. Strausso Vienos kraujyje, Anundis A. Bražinsko ir A. Drilingos
Pagramančio šnekučiuose. Nepaisant „lengvo“ operetės
žanro, veikėjai kuriami su didele rimtimi (atidžiai, sakyčiau, įsiklausius – M. M.), artistas juos tapo stambiais,
sodriais potėpiais.“
Vienam žiūrovui artimesnis vienas G. Šmito vaid
muo, kiti bėgo po kelis kartus į teatrą, kad pamatytų kitą,
savo mėgstamiausią, tačiau visi žinojo, kad dainuodamas jis visada siekė dainavimo ir vaidybos harmonijos,
todėl jo sukurti sceniniai paveikslai įtaigūs, įtikinantys,
tad, matydamas ir klausydamas Gedimino Šmito, negali
likti abejingas. Jo sodrus, įvaldytas ir suvaldytas, laisvas
ir preciziškas balsas neturi daug lygių teatre.
Girdėjau G. Šmitą ir įvairiuose koncertuose. Dainavo
ir mano jubiliejiniuose kūrybiniuose vakaruose, kartu su
Marija Žilionyte jie buvo jautrūs mano namų literatūrinių popiečių (kol leido sveikata jas rengti) dalyviai. Vėl
išgirsdavau sodrų, spalvingą Gedimino baritoną, Marija
subtiliai skaitydavo mano eilėraštį Marija, man kaip dovaną. Ir bet kuriam suėjime, vakare – tik šį eilėraštį. Galbūt
todėl, kad žinojo jo istoriją: rašiau stovėdama ant mirties
slenksčio. Esu jai dėkinga už tą dvasinę draugystę ir supratimą.
Man nepaprastai imponuoja žmogiškosios Gedimino savybės. Visada su pagarba prisimena savo mokytojus, žmones, kurie vieną ar kitą gražų darbą yra nuveikę,
džiaugiasi savo mokiniais.
„Pats būdamas puikus dainininkas, Juozas Indra, –
pasakoja G. Šmitas, – gerai žinojo vokalinio meno specifiką, savo patarimais padėdavo daugeliui teatro solistų.
Ypatingą dėmesį jis kreipdavo į dikciją ir muzikinę fra-
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zuotę, laikydamas ją įprasminto dainavimo pagrindu.
Dirigentas buvo labai reiklus, – daugelis solistų jo netgi
bijodavo, – tačiau teisingas ir draugiškas. Jis visuomet
žinojo, ko galima reikalauti iš dainininko ir ko ne.
Režisierius ir dainininkas Rostislavas Andrejevas
pasižymėjo nepaprastai aukšta vidine kultūra. Studijavęs Paryžiuje, jis ir tarybinėje kasdienybėje mokėjo saugoti aristokratiškos dvasios likučius; mokė mus, kaip dėvėti fraką, kaip gražiai atsisėsti nesuglamžius jo skvernų,
kaip galantiškai damai pabučiuoti ranką. Grimo kambariuose bendraudami tarpusavyje jį švelniai vadinome
baltagvardiečiu.“
Juk jau prabėgo puokštė metelių, kai G. Šmitas paliko sceną, todėl kartą smalsaudama teatrologė Alina Ramanauskienė paklausė jo, kaip vertina šiuolaikinį teatrą,
ar dažnai nuvažiuoja į Vilnių pažiūrėti mėgstamų operos spektaklių, juo labiau kad visus žymiausius baritono
vaidmenis pats G. Šmitas buvo sukūręs ir atlikęs – pavyzdžiui, Figaro dainavo muzikiniame teatre 25 sezonus,
Žermoną – 33, o Rigoletą net 45.
„Į Vilnių retai nuvažiuoju pastaruoju metu, tačiau
seku kiekvieną informaciją, žinutę iš Operos, taip pat ir
savo teatro. Iki sielos gelmių sujaudina, kai kuris nors
solistas puikiai perteikia tai, ką apibendrintai vadiname
sceniniu muzikiniu paveikslu. Tolerantiškai žiūriu į vis
modernėjančią operos spektaklių režisūrą. Man tik nepatinka, kai režisierių sprendimai pažeidžia kūrinio etiką
ir estetiką.“

***

Mėgsta Marija ir Gediminas vakarėjant ar ankstų rytą,
kai kylančios saulės spinduliai auksina dangų ir skelbia
dar vieną dieną ateinant, stovėti prie savo septinto aukšto lango ir žvelgti į garbanotas, pašiurpusias Vytauto
prospekto liepų galvas, į senus Ramybės parko medžius.
Širdį suspaudžia, kad pokariu buvo sunaikintas šis tautai brangus panteonas – ten palaidotųjų atminimas neleido pamiršti kas esame, stiprino meilę Tėvynei, taurumą,
pagarbą kits kitam...
„Pro mano langus net šešios Kauno bažnyčios matyti, – pakiliai, su pagarba pradeda savo skaudų atsivėrimą G. Šmitas. – Nepaprastas vaizdas, ypač vakarais.
Nors esu kaimo vaikas, bet labai myliu Kauną, todėl
išgyvenu dėl miesto gatvių netvarkos, dėl apgailėtinos
kai kurių Laisvės alėjos pastatų būklės, dėl sunaikintų
ryškiausių Kauno bohemos ženklų. Apmaudu, kad visus
šiuos „darbus“ padarė ne kokie nors atėjūnai, o mes patys, savo noru atsisakydami to, kas ilgus dešimtmečius
kūrė miesto aurą.
Anksčiau žmonės mylėjo artistus, o dabar – prekybininkus, – atsidūsta Gediminas. – Susvetimėjome.
Esame abejingi tam, kas asmeniškai su mumis nesusiję.
Skaičiuojam, kas naudinga, kas ne. Argi gerai, kad nemokame drauge išgyventi džiaugsmo, pasidžiaugti, pasididžiuoti kitų nuveiktais darbais... Esame lyg kevale.
Nėra vidinės laisvės. Mūsų bendravimas suvaržytas ir
prislopintas.
Tikiuosi, kad ateity žmonės bus laisvesni. Juk Lietuva laisva.
O mūsų teatre, esu įsitikinęs, taip pat ir toliau nebus
užmirštas operų repertuaras.“
Nuotraukos iš Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus
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Krescencijus Stoškus –

filosofas, sukūręs savižudybei
pasmerktos civilizacijos Requiem

KU LTŪROS RŪ P ES Č IŲ P OSŪKIUOSE

Veikla Lietuvos kultūros kongreso baruose suartino
mane su Krescencijumi Stoškumi – šiam reikalui atsidėjusia asmenybe. Prisimenu 2002 m. sušauktą III Kultūros kongresą. Šio forumo, kaip pilietinės iniciatyvos
veiksmo, tikslas – paruošti strateginius Lietuvos kultūros
politikos metmenis. Man buvo pavesta Kaune surengti
temos Globalizacijos iššūkiai kultūrai aptarimą. Su entuziazmu tuomet ir vėliau svarstėme iššūkių klausimus,
diskutavome, ruošėme siūlymų apmatus, naiviai tikėdami, kad į Kongreso pasiūlymus vyriausybė atkreips
tinkamą dėmesį.
Po septynerių metų (2009) į Vilnių suvažiavo jau IV
Lietuvos kultūros kongreso dalyviai. Renginio programos turinį brandino prieš tai pradėta svarstymų serija,
trukusi veik metus. Šį kartą kongreso Tarybos pirmininkas Krescencijus Stoškus mane pakvietė parengti mokslinės diskusijos Politinės kultūros krizė programą ir ją realizuoti debatų renginyje (Signatarų rūmai, 2008.05.15).
Jis, kaip pagrindinis Kongreso idėjų kūrėjas, nepakeičiamas jo veiklos žadintojas, rūpinosi, kad pradiniai svarstymai aprėptų plačią tematiką, keliančią itin svarbius
ir neatidėliotinų sprendimų reikalaujančius klausimus.
Pirmininkas inicijavo temų programas, sukvietusias aktyvius, pilietiškai nusiteikusius mūsų kultūrą kuriančius
asmenis; diskusijos sukosi apie sužlugusią politinę kultūrą, apie valstybės pagrindų griovimą, apie valdžios
pareigūnų dorovinį nuosmukį ir kitus skaudžius reikalus. Išsikristalizavo ryškiausia suvažiavimo tematikos
vaga – Valstybės ir mokslo politikos kultūra. Devyniolikos
punktų Kultūros kongreso rezoliucija, atspindėjusi esmingiausius teiginius, kaip ir reikėjo tikėtis, „nuskendo“
vyriausybės kanceliarijos bedugnėje.
Kviesti visuomenę priešintis antikultūros antplūdžiui, žadinti gilų ir net skausmingą rūpestį dėl žlugdomų humanistinių vertybių – pagrindinis K. Stoškaus elgsenos bruožas, išryškėjęs Kultūros kongreso ir aktyvioje
kultūros išsaugojimo veikloje. Šis bruožas nušvisdavo
įvairiais jo minčių pustoniais, kai mes – kongreso Tarybos nariai – dalyvaudavome kartu su juo renginiuose,
diskutuodavome, o ypač kai iškildavo spręstinų kultūros
krizės reikalų klausimų.
Šiandien, kai jau esu įdėmiai perskaitęs knygą Rezignacija1, drįstu teigti: Krescencijus Stoškus, kaip neeili-

nė asmenybė, atsiveria šiame įspūdingame veikale. Čia
išryškėja autoriaus išmintis, subrandinta uolaus pedagogo, aktyvaus piliečio, nuoširdaus kultūros veikėjo ir
nuoseklaus filosofo veikloje. Knygos puslapiuose – asmeninė patirtis, sukaupta perbridus visų paminėtų sričių kūlgrindas. Juose taip pat aptinku Kultūros kongreso
pėdsakų – tuomet vykusių diskusijų atgarsių, kurie susidėlioja kaip knygos autoriaus teiginių argumentacijos
elementai.

A P M Ą STYMŲ P RIE L AI D OS

Skaityti Krescencijaus Stoškaus veikalą Rezignacija nėra
lengva: reikia intelektinio pasirengimo, atidumo ir laiko,
kurio taip trūksta visuomenei, įsisukusiai į beprotišką
įvykių sūkurį. Knyga yra skaitytojo išmėginimas, iššūkis jo intelektui. Manau, nedaug kas ryžtųsi regėti save
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parklupusį. Ir vis dėlto aš priėmiau šį iššūkį. Nusiteikimas išbandymui kilo iš pagarbos kultūros vertybėms ir
iš pasipriešinimo nihilistinei griovimo bei žmogaus žlugdymo ideologijai.
Įspūdingai atrodo knygoje atsiverianti pesimistinių Arthuro Schopenhauerio ir nihilistinių Friedricho
Nietzsche’s sampratų analizė. Jų minčių ištakas bei bruožų ypatybes autorius susieja su senovės mąstytojų palikimu ir Viduramžių scholastika, su Naujųjų laikų sampratų proveržiais ir moderniosios kultūros krizės apraiškų
apaštalais, palaiminusiais kontrkultūrinį postmoderno
nuosmukį. Plėtojama analizė – tai pasirengimas 9-ame
knygos skyriuje įprasminti fundamentinę triadą, atsiveriančią kaip autoriaus koncepcijos ašis, kaip jos quinta
essentia. Trumpai tariant, mūsų mąstytojas, vystydamas
pasirinktą kryptį, keliamus klausimus analizuoja sumaniai ir originaliai.

ATRAMINĖS KATEGORI J OS

Krescencijaus Stoškaus veikale ypatingas dėmesys skiriamas trims sąvokoms: prisisavinimas, koegzistencija ir
rezignacija. Plėtojant temą išsivysto konceptualios sampratos, iš pasiūlytų sąvokų susiformuoja trys esminės
autoriaus mąstymo kategorijos. Šioms kategorijoms suteikiamas fundamentaliosios triados turinys.
Manau, dabar pribrendo reikalas skaitytoją, dar nespėjusį įsigilinti į Rezignacijos turinį, plačiau supažindinti
su minėtomis sąvokomis. Taigi mūsų filosofas, vartodamas „prisisavinimą“, turi galvoje agresyvius žmogaus
veiksmus – gamtos užvaldymą, jos turtų bei gėrybių
vartojimą. „Koegzistencija“ atskleidžia mintį apie pusiausvyrą įvairiomis prasmėmis; šis žodis vartojamas,
kai mąstoma apie gamtos ir žmogaus santykius, apie
taikų sambūvį su visais ir viskuo, apie pagarbą visuomenės tvarkai, įstatymams. „Rezignacijos“ sąvoką perteikia mintį apie susitaikymą su lemtimi, su neišvengiama egzistencijos baigtimi; čia išreiškiama nuolanki
pagarba Nežinomybei. Terminas „prisisavinimas“ vartojamas, kai reikia apibūdinti žmogaus, kaip vartotojo,
elgseną ribotų planetos išteklių pasaulyje. „Koegzistencija“ išreiškia tikrovės būseną, tramdančią vartotojo agresyvumą; jos turinys brendo apmąstant gamtos alinimo
pasekmes; ji atkreipia dėmesį į būtinybę keisti elgsenos
strategiją. Sąvokų triadoje „koegzistencija“ atsiduria tarp
dviejų skirtingų krypčių sąvokų: viena iš jų yra žmogaus
proto ir sumanumo galių išraiška, kita – laikinumo ir
neišvengiamos baigties, totaliai sunaikinančios laikinas
žmogaus galias.
Susipažinti su K. Stoškaus filosofinio mąstymo rezultatais man buvo reikšminga ne tik dėl knygoje atsivėrusio minties lobyno, bet ir todėl, kad aš pats, eidamas
visai kitu mąstymo keliu, buvau prisikasęs prie koegzistencijos sampratos ir nustebintas iš jos kilusių klausimų
posūkio.
Jau gana seniai – gal net prieš tris dešimtmečius –
šiek tiek stabtelėjau prie vadinamojo Antropinio principo; tuo metu šio principo aptarimų ėmėsi stipri Rusijos
mokslo filosofų kohorta, nagrinėjusi kosmologinius pasaulio pažinimo klausimus. Maskvoje tuomet ruošiau disertaciją ir aktyviai su tais filosofais dalinausi savo sam-
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protavimais. Mano paties tyrinėjimai palietė žinomus,
bet neaiškios kilmės fundamentinių invariantų parametrus, liudijančius, kad pasaulio sandaros ir jos struktūrų
evoliucijos kelyje šios konstantos (invariantai) atlieka
esminį vaidmenį, o jų bedimensinis santykis (griežčiau
tariant, smulkiosios struktūros konstanta) lemia stabilų
visų be išimties sistemų (nuo atomo branduolio iki tolimųjų galaktikų) sambūvį2. Tad yra pagrindas manyti,
kad tvarios sistemų koegzistencijos priežastis yra šių
konstantų parametruose.
Pasiūlius tokį teiginį kyla pagrįstas klausimas – galbūt koegzistencija yra universalus Pasaulio tvermės principas?
Ištarę „taip“, formaliai pripažįstame, kad šis principas
veikia visose Visatos srityse. Dabar, remdamiesi sąlygiškai pripažintu koegzistencijos principu, pasukime jį kita
kryptimi – sociumo link; ir štai prieš mus netikėtas klausimas: gal taikaus sambūvio imperatyvas galėtų teikti
vilties žūstančiai civilizacijai?

SAMBŪVIO P RINCI PAS

Žmonių populiacija, sukūrusi visuomenę – socialinių
santykių sistemas, yra Žemės planetos kūrinijos dalis,
kurią sudaro visos mūsų galaktikos baigtinis skaičius
identiškų elementų, kurių konfigūracijas nustato minėtos konstantos. Tyrimai liudija, kad teoriškai sociumą
(visuomenę ir jos institucijas bei struktūrinių darinių
visumą) aprašyti tinka modeliai, pasiteisinę nagrinėjant
pasaulio sandaros sistemas. Čia pasiteisino vadinamoji katastrofų teorija, vienodai gerai apibūdinanti ir stichinius gamtos įvykius (kaip uraganai ar cunamiai), ir
ekstremalias visuomenės būsenas, kaip bankrutuojančių pasaulinių bankų griūtys ar destrukciniai visuotinės
panikos proveržiai. Tai jau rimtas pagrindas pripažinti,
kad sociumas, kaip paini gyvojoje gamtoje išsivysčiusios
populiacijos (visuomenės) sistema, taip pat klauso to
paties universalaus principo. Kitaip ir negalėtų būti, nes
viskas, kas kyla iš gamtos, privalo paklusti visuotiniams
jos sandaros principams.
Kalbant apie visuomenės darinių elgseną, būtų logiška manyti, kad koegzistencijos principas, slopinantis kylančias įtampas, nustato sociumo pusiausvyros
sąlygas. Matyt, su šiuo principu yra susijęs civilizacijos
moralinis bei etinis sambūvio imperatyvas, įsisąmonintas
kaip ilgaamžės patirties apibendrinimas. Žvelgiant šiuo
kampu, sambūvio principo turinyje galima apčiuopti
svarbią mums minties prasmę: pagarba kitoms kultūroms,
pasitikėjimas bei pakanta galėtų apsaugoti žmoniją nuo
sociume ryškėjančių destruktyvių tendencijų. Skirtingų
visuomenių koegzistencija be pagarbos ir pakantumo neįmanoma. Tai žmonijos gyvenimo/sugyvenimo elgsenos
dominantė, įvardinta mano tyrinėjimų išvadose.
Ir štai prieš metus (2011) pasirodo Krescencijaus
Stoškaus kūrinys Rezignacija. Knyga, atskleisdama de
struktyvų Vakarų kultūroje plėtojamos mirties filosofijos vaidmenį, suteikia gamtos ir žmogaus dermei universalią prasmę. Koegzistencijos principas čia atsiduria
aprašomos fundamentaliosios triados centre, prasmingai
susiedamas kitas dvi jos esmes – Prisisavinimą ir Rezig
naciją. Mūsų garbaus mąstytojo knygoje esminė trijų
kategorijų sąsajų tema rutuliojama išsamiai ir su giliu
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susirūpinimu žmonijos likimu. Problema nagrinėjama
fundamentaliai ir polifoniškai; autoriaus akiratis aprėpia ir archainę mitologiją, ir filosofinės minties raidą nuo
Antikos iki mūsų suirzusių, filosofiją imituojančių akademinės bendruomenės snobų.
Krescencijaus Stoškaus veikalą galime metaforiškai
vertinti kaip skambantį minties reikšmių Requiem, skirtą
iškilmingai palydėti mūsų civilizaciją į gūdžią nežinią.
Privalau drąsiai pabrėžti: monumentalus veikalas Rezignacija plačiąja jo turinio prasme turi teisę būti vadinamas Requiem mums visiems. Toks įvardijimas pasiteisina
filosofijos ir kultūrologijos mąstymo panoramoje.
Filosofo veikalo struktūroje Requiem skamba be rezignuojančių vingių; čia žmogaus egzistencijos patosas,
persmelkęs kūrinį, skelbia universalią klasikinių bei humanistinių vertybių tiesą. Spontaniškai išsikristalizavusi „requiem“ žanrinė išraiškos forma išstumia tradicinį
sąvokos turinį; jį užvaldo patetinei oratorijai būdinga
intonacija, sutaurinanti koegzistencijos, kaip visuotino
tvermės principo, reikšmę.

SUB J EKTYVIOS SKAITYTO J O
MINTYS

Įsiklausykime į V. Mykolaičio-Putino eilių fragmentą:
Nustebęs sakau: / O koks gi tu menkas / Ir koks tu didingas, /
Žmogau! Šiais žodžiais Krescencijus Stoškus užbaigia
savo filosofinį, ypatingo dėmesio vertą veikalą Rezignacija.
Poeto žodžiai – tai vilties metafora, žadanti ir įspėjanti: „Įsidėmėk, žmogau, koks menkas esi! Ir vis dėlto,
artėjant prie dvasinių aukštumų ir atsidūrus šalia Pasaulio Esmės paslapčių, tau bus lemta pajusti sakralios
esaties dvelksmą.“ Šią tiesą aš pats esu patyręs žiaurios
kalnų stichijos glėbyje, kur, susitapatinus su gamtos
reiškiniais, nusitrina ribos tarp Būties ir Nebūties. Bet
dramatiškų dalykų gali nutikti ir kitur – ramioje vietoje,
prie saugaus namų židinio. Niekad nepamiršiu Nebūties
dvelksmo, kaustančio gyvybines kūno galias, kai vieną
dieną atsidūriau akis į akį su artimiausio man žmogaus
mirtimi. Tai buvo virsmas, atvėręs netikėtos pajautos
reikšmių puokštę, įprasminančią visos mano patirties turinį. Tą turinį, kurio paraštėse slypėjo tíesos, išryškėjančios knygoje Rezignacija – mūsų filosofo veikale, drąsiai
metančiame iššūkį Mirties filosofijai.
Krescencijaus Stoškaus dedikacija, įrašyta man dovanotoje knygoje, įpareigoja kalbėti atvirai. Todėl negaliu nutylėti šio sukrečiančio asmeninės patirties epizodo,
lydinčio mane iki šiol. Nors – turiu prisipažinti – kalbėti
apie subtilius asmeninius potyrius nėra nei lengva, nei
malonu. Bet, galop jau apsisprendęs, tariu: „O buvo taip.“
Vieną ankstyvo pavasario dieną priklaupiu šalia
Motinos patalo. Priartėjus akistatai su realia fizine mirtimi, ji dabar ilsisi susitaikiusi su lemtimi. Ramus senos
moters veidas byloja apie oriai atliktas pedagogės ir Motinos pareigas, įprasminusias visą jos gyvenimą. Glaudžiu jos mielą galvą prie savosios; mano ašaros krinta ant
švelnių jos skruostų. Netikėtai regiu gal stebuklą, gal nepakartojamą reiškinį. Motinos veidas keičiasi radikaliai –
jis akimirksniu atjaunėja. Regiu skaistų moters veidą ir
stulbinamai išraiškingą šypseną. Tai trunka gal tik pen-
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kias sekundes. Veidas nesulaikomai mano akyse blunka,
raukšlėjasi ir pradeda stingti. Drėkinantys sūnaus ašarų
lašai nepajėgia sustabdyti baigties. Šalia degančios žvakės liepsna suvirpa. Ir vėl prieš mane nenusakomas, bet
jau kitas reiškinys: jaučiu, kaip į mane kaži kas sakralaus
transcenduoja – tarsi į mane, kaip į laikinos substancijos
taurę, įsilieja Motinos esatis. Dingsta grėsmingas Mirties
siluetas. Koegzistencija, kaip taikus sambūvis su aplinka,
kaip dvasinė ramybė, įveikia nuolankų susitaikymą su
gyvenimo baigtimi, su universalaus gamtos dėsnio galia.
Visuotinės darnos pajauta išstumia rezignacijos neviltį:
dabar aš jau žinau, kad nuo šiol kartu su manimi lieka
Ji – artimiausia ir man brangiausia asmenybė, dovanojusi
visa, ką aš jau turiu savyje.
Unikali mąstytojo knyga Rezignacija, įveikdama Mirties nihilistinės filosofijos beprasmybę, ir atgaivina, ir
įprasmina mano sąmonėje nepakartojamas patirties akimirkas atsidūrus šalia realios Mirties, kai spekuliatyvūs filosofiniai plepėjimai sunyksta, kai suveša netikėta
Harmonijos ir vienovės su kosminiu pasauliu Pilnatvė.
Ir tuomet pasąmonės labirintai suvirpa, sugaudžia tarsi šventovės vargonai, išreiškiantys pagarbą akinančiai
neatskleistos Tiesos šviesai; iš jos išnyra Būties pradžios
ir baigties simbolis – Motinos siluetas, Pasaulio Alfa ir
Omega.

ASMENYBIŲ RIKIUOTĖ

Knyga Rezignacija kupina puikių epizodų, išraiškingai
atsiskleidžiančių netikėtų minčių posūkiuose; kūrinys
paliudija originalų autoriaus mąstymą, jo kritinių įžvalgų aštrumą. Skaitytoją „pagauna“ autoriaus nagrinėtas Levo Tolstojaus blaškymasis, atsiskleidus gyvenimo beprasmybei; būtent čia K. Stoškus, nukreipęs aštrų
žvilgsnį į Schopenhauerį, taikliai atveria intelektinę šio
filosofo aroganciją. Skaitytojui, įnikusiam į teksto turinį,
šiurpą sukelia apnuogintas cinikas Jeanas Baudrillard’as,
susižavėjęs avarijoje sumaitoto kūno seksualumu. Nepamirštami ir kiti teksto epizodai, giliai smingantys į
skaitytojo sąmonę – tai svarstymai, išskleidę Heideggerio pirmapradžių kalbos formų ieškojimus, tai ir pamąstymai, nurodę jo „baimės filosofijos“ vietą žmogaus
būties tematikoje. Dėmesį patraukia turiningi samprotavimai apie žudantį Michelio Foucault „nebylųjį juoką“, apie jo perdėtą lingvistikos objekto sureikšminimą.
Knygoje Rezignacija rikiuojasi daugybė ryškių mąstytojų,
konstruojančių/dekonstruojančių krizei pasmerktos civilizacijos nuostatų panoramą. Joje aptinkame ieškantį ir
nerandantį žmogaus esmės garsųjį egzistencialistą Jeaną
Paulį Sartre’ą ir absurdo pasaulyje maištaujantį Albert’ą
Camus; čia pasirodo būties tikrumu abejojantis Jacques’as
Derrida ir dešimtys kitų spalvingų asmenybių, palikusių ryškius pėdsakus smunkančios metafizinės minties
istorijoje.
Įdomu tai, kad visos išskleistos figūrų sampratos
nuolat lyginamos su intelektiniu Schopenhauerio bei
Nietzsche’s palikimu. Toks tyrimo būdas kyla dėl dviejų
aiškių priežasčių: (a) šios asmenybės yra artimiausios
pasirinktos temos esmei, (b) veikalo struktūrą autorius
pradeda konstruoti nuo šių filosofų kūrybos nagrinėjimo; būtent gili analizė išryškina atraminius teorinius
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NE P RARAN D ANTIS VI LTIES

Krescencijus Stoškus apgailestauja, kad stabili, tauri ir
išdidžiai pakėlusi galvą klasikinė kultūra „jau nedaug
kam padeda“4. Ir vis dėlto ginklai dar nesudėti – gyvybingoji kultūros versmė srūva, siekdama malšinti nesustabdomą civilizacijos griovimą. Būtent tokia kultūros
laikysena, jos monumentalus stabilumas suteikia paguodos knygos autoriui ir asmeniškai man pačiam. Maža to,
klasikos gelmėje, slepiančioje istorinės patirties lobyną,
slopsta rezignacijos grėsmė, paralyžiuojanti mąstymą.
Tai įkvepia mus – jau išmirštančią inteligentų kartą.
Leidinio pristatymo renginyje5 Rezignacijos autorius
išreiškė nuomonę, kad visuomenė turėtų kalbėti ne tik
apie kultūros žlugdymą, bet ir apie gilų susirūpinimą
dėl vertybių praradimo; jį kaip širdį draskantį skausmą
žmonės privalėtų nešti į savo namus, į darbovietes. Mąstytojas dar vis tiki, kad, vieningai išgyvenama netektis
turėtų sutelkti visus ryžtingam žingsniui, sukeliančiam
perversmą mūsų sąmonėje.
Atvirai prisipažinsiu: Krescencijaus Stoškaus veikalas man padarė „meškos paslaugą“. Aš jau nesugebu atitolti nuo knygos Rezignacija poveikio lauko – regėdamas
mūsų kultūros, socialinius ir politinius reiškinius, nesąmoningai pradedu juos vertinti pagal knygos autoriaus
pasiūlytus kriterijus. Iš tikrųjų, knyga ypatinga! Būtų
absurdiška nepripažinti šio teiginio.
1

2

3
4
5

K. Stoškus. Rezignacija, arba Mirties filosofijos iššūkis modernybei. –
Edukologija, Vilnius, 2011.
Šiandien jau keliama drąsi mintis: ši konstanta (bedimensinis
santykis) galbūt nėra stabili sąsajų išraiška. Jei tokio pobūdžio
idėja pasitvirtintų, griūtų mūsų įsitikinimas, kad šviesos greitis
ir kitos konstantos yra „amžinai duotos“ – nekintančios. O tai
reikštų, kad nepasiekiamose materijos sandaros gelmėse vyksta
mums nežinomi kaitos procesai.
Ten pat, p. 453.
Ten pat, p. 431.
Renginys vyko Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje 2012 m.
lapkričio 13 d.

J a c q u e s R éa t t u . Civilizacijos triumfas, 1793

elementus – sąvokas bei teiginius, tinkamus kritiškai
vertinti mirties filosofijos raidos kelią. Knygos autorius
nenukrypsta nuo istorinės dimensijos, nuo istoriškumo.
Suprantama, ši profesionali analizė suformavo tinkamą
teoriniam tyrinėjimui instrumentarijų, kūrybingai panaudotą tekste. Ir tai logiška išeities pozicija: be šių įsisąmonintų gairių ir teorinių prielaidų neįmanoma turiningai mąstyti apie tragišką žmonijos bei civilizacijų lemtį.
K. Stoškus nepamiršta ir Lietuvos išeivių. Svarstydamas kultūros ir civilizacijos krizes, jis atsigręžia į sociologą Vytautą Kavolį. Aptikdamas jo rašytiniame palikime
įdomių minčių, jis kritiškai vertina kai kuriuos Kavolio
samprotavimus, rimtai suabejoja jo teiginiu, kad krizė
yra kultūros variklis. Na, o dviejų išdykaujančių bičiulių – Jono Meko ir Jurgio Mačiūno veiklos nagrinėjimas
inicijuoja autorių rašyti atskirą knygos skyrelį Neįgalumas, kuris nori vadintis „Fluxus“. Štai kaip nuskamba išsakyta minėtame knygos skyriuje mintis: „Menas nustojo
kalbėti, jis jau nebeturi ko pasakyti pasaulyje, kuriame
pats žmogus jaučiasi bevertis ir bereikalingas...“3 Fluxus
judėjimas, neigdamas klasikinę kultūrą, ją paniekina; tai
glumina ir visuomenę, ir knygos autorių. Kitas knygos
skyrelis taip pat „lietuviškas“ – jis pavadintas Prancūziškai lietuviškas variantas. Čia autorius savo nusmailintą kritiko rašiklį smeigia į vieną mūsų globalistiškai orientuotą
leidinį, kuriame atranda sodrią ganyklą savo žirgui, šuoliuojančiam per kontrkultūros nualintą dykrą. Drąsiai
apnuoginęs luošų idėjų pranašus – skelbiamų straipsnių
autorius, jis parodo, kas slypi Baltų lankų leidinyje Vieši
gyvenimai, intymios erdvės: kūnas, viešumas, fantazija šiuolaikinėje Lietuvoje (2002): tai prieštaringų tekstų rinkinys,
kuris, skelbdamas kultūrą ardančią ideologiją, įteisina
grėsmingą teiginių savivalę. Leidinio sudarytojų mintyse vyrauja dvi masinio vartotojo temos – seksas ir mirtis; mat autorius piktina tradicinės normos, draudimai
ir suvaržymai. Trypdami pareigų prievolės sampratą, jie
krenta į neribotos laisvės smegduobes.
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To m a s R e k y s

Nulinė vertė
Me di c i n i n ė nau j ov ė

Šiuo metu JAV ir jau nemažai kitur pasaulyje svarstomas
naujagimių apipjaustymo ligoninėse klausimas. Kol kas
apsiribojama berniukų sterilizacija (higienos prasme, aišku), ateityje numatoma imtis ir mergaičių. Dėl to kyla ir
šiokių tokių neaiškumų, netgi protestuojama. Tiesa, protestai gana lakoniški, pakankamai suprantant, kad seniai
jokie vieši, juo labiau nevieši pareiškimai nieko nekeičia.
Praėjo tie laikai. Dabartiniai protestai sistemą tik tvirtina,
atlieka palankią reklamos funkciją tiems, prieš kuriuos
protestuojama. Nes, kad ir kokie būtų valdžios priimti
sprendimai, jie irgi yra tam tikrų grupuočių interesų išraiška, liudijanti demokratiją... O protestuotojai – kas gi
jie ir kiek jų?
Čia suveikia paprasčiausias buitinis veiksnys – dauguma žmonių darbuose, kurie jiems iščiulpia paskutinius syvus, kuo gi dar kitkuo besidomėsi? Dairydamasis ir darbo vietą prarasi, juo labiau, jei vyksi kur nors
piketuoti. Atitinkamai piketai virsta tik pavienių keistuolių užsiėmimu. Bedarbių, benamių... Kurių niekas ir
neklauso.
Vis dėlto akivaizdu, kad medicininiu atžvilgiu apipjaustymas tinka tik išimtiniais ypatingais atvejais. Ir
visai kitas reikalas, kai tas veiksmas įgyja bendrą rekomendacinį statusą. Panašus sprendimas jau buvo medicinos istorijoje. Tai apendikso išoperavimas naujagimiams.
Ir nepasitvirtino. Pasirodė, kad taip tik žalojamas organizmas. Klaida buvo atitaisyta, dabar niekas tos žarnos
nepjauna, kol ji pati nepradeda pūliuoti (ne visada ir ne
visiems tai atsitinka). Užtat visiems tinka apipjaustymas.
Kol kas ši procedūra tik rekomenduotina, tačiau jau dabar yra Amerikoje abejingų tam reikalui žmonių, o aklai
pasitikinčių medikų patarimais apstu. Tad greitu laiku
turėsime armiją naujos rūšies žmonių...
Apipjaustymo aktas turi savo istoriją, savas ideologines dabartinio medicininio įteisinimo prielaidas, susijusias su religine žydų ir arabų praktika. Tiesioginių sąsajų
čia būti negali, nes religinis apipjaustymas atliekamas ne
medicininiais tikslais, o medicininis neteikia tų privilegijų, kurias žada religinis. Tad ir minėtų kuklių protestuotojų plakatų turinys apsiriboja medicininiais argumentais
(kad iš tiesų tai nesveika) bei apeliavimu į žmogaus teises. Dėl teisių kol kas atsižvelgiama į tėvų valią, tačiau
gydytojų nenuginčysi sveikatos vertinimu – jie remiasi
konkrečiais nurodymais iš aukščiau... Populiari plakatuose teikiama alternatyva: etika ar nauda? Ir svarstyklės
linksta nuo naudos svorio... Užuomina, kad kažkam tai
naudinga finansiškai, kad kažkas kažką gal papirko.
Be abejo, jeigu už tą procedūrą reikia mokėti (Amerikoje būtinai), idėja galėjo kilti vien pasipelnymo tikslais. JAV tai ne naujiena, lipdyti pinigus iš gandų gana

įprasta. Pavyzdžiui, iš neva artėjančios kokios gripo
epidemijos – visi masiškai puola skiepytis už pinigus.
Bet tai būdinga gryniesiems amerikiečiams, imigrantai
dar gyvi atsivežtu imunitetu propagandinei reklamai ir
į naujas vakcinas žvelgia su nepasitikėjimu, vieni kitus
drąsindami įvairiomis žiniomis apie tai, kiek ta ar kita
vakcina susargdino žmonių.
Kadangi ne daktarai ir ne finansiniai makleriai valdo pasaulį, o pirmiausia politikai ir ideologai, apipjaustymo klausimu verta apsidairyti plačiau, neapeinant nė
krikšto. Apipjaustymas – tai religinių iniciacijų aktai, kurie yra atliekami ne kūno interesų tikslais, o dvasiniais.
Žvelgiant iš religinės pozicijos, matyti idealistinė filosofija, teigianti, kad pirma eina dvasia, paskui kūnas. Pirma
politikas, po to – daktaras.
Čia nieko nuostabaus. Štai gimę kūdikiai apiplaunami – bet niekas šito akto su krikštu nelygina. Kitas reikalas, kai apiplauna kunigas. Tada jau veiksmas įgauna
svaresnės reikšmės, už jo slypi kur kas svarbesni interesai – istoriškai žvelgiant, čia jau ir karai, ekspansija, sielų
gelbėjimas ne vien vandeniu, bet ir kardo smūgiais bei
laužų ugnimis. Nes žmogus ne vien sveikata gyvas, ne
vien duona...
Medicininio apipjaustymo atveju jau ne taip, kaip su
nekaltu apiplovimu. Čia jau chirurginė intervencija, vos
ne plastinės operacijos analogija. Ir sutapimas su ideologinio pobūdžio interesais čia akivaizdesnis. Apsipjausto žydai ir musulmonai. Ir jiems svarbu, kad jie nustoja
būti tam tikroje diskriminuojamoje fizinės konstitucijos
pozicijoje. Dingsta visi su tuo susiję kompleksai, bet dar
svarbiau – tai moralinė ir kartu religinė, ypač judaizmo,
pergalė. Be abejo, ir islamo – abiem atvejais turime dabartinę politinių aktualijų raišką.
Apipjaustymo problema buvo svarstoma ir seniau,
nuo pat krikščionybės aušros, tik ne medicininiu, o religiniu atžvilgiu. Pirmieji krikščionys žydai apipjaustymo
atsisakė ne iš karto; vėliau, viduramžiais, žydai neretai
buvo verčiami krikštytis, o tai reiškė ir atsisakyti apipjaustyti savo naujagimius. Ir štai dabar paaiškėja, kad
bent jau medicinine prasme krikščionys klydo. Tai gal jie
klydo ir tebeklysta ir dėl savo religijos? O žydų protėviai,
pasirodo, buvo teisūs kaip tik savo užsispyrimu, bent
jau sutapimo su medicinine nauda veiksniu. Jie elgėsi
tarsi numatę ateities medicininį pateisinimą. Protingi ir
teisūs a priori!
Kokia ironija! Ir kas galėjo pagalvoti, kad viskas apvirs aukštyn kojomis, ir dabar štai ne žydai verčiami krikščionimis, o krikščionys apsipjausto! Tegul tai ir ne religinis
argumentas, tik medicininis, bet vis vien linksma. Reikėtų
patikrinti Vatikano požemiuose besiilsinčių popiežių palaikus karstuose – įtariu, jie turėtų būti apsivertę...
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Vieningumo veiksnys

Visas minėtas religijas pirmiausia sieja iniciacijos apeigos būtinumas. Žydams ir arabams tai – apipjaustymas,
krikščionims – vandens krikštas, kuris lyg ir pratęsia
judaistinio apipjaustymo apeigą neva gilesne prasme.
Formaliai žiūrint, apipjaustymas – tai sandorio su Dievu
aktas. Apipjaustytieji tampa Dievo vaikais, Dievo išrinktaisiais ir panašiai. Čia galima įžvelgti pozityvią erotinio
susivaldymo potekstę. Žmogus tarsi išreikštų erotinį apsiribojimą (o tai moralė, kultūra), remdamasis vidiniais
sąžinės argumentais. Tai jam nuolat ir primena apipjaustymo faktas. Bet tai tik interpretacija. Lygiai taip pat (ir
gal net sėkmingiau) galima vertinti ir priešingai. Apipjaustymas – kaip nuolatinio pasiruošimo lytiniam aktui
ir kartu vislumo reikalui būsena. Tai reiškė ir daugelio
moterų siekį, kartu ir turto, ir tai įgyvendinama sėkmingais užkariavimais. Tokia logika bei morale vadovavosi
iš esmės visos senovės tautos – ypač, kaip žinome iš Bib
lijos, semitai. Pergalę čia garantuoti galėjo tik teisingas
savosios genties karo ar vaisingumo dievas.
Vis dėlto tarp judėjų nugalėjo etinė moralaus Dievo
samprata, nors ir ne be išorinio poveikio – ne pergalių
laurai, o egzistencinis fiasko, babiloniška tremtis privertė
viską priimti ir vertinti kitaip. Greta fizinio apipjaustymo
apeigos radosi ir sąvoka – apsipjaustymas širdyje. Iškilusio etinio veiksnio apogėjumi laikomas Jėzaus asmuo.
Bet žydai Jėzaus nepriėmė.
Krikščionybė, stojusi dvasingumo ir moralės pusėn,
atitinkamai atmetė apeiginius, kultinius veiksmus, kurie
galėtų lygintis su esme – dvasiniu žmogaus apsisprendimu. Jokio mechaninio priminimo jiems čia nereikia. Užtenka gražių krikšto apeigos žodžių. Tačiau pats krikštas,
pradine prasme reiškęs atgailą, veikiai virto apipjaustymo analogija, skelbiančia, be kita ko, kad jokia atgaila
pati savaime žmogui ir negalioja. Tam reikalingas kultinis apiforminimas. Prie gerosios naujienos skelbimo buvo
prilipdyta intervencinė sąlyga, kai žmonijai kartu su laiminimu skelbiamas iniciacijos būtinumas. Šia prasme
krikštas tapatus apipjaustymui ne fizinio veiksmo atžvilgiu, o vidiniu dvasiniu... Inicijavimas išreiškia įgyjamą
savąjį teisumą, bet kartu ir visų kitų žmonių, kurie nepriklauso tai iniciacijai, atmetimą (kitaip būtų beprasmiška
pati iniciacija ir tos šventyklos veikla). Nusiteikimas tų
kitų – neinicijuotųjų – atžvilgiu visais atvejais sutampa.
Žydams nieko nereiškia arabiškas apipjaustymas, arabai
nepripažįsta žydiško. Islamo tradicija neapipjaustytuosius ar ne taip apsipjausčiusius įvardina šunimis, krikščionys nekrikštus trenkia pragaran po mirties.
Daug ką čia lemia politika, religinei minčiai tenka
vilktis iš paskos, o ir nugalėjus – valdymo pagunda yra
tiesiogiai proporcinga priešų neigimui. Senovėje, sakykime, kokie laukiniai turėjo brandos iniciaciją, ją praėjęs
jaunuolis tapdavo vyru ir tą vyriškumą toliau demonstruodavo kare mikliai žudydamas priešus. Dvasiškai pažangesnė krikščionių iniciacija – krikštas teigia meilę, ir
jau nebūtina žudyti ar naikinti tuos, kurie tokios meilės
iniciacijos neturi. Bet tik todėl, kad tie kiti, be iniciacijos,
ir tarsi lavonai. Kam tad vargti žudant, kam teršti savo
meilės ideologiją... Garbingi kryžiuočių ir konkistadorų
žygiai – jau praeitis, tik islamas, tarsi per vėlai pabudęs,
dar bando atsigriebti teroro žygiais.
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Arabų atveju turime bent jau daugiau atvirumo.
Musulmonai, skelbiantys esą žudą priešus, yra atviresni už krikščionis, skelbiančius, kad myli priešus. Arabai
susirūpinę netikėlius (ko gero, švelniausiu minėtų šunų
įvardinimu) sunaikinti jau dabar (čia verta atkreipti dėmesį, kad islamo teroristai kartu yra ir patys maldingiausieji), o krikščionys tą nemalonų darbą nukelia ateičiai,
pavesdami Dievui per Paskutinį teismą... Tačiau nusistovėjusi politinė situacija verčia visus maždaug lygiais
partneriais, tenka sugyventi.
Šiais laikais aukštieji skirtingų religijų dvasininkai
netgi noriai glėbesčiuojasi per oficialius susitikimus,
kartu keldami klausimą – kokiais argumentais remiantis
reiškiama ta karšta abipusė „meilė“? Ar tais, kad kiekvienas išlaiko savy kito, svetimo, žmogaus neigimo iniciaciją ir pagerbia kitos religijos atstovo lygiai tokią pat poziciją? Ar bendru avių ganymo reikalu? Bet iš esmės tai
vienas ir tas pat klausimas. Kuo gi gyva ta avis bandoje,
jei ne žinojimu apie savo aukštesnį statusą kitų bandų
atžvilgiu. Čia aiškus tik vienas kriterijus – visi vieningi
vieni kitų neigimu...

Ž mo gaus pe rga l ė

Kad ir kaip vertintume, dabartinio, naujojo, apipjaustymo atveju turime mažų mažiausiai realų apsikvailinimą. Kaip tėvai pažiūrės paaugusiam vaikui į akis? Nei
žydas, nei arabas, užtat ligonis a priori... Akivaizdu, kad
tas, kuris priima medicininį apipjaustymą be aiškių medicininių priežasčių, vien profilaktikai, tampa savotiška
išjuoka, finansinių ir politinių intrigantų auka. Kai kam
tai – verslas neva medicininio progreso sąskaita, kai
kam – patogi religinė paralelė. Toliau jau prasideda visagalė, visus valdanti politika. Ir neatrodo, kad šis procesas
nuslops. Kol kas jis tik progresuoja, apima vis daugiau
šalių, vis labiau įsitvirtina juridiškai ir anksčiau ar vėliau
taps privalomu visiems, kaip kad yra privalomų skiepų.
Tačiau dar teisingesnis naujo apipjaustymo įvertinimas būtų ne sveikatos atžvilgiu, o mados. Tai atsiliepimas į valstybės dvasios šauksmą. Tam tikra snobizmo apraiška, solidarumas su pasaulio dirigentų mintimi, kad
viskas, kas jų sumanoma, tolygu Dievo sprendimams.
Bet iš tiesų tai – tik save praradusio žmogaus išraiška.
Kaip tik čia išryškėja paralelės su religinėmis iniciacijomis. Štai Paulius skelbė tam tikrą iniciacijų reliatyvumą –
kad nesvarbu nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas.
O kas svarbu, žinome, – padorumas, gerumas ir t. t. Vis
dėlto moralės ir visokio kitokio gėrio argumentai pamažu užleido vietą kulto prioritetui. Krikščionių krikštas,
kaip atgailos apeiga, virto privalomu maginiu veiksmu.
Jėzus tiek daug kalbėjo, kalbėjo, mokė, mokė, o virto
stebuklu...
Per iniciaciją gražiai kalbama apie velnio darbų išsižadėjimą, bet pati krikšto esmė išreiškia kaip tik žmogaus negalėjimą įgyti išganymo savais darbais. Tokia
pozicija vėliau buvo sutvirtinta vadinamąja sugadintos
prigimties dogma, pagal kurią žmogus gimsta vien pragarui, o gelbsti jį tik krikštas. Krikšto reikšmę gerai iliustruoja seniau populiarus pasakojimas apie Popiežių Grigalių I, kuris labai žavėjosi Romos imperatoriaus Trajano
gerumu, padorumu ir gailestingumu. Žavėjosi ir graužėsi kartu, nes tas imperatorius numiręs vis dėlto kaip
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pagonis, vadinasi, nugarmėjo į pragarą. Tad Popiežius ir
meldęsis už jį, bet taip karštai ir uoliai, kad Trajanas net
prisikėlęs iš mirusiųjų, priėmęs krikštą ir tada jau galėjo
keliauti į dangų. Kitaip niekaip.
Kartą, dar gūdžiais sovietiniais laikais, pravažiuodamas apsilankiau Ignalinos bažnytėlėje – buvo kaip
tik laikomos šv. Mišios. Ir kaip tik toks tragiškas įvykis ten buvo atsitikęs. Numirė tos parapijos moterėlės
kūdikis, bet taip ir nepakrikštytas. „Ką tu padarei?! –
šaukė retoriškai klebonas iš sakyklos, pasinaudodamas
tuo nelaimingu atsitikimu kaip iliustratyvia medžiaga
pamokslui. – Štai mušiesi kumščiu į krūtinę atėjusi“, –
tęsė klebonas, o aš staiga pagalvojau: tuoj paguos, nesidaužyk taip, moteriške, pagal apeigų kanoną reikia tik
atgailaujant liesti krūtinę trimis pirštais, pagaliau – Dievas gailestingas... Betgi toliau buvo baisiau: akmeniu
daužytis reikia! Ar žinai, ką padarei? Kūdikį amžiams
pražudei!.. Apsisukęs išėjau. Vargu tas kūdikis prisikels
iš mirusiųjų gauti krikšto. Tebūna jam švelnūs pragaro
liepsnos liežuviai. Kitko jau nebepalinkėsi.
Bet jei rimtai, kunigas, tegul ir pernelyg ekspresyviai, tačiau atvirai rėmėsi oficialia teologija, kuri skelbia
žmogui, kad be krikšto jis išganytas būti negali. Taip
liudijama meilės ir paguodos evangelija pasauliui, taip
skelbiama geroji naujiena. O kad nebūtų liūdna ir nuobodu – ji paįvairinama įvairiomis stebuklingomis istorijomis. Be „realių“ istorijų, įstabūs ir kai kurie literatūriniai
krikščionių kūriniai.
Garsiausia Torquato Tasso (1544–1595) poema Išvaduota Jeruzalė vaizduoja garbingų kryžiuočių riterių
nuotykius vaduojant šventąjį miestą nuo musulmonų.
Tačiau pagarba ten reiškiama ir priešininkams. Viena
veikėjų – iš Persijos atvykusi jauna karžygė – padeda
musulmonams ginti Jeruzalę. Ji imponuoja savo grožiu
ir narsumu, tačiau krenta kovoje perverta kito veikėjo –
krikščionių riterio, kuris tą karžygę pažinojo ir buvo
ją įsimylėjęs, bet kovoje jos, prisidengusios šarvais, nepažino. Melodraminė tragikomedija – taip įvertintume
šiais laikais, nors tada tokie dalykai buvo vertinami visai rimtai, o terminas komedija reiškė laimingą pabaigą
(ne humorą). Aprašomo epizodo kulminacija – krikštas.
Mirštanti savo žudiko – mylinčio krikščionio – glėbyje
gražioji persė panoro būti pakrikštyta. Riteris lekia kažin
kur prie upelio ir rieškučiomis pasėmęs vandens skuba atgal. Jis sėkmingai spėja, pakrikštija savo mylimąją
paskutinę akimirką ir ji miršta laiminga, apimta neapsakomo džiaugsmo. Atsikvepia ir skaitytojas – nuskriejo
siela į dangų.
Bet tai – literatūra, gyvenimo tikrovė rūstesnė. Nebūtinai juk reikiamu metu pasitaikys pro šalį tekėti upeliui... O jei ir taip, tai, žiūrėk, koks akmenėlis – ėmė tas
mūsų riteris ir užkliuvo bėgdamas, išsitiesė ir praliejo
vandenį, pradžiugindamas visus velnius, nes dabar jau
jo brangiausioji atitenka jiems. Čia gili mintis, visa egzistencinė tiesa iš tiesų ir yra akmenėlis – kaip lemties
dovana... Akmeniu daužomės į krūtinę, akmuo širdyje...
O ta saldžiai nulaižyta poema slėpė iš tiesų visai kitokius
faktus – Jeruzalės gyventojų išskerdimas savo žiaurumu
neturi precedento istorijoje. Sudėję literatūrinį saldainį
su tuo realybės pipiru, gausime vidinį krikšto raiškos
santykį: gražių kalbų apie įgyjamą gerumo dvasią per
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apeigas (tai ir šiaip turime) su tiesiai neišsakomu, bet
sava apeigos esme infiltruojamu žmonių neigimu (dėl
to prarandame tai, ką turime prigimty).
Tad ką vis dėlto reiškia Pauliaus raginimas ignoruoti
apipjaustymą arba neapipjaustymą (tiems, kurie siekia
tos iniciacijos statusui ontologijos, Paulius siūlo ir visai
nusipjauti)? Tai reiškia, kad tikrąja religine prasme visos
žmonių kuriamos iniciacijos iš tiesų nulinės vertės. Viską
lemia žmonių darbai, kylantys iš jų širdžių. O visa kita –
žinome iš istorijos... Šiais laikais tie buvę politiniai ir analogiški interesai – jau praeitis. Į Kryžiaus žygius popiežiai jau nebešaukia, o ir neįstengtų. Na, būna, pašaukia į
piligrimystę – aplankyti kokio naujai atrasto švento kaulo, bet tai iš esmės nekaltas užsiėmimas, tarsi turistinė
pažintinė kelionė atitinkamo mentaliteto maldininkams.
Panašiai atrodo ir naujas medicininis apipjaustymas. Jis beprasmiškas, užtat iliustratyvus. Kam nors jis
atneš naudos, o ką duos pačiam apipjaustytajam? Jis lieka apgautas, tarsi apvogtas... Bet tai dar nėra žmogaus
nugalėjimas. Istoriškai visos iniciacijos, visi šaukimai yra
permanentinis procesas, tačiau žmogaus prigimtis nėra
taip sugadinta, kad jo egzistencija būtų beprasmiška.
Šiuo atžvilgiu pragaro vartai Dievo šventovės nenugali.
Vienas mano artimai pažįstamas krikščionių protestantų vyskupas, viešėdamas kartą Izraelyje, apsilankė
arabų musulmonų šeimoje. Ir buvo nepaprastai sujaudintas jų paprastumo, atvirumo ir nuoširdumo. Tą savo
patirtį papasakojo man. Jis pats elgėsi ir vertino pagal
savo sveiką žmogiškąją prigimtį, visiškai ignoruodamas
kanoninius reikalavimus bent jau neliaupsinti nekrikščionių padorumo, viešai jų neadoruoti. Tada aš stebėjausi – tai tikrai ne vyskupui. Užtat žmogui. Tai todėl, kad
jo iniciacijos vertė – nulinė!
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Emilija Liegutė

Baladė

Rainerio Maria Rilke’s kūrybos motyvais

1

2

Joja joja joja.
Dieną naktį. Dieną naktį.
Didikams iš Prancūzijos, Burgundijos,
Olandijos, Krenteno slėnių reikia
nukakti laiku.
Joja joja joja.
Pagaliau sustoja. Sargybos laužas.
Būrys apsėda jį. Tyli.
Laužo nuovargis sąnarius.
Sumurę vyrų veidai abejingai
į laužą žiūri.
Dainuoti turi. Dainuot!
„Junkeri, jūsų žavios akys...“
Jaunutis prancūzas nušvinta,
Krinta žemėn trikampė kepurė...
Uždainuoja.
Dainuoja dainuoja dainuoja.
Visi.
Žemė vėsi. Naktis dar tamsi.
Junkeris išsiima rožės žiedą.
Ašaros rieda. Pabučiuoja...
„Jūs neturite mylimosios, markize?“
Markizas von Langenau tyli –
„Dovanok, Magdalena, kad aš toks buvau...“
„Kiek jums metų, markize?“
„Aštuoniolika.“
„O man šešiolika.“
Junkeris nulaužia rožlapį
ir lyg ostiją duoda markizui.
Tai brangi dovana –
Širdis drauge su rožlapiu plaka
Šneka, išvyks dar tamsoje.
Joja joja joja.

Markizas von Langenau niūniuoja
seną liūdną dainą...
Rytmetis. Ant kelio pasirodo raitelis.
Keturi, dešimt. Kariuomenė!
Pilis. Poilsis. Plačiai, draugiškai
veriasi vartai. Milžino generolo Šporkos
platūs pečiai duoda kelią,
kelia kepurę, kviečia vidun.
Markizas von Langenau
paduoda grovui laišką.
„Kornetas!“ – subosina grovas.
„Vėliavnešys! – neblogai,
lyg sugulovas“, – juokiasi draugai.
Pokylis. Gera būti svečiu –
kelionėje skurdžiu maitinosi kepsniu.
Grovo ilgi plaukai akis užkrinta. Švinta.
O anapus nakties žvilga
lenkti totorių kardai.
„Vaišinkitės! Ei, berniukai!
Neškit vyną!“

NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 4 (581)

43

3

4

Markizas išslenka į naktį.
Ne, tai ne naktis.
Jis priblokštas, apsvaigintas.
Iš tūkstančių rožių šniokšdamos
teka valandos į sapnuojančią naktį...
Jis klausia juodos moters
ties juo pasilenkusios:
„Ar tu naktis?“ Lytėdami pirštais
tarsi akli jie suranda vienas kitą.
Šį žvarbų rytą jiedu nieko nebijo,
nes čia sustojo laikas.
Pražydo iš bokšto griuvėsių ir susitiko,
nes to norėjo likimas.
Juodoji moteris uždėjo markizui
ant galvos rožių vainiką.
Pakilo vėtra. Ji drasko naktį
į gabalus – baltus ir juodus.
Žaibas praslysta pro šalį –
švysteli ir vėl nubėga.
Jie miega. Toks gilus bendras
dviejų žmonių miegas.
Bendras kaip viena motina,
kaip viena mirtis.

Jau rytmetis, bet ne diena –
tai degantys rūmai šviečia.
Pilna garsų, bet tai ne paukščių
balsai: tai šaukia kariai: „Gaisras, gaisras!“
„Rinktis. Rinktis!“ – springsta ragai kieme.
Dunda būgnai: „Rinktis. Rinktis!“
Kornetas bėga, savo vėliavą
lyg moterį neša ant rankų.
Laša iš jos žėrintys mezginiai...
Markizas sugriebia žirgą, joja,
prasiveržia pirmyn –
kariai mato jo vėliavą, lekia iš paskos.
Turkai, sustoję ratu, išsitraukia
lenktus kardus.
Kornetas dar laiko vėliavą,
bet
ji
raudona.

A R T H U R H U G H ES . La belle dame sans merci
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Elv y ra Markev ičiūtė

Merci beaucoup,
Jacques Toja!

D

ar lankydama, rodos, septintą ar aštuntą vidurinės mokyklos klasę, netikėtai sulaukiau atsvaros
nykiai sovietmečio kasdienybei – kino teatruose
pasirodė Bernard’o Borderie filmas Trys muškietininkai.
Alexandre’o Dumas romanus jau buvau skaičiusi – ne
tik Tris muškietininkus, bet ir Po dvidešimties metų bei Vikontą de Braželoną. Knygos laikui bėgant kažkur iš namų
išgaravo – dabar savo lentynose rasčiau tik porą skirtingų Trijų muškietininkų leidimų. Gal todėl, kad jie neabejotinai svarbiausi ir reikšmingiausi net ir paties autoriaus kūryboje? Vienas literatūros kritikas labai teisingai
pastebėjo, kad Trys muškietininkai yra unikalus romanas tuo atžvilgiu, kad jame visų pirma iškyla ne įprasti
šiam žanrui nuotykiai ir meilės istorijos, o keturių vyrų
draugystė ir charakteriai. Ir būtent tai, kad ir kaip būtų
keista, labiausiai visus domina. Tam pritarčiau nė kiek
nedvejodama, tačiau romane, o ypač filme sudomino
dar ir daugelis kitų dalykų. Ir dabar, praėjus jau beveik
keturiasdešimčiai metų, sutikčiau su neseniai internete
atrastu šio filmo gerbėju, kad tai tebėra vienintelė tikra
ir teisinga šio romano ekranizacija, kurioje, kitaip nei
vėliau pasirodžiusiose įvairiose apgailėtinose interpretacijose, buvo rodoma tai, ką parašė Dumas. Pritarčiau
ir jo išsakytai kritikai dėl panašios rūšies paties Borderie
intarpų, staiga išlindusių trečioje serijoje, ir dar keletui
taiklių pastabų bei minčių, nors toli gražu ne visoms.
Tikrai džiugu buvo, nors ir pavėluotai, sužinoti, kad buvau ne vienintelė šio filmo adoratorė, nors prilygti Retrofanu pasivadinusiam minėtam interneto bendraminčiui
vis dėlto neįstengiau.
Negaliu pasigirti, kad kaip jis sekiau paskui šį filmą
iš miesto į miestą, – to nebuvo. Vis dėlto pažiūrėjusi jį
mažiausiai vienuolika kartų ir vėl pasiilgusi, parašiau
laišką, kuriame tariamų žiūrovų vardu paprašiau atnaujinti jo demonstravimą. Šį rašinį prisitaikiusi įmečiau į
Neringos kino teatro bilietų kasos langelį. Nesulaukusi jokios reakcijos, t. y. filmo pasirodymo, parašiau dar vieną
prašymą ir, kai vėl jį ten kyštelėjau, vos spėjau pasprukti
nuo pakilusios mane vytis kasininkės. Tada filmą staiga
ėmė ir pademonstravo. Kad galėčiau kiek noriu jį stebėti,
sugundžiau visą klasę tapti to kino teatro „šefais“ – pasisiūlėme kontrolierėms už nemokamą seansą surinkinėti
per pertraukas išmėtytus saldainių popierėlius ir saulėgrąžų lukštus. Kol nusibodo, visa klasė kurį laiką taip ir
darė. Savo nelaimei, papasakojau vienai klasės draugei,
kad mačiau šį filmą vienuolika kartų, o toji išpliurpė

savo mamai. Ir staiga, didžiulei mano nuostabai, buvau
iškviesta į tėvų susirinkimą, kuriame buvo prabilta apie
keistą ir nederamą mano elgesį: žiūrėti filmą tiek daug
kartų šiai mamytei pasirodė nenormalu. Kartu gavau
velnių už tada draustas kapronines kojines ir lakuotus
nagus – pamatytų tos mamaitės dabartines moksleives
su jų auskarais ir makiažais... Vėliau aš labai pralinksmėjau aptikusi vieno kinomano prisipažinimą, kad savo
mėgstamą filmą jis žiūrėjo 500 kartų...
Bernard’o Borderie Trijuose muškietininkuose žavėjo
viskas, bet labiausiai aktorių ir personažų atitikimas – čia
jis unikalus. Tokio pataikymo, kai ekranizacijoje negali
įsivaizduoti jokio kito atlikėjo, aš neprisimenu. Suprantama, buvau paeiliui įsimylėjusi visus muškietininkus,
išskyrus – kažkodėl – d’Artanjaną. Kodėl jo neįsižiūrėjau, paaiškinti negaliu – Gérard’as Barray atrodė gražus,
aktoriaus parinkimas nekėlė jokių abejonių. Vis dėlto
ilgiausiai ir labiausiai buvau užvaldyta jausmų Georges’o Descrières’o suvaidintam Atui. Jei kartkartėmis ir
įsižiūrėdavau į Aramį ar Portą, – visi jie buvo labai gražūs vyrai, – vis vien netrukus grįždavau prie ankstesnio
susižavėjimo, kol jis galiausiai stabiliai įsitvirtino kaip
svajonių tipažas ir vyriškumo etalonas. Man visada patiko ryškūs vyriški veidai, kokiu pasižymėjo Descrières’as,
todėl paprastai likdavau abejinga švelniems ir nudailintiems, kaip Jacques’o Toja, bruožams. Dėl šios priežasties
net ekrano gražuolis Alainas Delonas nė karto širdies
nesuvirpino. Atvirkščiai – filme Baseinas iš karto užkliuvo kreivokos jo kojos. Paauglystėje Trijų muškietininkų
atžvilgiu susiformavusios nuostatos nepakito ir daug vėliau, kai, pagaliau gavusi videoįrašą (atmenu, koks buvo
džiaugsmas), galėjau kiek norėjau žiūrėti filmą namie.
Tada jau pamečiau peržiūrų skaičių...
Atmintinai žinojau visų aktorių pavardes, todėl, kai
netrukus pasirodė to paties Bernard’o Borderie Anželika – angelų markizė ir kitos šio filmo serijos, iš karto užfiksavau iš Trijų muškietininkų atėjusius aktorius – Bernard’ą Woringer (Portą), kuris čia vaidino D’Andižos’ą,
ir Jacques’ą Toja (Aramį), įkūnijusį Liudviką XIV. Žinoma, buvau labai nepatenkinta neradusi „savojo“ Ato ir,
matyt, todėl šiame filme, lyginant su numylėtais Trimis
muškietininkais, kur patiko viskas, nepatiko beveik niekas. Buvęs Portas be savo šaunių ūsų manęs nebežavėjo,
o Aramis visai nuvylė – vietoj gražuolio muškietininko
elegantiškais ūsiukais ir barzdele, kurie jam labai tiko,
avinčio aukštus botfortus ir vilkinčio puikią figūrą iš-

NAUJOJI ROMUVA, 2012, NR. 4 (581)

45

Trys mušketininkai – George
Descrières, Gérard Barray,
Jacques Toja, Bernard
Woringer, Henri Nassiet

ryškinančius puošnius drabužius, išvydau visai kitokį
jo pavidalą. Karaliaus vaidmenyje jis buvo aprengtas
kažkokia, gal ir autentiška, bet atrodžiusia lyg vaikiška
„suknyte“, atidengtomis, laimė, tiesiomis kojomis, apautomis aukštakulniais batais su kokardomis. Ant galvos
visą laiką puikavosi ilgi garbanoti perukai, rankose – karališkoji lazda, o labiausiai erzino išskutinėti plonučiai
lyg siūlas ūseliai, kurie nevykusiai išryškino jo veido
putnumą, galutinai jį suapvalindami – tokių apskritų
žandukų su duobutėmis labai nemėgau. Žiūrėjau šį filmą taip pat daug kartų, nes daugiau nebuvo ką žiūrėti,
bet nepatyriau nei euforijos, nei įsimylėjimų. Bandžiau
susižavėti Bachtiary Bey vaidinusiu, lyg ir mano skonį
turėjusiu atitikti Sami Frey, bet nesėkmingai. Net jo pavardės tada neįsidėmėjau ir tik dabar neseniai ją patikslinau. Vėliau, lygindama šį filmą su kitais šio žanro bandymais, nuomonę pakeičiau, pripažindama ir atrasdama
pranašumus, kurių tada neįžvelgiau. Ir tikrai nebūčiau
patikėjusi, kad, praėjus daugybei metų, didžiausiu atradimu taps būtent Jacques’as Toja, pro kurį tada taip abejingai praėjau ir kurio taip ilgai neįvertinau.
Nemanau, kad tuomet šiuose filmuose vaidinę aktoriai bent iš tolo numanė, kokią paslaugą jie padarė būtent
sovietmečio žiūrovams, mirtinai išsiilgusiems romantikos, elegancijos, gražių veidų, kostiumų ir manierų. Kad
ir kiek kartų rodytų Tris muškietininkus, o vėliau Anželiką,
prie kasų visada nusidriekdavo milžiniškos eilės. Ir kokia laimė apimdavo atsisėdus į kėdę prieš ekraną – laukė
kelios valandos išsvajoto sapno atviromis akimis, kupino
nuotykių, meilės, aistros – visko, ko nebuvo ir negalėjo
būti gyvenime. Tiesa, tada, tais paauglystės laikais, dar
taip neatrodė – ruseno viltis, kad ir gyvenimas bent jau
man asmeniškai būtinai padovanos ką nors panašaus.
Suprantama, dėl to filmo įtaiga tik sustiprėdavo. Net
ir dabar negaliu rasti jai analogų: ten buvo užkoduota
tai, ko neišsaugojome, ko dabar nemokame perteikti ar
susigrąžinti ir kas vis dėlto tebėra reikalinga. Būtent tas
„kažkas“ ir privertė šiais visagalio interneto laikais, praėjus kone keturiasdešimčiai metų nuo filmo Trys muškietininkai pasirodymo, įvesti į paieškos lauką Georges’o
Descrières’o pavardę...
Buvau maloniai nustebinta, kai radau apie jį nemažai informacijos: „iššoko“ gyvenimo aprašymas, solidžių
vaidmenų Comédie Française, televizijoje ir kine sąrašas,

interviu televizijoje, filmuoti siužetai iš jo namo Paryžiuje ir užmiesčio vilos, sužinojau net apie jo mylimą katę
Ito Pacha. Kadangi pati esu kačių mylėtoja, tai mane dar
maloniau nuteikė – net grįžo viltis nors retsykiais susigrąžinti paauglystės laikų įsimylėjimo pojūtį: gyvenime
penkiasdešimtmetis Descrières’as irgi atrodė patrauklus
ir elegantiškas, dėvėjo mano mėgstamos tamsiai mėlynos
spalvos kostiumą, ant bevardžio piršto mūvėjo auksinį
žiedą, buvo puikiai priderinęs kaklaraištį ir „fantaziją“,
žavėjo saikingais ir plastiškais judesiais, maloniu balso
tembru. Šiuo atrastu pokalbiu iš televizijos studijos, kurio turinio beveik nesupratau, esu ne kartą pasigrožėjusi. Tiesa, tuo metu buvau jau pakankamai gerai pažinusi
teatrą, žinojau, kad aktorių įvaizdžiai yra gana apgaulingi, kad sukurtas personažas ir gyvenimiškasis aktoriaus charakteris dažniausiai neturi nieko bendro. Todėl
jau negalėjau puoselėti vilčių, kad gyvenime Georges’as
Descrières’as gali būti panašus į Atą iš Trijų muškietininkų. Išlindusi informacija apie jo skyrybas ir nuotrauka
su nauja žmona tai kuo puikiausiai patvirtino. Vis dėlto
internetu retsykiais sugrįžti į jaunystės prisiminimus ir
taip pakrauti nuolat išsenkančią energijos bateriją man
pasirodė visai priimtina. Todėl ėmiau šniukštinėti minėtuose filmuose vaidinusių aktorių – ir vyrų, ir moterų –
personalijas, jausdama, kad kiekvienas toks prisilietimas
sužadina švelnumą ir dėkingumą tiems žmonėms už kadaise suteiktą džiaugsmą.
Laikui bėgant tai virto net šiokiu tokiu įpročiu, kurio malonumą ėmė temdyti informacijos stoka – šaltinis
baigė išsekti, teko nuolat grįžti prie tų pačių siužetų ir
tai jau nebeteikė ankstesnio pasitenkinimo. Žinių apie
vienus aktorius buvo daugiau, apie kitus mažiau – tai
priklausė nuo įvairiai susiklosčiusių jų karjerų. Dažniausiai buvo linksniuojama Michèle Mercier, kuri mane
nelabai domino, nes, kaip ir reikėjo tikėtis, Anželikos
vaidmuo pavertė ją dar viena amplua auka. Dar pačioje
šių paieškų pradžioje, įvedusi Toja pavardę, gavau tik
nedidukę nespalvotą nuotrauką ir, nutarusi, kad jis be
tų mano matytų dviejų vaidmenų neką tenuveikė, daugiau jo neieškojau. Lyg per rūką prisiminiau, kad soviet
mečio spaudoje buvo užsiminta apie Comédie Française
gastroles Maskvoje ir Toja direktoriaus poste. Tada dar
pagalvojau, kad, jei jau aktorius nepadaro svarios karjeros, kompensacijai būtinai pabando tapti bent teatro di-
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rektoriumi. Tuo metu mūsų teatruose ši pareigybė buvo
siejama tik su ūkine veikla ir man asocijavosi su šluotų
valytojoms dalijimu. Todėl nenuostabu, kad Toja šiame
poste nesužadino jokio susidomėjimo.
Kartą, norėdama kilstelėti ūpą, pažiūrėjau keletą
jau matytų filmukų su Georges’u Descrières’u ir, visai
nieko nesitikėdama, mašinaliai įrašiau paieškos lauke
„Jacques Toja“. Atvėrusi kažkokį pirmą pasitaikiusį YouTube išmestą siužetą, staiga tarp gerai pažįstamų Comédie
Française kolonų pamačiau ateinantį vyriškį šviesiu, beveik baltu, kostiumu. Dar gerai nesupratusi, kas jis toks,
pajutau keistą palengvėjimu atmieštą pasigėrėjimą – pati
ne kartą buvau ėjusi šia kolonada, apsilankiusi firminėje
teatro parduotuvėje ir tas artėjantis aukštas, gražus, šviesiai apsirengęs vyras vien savo pasirodymu kompiuterio ekrane staiga tarsi patenkino visą gyvenimą niekaip
nenumalšinamą elegancijos, lengvumo, laisvumo, nerūpestingumo ilgesį. Jis atrodė tarsi įsikūnijęs mistinis ir
mitinis išsvajoto Paryžiaus simbolis – Paryžiaus, kurio
aš, nors ir ne kartą jame apsilankiusi, taip ir nepamačiau.
Mano sutikti ir matyti paryžiečiai vilkėjo juodai, atrodė
susirūpinę, skubantys ir niekuo nesiskyrė nuo kitų žmonių. Suprantama, jie ir negalėjo skirtis, juokinga buvo to
iš jų tikėtis, juo labiau reikalauti. Taigi puikiai žinojau,
kad taip besirengiantys ir atrodantys vyrai nesimėto net
ir Paryžiuje. Ir vis dėlto tai nebuvo teatro scenos ar kino
vaizdinys, jis vilkėjo savo, o ne spektaklio ar filmo personažo kostiumą. Tai buvo realus žmogus, kuris net iš
ekrano skleidė neįtikėtinai paveikią energiją, ilgam prilipdžiusią mane prie kompiuterio pačioms įvairiausioms
paieškoms. Taip įvyko pavėluotas lemtingas susitikimas
su Jacques’u Toja.
Prasidėjusios tolesnės paieškos internete pranoko
visus lūkesčius – siužetų su Toja buvo daug, juose jis išsamiai aiškino apie savo planus ir kūrybinę programą,

skirtą ir bendrai teatro veiklai, ir Comédie Française trijų
šimtmečių paminėjimui. Deja, mano prancūzų kalbos
žinojimas, tiksliau neišmanymas, paremtas kažkada lankytais kursais, toli gražu neleido gerai suvokti visko, ką
jis kalbėjo. Vis dėlto man buvo taip įdomu, aš tiek daug
kartų jo klausiausi, kad galiausiai pradėjo vaidentis, jog
mažiausiai pusę to, ką jis sako, tikrai girdžiu ir suprantu.
Tai, kaip aš išsiaiškinau daugelį žodžių ir frazių, kurias
pagaliau pradėjau skirti bendrame žodžių sraute, sukėlė
dar ne vieną painiavą. Pirmiausia vėl suklydau dėl pareigybių apibūdinimo. Prancūziškai jos skambėjo administrateur ir administrateur général. Lietuviškas analogas
„administratorius“ ir „vyriausiasis administratorius“
man vėlgi, kaip kadaise sovietmečiu „direktorius“, asocijavosi su nykiomis pareigomis, šiuo atveju žmogaus,
spektaklio pradžioje stovinčio prie durų ir tikrinančio
bilietus. Todėl, matydama televizijos reporterių apgultą
Toja, kurį asmeninis vairuotojas mersedesu vežiojo iš jo
gyvenamojo kvartalo į Comédie Française ir Odéon teatrus,
naiviai stebėjausi prancūzais, taip aukštai iškėlusiais ir
įvertinusiais tokias kuklias pastangas. Vis dėlto net ir
taip menkai besigaudant prancūzų teatrų hierarchijoje ir
terminuose, galiausiai pavyko susivokti, kad administrateur général Jacques’as Toja užsiima ne šluotkočių skirstymu ar bilietų plėšymu, o yra generalinis direktorius,
atsakingas net už dviejų teatrų kūrybinę veiklą.
Nuoširdžiai tuo apsidžiaugusi ir neatsistebėdama
savo ankstesniais paklydimais, ėmiausi tolesnių tyrimų,
kurie, atrodė, pernelyg neužsitęs, nes netrukus turėjo
virsti pakartotinomis matytų siužetų peržiūromis. Gal
taip ir būtų nutikę, jei būčiau bent kiek geriau mokėjusi
prancūzų kalbą. Visus filmukus peržiūrėjau labai greitai,
bet trokšdama suprasti, apie ką juose kalbama, sukau ir
sukau juos be galo ir krašto, nes kretiniškas google vertėjas ir lietuvių, ir rusų kalbomis pateikdavo kažkokių
nesąmonių kratinį. Laimindama puikią Toja tartį, kurios
padedama šiaip taip pradėjau skirti kai kurias sąvokas,
susigaudžiau tarp nuolat besikartojančių ir ausį rėžusių
„kators“, kurių reikšmę „keturiolika“ šiaip taip prisiminiau iš kažkada lankytų užsiėmimų. Kai pagaliau supratau, kad Toja kiekvieną dieną dirba 14 valandų nuo
10-os ryto, o „Lui kators“ reiškia Liudviką keturioliktąjį,
kurį jis suvaidino Anželikoje ir kuris įkūrė pačią Comédie
Française, pasijutau tarsi Sizifas pagaliau užritinęs savo
akmenį.
Deja, akmuo netrukus vėl nuriedėjo žemyn, o aš
užstrigau jau ne ties eiline nesuprasta fraze, o ties daug
rimtesne kliūtimi – pačiu Toja asmeniu. Visada mėgau
ir sugebėjau pakrauti sielos bateriją pasitelkusi vaizduotę, todėl labai lengvai ir drąsiai leidausi į šiuos žaidimus ir šį kartą. Dar kurį laiką klaidžiojau tarp išlikusių
simpatijų Descrières’ui ir naujai atrastų Toja, kol staiga
pajutau, kad Toja ėmė neabejotinai dominuoti, nepaisant savo metams bėgant dar labiau papilnėjusio veido,
kuris staiga ėmė man atrodyti labai patrauklus, o tai
jau buvo tikriausias įsimylėjimo ženklas. Tai labai aiškiai supratau žiūrėdama žavingą filmuką apie Comédie
Française aktorių gyvūnėlius. Kadangi tarp jų tik vienintelis Descrières’as turėjo keletą kačių, mintyse pasveikinau save su kažkada padarytu teisingu pasirinkimu.
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Vis dėlto kažkelintą kartą stebėdama siužetą iš jo grimo
kambario, kuriame jis į svečius atėjusiai ir šunelį atsivedusiai kolegei Geneviève Casil pasakojo meditavęs su
kate Ito (ta pačia Ito Pacha, matyta siužete Un chat m’a
sauvé la vie apie jo gyvenimą kaime), gėrėdamasi jų susitikimo bučinuku, bendravimu, švelniai katę glostančiomis Descrières’o rankomis ir, ką čia beslėpti, gražiu
torsu, aiškiai matomu pro koketiškai prasegtus marškinius, staiga pasijutau kažkur beskubanti. Nors ir labai
atidžiai daugybę kartų stebėjau visus ten parodytus teat
ro užkulisius, nuoširdžiai žavėdamasi Comédie Française
tvyrančia atmosfera ir galimybe atsivesti mylimą gyvūną
ne tik į teatrą, bet ir į repeticiją, vis dažniau ėmiau iš karto peršokinėti prie Toja, kuris neturėjo jokio augintinio
(Toja sans animaux). Sėdėdamas savo prašmatniame kabinete prie antikvarinio stalo su dar šviesesniu kostiumu ir
rausvai lakuotais nagais, jis pasakojo apie gyvūnų laikymo Comédie Française tradicijas ir kažkokiai katei kadaise
paskirtą išlaikymą, pirštu rodydamas tą įrašą (pension
pour le chat) senoje buhalterijos knygoje.
Tiesą sakant, tie jo į akis krintantys rausvi nagai
privertė mane sunerimti. Nieko neturiu prieš vyrams
daromą manikiūrą ir pedikiūrą, manau, kad aktoriams
tai net būtina, bet rausvas nagų lakas net man pasirodė
drastiškas ir nenorom sužadino tam tikrus įtarimus. Toja
mirtis 1996 metais vaizduotei nebuvo jokia kliūtis, greičiau atvirkščiai, bet priskirti jį „žydriukų“ kategorijai labai nesinorėjo – kokius siužetus tada beliktų generuoti?
Todėl kaip toji lapė iš pasakėčios apie žalias vynuoges
nuraminau save išvada, kad jis galbūt iš anksto pasiruošė spektakliui arba nespėjo susitvarkyti po vaidinimo.
Beje, vėliau peržiūrėtas spektaklio Figaro vedybos įrašas,
kur visi buvo lakuotais nagais, tai iš dalies patvirtino.
Nusprendžiau kol kas dėl to nekvaršinti galvos ir toliau stebėjau jau vos ne atmintinai žinomus siužetus,
kuriuose Toja nagai, laimė, nebuvo lakuoti. Informacija
Vikipedijoje, kad Toja nė karto nebuvo vedęs ir 66 metų
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mirė nuo vėžio, taip pat sukėlė minčių, kad toks gražus
ir elegantiškas vyras, vaidinęs su gražiausiomis pasaulio
moterimis Silvana Pampanini, Michèle Mercier, Mylène
Demongeot (dvi pastarosios, kaip ir jis, gimė Nicoje ir
turėjo būti pažįstamos nuo jaunystės), liko vienišas ne be
tam tikrų priežasčių. Rasta jo ištikimu draugu įvardinto
Jeano Claude’o Brialy prisiminimų knygos citata, kurioje
kalbama apie Toja mirtį, taip pat stūmė šių įtarimų link –
J. C. Brialy pats save ne kartą apibūdino kaip biseksualą.
Radusi šią informaciją, iš pradžių pyktelėjau – „žydriukų“ mano gyvenime buvo, yra ir, matyt, bus su kaupu.
Galop nusprendžiau, kad jei realiame gyvenime šie dalykai nuo manęs nepriklauso, virtualioje erdvėje galiu elgtis kaip tinkama. Kadangi Toja šioje kategorijoje man kol
kas buvo nepriimtinas, nusprendžiau apie tai negalvoti.
Trumpam pasigailėjau iškeitusi į jį Descrières’ą, kuris
mylėjo ne tik kates, bet ir moteris, bet jau buvo per vėlu.
Taigi sugalvojau humoristinį paaiškinimą, kuris mane visada pralinksmindavo: Toja mirė vienišas, nes nesulaukė
manęs. Štai šitaip.
Kaip tik ši, kiek maloni, tiek ir absurdiška, prielaida
staiga privertė pagalvoti, kad, jei aš būčiau juo susidomėjusi laiku, mes galėjome susitikti. Sovietmečiu nuvykti į
Paryžių nebuvo jokios vilties, bet jei panaši įsimylėjimo
fermentacija būtų įvykusi tada, galėjau Comédie Française
gastrolių proga nuskristi į Maskvą ir, kad ir kaip blokuotų
saugumas, kaip nors prie jo prieiti. Kad ir prisidengusi
teatrologijos studijomis ar kursinio darbo apie Alfredą de
Musset tema... Žinoma, kad toks virtualus įsimylėjimas,
kuris, mano nuomone, niekuo nesiskiria nuo realaus, ištiktų, reikėjo, kad mane pasiektų dabartinė informacija
apie Toja veiklą – tikrai nebūčiau ieškojusi nei Aramio,
nei Liudviko XIV, kaip neketinau persekioti Descrières’o
Ato. Deja, sovietmečiu tai buvo neįmanoma ir tokio pobūdžio praradimai yra neatitaisomi. Jei likimas būtų buvęs gailestingesnis ir Toja dar tebegyventų, jam būtų 83.
Tikrai jį susirasčiau ir bent jau gerokai išgąsdinčiau...
Pradėjusi traktuoti Toja ne kaip vaizduotės žaislelį,
o kaip realų žmogų su savo praeitimi, realizuotais ir neįgyvendintais planais ir svajonėmis, pasijutau įpareigota.
Jau negalėjau tik žiūrėti, grožėtis jo elegantiškais kostiumais ir aksesuarais, ypač auksiniu žiedu ant mažojo
piršto ir pirma pasitaikiusia proga visiems apie jį pasakoti. Juo labiau kad senas draugas teatro režisierius, su
kuriuo kartu dirbome jam vadovaujant dviem teatrams,
iš pradžių dėl šio įsimylėjimo sukėlęs profesinio pavydo
sceną, labai praktiškai paklausė, kodėl aš nepapasakojau
jam apie Toja, kai Lietuva tapo nepriklausoma ir visokiausi ryšiai pasidarė įmanomi. Į tai savo gėdai turėjau
prisipažinti, kad tuomet Toja man visiškai nerūpėjo. Pradėjau galvoti, ką galėčiau padaryti dabar.
Ką nors realaus ir vertingo nuveikti nemokant prancūzų kalbos ir neturint profesinių ryšių, atrodė, vargu
ar įmanoma. Protingiausia būtų buvę numoti į visa tai
ranka, bet aš per tą laiką jau pripratau prie Toja „egzistavimo“. Turėjau prisipažinti, kad jis kažkaip nesuvokiamai padeda man harmonizuoti sukiužusią būseną. Netgi beviltiškai užstrigusią knygą, kuriai buvau gavusi ir
seniai išleidusi stipendiją (koks tada gali būti rašymas?),
užbaigiau tik jo padedama. Kai, prisėdusi prie darbo, pa-
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jusdavau, kad galiu tik išsinarindama žandikaulius žiovauti, užtekdavo žvilgtelėti į Toja nuotraukoje ar ekrane
ir viskas nejučia susitvarkydavo – be didelio vargo išspausdavau mažiausiai porą puslapių. Atrodė, kad tas
žmogus iš kapo duobės sugebėjo ištiesti man pagalbos
ranką. Todėl rūpestingai susirankiojau ir išsispausdinau
visus internete rastus jo atvaizdus ir net įsivedžiau internetą namuose – pasirūpinau, kad toks vertingas ir nieko
nekainuojantis dopingas visada būtų šalia. Žiūrinėdama
internetines fotografijas, atradau seriją André Aaron Bilis
pieštų Comédie Française aktorių portretinių miniatiūrų,
tarp kurių buvo ir visai jaunutis Toja, pavaizduotas su
Grafo Almavivos kostiumu. Dar jaunystėje, kai mano interjere ir aprangoje taip pat dominavo balta spalva, nusipirkau medinius baltai nudažytus barokinius rėmelius,
kurie pasirodė niekam nepritaikomi ir vis dar tebesimėtė
tušti. Pabandžius juose įrėminti piešinį su Toja, paaiškėjo, kad jie idealiai tinka. Tiesą sakant, dėl šio žingsnio
kiek paabejojau – nemėgstu įrėmintų veidų. Bet rėmeliai
ir piešinys taip gražiai derėjo, kad numojau ranka – galų
gale juk tai – ne fotografija.
Toliau harmoningai egzistuojant su Toja, atsitiko vienas dalykas, kuris privertė mane susimąstyti. Vartydama
kažkokį prekių katalogėlį, tarp kosmetikos ir pigių papuošaliukų aptikau atidaromą medalioną su vieta nuotraukai.
Ir staiga pagalvojau, kad reikėtų jį nusipirkti, nes galėčiau
įsidėti Toja nuotrauką. Tada ir sunerimau – niekada to nebuvau dariusi dėl jokio vyro, net į galvą nebuvo atėję, o
įrėmintų fotografijų visada labai nemėgau. Mintis įsidėti ir
nešioti prieš 17 metų mirusio ir realiai nesutikto žmogaus
fotografiją mane pirmą kartą privertė suabejoti savo sveiku proteliu. Nutariau, kad, jei taip padarysiu, man pačiai
atrodys, kad tikrai esu „ku kū“... Griežtai atsisakiau šios
užgaidos ir supykusi vos neišmečiau Toja iš barokinių rėmelių. Nieko negaliu fetišizuoti ir garbinti, o būtent tokia
grėsmė, kaip man pasirodė, iškilo. Gerai, kad tas pakabutis buvo bjaurus, priešingu atveju būtų tekę kovoti dar ir
su noru jį pirkti. Įdomu, ar neapsigalvosiu, jei pasitaikys
tikrai skoningas medalionas?
Po šio „incidento“ nutariau kurį laiką palikti Toja
ramybėje, t. y. nežiūrėti filmukų ir nuotraukų. Rodos,
taip ir padariau, bet staiga atsitiko keistas dalykas, kuris
mane, šiaip netikinčią nei mistika, nei pomirtiniu gyvenimu, privertė apie tai pagalvoti. Buvau įsivėlusi į vienos
komisijos veiklą ir po posėdžio kartu su jos pirmininku
nuėjau išgerti kavos. Besėdint kavinėje ir beplepant, kalba pakrypo apie režisieriaus J. Miltinio gyvenimą Paryžiuje ir mane, žinoma, patraukė užsiminti apie Comédie
Française. Ir staiga tas žmogus pradėjo pasakoti apie Rygoje matytą šio teatro spektaklį ir jame vaidinusį aktorių,
kurį iš filmo Trys muškietininkai prisiminė kaip Aramį. Jis
nežinojo nei jo pavardės, neprisiminė nei spektaklio pavadinimo, bet labai nuoširdžiai žavėjosi puikia vaidyba:
„Kaip suvaidino! Koks aktorius!“ Tokiomis aplinkybėmis išgirdusi apie Toja mažumėlę nušiurpau. Net pagalvojau, kad tai ženklas, jog ir jam manęs reikia. Ne mano
įsimylėjimo, žinoma, bet, kaip ir visiems aktoriams, dėmesio jų asmeniui ir rašinių apie jų vaidmenis.
Vis dėlto, ar mūsų „susitikimas“ įvyko ne per vėlai,
kai galimi tik vienas po kito iškylantys prasilenkimai?
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Štai šalia minėto spektaklio Rygoje, kurį tikrai visai nesunkiai galėjau pasižiūrėti, iškilo dar vienas praradimas.
Gilindamasi į viską, ką pavyko rasti apie Toja, netikėtai
aptikau Noëlle Guibert pavardę, paminėtą kartu su pub
likacijomis apie Comédie Française 300 metų jubiliejų, kurias kartu su ja pasirašė ir Toja. Su Noëlle Guibert buvau
susitikusi net du kartus: SIBMAS konferencijoje Glazge ir
per vizitą į Prancūzijos Nacionalinės bibliotekos Vaidybos menų departamentą, kuriam ji tuo metu vadovavo.
Iš kur galėjau žinoti, kad man jos prireiks prisiminimams
apie Toja? Puoliau vėl naršyti tinklalapį ir paaiškėjo, kad
šiuo metu restauruojama ne tik Comédie Française teatro
Richelieu salė (Salle Richelieu), bet ir visas jo vardo kvartalas, o Vaidybos menų departamentas laikinai perkeltas
į François Mitterrand’o biblioteką. Noëlle Guibert pavardės niekur neaptikau ir, turint omenyje jos amžių, greičiausiai po restauracijos ji apskritai nebedirbs. O juk ji turėjo bent šiek tiek pažinoti Toja, jei kartu pasirašė kelias
publikacijas, parengė teatro bibliografiją. Ji truputį kalbėjo angliškai ir tikrai galėjo ką nors apie jį papasakoti.
Beveik visi YouTube rasti siužetai apie Toja ribojasi
jo vadovavimo Comédie Française pradžia – šiuo atžvilgiu
jam dėmesio tikrai netrūko, o ir dabar mano nesibaigiančios peržiūros turėjo jam gerokai pakelti reitingus. Deja,
iš vėlesnio periodo, kai jis jau nevadovavo teatrui ir jame
nedirbo, su didžiausiu vargu pavyko suieškoti vieną pokalbį apie literatūrą su buvusiu Prancūzijos premjeru
Raymond’u Barre’u (Les lectures de Raymond Barre), kai
Toja buvo pakviestas perskaityti keletą eilėraščių ir Tukidido teksto ištrauką. Iš pradžių, radusi anonsą apie šią
laidą, galėjau tik porą akimirkų pamatyti Toja, sėdintį
tarp kitų pakviestų svečių. Vėliau staiga atsirado visas
įrašas su įdomiausiu pokalbiu ir Toja, skaitančiu Baudelaire’ą bei kitus autorius. Daug kartų klausiausi tos
laidos nuo pradžios iki pabaigos, susiradau Baudelaire’o
eilėraštį Damai kreolei, kurį skaitė Toja, ir ėmiau uoliai jį
mokytis prancūzų, lietuvių ir rusų kalbomis. Jei būčiau
pagalvojusi, kad šis siužetas gali dingti, būčiau tikrai jį
įsirašiusi bent į diktofoną – tiek daug jame buvo aptarinėjama man nežinomų prancūzų autorių, įdomūs pasirodė
ir vedėjo bei Barre’o samprotavimai – kalbos mokymui
tai buvo ideali medžiaga. Deja, kai po kiek laiko norėjau
prie jos grįžti, vėl radau tik kelių minučių anonsą. Jei viskas taip ir liks, turėsiu tik vieną Toja įskaityto eilėraščio
įrašą. Mažai.
Filmai, kuriuos teko matyti anksčiau, – Trys muškietininkai ir Anželika, kalbėjo apie Toja kaip apie puikų
kostiuminio žanro aktorių, koks ir turėjo būti Comédie
Française atstovas. Pradėjusi ieškoti, ką dar būtų galima su
juo pamatyti, ir pasižiūrėjusi internete rodomus Kristiną
ir Kapitoną Frakasą, supratau, kad iš jo vaidmenų kine vargu ar prasikursi. Maloniai nuteikė tik debiutas Nelio bokšte, kurio visas ištraukas su Toja pavyko pamatyti įgarsintas italų kalba. Atsitiktinai radau ir ištraukėlę prancūzų
kalba, kurioje, kitaip nei itališkoje versijoje, damos buvo
apsinuoginusios. Deja, pamatyti viso filmo taip ir nepavyko. Laimė, vienas laimingas atsitiktinumas vis dėlto
padėjo praplėsti šį varganą sąrašą. Pažįstama lietuvė
magistrantė iš Maskvos Mejerholdo centro pranešė, kad
vyksta stažuotis į Comédie Française. Prisakiusi jai nueiti
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Jacques Toja – Comédie Française generalinis direktorius.
Nuotrauka iš Collections Comédie-Française

į teatro parduotuvę ir nupirkti bent du DVD spektaklių
įrašus iš keturių, kuriuos užrašiau, savo nuostabai gavau
visus keturis: P. Beaumarchais Figaro vedybas, A. Čechovo
Tris seseris, P. Marivaux Meilės ir lemties žaidimus ir J. Giraudoux Undinę. Pagaliau Trijose seseryse, kur Toja vaidino
Veršininą, gavau progą pamatyti jį, nors ir ne amžininko, bet ir ne epochiniame vaidmenyje. Tikrai nesitikėjau,
kad jis įtikinamai atskleis šį, mano ankstesne nuomone,
nesuvaidinamą personažą, kuris, nepaisant nesibaigiančių pliurpalų, kažkaip dar sugebėjo tapti vienos iš seserų mylimuoju. Man visada atrodė, kad šis veikėjas buvo
sugalvotas tik tam, kad autorius išsakytų savo filosofiją,
panaudotų kaip priedangą tezėms. Didelei savo nuostabai, turėjau pripažinti, kad klydau. Po šio vaidmens kardinaliai pakeičiau požiūrį į Toja – supratau, kad tai buvo
unikalus, bet, atrodo, pernelyg menkai įvertintas aktorius. Nežinau, gal aš klystu, gal Prancūzijoje jis vis dėlto
gerai žinomas ir populiarus. Norėčiau, kad taip būtų.
Apie mano susidomėjimą Toja minėtas draugas režisierius Strindbergo konferencijoje Stokholme papasakojo
ten sutiktam prancūzų profesoriui, rodos, iš Lilio, kurį,
kaip supratau, mano pasirinkimas didžiai nustebino. Jis
patvirtino, kad Prancūzijoje Toja tikrai visi žino, bet jokių tyrimų apie jį nėra, ir daugiau kalbėjo apie jo kurso
draugus, matyt, Annie Girardot, Jeaną Paulį Belmondo...
Kai grįžęs bičiulis apie tai papasakojo, labai susigėdau –
lig tol užsiėmiau Toja asmeniu savo malonumui, negalvodama apie rimtus tyrimus, juo labiau jų viešinimą
tarptautiniu mastu. Įsimylėti galima ir visai nežinomą
ar nevykusį aktorių, bet kalbėti apie teatrologinius tyrimus galima tik tada, kai yra ką tirti. Taigi pabandžiau
labai objektyviai įvertinti Toja galimybes šiuo aspektu.
Pirmiausia reikėjo atsakyti į klausimą, kodėl jis netapo
toks populiarus kaip jo kurso draugai ar kartu vaidinę kolegos – Alainas Delonas, Jeanas Claude’as Brialy,
Romy Schneider. Suskaičiavus filmus, kuriuose jis vaidino ir kurie pasiekė platųjį ekraną, t. y. buvo perkami ir
dubliuojami visame pasaulyje, viskas tapo aišku: jis nusifilmavo tik šešiose kino juostose, tarp jų populiariausios
ir buvo mano paauglystėje matytos Trys muškietininkai
ir Anželika. Trys pirmieji filmai (Nelio bokštas, Kapitonas
Frakasas ir Kristina) nebuvo tokie vykę ir seniai pamiršti,
o paskutinis filmas Aujourd’hui peut-être... tikriausiai liko
Prancūzijos produktu – bent jau man taip ir nepavyko
jo pamatyti. Iš esmės Toja buvo teatro aktorius, turėjęs
daug pagrindinių vaidmenų ir nemažai vaidinęs televizijos filmuose, bet tai vėlgi liko vidaus rinkos produkcija.
Kalbant būtent apie teatro sritį ir Toja vadovavimą
Comédie Française, aišku, kad jis turėjo daugybę idėjų teatrui atnaujinti ir labai ryžtingai bandė jas įgyvendinti,
kovodamas su muziejiniu repertuaru, bandydamas integruoti naujus autorius (Bernard’ą Marie Koltèsą, Jeaną Lucą Lagarce’ą) ir režisierius, siekdamas atgaivinti
vaidybos manierą. Tiems, kurie pažįsta teatrą iš vidaus,
aišku, kad didesnio nusikaltimo būti negali, ir neabejoju,
kad jis sulaukė pasipriešinimo – šie principai vienodai
veikia ir Kauno teatruose, ir Comédie Française. Tai, kad
jis, pasibaigus vadovo kadencijai, paliko teatrą ir įkūrė
savo fondą, rodo labai ryžtingą charakterį – aktoriai labai retai taip pasielgia, paprastai grįžta prie savo avinų,
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t. y. įprastų darbų. Tai, kad lig šiol sėkmingai dirbantis
fondas, pavadintas jo vardu tik po jo mirties, neabejotinai rodo, kad Toja labiau rūpėjo savo idėjų įgyvendinimas, o ne vardo įamžinimas. Turint omenyje įspūdingą
jo vaidmenų sąrašą, akivaizdu, kad Toja neabejotinai
teikia realų pagrindą labai įdomiems tyrimams, kurių
mielai imčiausi, jei pavyktų geriau išmokti kalbą ir rasti
kontaktus. Deja, laikas nelaukia, jį pažinusių žmonių sąrašas trumpas, o galimybė juos pakalbinti labai menka.
Gali būti, kad aš nespėsiu ir beliks apsiriboti rašytine ar
internetine informacija, bandant ne suprasti ar sužinoti,
o atspėti Toja charakterį, siekius ir svajones. Ir atlikti tai,
ne kalbinant liudininkus, o skaitant, kas parašyta apie
tuos, su kuriais jis vaidino ar bendravo...
Žinoma, ir čia gali pasitaikyti labai įdomių atradimų,
kaip, sakykim, tas, kuris iškilo skaitant apie filmo Kristina kūrimą. Pasirodo, ieškant atlikėjo pagrindiniam vaidmeniui, režisieriui Pierre’ui Gaspard-Huit labai patiko
jaunas Comédie Française aktorius Jacques’as Toja. Deja,
Romy Schneider pagal fotografijas pasirinko Alainą Deloną. Daug erdvės apmąstymams „kas būtų buvę, jeigu...“ Manau, kad aktorinės partnerystės atžvilgiu ji tikrai suklydo – stebint vien uniformą dėvėti tesugebantį
ir kaip kuolas vaikštantį gražuolį Deloną, akivaizdu,
kad Toja nepalyginti geriau būtų sukūręs šio jautraus ir
tauriai įsimylėjusio jaunuolio vaidmenį. Net mažučiame
epizode, kuris jam čia teko, akivaizdu, kad jis visą laiką
girdi partnerį, reaguoja į veiksmą ir vien žvilgsniu sugeba „sugroti“ visą psichologinę gamą. Tai galima pasakyti
apie visus mano matytus jo vaidmenis.
Taigi profesinių tyrimų apie Jacques’ą Toja anonsavimą nėra ko gėdytis. Kitas klausimas, kaip juos atlikti,
kad jie taptų jo verti? Jeigu tikėčiau mistifikacijomis, palikčiau tuo pasirūpinti pačiam Toja. Vis dėlto tai, kad jį
atradau tik dabar, rodo, kad vargu ar jis sugebės tai padaryti. Tikiuosi, kad visus metus trukęs susidomėjimas
jo asmeniu rodo mano alkį tam tikros rūšies informacijai,
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o ne tai, kad jo siela nerado daugiau į ką kreiptis. Šį tekstą
pasirašiau tam, kad geriau suprasčiau šį poreikį ir atrasčiau šiokias tokias jo ištakas. Gal būtent paaugliškas susižavėjimas Trimis muškietininkais ir atvedė į teatrologijos
studijas, o jos, savo ruožtu, vėl sugrąžins į prancūziško
romantizmo dvasią, kurią šiais laikais sugebėjo įkūnyti
būtent Toja. Jei taip, tada viskas logiška.
Žvelgdama į tolesnę tyrimų eigą, galvoju, kad Toja
iš dalies buvo savo tipažo auka. Tapęs mylimu Bernard’o
Borderie aktoriumi ir jo „kostiumo bei špagos“ filmų herojumi, jis buvo pasmerktas įvairiausių grafų, kunigaikščių ir buduarinių gražuoliukų vaidmenims, kuriais nenorėjo apsiriboti. Apie tai sprendžiu iš reformų, bandytų
įgyvendinti jam vadovaujant Comédie Française ir ypač iš
jo įsteigto fondo programos, orientuotos būtent į šiuolaikinės dramaturgijos rėmimą. Būtų įdomu išsiaiškinti
įvairiausias šio siekio aplinkybes – internete pasakojama,
kad, steigdamas fondą, jis susitiko su daugybe Prancūzijos verslininkų ir nemažai jų pavertė savo struktūros rėmėjais. Galima minėti ir pasiektus rezultatus, nors jau pats
faktas, kad jo vardo fondas iki šiol sėkmingai dirba, iškalbingas. Galop ir Comédie Française nebėra muziejinis teatras – mūsų Oskaro Koršunovo pakvietimas režisuoti taip
pat iškalbingas. Ir galbūt šią spragą jam kažkada pramušė
kaip tik Toja... Žinoma, šių internete sužvejotų žinių mažoka, jas reikėtų papildyti jį pažinojusių žmonių, galinčių
smulkiau nušviesti Toja veiklą ir charakterį, pasakojimais.
Jo kurso draugas Belmondo, kartu filmavęsis Delonas ir
kolega iš Comédie Française Georges’as Descrières’as tebėra
gyvi, bet, įtariu, kad, net ir pasiekus šias garbaus amžiaus
garsenybes, jie tikriausiai būtų nemaloniai nustebinti, kad
domimasi ne jų, o Toja asmeniu. Spektaklyje Undinė kartu
su juo vaidina ir tuomet dar visai jaunutė Isabelle Adjani.
Idealu būtų pakalbinti įvairių kartų kolegas...
Suprantama, jau niekada nepavyks išvysti scenoje
paties Toja, reikės pasitenkinti tik jo suvaidintų spektaklių įrašais. Viliuosi, kad jų yra daugiau nei man pavyko įsigyti ir pamatyti. Taip pat tikiuosi, kad įmanoma
pasižiūrėti ir gerokai daugiau televizijos bei kino produkcijos jam dalyvaujant. Labai įdomu, ar papildoma
informacija gali pakeisti mano susikurtą įspūdį apie šį
žmogų, kurį aš ne tik aprašytomis aplinkybėmis atradau, bet ir, kaip man pasirodė, pajutau. Neaišku, ką dar
pavyks apie jį sužinoti ir kokiais keliais ateis nauja informacija – gal dalyvaujant įvairiose konferencijose, gal vėl
nuvykus į Paryžių ar susiradus jo vardo aikštę ir kapą
Nicoje? Norėčiau prasmingai užbaigti šį taip netikėtai
pradėtą tyrimą, kuris, vėl grąžinęs mane prie prancūzų
kultūros, suteikė tokį didelį malonumą. Iš dalies jis įma-
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nomas net ir su dabar turima informacija. Tai, kad mes
su Toja nesusitikome ir jau nesusitiksime, galbūt apsaugojo nuo nusivylimo, jei mano vaizduotės produktas
neatitiktų realybės – tiesą sakant, vis dėlto neaišku, kas
jis, šnekant teatro žargonu, per „kašikas“... Net jeigu tai
kada nors pavadinsiu kvaila užgaida, dabar jos atsisakyti tegali paskatinti tik... pats Toja. Mūsų „pažinties“
pradžia, nežinia kieno valia įvykusi virtualioje erdvėje,
reikalauja ir atitinkamos pabaigos. Jei tokia pat virtualia
erdve laikyti ir sapnus, jis gali asmeniškai pareikšti man
savo nepritarimą, į kurį tikrai atsižvelgčiau. Vis dėlto per
visą tą laiką. Gerai pagalvojus, gal taip ir geriau – sapnų
pasitaiko, švelniai tariant, labai netikėtų... Tai geriausiai
iliustruoja Fainos Ranevskajos sapno apie Puškiną nupasakojimas, kurį ji aprašė savo knygoje Судьба-шлюха
(Dalia-šliundra): „Prieš miegą aš beveik visada skaitau
Puškiną. Paskui išgeriu migdomųjų ir vėl skaitau, nes
migdomieji neveikia. Aš vėl išgeriu migdomųjų ir galvoju apie Puškiną. Jeigu aš jį sutikčiau, aš jam pasakyčiau,
koks jis nuostabus, kaip mes visi jį prisimenam, kaip aš
gyvenu juo visą savo ilgą gyvenimą... Paskui aš užmiegu
ir sapnuoju Puškiną. Jis eina pasiramsčiuodamas lazdele
Tverės bulvaru. Aš bėgu prie jo, šaukiu. Jis sustoja, pažiūri, nusilenkia ir sako: „Palik mane ramybėje, sena b...
Kaip tu man nusibodai su savo meile.“
Nemanau, kad po šio sapno Ranevskaja nustojo
skaityti ir mylėti Puškiną. Aš savo ruožtu turiu prisipažinti, kad tokiu atveju tikriausiai pasakyčiau „sudie“. Bet
tik tokiu atveju.
Tiesą sakant, viešinti šį tekstą, kuris, dar gerai nežinau, ar turės tęsinį, labiausiai paskatino mintis, kad
jeigu Jacques’as Toja dabar būtų gyvas, jam tikriausiai
būtų malonu sužinoti, kad tolimoje Lietuvoje jo kūryba
ir veikla sukėlė susidomėjimą. Manau, kad mes būtume
linksmai pasijuokę iš mane ištikusio „įsimylėjimo“. Turiu vilčių, kad tarp mudviejų galėjo užsimegzti intelektualinė draugystė, kuriai visiškai nesvarbu nei tautybė, nei
amžius, nei lytinė orientacija. Kadangi tai jau nebeįmanoma, noriu atiduoti padėkos duoklę žmogui, kuris, net
ir praėjus daugeliui metų, sugebėjo grąžinti jaunystėje
išgyventus pojūčius. Taip pat pateikti savotišką įrodymą, kad aktoriaus charizma ir menas, kad ir kokie trapūs
atrodytų, neištirpsta ore, nėra tik piešinys ant vandens
ar įdomūs vien savo kartai ir laikui. Vienaip ar kitaip jie
gali materializuotis erdvėje, prikaustyti dėmesį, įsirėžti
į sąmonę, pakeisti požiūrį į kūrėją ir jo darbus, suteikti
jo asmens ir veiklos atradimo džiaugsmo.
Noriu, nors ir pavėluotai, ištarti: „Dėkoju, Jacques’ai
Toja! Merci beaucoup!“
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A nd riu s Kon ick i s

Raganos meilės ypatybės

S

ąvoką „meilės filosofija“ galima traktuoti panašiai
kaip ir kitas tokio pobūdžio ar tokiu pat principu
sudarytas konstrukcijas, pavyzdžiui, „meno filosofija“, „mokslo filosofija“, „politikos filosofija“, tai yra
kaip filosofavimą (filosofinį samprotavimą) apie meilę
arba – atitinkamai – apie meną, mokslą, politiką. Tačiau
šalia šitų vadinamųjų metodologinių panašumų neįmanoma nepastebėti ir ryškių, drįskime pasakyti, likiminių
skirtumų: šios trys (beje, gana atsitiktinai paminėtos)
probleminės sritys filosofų dėmesį patraukia nepalyginti dažniau nei meilės problematika, o ką jau kalbėti apie
nuo Antikos laikų tradicines filosofijos sferas – ontologiją, gnoseologiją, natūrfilosofiją, etiką... Klausimas, kodėl
filosofai vengia svarstyti su meile susijusius reikalus,
galėtų tapti atskiros ir specialios (netgi filosofinės) diskusijos objektu, o dabar tiesiog konstatuokime, kad šį
filosofų aplaidumą neretai sėkmingai kompensuoja kitų
intelektualinės veiklos sričių specialistai, pavyzdžiui,
psichologai ar sociologai, pradžiugindami anaiptol ne
moksliniais atradimais, o būtent filosofinėmis įžvalgomis, idėjomis ir interpretacijomis, ir, žinoma, rašytojai –
poetai, prozininkai, dramaturgai. Meilė grožinėje literatūroje – tarsi conditio sine qua non, net jeigu kūrinys ir nėra
specialiai skirtas meilei, kaip, tarkim, Petrarcos sonetai,
W. Shakespeare’o Romeo ir Džuljeta ar L. Tolstojaus Ana
Karenina1. Tokie solidūs literatūros kūriniai tikrai verti
įdėmesnio filosofinio žvilgsnio, tačiau, nesijausdamas
pakankamai pajėgus atlikti išsamią klasikinio romano
ar pjesės analizę, mėginčiau šįsyk paeksperimentuoti su
gerokai kuklesniu literatūros kūriniu – Birutės Jonuškaitės apsakymu Ragana ir..., kurį drąsiai galima priskirti
kategorijai „apie meilę“.
Nesudėtingas apsakymo turinys gali būti trumpai
išdėstytas šitaip: poezijos festivalio dalyvė kelias dienas
nepaprastai jaudindamasi laukia ją aplankyti žadėjusio
kavalieriaus; žlugus visoms viltims susitikti, paskutinę
festivalio dieną ji išvyksta anksti ryte ir palieka viešbučio kambario draugei laišką: „Mieloji! Parašyk tam šūdžiui...“2, kuriame išlieja visą savo apmaudą ir negaili ją
nuskriaudusiam vyriškiui tiesiog siaubingų palinkėjimų.
Iš pirmo (ir, be abejo, gana paviršutiniško) žvilgsnio galėtume šią istoriją traktuoti paprasčiausiai kaip
nenusisekusį seksualinį nuotykį ir nė nemėginti ieškoti
čia kokių nors „meilės koncepcijų“. Tačiau viena herojės
laiško frazė verčia mus nusiteikti rimčiau. Save – kažkodėl – priskirdama raganų „socialinei grupei“, ji kategoriškai pareiškia: „Raganos myli tik kartą.“ (82) Tai vienintelė tiesioginė nuoroda į meilę, – pavartojus net pačią
sąvoką3, – nors tekste galima rasti ir kelias netiesiogines

užuominas apie jausmo rimtumą ar net kilnumą. Nesant
jokios šiai pozicijai prieštaraujančios ar ją paneigiančios
informacijos, turėtume tikėti tokiu herojės pateiktu savo
jausmo (ar netgi, sakytume, būsenos) apibūdinimu, tad
galime drąsiai svarstyti apsakyme išryškėjančią savotišką meilės koncepciją.
Šioje istorijoje visai nesunku identifikuoti populiariausio literatūroje siužetinio meilės varianto – vadinamosios „nelaimingos meilės“ arba „meilės be atsako“ –
požymių. Laiminga abipusė meilė kūrėjams tikriausiai
atrodo nuobodoka, o vaizduojant nepakeliamas nelaimingo įsimylėjėlio kančias neretai pavyksta sukurti itin
intriguojantį siužetą. Bent jau mylintis, bet nemylimas
herojus dažniausiai sulaukia skaitytojų (spektaklio ar
filmo žiūrovų) simpatijų ir užuojautos. Bet ar tikrai čia
kokia užuojautos verta tragedija, ar viso labo (gal ir kiek
apmaudus) nesugebėjimas atkreipti į save tinkamo mylimojo dėmesio? Kiekvienam tokiam nelaimėliui mielai
priminčiau prasmingą Viktoro Franklio samprotavimą:
„...negali būti tokio reiškinio kaip „nelaiminga meilė be
atsako“; pačiame šiame termine glūdi vidinė prieštara.
Arba jūs tikrai mylite – ir tokiu atveju turite jaustis praturtėjęs, nepriklausomai nuo to, ar jūsų meilė sulaukė
atsako, ar ne, – arba jūs nemylite iš tikrųjų, nesiekiate
perprasti kito žmogaus esmės, o greičiausiai visiškai tą
esmę ignoruojate ir ieškote jame tik kūniško patrauklumo ar kokio nors (psichologinio) charakterio bruožo, taigi tų savybių, kurias jis „turi“ ir kurias jūs galėtumėte
„pasisavinti“. Tokioje situacijoje jūsų jausmai iš tiesų gali
likti be atsako, bet tai reiškia, kad ir jūs nemylite.“4 Deja,
romanų ir filmų herojai šitaip (o ir apskritai – racionaliai) samprotauti nelinkę. Jie veikiau griebiasi ryžtingesnių, kartais net nusikalstamų veiksmų mylimajam užkariauti arba – būna ir taip – desperatiškai nusižudo (kaip
jaunasis Goethe’s Verteris), o jeigu retkarčiais pasitelkia
intelektualines savo galias, tai tik tam, kad prikurtų kuo
išradingesnių priekaištų mylimajam. Mūsų Ragana šiuo
atžvilgiu padirbėjo iš peties – jos laiškas kupinas negailestingų, užgaulių iškalbių, kurie tikriausiai niekada
nepasieks adresato: „Paskutinio lapo kampelyje – elektroninio pašto adresas. Juo siunčiami laiškai sugrįžta
neskaityti“ (85), – guodžiasi herojės kambario draugė,
mėgindama įvykdyti jai pavestą užduotį. O jeigu net ir
pasiektų – ko gi galėtų tikėtis priekaištų autorė? „Meilės priekaištus gali įveikti tik meilė“, – pastebėjo kadaise išmintingas Demokritas. Į šią pastabą derėtų įsiklausyti ir priekaištus atremti bei pasiteisinti mėginančiam
„mylimajam“, ir – juo labiau – teisingumo trokštančiam
bei priekaištus žeriančiam „mylinčiajam“. Jokie, kad ir
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nepaprastai racionalūs, argumentai nepajėgūs įtikinti
pamilti, išprovokuoti tą geidžiamą atsaką. Kita vertus,
kaip bando parodyti F. Nietzsche, „Meilės be atsako nelaimė baigiasi ne gavus atsaką, o ėmus labiau mylėti.“
(Böse Weisheit, 207)
Meilė be atsako dažnai atskleidžia tam tikrą nelaimingo mylinčiojo egoizmą. Tai suprantama, nes paprastai imama gailėtis savęs, rūpintis savimi labiau nei mylimuoju, o jam reikšti pretenzijas, reikalavimus ar bent jau
nepasitenkinimą. Kaip tuomet suprasti gražius meilės
teoretikų pastebėjimus, kaip antai G. Hegelio, kad „tik
ra meilės esmė yra atsisakyti savęs, pamiršti save kitame...“5 arba V. Solovjovo, kad meilė yra „tikras egoizmo
panaikinimas“6? Bepigu L. Karsavinui postringauti apie
abipusės meilės malonumus – jis tokią meilę buvo patyręs ir būtent jos paveiktas sukūrė gražią ir darnią meilės
teoriją. „Nebūna, negali būti tikrosios meilės be atsako,
ji visuomet yra dviejų meilė“7, – drąsiai deklaruoja įsimylėjęs mąstytojas ir nė nesvarsto jokių „nelaimingų“
meilių, matyt, kaip paprasčiausiai netikrųjų. Bet juk kiti
teoretikai pripažįsta meilę be atsako ir jos sukeliamas
problemas, o V. Solovjovas, pavyzdžiui, netgi įsitikinęs,
kad „stipriausia meilė dažniausiai būna be atsako“, ir vis
dėlto linkę manyti, kad ji nesusijusi su egoistiniais, savanaudiškais siekiais. Galėtume sau leisti tokią prielaidą:
teoretikai kalba apie meilę iš esmės, apie „savipakankamą emocinę veiklą, nukreiptą į tam tikrą objektą, gyvąjį
arba negyvąjį“8, kaip pasakytų J. Ortega y Gassetas, o nelaimingi įsimylėjėliai – apie neįgyvendintus norus, daž-
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niausiai būtent apie nepatenkintą lytinę aistrą, taigi, kaip
filologiškai neišprusę, apmaudžiai painioja terminus mylėti ir mylėtis. Tokia situacija sukelia ne tik itin nemalonių
įspūdžių, bet neretai ir tikrų tikriausių tragedijų.
Kažkas panašaus atsitiko ir Raganai – nėra abejonių,
kad jos apmaudo ir net pykčio protrūkį sukėlė neįvykęs
susitikimas, žadėjęs naujų erotinių potyrių. Tačiau visa ši
istorija vis dėlto neatitinka „klasikinės“ meilės be atsako
schemos. Iš Raganos laiško matyti, kad prieš tą nelemtą
poezijos festivalį viskas klostėsi gana sklandžiai. „Parašyk, kad nusinešiu visa, kas buvo švelniausia, – prisimena ji ir nuoširdžiai pasakoja savo kambario draugei, – kas
sidabro srovelėm tekėjo tarp mūsų delnų, kas leido man
manyti, jog esu tarsi perlas didelėje kriauklėje: saugi, graži, visų geidžiama, o iš tikrųjų priklausau tik jam. <...>
„Aš tavo vyriškis“, – jis kartojo kiekvienu rankos prisilietimu, kiekvienu žvilgsniu, kiekvienu žodžiu. Švelnumas
buvo šio žmogaus alfa ir omega.“ (81–82) Šioje gražioje reliacijoje apie vyro ir moters santykius gana liūdnai
nuteikia vien būtojo laiko forma – todėl Raganos istoriją
derėtų tikriausiai traktuoti ne kaip meilę be atsako, o
kaip nuostabios abipusės meilės katastrofą. Pasižiūrėkime įdėmiau, ar iš tikrųjų šią meilę galima laikyti laiminga: turime vienintelį gana kompaktišką informacijos
šaltinį – Raganos paliktą laišką (tai ir palengvina, ir kartu
apsunkina užsibrėžtą užduotį).
Tiesioginių nuorodų į patirtas laimingas akimirkas
tikrai nedaug – be ką tik paminėtų gražių žodžių, galime atkreipti dėmesį į dar vieną pastraipėlę: „...jis kartojo: tavo rankos lyg alkani laukiniai žvėreliai. Ir penėjo
jas švelnumu. Atsargiai ir aistringai. Ilgai ir kantriai.
Kol prisijaukino. Kol jos apčiuopė vyriškuose delnuose
saugiausius Visatos slėnius, kol susirangė kaip katės sočiai jaukumo palaimai. Kraujas, regis, ėmė sukti ratus,
nepaisydamas, kur baigiasi moters pirštų pagalvėlės, o
kur prasideda vyro... Toks tikras vientisas – bendras –
apytakos pulsavimas.“ (84) Neįmanoma praleisti pro
akis puikaus Raganos rašymo stiliaus perteikiant kadaise
patirtus stiprius ir jaudinančius įspūdžius – ir tai laiške,
kurio pagrindinė intencija buvo piktai įgelti ją begėdiškai įskaudinusiam vyriškiui („Parašyk tam šūdžiui...“)!
Manytume galbūt, kad čia išryškėja profesionalūs įgūdžiai: juk Ragana – poetė, poezijos festivalio dalyvė? Ką
gi, visiškai įmanoma, bet ne tik – šitaip pasakoti galima
tiktai apie itin brangius prisiminimus.
Panaši elokvencija būdinga ir kitai laiško daliai – kai
kalbama apie praradimo skausmą. „Parašyk, kad net
seilių nuryti negaliu jo neregėdama. Kad užmirštu, ką
veikiu ant klozeto, kad nesuvokiu skirtumo tarp šilto ir
šalto, tarp darganos ir saulėto dangaus, tarp vyro ir moters, neskiriu tekilos nuo vyno... Lyg pasaulis būtų tapęs
Monet paveikslais: daug išsiliejusių spalvotų dėmelių ir
tik vienas vienintelis konkretus veidas, balsas, žingsniai,
rankos mostai, kepuraitė, stirksanti ant pakaušio, ryškus
baltas barzdos plaukų šiurkštumas.“ (83) Nereikia nė raginti įsijausti į aprašytą būseną – liūdna, graudu... Į laiško pabaigą – ir visai širdį veriantis šauskmas: „Parašyk,
kad šventyklos prarado prasmę, net ir paskutinę dieną,
net ir paskutinę valandą kalbėdamos apie viltį.“ (85) Perkeldami vilties netekusios Raganos žodžius į racionalų
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diskursą galėtume konstatuoti, kad prarasta meilė jai
buvo nepaprastai brangi ir reikšminga.
Dar vienas šią tezę patvirtinantis ženklas – kelios
itin iškalbios frazės apie kankinantį laukimą. „Parašyk,
kaip šluosčiau Magdalenos plaukais Kristui kojas ir meldžiau iki paskutinės minutės: atvažiuok!!! Visi visus laimingus žmones skraidinantys lėktuvai, į pasimatymus
vežantys autobusai aplenkė šią savaitę miestą, kuriame
buvau. Joks traukinys neįstengė man tavęs atgabenti.
Nė vienos durys nepriėmė barbenimo. Nė vieni laiptai
neišsirikiavo tavęs pasitikti.“ (83) Prisimindama tas neramias dienas Ragana gana atvirai kalba ir apie erotines
laukimo nuotaikas: „Muilas, rankšluostis, jaukiai ant gyvatuko džiūstančios mano kelnaitės atsisakė tavo pirštų.
Liemenėlė atsisegdavo pati, užbėgdama tau už akių...
šviežiai nuskusti plaukeliai ant kojų stojosi piestu prieš
tave ir tavo niekaip nepriglundantį prie jų delną...“ (83)
Ar tokios detalės bent kiek sumenkina kilnius susitikimo laukiančios įsimylėjusios merginos jausmus? Anaiptol, gal netgi gerokai paryškina, suteikia jiems malonaus
žmogiško paprastumo ir jaukumo. (Pernelyg kritiškai
nusiteikusius dorovės sergėtojus galbūt kiek nuramintų
Šv. Tėvo Karolio Wojtyłos argumentas, kad vyro ir moters meilės pagrindas yra „lytinis potraukis“ arba tokia
L. Karsavino mintis, nuostabiai primenanti garsiąją biblinę frazę9: „Ne vien dvasiniam gyvenimui esu aš žemėje
gimęs, bet ir kūniškam gyvenimui.“10) Galop visi kūniški
ir dvasiniai išgyvenimai susilieja į vieną tiesiog žmogišką sielvartą ir kančią: „Parašyk apie mano klausymąsi
ir negirdėjimą, apie mano atodūsius nekvėpuojant, apie
mano sapnus nemiegant, apie mano žingsnius niekur
nepajudant.“ (84)
Taigi – apžvelgę Raganos laiško teikiamą informaciją – drįskime lakoniškai konstatuoti: mergina buvo patyrusi gražią aistringą meilę, nuoširdžiai tikėjosi pratęsti
džiaugsmą teikiančius santykius su mylimu vyriškiu,
bet skaudžiai nusivylė, nesulaukusi sutarto susitikimo
ir suvokusi, matyt, kad tai – meilės džiaugsmo pabaiga.
Atrodytų, viskas paprasta ir aišku, belieka tik užjausti
apmaudžią nesėkmę išgyvenusią heroję. Tačiau derėtų
atkreipti dėmesį į vieną keistą, lyg iš konteksto iškrentančią detalę, kuri galėtų mus priversti imtis papildomų
apmąstymų. Skausmo ir apmaudo apimta Ragana įpareigoja savo kambario draugę: „Parašyk, kad atsitiktinai
sutiktos moters neapkraunama pasakojimais apie savo
klystkelius, apie orgazmų skaičių juose, apie kruviną
žmonos gimdymą ir aistringą dulkinimąsi tuojau pat po
to gimdymo su geriausia žmonos drauge.“ (81) Turiu
prisipažinti, kad neįstengiu įsivaizduoti, kokiomis aplinkybėmis tas „šūdžius“ ryžosi papasakoti šias įdomybes
mylimai moteriai. Dar sunkiau, matyt, būtų atspėti jos
reakciją. Vieną kitą nešvankų ar įžeidžiantį žodį galima,
aišku, tyliai praryti, vengiant nereikalingų konfliktų ir
siekiant nesutrikdyti juos per išsiblaškymą leptelėjusio
pašnekovo; galima net antausį priimti lyg nepastebėjus,
bent jau nekeliant muštynių ar kitokio santykių aiškinimosi. Bet juk šis gana detalus reportažas nenukrito
akimirksniu kaip netyčia nuo stalo nustumtas šaukštelis – jo netgi santrauka laiške užima geras kelias eilutes;
ogi, reikia manyti, savimi patenkintas kavalierius ne sykį
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sugrįždavo prie tokių įdomių pokalbių, pasakojo nuoširdžiai didžiuodamasis savo žygdarbiais ir tikriausiai
tikėdamasis atitinkamos reakcijos – ne tik pritarimo, bet
ir susižavėjimo, sveikinimų... Visada maniau, kad tokie, švelniai tariant, nedžentelmeniški vyrai turėtų būti
jų šitaip apžavėti bandomų moterų nedelsiant pasiųsti
velniop. Vis dėlto Ragana šiuo atveju pasielgė visai ne
raganiškai (jei manytume, kad ragana, kaip įprasta mitologijoje, yra „pikta burtininkė“, vykdanti „visokius
griaunančius žmoniją, gyvūniją, augaliją darbus“11), veikiau stojiškai, netgi krikščioniškai, nors neatrodo, kad
jai labai svarbūs būtų apaštalo Pauliaus išvedžiojimai:
„Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi... ji nesielgia
netinkamai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui,
pamiršta, kas buvo bloga... ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria.“ (1 Kor 13, 4–7) Dar mažiau
tikėtina, kad Ragana būtų galėjusi vadovautis kvaila patarle „Muša, vadinasi, myli“. Nieko nepaaiškina ir tam
tikra užuomina apie galimą nepatyrimą: „...patikėjau.
Pirmą ir paskutinį kartą.“ (82) – tokio naivumo nepademonstruotų net keliolikmetės moksleivės: šio bei to
juk galima išmokti ir iš kitų patirties – filmų ar romanų.
Siekiant suvokti Raganos patiklumo ir besąlygiško
atsidavimo motyvus, racionaliausia būtų manyti, jog patirtas švelnumas (ypatinga, labiausiai laiške išryškėjanti jos vyriškio savybė) jai buvo nepalyginti brangesnis
už bet kokius galimus jį lydinčius nemalonumus. Labai
sveikintinas pasirinkimas, tačiau klausimų vis dėlto lieka: gal galima kita šios vyriškio dvejybės traktuotė, gal
jo švelnumas buvo nenuoširdus, vaidinamas („nudavi-
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nėjamas“, kaip mėgsta sakyti aktorius Valentinas Masalskis apie apgaudinėjimą vaidinant)? Nieko tikslesnio
čia, matyt, iš turimos kuklios informacijos nustatyti nepavyks, tiktai, kad Raganai toks įtarimas nebuvo kilęs.
Tačiau, žvelgdami iš šalies, teoriškai, galėtume dar sykį
prisiminti V. Franklio koncepciją. Abu partneriai, atrodo, kurį laiką smagiai pasinaudojo patraukliomis vienas
kito savybėmis, bet į „kito žmogaus esmę“ (V. Frankl), į
asmenybę įsigilinti neįstengė. Profesionaliam mergišiui
(ar kas nors užprotestuotų tokį herojaus esmės apibūdinimą?) jokia asmenybė, ko gero, ir nerūpėjo. Ragana
tikriausiai – atkakliai užsimerkdama visokių meilužio
bjaurybių akivaizdoje – vis dėlto galėjo tikėtis tauresnių
santykių: jos patirtas ir itin vertinamas švelnumas galėjo
būti traktuojamas kaip pirmas žingsnis į galimą aukštesnį meilės lygmenį. V. Franklis įdomiai išskiria tris galimus santykius su asmenybe. Pirmas, primityviausias,
susijęs su „išoriniu sluoksniu: tai – seksualus santykis“.
„Laipteliu aukščiau yra erotinis santykis.“ Mokslininkas šiuo atveju griežtai atriboja erotiką ir seksualumą,
pabrėždamas, kad antrame lygmenyje „pasiekiama psichinė kito žmogaus sfera“. Trečias galimas santykių su
asmenybe lygmuo yra „pačios meilės lygmuo“ – čia prasideda „santykiai su kitu žmogumi kaip su dvasine būtybe“, kitaip tariant, kaip su vienintele ir nepakartojama,
nes panašių kūniškų ir psichinių bruožų galėtų turėti ir
koks nors „dublikatas“ – „...mylintysis myli patį mylimąjį: ne kažką, ką mylimasis „turi“, o tai, kas jis pats yra“12.
Remdamiesi šia V. Franklio koncepcija galėtume pasakyti, kad Raganos santykiai su „mylimojo“ asmenybe liko
antrame – erotiniame – lygmenyje, o tikros, „pačios“,
meilės lygmens nepasiekė.
Kai kurie meilės teoretikai galėtų pastebėti, kad Raganos meilė buvo pasmerkta nuo pat pradžių, nes jos
objektas – vedęs ir vaikų turintis vyras. Kad ir neneigiant
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plačiai paplitusios vedusių vyrų tradicijos ieškoti seksualinių nuotykių jaunesnių panelių draugijoje, derėtų vis
dėlto susilaikyti nuo pernelyg kategoriškų teiginių, kad
vedęs vyras (o tokiu atveju tikriausiai ir ištekėjusi moteris) iš principo negali iš tikrųjų įsimylėti. Šiaip santuokos ir meilės santykis yra gana problemiškas, bet nė nesvarstydami įvairių įdomiausių šios problemos niuansų
galėtume pripažinti, kad meilė nėra nei būtina santuokos
sąlyga, nei neišvengiama jos išdava, tad geriausia būtų
nesieti jų kokia nors griežtesne priklausomybe. O kad
vedę vyrai ir ištekėjusios moterys gali patirti nuostabią
meilę už savo santuokos ribų, rodo ne tik gražūs pavyzdžiai iš gyvenimo ir literatūros, bet ir, tarkim, toks Antano Maceinos samprotavimas: „Visuose mūsų mylimuose
asmenyse mes iš tikro mylime Dievą. Mūsų mylimieji yra
tik Dievo meilės simboliai, tik ženklai...“13 Kiek tokių
simbolių ir ženklų galėtų būti, mąstytojas nenurodo, bet
juk ir nesako, kad santuoką sudariusiam žmogui paskutinis ženklas yra jo sutuoktinis... Galimybė įsimylėti priklauso nuo psichinių ir dvasinių žmogaus savybių, nuo
jo „gebėjimo mylėti“, kaip pasakytų E. Frommas – negi
manytume, kad sykį žengęs prie altoriaus ar užsiregistravęs metrikacijos skyriuje žmogus tą gebėjimą praranda? Jeigu santuoka sudaro tam tikrą (išorinę) kliūtį
naujai meilei, ji paprastai – dažniausiai nesunkiai – išardoma. Tačiau kartais būna taip, kad išardyti santuokos
negalima ar bent jau nenorima. Ragana atsidūrė kaip tik
tokioje situacijoje.
„...juk tavo šeimos, sakei, niekas negali sugriauti“, –
kreipiasi ji laiške tiesiogiai į buvusį meilužį. Šioje frazėje
daugiau ironijos nei šiaip laiškui būdingo pykčio ar apmaudo – nesunku nutuokti, kad dėl tos šeimos Ragana
sau galvos nekvaršino. Kitoms moterims tokiu atveju
galėtų iškilti nemaloni problema „dalintis meile“ su kita,
su mylimojo žmona. Juk įprasta manyti, kad mylėti iš
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tikrųjų galima tik ką nors vieną, o ne kelis iš karto, kitaip tariant, tie A. Maceinos simboliai ar ženklai gali tik
nuosekliai keisti vienas kitą, bet negali iškilti du (ar daugiau) kartu. Galima, aišku, apeliuoti į E. Frommą, kuris
šiuo atžvilgiu leidžia sau smagiai pasišaipyti: nors daugeliui atrodo, jog meilė vienam yra kaip tik jos tikrumo
ar stiprumo įrodymas, iš esmės „meilė vienam žmogui
pati savaime įrodo, kad tai ne meilė, o simbiotinis ryšys“14. Ragana tikriausiai E. Frommo neskaitė, juo labiau
visiškai neketino gilintis į kokias nors meilės teorijas ir
svarstyti, ar jos vyriškis gali mylėti dvi moteris – jo meile
žmonai ji jau turėjo progą suabejoti, o ir rūpėjo jai labiausiai tik jųdviejų tas „tikras vientisas – bendras – apytakos
pulsavimas“. Kurį laiką ji nuoširdžiai šiuo bendru pulsavimu džiaugėsi, kol vienąsyk „slėniams prasmegus,
kritimas buvo beprotiškai ilgas“ (84).
Ar galėjo Ragana numatyti savo meilės fiasco? Šiaip –
racionaliai mąstant – tam tikrų nerimą keliančių nuojautų galėjo atsirasti. Tačiau meilė turbūt yra „tokia būsena,
kai žmogus dažniausiai mato daiktus ne tokius, kokie jie
yra iš tikrųjų“ (F. Nietzsche. Der Antichrist, 23) – kokių
tad racionalių apmąstymų iš jo galima tikėtis?
Bet prisiminkime vis dėlto pagaliau, kad svarstome
čia literatūros kūrinį, ir pamėginkime įsivaizduoti, kokia
nuobodybe virstų apsakymas, jeigu jame būtų nuosekliai
išdėstyti visi – racionalūs ar ne itin – Raganos apmąstymai. Tam tikras naratyvinis santūrumas – imanentinė
grožinės literatūros savybė: visa, ko, atrodytų, trūksta,
paliekama mums, skaitytojams. Tad ir svarstykime, interpretuokime (jei manytume, kad iš šalies matome daiktus būtent tokius, kokie jie yra iš tikrųjų). Pavyzdžiui, kodėl vis dėlto tas „šūdžius“ neatvyko, kaip buvo sutarta,
į poezijos festivalį? Galėtume bandyti jį pateisinti – gal
iš tiesų turėjo kokių neatidėliotinų reikalų ar kitų rimtų
priežasčių. Bet juk už lango – XXI amžius: padorus kavalierius turėjo rasti galimybę pranešti, atsiprašyti, nuraminti mylimą moterį. Tačiau, remiantis negausiomis,
bet itin iškalbingomis užuominomis Raganos laiške, labiausiai norėtųsi daryti prielaidą, kad jis arba nesugebėjo
atsikratyti žmonos kontrolės, arba tiesiog pasinaudojo
proga pasismaginti su kita mergiote. Ragana jokių savo
įtarimų neatskleidžia, bet juk tomis baisiomis festivalio
naktimis apie tai, be abejo, buvo galvota... Ar jie dar susitiks bent sykį, o ir ko kiekvienas jų galėtų iš to susitikimo tikėtis? Gal jis vėl pakerės ją savo švelnumu ir jam
bus atleistą – iki kito karto?.. O gal jis pagaliau atsikratys bjaurių įpročių, įžvelgs savo mylimojoje asmenybę ir
jų meilė pakils į trečią (pagal V. Franklį), „pačios meilės
lygmenį“? Vargu; veikiausiai ji netgi susitikus parodys
jam duris ir taip amžinai atsisveikins su bet kokia meilės
perspektyva, nes raganos, kaip ji pati prisipažino, myli
tik kartą. Liūdna...
Tačiau neskubėkime su galutiniais sprendimais – tai
tik mūsų, skaitytojų, interpretacijos. Beje, jos mums, ko
gero, svarbesnės už tikrus ar nuspėjamus herojų likimus.
Literatūros kūrinys atliko savo kilnią funkciją – suteikė
mums progą mąstyti, interpetuoti, klausti. Šiuo atžvilgiu
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grožinė literatūra gimininga filosofijai ir net tam tikra
prasme už ją pranašesnė: klausimų literatūriniame kūrinyje neretai išlyla daugiau nei filosofiniame. Todėl meilės
filosofijos kūrėjams ir tyrinėtojams tai tiesiog neišsemiamas idėjų ir interpretacijų lobynas.
P. S. Nieko nežinau, nei ką svarstyto apsakymo autorė
mano apie kokias nors meilės filosofijas, nei kokios buvo
jos intencijos šį apsakymą rašant; ar čia meniškai perteiktas realus įvykis, ar skaitytojui suintriguoti prifantazuota visokiausių įdomybių. Tyčia išvengiau bet kokių
išankstinių konsultacijų. Būtinai pasidomėsiu, kai Birutė
susipažins su šiais mano samprotavimais.
Kaip savotišką šio teiginio iliustraciją pateikčiau Sigito Parulskio
žodžius apie ką tik išleistą romaną Tamsa ir partneriai, kuris, kaip
apibūdina pats autorius, visų pirma skirtas holokaustui – žydų
tautos tragedijai: „Paisiau ir romanui būdingos tradicijos – meilės
istorijos. Ten, kur daug mirties, neišvengiamai atsiranda meilė,
erotika, seksas.“ – Ar S. Parulskio įtaigus romanas apie žydšaudžius
nuplėš kaukę lietuvių tautai? // http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/
kultura/ar-s-parulskio-itaigus-romanas-apie-zydsaudzius-nupleskauke-lietuviu-tautai.htm (2012.12.15)
2
B. Jonuškaitė. Ragana ir... // Kregždėlaiškis. – Versus aureus, Vilnius,
2007, p. 80. Toliau cituojant šį leidinį tekste skliausteliuose nurodomas tik puslapis.
3
Čia prasminga būtų įterpti nedidukę lingvistinę digresiją. Žodžio
„meilė“ vartojimas neretai susijęs su tam tikrais paradoksais. Kartais
jo tiesiog šyktima – nenorima jo taikyti kalbant apie bičiulystę,
simpatiją, palankumą ar kitus panašaus pobūdžio jausmus. Tai dar,
sakytume, pusė bėdos. Keisčiausia, kad dažnai bandoma griežtai
atskirti „tikrą“ meilę nuo „tik“ įsimylėjimo, pastarąjį traktuojant tik
kaip pirmą žingsnį pakeliui į būsimą meilę. Bet ką gi reiškia žodis
įsimylėti, jei ne pradėti mylėti? Panašiai „įsiklausyti“ yra „pradėti
(atidžiai) klausyti“, o „įsijausti“ – „pradėti (giliai) jausti“. Graži
iliustracija galėtų būti angliškas žodžio „įsimylėti“ variantas – to
fall in love, tiksliai išvertus – „įkristi į meilę“: juk įkritęs, tarkim,
į vandenį, esi būtent vandenyje, o ne šalia ar pakeliui... Kita vertus, žodžiui „meilė“ neretai be reikalo suteikiama pernelyg plati
prasmė, o kartais jis vartojamas tiesiog kaip eufemizmas: turtinga
visuomeninė patirtis nenuginčijamai rodo, kad angliškas make love
anaiptol nėra „meilės darymas“, o ir lietuviškas terminas „mylėtis“
nereiškia, kaip būtų galima spręsti pagal žodžio sudarymą, „vienas
kitą mylėti“, panašiai kaip „kalbėtis“ – „vienas kitam kalbėti“ arba
„bučiuotis“ – „vienas kitą bučiuoti“.
4
В. Франкл. Человек в поисках смысла. – Прогресс, Москва, 1990,
с. 260.
5
Г. В. Ф. Гегель. Эстетика, т. 2. – Искусство, Москва, 1969, с. 253.
6
В. Соловьев. Смысл любви // Сочинения, т. 2. – Мысль, Москва,
1988, с. 505.
7
Л. Карсавин. Noctes Petropolitanae. – Петербург, 1922, с. 77.
8
Х. Ортега-и-Гассет. Этюды о любви // Эстетика. Философия
культуры. – Искусство, Москва, 1991, с. 375.
9
Žr., pvz., Mt 4, 4 arba Įst 8, 3.
10
Л. Карсавин. Op. cit., p. 197.
11
	Žr., pvz., http://lt.wikipedia.org/wiki/Ragana
12
	Žr. В. Франкл. Op. cit., p. 246–247.
13
	A. Maceina. Neikšybės paslaptis // Raštai, t. 3. – Mintis, Vilnius,
1990, p. 331–332. Panašiai apie „meilės pasikartojimo galimybę“
samprotavo ir V. Solovjovas: „Dangiškas mūsų meilės objektas tik
vienas, visada ir visiems tas pat – amžinas Dievo Moteriškumas.“
(В. Соловьев. Op. cit., p. 535) Vienintelė pretenzija mąstytojui
galėtų būti dėl aiškaus šios idėjos vienpusiškumo – kalbama juk
apie vyrų meilę; jokių užuominų apie kokį nors „Dievo vyriškumą“
kaip galimą dangišką moterų meilės objektą. XIX amžiuje homoseksualumas dar nebuvo toks populiarus ir savaime suprantamas
kaip šiandien, tad vargu ar mąstytojas išdrįstų moterims pasiūlyti
mylėti Dievo moteriškumą...
14
Э. Фромм. Человек для себя. – Коллегиум, Минск, 1992, с. 127.
1
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Žiema
Ryžas per aiškiai didelis apsiaustas mieste su trafalgaro kolona aplinkui galvą bitės senas plaus
tas kartu vėl sėdim o vandens nėra išgėrė viską mistinės būtybės nuo seno pratusios tik mitin
guot barzda ant aštuoniukės begalybės jau nuskusta nereik galvų kapot kapotas nukentės ry
žoji sako kvepėdama kaip bezdas po tiuliu o jei prie ryžių užsakytum sakės aš ryžčiausi ištart
tave myliu bet laiko televizorius užgęsta analogų nėra vien tik skaitmenai į angliją plaukiu at
radęs brastą nes angliais židinį juk kulnai mažyte mano mūsų kambarėly kur įsitaisė strazdas
ir šeškai grįžtu namo barzda kol neatrėžė nes visos žiemos nukirptos plikai.

Mažyte mano
Mažyte mano prielipus gamina įkaušę plastilino fabrikai suėsk agurką ir parūgštink miną ir
saldumyną teiksiu tau už tai kad vislūs būtų tie praėję metai prazvimbę prakentėję pralauk
ti lauke tik šimtas šešiasdešimt metrų ir kantriai juos visus žygiuot turi jau tūkstantis dienų o
kur zimbabvė zulusai rusas safari riedąs kaip niekad užderėjo baobabai turi taisyti svetimas
klaidas lėktuvų angare paduok domkratą veržliaraktį dar numeris šeši septyni doleriai tau už
arbatą paklaust norėčiau kur tu gyveni kaip gyveni su kuo bet senas triukas rausies rankinuke
ten kur ragai pudrinė lūpdažis gumytė šukos septyni doleriai tau per mažai.

***
Aš mokiausi mokykloj amatų į cecho gildiją patekt norėjau tarp magų ir magistrų ir meistrų no
rėjau o dabar kabu ant rėjos gerai kad ne ant virvės vis adau bures suplėšytas ir uraganas artė
ja mano mėnesį medaus o kapitonas nieko neišmano sugedus kompasui regiu žvaigždes tarp
jų šiaurinę veža ratai grigo kai aisbergas prie mūsų prisiglaus sakysim nieko švento nebeliko tik
banginiena triumai prikimšti ir sklidinos žuvų taukų statinės atūžiančių bangų kalnai aukšti ato
dūsiai tėvynės ji čia ant denio gabalas tvirtos kaip kontinentas plokštumos medinės ir kupolas
dangaus kaip apverstos ištuštintos sausai taurės stiklinės kopėčiom virvių leidžiuosi žemyn vis
prisimindamas žodžius magistro bet koks judėjimas yra pirmyn į pragarą tik kelias kaulais grįstas
besparnių bestuburių beleko kas cechui nepriklauso liūlin nori o aš norėjau meilės ir taikos kol
niekas dar ant rėjos nepakorė metru netapęs gildijos nariu į škuną sėdau ir per amžių visą tiktai
šventus keiksmažodžius girdžiu regiu tik aukštą stiebą kipariso tai tau mieloji ši daina tėvynė ten
kur bangpūtys mus varo net jei po kojom denio plokštuma fiksuojama tašku lauke radaro

Žaizdos
Laižaus žaizdas apšvitintas rentgeno gausios minios vartotojų akių šlovės spinduliuose paskęst
negera o ypačiai metu nepalankiu kai stoja laikrodžiai švytuoklės žemės suplotas rutulys žiemos
taške tarp romos popiežiaus ir dalai lamos kvaila kulka pataikė į mane rekrūtą pasiklydusį nuo
pulko atskirtą dirigento lazdele deja į plyną stepę pilną dulkių žinia atskrido sporos dulkele
kad baigčiau šią nesąmonę iš viso tikrai tau auditorijos nebus kažkas mūs rotos kurjerį pakišo
belangėje svetimoj toli supus esi paieškomas kaip dezertyras nesivaidenk susinaikink išnyki o
kur man dingt dėmėtas dalmatine dabar tu mano dalią išklausyk ugnis užgęsta ir ištirpsta ledas
kai svetimos šalies įsiklausai kariauti reikia baigėsi paradas tiktai su kuo jau pats nebežinai.

Nematomas
Paseno mano lempos abažūras furnitūra ir aparatūra ir pats aš niekas į mane nežiūri net tie ir
tos su tobula žiūra prošal praeina netgi nepamatę manęs aš jiems nematomas žmogus nors už
antyje ir nešiojuos katę belangišką jau ketverius metus o juk buvau žymus percepientas bliz
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gėjęs batais rūmų šurmuly manęs bijojo elgeta ir mentas šypsojosi blondinė man žavi ant ka
blų nužirgliojusi per pievą į ramunes nugriuvus tarp žiogų ir akto įkarštyje šaukus dievą kaip
jai mylėtis linksma ir smagu dabar taip pat nematoma ji tapo ir kablai jos seniai jau nulaužti
visa jaunystė griuvo ir prašapo tiktai širdis išliko ta pati jei ją turėjau niekad nemačiau jos tik
ant krūtinės dar neišskrostos tatuiruotė skelbia nieko naujo po saule niekas tavęs nepakartos
originale kopijos dievybės bet apie tai neverta net kalbėt esu tik indas kupinas gyvybės lakš
tingala negalinti čiulbėt.

Manhetenas
Manhetene tarp statramsčių ir barščių sosnovskio strite ganos daug lokių po liepos saule leips
tančių nuo karščio o meškos vaikštinėja avenue dangoraižių kvadratais išdalintam mieste jau
čiuosi mažas aš toksai kad bliauna vili tokarev ant spintos červončikų nešildo tau delnai čia do
leriai žaliuoja kaip bananai per riaušes į piliečius nukreipti o sprogus bankams siaučia uraganai
metro stotelės skęsta vandeny o jonas mekas mekoje mekena kad lenonas ir leninas gyvi atlanto
brizas plaukus jam kedena ir primena kad fluxus parduoti vergijai gagenheimo joko ono iš juo
ko sprogs per atlaidus onos taip nieko naujo nieko pone neliks rytų pakrantės po dienos

Barselona
Barselona nušvito po pietų tarytum etalonas katalonų taip jūra saulė daug ragų atostogų metu
o geras Jonas ramble kaimanų bankas įsikūręs karmen su briliantais bigudi toreadorai korida
po curvus išlenk ramiai taurelę campari ir kitas kompanionas turi būti po valandos o jeigu ne
turi paspauski durų gretimų skambutį tuoj pat jas la puta atidarys hidrauliką nusunks už eurų
šimtą galėsi skųsti pinijas pušims kad taip likimo knygos parašyta paskui išvydęs ežerus Gargž
dų mielosios akyse ir jos pomadą meluot galėsi ligi panagių kad parvežei nesuklastotą pradą aš
neturėjau nieko prieš tave ir tu prikišt man nieko neturėjai tiktai iš visko gavosi sava vola šau
kiu kūrėjui ir būrėjui bet susivienijo jie prieš mane auksinės iltys šukos deimantinės ne magijai
tai būtų o mene seniai ištrūkčiau jau iš karantino ir nokautuočiau savo citata buhalterį ir visą
profesūrą kad kartais neblogai ir cikuta jei pašeri išalkusį bachūrą sokratiška išmintimi kištis į
reikalą be reikalo nebūna jei yra kardas atsiras makštis maloniai pamaloninanti kūną kai drau
giškai atliekant sepuku nebūtina skubėt pas abraomą aš su jumis draugai nesutinku kalėdų žą
sys greit išgelbės romą jei aš meluoju meskite batus į galvą taip kaip paliepė koranas be nuodė
mės aš batas sutinku tačiau kodėl vis akmenai vaidenas

Entropija
Entropija yra tirpiau nei vaškas utopija yra mažiau nei nulis ko vėliavų raudononas liepsnos
blaškos apskriedamos keturiskart mėnulį kaip vietinė poetė apskaičiavo ir skruostu liūdnos
ašaros riedėjo tačiau mirtis taip pat ją pabučiavo ir ėjo visas reikalas ant vėjo ant troleibuso
stogo įsitaisęs sėdėjo zuikis vienišas o lapė iš vynuogyno vogė saldų vaisių ir nieks Ezopui ačiū
nepasakė prieš pat kalėdas dar pridera kalėti po sąžinę kapstyti sąšlavyną ir nuoskaudas gra
žiai kaimynei lieti kai jos kaimynė kirkina kaimyną.

***
Gražiai mane panevėžin vežei žolė taip neveža išgydyt vėžio kurio nėra nei daug anei ma
žai kai pažvelgi į vandenis nevėžio tamsa ten žvaigždės ir biblioteka priglaudžianti ir moterį
ir vyrą o vienoje knygelėj lydeka paliepia saugot krosnį ir el vyrą tausot elektros elektroratus
edipo kompleksus palikt už borto tamsoj nevėžis daros toks skaistus kaip mergina po pirmojo
aborto biblioteka žiemotojos priglaus taurelę vyno ir poetų chuntų nesiūlyk chuliš nulio alaus
apako borchesas daugiau nesiunta įmūrytas auksine plytele į teikiamos spaudos asortimentą
elvyra sako išsirink mane elmaterį tam tinkamą momentą ir užgiedos tau lindės dobiluos ele
nos mezginiai tai skrydis bitės jei žiemą tu pasuktum gyvenimas mažytis reik varžytis
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Papartis ir
Šventasis Gralis

Dvasinė krikščioniškojo ir ikikristinio simbolių giminystė

I

ndoeuropos, taigi ir baltų oikumenos kalendorinių
švenčių sistemoje esminę vietą užima Rasos šventė
(Kupolė, Joninės), nes jos idėja yra visa ko prasidėjimas, žmogiškojo ir gamtinio kosmoso pradžia. Ankstyvajai, besiformuojančiai krikščionybei šis aukščiausias
ikikristinio pasaulio sakralumo lygmuo negalėjo nepadaryti įtakos. Tai ypač išryškėja gretinant Rasą su Šventojo Gralio misterija, vienu iš slėpiningiausių krikščioniškosios mistikos apraiškų.
Šventojo Gralio misterija atsirado ankstyvaisiais vidur
amžiais iš apokrifinės Nikodemo evangelijos (IV–V a.),
kur Gralis – tai Paskutinės vakarienės taurė, į kurią Juozapas iš Arimatėjos supylė Viešpaties Jėzaus Kristaus
kraują, kai jam buvo ietimi pradurtas šonas. Vėliau ji
taps Eucharistijos taure.
Šis įvaizdis suklesti viduramžių riterių kultūroje –
tai Chrétieno de Troyes Percevail, le Conte du Graal (1181–
1191), Robert’o de Borono trilogija, vokiečių poeto Wolframo von Eschenbacho Parzival (1205–1215); apie Šv.
Gralį skaitome ir vadinamosiose Anglijos karaliaus Artūro ciklo legendose. Vėliau šią temą, tik jau gnostiniame
kontekste, eksploatuoja literatūrinė katarų (albigiečių,
pseudokrikščioniškos sektos) tradicija.
Europos menui atsitraukiant nuo religinių šaknų,
įsigalint laicizmui, ši tema lieka užmiršta, tačiau ir vėl
atgyja romantizmo epochoje (R. Wagnerio operos Lohengrinas ir Parsifalis). Paskui užėjo degradacija – pseudomistikos banga. Tai ir teosofai, ir Rericho sekėjai, ir netgi
arijiškų šaknų ieškotojai ankstyvajame fašizme. Ypač šis
žanras suklesti mūsų laikais kaip komercializuoto, dirbtinai sukonstruoto pseudomeno atšaka – tai, pavyzdžiui,
Da Vinčio kodas bei holivudinė produkcija.
Iš visų šių gausių tekstų ryškėja štai kas: literatūrą
apie Šv. Gralį galima suskirstyti į tris dalis: ikikrikščioniškoji, po to krikščioniškoji, esminė, linija ir pseudomistinė. Ikikrikščioniškoji tradicija tyrinėta mažiausiai. Ji
labiausiai siejama su keltiškąja mitologija – tai gausybės
rago, stebuklingojo Keridveno katilo (savotiškas gausybės
rago variantas, nes iš jo galima pamaitinti ir netgi išgydyti daugybę žmonių) ir kiti įvaizdžiai.
Įsidėmėtina Katalikų Bažnyčios pozicija šiuo klausimu – neuždedanti nihil obstat antspaudo, bet ir neatmetanti šios senovinės legendos. Ypač aktuali ši tema tampa
XIII amžiaus pradžioje. Tai buvo metas, kai ne tik Bažny-

čioje, bet ir už šventoriaus, gatvėse, vyko karšti ginčai dėl
Kristaus esimo Eucharistijoje, dėl transsubstanciacijos –
duonos ir vyno virsmo Kristaus kūnu ir krauju slėpinio.
Kaip tik tuo metu pasirodo Šv. Gralio ieškojimai (Queste
de Saint Graal) – tam tikra menine forma perteiktas teologinis traktatas, parašytas nežinomo cistersų vienuolio.
Šis tekstas yra vertinamas būtent dėl teologinės krypties,
nes ankstesniuose tekstuose vyravo kurtuazijos. Jame
itin ryškus yra apsivalymo, skaistõs motyvas. Šv. Gralio
tema krikščioniškoje tradicijoje egzistuoja tarsi paralelinis tekstas, atspindintis gana ilgą ir sudėtingą perėjimo
iš pagonybės į krikščionybę laikotarpį.

Š V. GRA L IS i r RASA

Atrodo, kad archajiškiausių – senesnių už keltiškuosius
ir kitus – pėdsakų galima ieškoti senojoje baltiškoje –
praindoeuropietiškoje kultūroje apskritai ir Rasos hermeneutikoje konkrečiai1. Jau pirmieji tyrimai yra neįtikėtinai perspektyvūs.
Iš tiesų, kaip Eucharistija yra didžiausia krikščioniškojo pasaulio vertybė, taip Rasos slėpinys (ir indoeuropinė paparčio paslapties tradicija apskritai) yra ikikristinio pasaulio šventybė. Šių abiejų slėpinių esminė
tema – nemirtingumas, amžinybės siekinys. Tačiau Rasos žmogaus, Rasos epopto įgyta vydá tik žada nemir-
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tingumą, krikščionybė per Kristų kaip Dievažmogį šį
pažadą įvykdo, įbūtina: Aš esu Alfa ir Omega (Apr 1, 8);
...kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius (Jn
11, 26). Taigi Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga. Kurgi
ta pradžia?
Žodžio Gralis etimologija labai sudėtinga, tačiau galima išskirti keletą linijų. Tai visų pirma, kaip jau buvo
minėta, taurė – lot. gradalis (sen. prancūzų kalba Graal,
Grâl ar Greal, Greel, angl. Grail). Kita etimologija iš gr.
κρατερ (krater) – 1. katilas, kuriame maišomas vynas su

vandeniu. Taigi taurė. Tačiau svarbiausia, kad ši taurė
(ragas) yra su anga dugne – bedugnė (plg. krater – 2. vulkano viršūnė, anga į požeminį pasaulį, 3. dauba, kur suteka upeliai), t. y. joje esantis turinys, jos vidinė esatis yra
neišsenkanti, begalinė (plg. gausybės rago motyvą, kuris
irgi yra neišsenkantis, stebuklingai nuolat pasipildantis).
Taigi taurė su anga į anapus, taurė kaip esminės, anapusinės esaties, šventosios esõs, šventosios rasos, šventojo
kraujo (sang real) saugykla.
Štai Rasos ir Šv. Gralio paralelės:

		 RASA		 Šv . G R ALIS

šviesa		
Paparčio žiedas pražysta 		Taurė skleidžia stebuklingą šviesą
nežemiška, nedeginančia liepsna
skaista
Rasa yra skaistaus, nekūniško
		Kas, ieškodamas Gralio, turi ryšį su mergele,
prasidėjimo šventė
		 įpuola į nuodėmę. Gralio nemato nekrikštyti, o		
		 prisiartinę nuodėmingieji yra baudžiami
virsmas
vyda

Rasos epoptas įgyja vydą –
		
anapusybės regėjimą, visa ko žinojimą
lobiai
Rasos žmogus išvysta lobius,
		
		 kuriuos gali panaudoti tik geram
		
		 (lobis – profaninis vydos variantas)

Riteriams, suradusiems Gralį,
atsiveria pasaulio paslaptys
Gausybės ragas, stebuklingas katilas gali pamaitinti;
iš gausybės rago virsta lobiai;
iš taurės išgėrę riteriai patiria nežemišką palaimą, apsąla

pergalė
		Įgijęs vydą žmogus tampa tarsi nemirtingas		Eucharistijos sakramentas dovanoja žmogui,
		 (bet tiktai tarsi; jis dar lieka uždarytas
		 jo sielai amžinybę
		 gamtos, rėdos rate)
					
Tik skaistūs riteriai gali išvysti Šv. Gralį. Ištikimybė,
skaistybė, šventumas – trys būtinos viduramžiškosios riterių kultūros dorybės. „…tik tas, kuris yra teisus / skaistus,
narsios širdies / kas pykčio neturės / tas Gralį užvaldyt galės“
(Wolframas von Eschenbachas).
Tačiau koks gali būti semantinis-vizualinis šių
dviejų, tokių skirtingų, simbolių ryšys? Mažo gamtos
stebuklo – sidabrinio rytmečio drėgmės lašelio ir juvelyrų meno šedevro – taurės? Pasirodo, šį ryšį įmanoma atsekti. Legendos teigia, kad stebuklingąją taurę su
Viešpaties Jėzaus Kristaus krauju Juozapas iš Arimatėjos
atvežė į Angliją, į Glastonberį ir ten paslėpė. Vėliau ten
įsikūrė abatija, kur ši šventenybė buvo saugoma. Viena teminių šios legendos atšakų teigia, kad, be taurės,
Juozapui pavyko atlaužti šakelę nuo erškėčių vainiko,
kuriuo kankintojai vainikavo Išganytoją, norėdami pasityčioti. Šią šakelę Juozapas pasodino šalia Šv. Mergelės
Marijos bažnyčios ir iš jos išaugo rožių keras. Nuo to
laiko Glastonberio abatijos sode kasmet per Kalėdas šis
rožių keras pražysta (nuo 1929 m. įsigalėjo paprotys karališkajai porai per Kalėdas dovanoti šios rožės žiedą).
Tad koks rožės ir rasos ryšys? Visų pirma fonetinis –
lotyniškai rožė yra rosa, o rasa – ros. Rožė priklauso tai
archajinei Indoeuropos stebuklinių augalų šeimai, tokių
kaip papartis (visų pirma), amalas, slavų ivan da marja, iš
dalies šermukšnis ir kiti. Kas suartina rožę ir papartį?
Tai, pavyzdžiui, grasõs motyvas – laukinės erškėtrožės

žiedelis slepiasi, ginasi tankiais dygliais; po paparčiu
niekas neauga dėl stipraus, gailaus kvapo. Ir vieno, ir
kito pražydimas yra mažas gamtos stebuklas – paparčio
visai negalimas, o laukinės dygliarožės toks retas ir nuostabus, ypač kilusiam iš šiaurės girių. Galima teigti, kad
rožės žiedas yra vėlyvas, „kurtuazinis“ paparčio žiedo
variantas. Rasą ir rožę suartina tylos motyvas (tyla ap
skritai yra būtina visų virsmų kulminacijos sąlyga). Sub
rosa dicta facenda – tai, kas pasakyta „po rožėmis“, t. y.
intymią akimirką, yra neskleistina, „reikalauja tylumos“.
Senovės romėnams rosa buvo paslapties emblema – su
rože siejamas „tylėjimo dievas“ Harpokratas, vaizduojamas su pirštu prie lūpų – tylėjimo, paslapties laikymo
gestu. Est rosa flos Veneris (rožė – Veneros gėlė) – tai jau
kurtuazinis motyvas. Krikščionybėje (katalikybėje) rožė
yra neatsiejama nuo Šv. Mergelės Marijos kulto – rosa
mystica iš litanijos, rosarium, maldų vėrinys, dailininkų
pamėgtas Santa Maria del Fiore – rožėmis vainikuotos Šv.
Mergelės Marijos siužetas. Šalia ir nekalto prasidėjimo,
immaculata concepcione, skaistõs motyvas.
Rasoj sužvilgus ryto rože 				
tave širdis pasiilgus mato
Immaculata…					

Iš lietuvių religinės poezijos
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čių, audinių ir t. t., bet ir kaip prekės ženklą, kaip dizaino
elementą, kaip reklamos fragmentą. Paprastas ir darnus,
su griežtos simetrijos ir lenktųlinijų, jis, be abejo, yra kilęs
iš augmenijos pasaulio, iš augalinės estetikos. Ar tik nebus
tai apibendrintas augalo žiedo simbolis – apskritimas su
šešiais lapeliais? Štai ant lietuviškos kultuvės yra pavaizduotas medelis su lapais, o jo viršūnėje – trys žiedai, kiek
vienas su šešiais lapeliais. Kartais šis simbolis siejamas su
saulės, žvaigždės motyvais ir apskritai su dangiškąja simbolika. Galima ir tokia interpretacija, tačiau čia apsiribosime augaline simbolika. Juk augalo pasaulis – tai pirminių,
amžinų formų versmė, nepaprastai turtinga ir įvairi. Netgi
galima sakyti, kad visas vėlesnis, ypač žmogaus kurtas,
formų pasaulis yra išvestinis iš augmenijos formų.

Paparčio žiedo atspindžiai liaudies mene

Taigi, rasa – papartis – rosa, rožė – Šv. Gralis, Eucharistijos taurė. Rasos ir Gralio slėpiniai – neišsemiami. Tikime, kad mūsų protėvių paveldas bus tas dvasinis kelias,
kurį atvėrę pagilinsime šių slėpinių suvokimą, jų sąveiką.
Dar lieka daug neatsakytų klausimų – kas gi ta šventoji
ietis, Longino ietis, visą laiką minima šalia Šv. Gralio (pagal Juozapą iš Arimatėjos, šia ietimi buvo atverta mirtina
žaizda Kristaus kūne). Ar yra čia ryšys su keistu ir slėpiningu Rasos siužetu, kai pražydęs žiedas kažkodėl slepiamas žaizdoje? Tačiau tai – antrinės linijos. Esminė – Rasa
ir Gralis, esa ir pavidalas – žymi du pasaulius, per Kristaus
auką suvienytus į vientisą žmonijos kelią dievop.
Taigi dvi giliausios šventybės – Senojo pasaulio ir
Naujojo. Neįmanoma, kad tarp jų nebūtų ryšio – tarp
pažado ir žodžio, kursai buvo Dievuje iš pat pradžių (Tas
Žodis buvo pas Dievą – Jn 1, 1) ir kuris galų gale įsikūnijo,
kad išgelbėtų pirminėje nuodėmėje įstrigusią žmoniją2.

SIMBO L IŲ LYGMUO

Atsekėme verbalinį paparčio, rožės ir taurės ryšį. Ar yra
vizualinis ryšys? Pabandykime rasti loginės grandinės
rasa – papartis – rožė – taurė pėdsakų simbolikoje. Kaip
žinoma, senosios Indoeuropos žmogaus pasaulis, kalendorinių švenčių sistema rėmėsi augalų pasauliu. Šitai
rado atspindį ir simbolikoje.
Pirmiausia dėmesį atkreipia simbolis, kurį pavadinkime Žiedu. Tai apskritimas su jame simetriškai įrėžtais šešiais „lapeliais“ (dažniausiai šešiais, nors gali būti ir keturi,
aštuoni...). Jį galima laikyti savotišku Indoeuropos logotipu, kultūriniu prasimboliu, nes jis aptinkamas visur – nuo
Airijos iki zoroastrinės Arianos, nuo Galisijos iki Galilėjos
(jį galima aptikti net ir už Indoeuropos ribų, ten, kur siekė
jos kultūrinė įtaka, pavyzdžiui, ant osuarijų – akmeninių
karstų su kaulais, randamų Izraelyje – žr. p. 63).
Negana to – jis neišnykęs iš vartosenos ir dabar, jį
galima aptikti atsikartojant įvairiais pavidalais: ne tik ant
artefaktų, susijusių su liaudies menu bei kultūra – verps-

PAPA R TIS . Taigi apskritimas su 6–8 lapeliais tikriausiai vaizduoja augalo žiedą. Ar tik nebus tai paparčio
žiedas? Juk jį liaudies menas dažnai vaizduoja stilizuoto
archainio augalo su simetriškai išdėstytais lapais viršūnėje – kitaip tariant, ant paparčio viršūnės. Galbūt šitaip
galima interpretuoti ir per Rasą iškeliamą vadinamąją
Kupolę-kartį, kurią aprašė dar Pretorijus: ant ilgos karties
pritvirtinama lauko žolių (galbūt ir paparčių?) puokštė, ji
statoma kaimo gale, į javų lauko pusę3. Įdomus yra dar
vienas kupolės-karties variantas, kai ant karties iškeliama
ne žolynų puokštė, o stebulė, kuri vėliau padegama. Taigi
žolynų puokštė – stebulė, kuri yra geometrinis puokštės
atitikmuo? Deganti stebulė – paparčio švytėjimas?
Garsaus visigotų karaliaus Alariko lobio artefakto,
įvardijamo kaip Šv. Gralis, konstrukcijoje matome tą patį
šešialapio žiedo motyvą (žr. p. 63).
PAPA R TIS I R R OŽĖ . Tai, ką mes iš pradžių įvardijome

kaip paparčio žiedą (apskritimą su 6–8 lapeliais), literatūroje apie ornamentiką vadinama rozete, t. y. „rožyte“.
Laukinės, nesukultūrintos rožės – erškėtrožės (rosa canina) žiedas turi penkis lapelius. Taip ji simboliškai vaizduojama heraldikoje bei kitur – apskritimu su penkiais
lapeliais.
Ant vienoje Neapolio bažnyčių esančios vadinamosios Karmininės Madonos (Mamma d’o Carmene) apsiausto matome rožę (nekaltybės, immaculata, simbolį), kuri
turi aštuonis lapelius, kaip ir papartis (žr. p. 63).

Žiedas ant paparčio viršūnės

Laukinė rožė heraldikoje
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Šventojo Gralio taurė

Palyginkime, kaip vaizduojamas karaliaus Artūro
riterių, glaudžiai susijusių su legendomis apie Šv. Gralį,
„apvalusis stalas“. Jo centre matome rožę, o paties stalo
geometrijoje norint galima įžiūrėti aliuziją į jau aptartą
Žiedo simbolį (žr. p. 63). Ant senovės juvelyrų sukurtos
Šv. Gralio taurės irgi galima rasti Žiedo motyvą. Net
kičiniame paveiksle Šv. Gralio taurė įrėminta rožių girlianda – gal šitaip išryškėja vadinamoji kolektyvinė pasąmonė? Ji ryški primityviajame mene, o talentingo menininko kūryboje jos apraiškos gali tarnauti beveik kaip
loginis įrodymas. Turime ir šio teiginio iliustraciją: prerafaelito Dante’s Gabrielio Rossetti paveikslą, kur vaizduojamas Šv. Gralio apsireiškimas riteriams – Galahadui,
Borsui ir Parsifaliui (žr. p. 63). Nulašėjęs iš šventosios
taurės kraujo lašas virsta augalu su švytinčiais žiedais –
akivaizdi šventosios taurės ir augalo (paparčio? rožės?
lelijos?) sąsaja. Skaistuolio Galahado apsiaustas dekoruotas augaliniais motyvais, o sero Parsifalio – rožėmis.
PASTO R ALAS . Paparčio pasaulis yra labai slėpiningas,

biologinė jo sandara yra visai kitokia, nei šiuolaikinių augalų. Vienas keisčiausių biologiniu požiūriu yra paparčio
ūglis, vadinamas vaija (nuo graik. βάιον – palmės lapas),
kuris yra nei lapas, nei šakelė, o itin archajiška, pirminė
forma. Jos viršūnė baigiasi dar neišsiskleidusių lapelių
spirale, kuri vizualiai primena žiedą su šešiais ar daugiau
elementų. Pirmoji reminiscencija, kuri ateina į galvą, yra
visai ne iš augmenijos pasaulio – juk tai pastoralas, vyskupo lazda! Ši analogija, iš pirmo žvilgsnio atsitiktinė,
pasigilinus gali pasirodyti esanti iš tų, kurios užveda ant
netikėto kelio, naujos loginės tyrinėjimų atšakos.

Paparčio ūglis

Pastoralas

Pastoralas (lot. pastoralis – piemenų, ganytojiškas),
tradiciškai apibūdinamas kaip ganytojo valdžią sim
bolizuojanti lazda, užsibaigia puošniu užraitu. „Pastoralo, kaip dvasinės valdžios simbolio, kilmė siejama su
archajiška lazdos – valdžios ženklo ir ganytojo ar piligrimo atributo – simbolika. Būtinai riestas pastoralo galas
turi priminti Senojo Testamento įvykį, kaip dievišku įsikišimu, lazdą pavertus angimi, buvo patvirtinta Aarono – aukščiausio kunigo valdžia. Šį užraitą dažnai puošia
augaliniai motyvai, simbolizuojantys Išganytojo auka atgaivintą, sužydusį ir vaisius užmezgusį gyvybės medį.“4
Tačiau galimas ir kiek kitoks aiškinimas, iš indoeuropietiško taško, atsiremiant į baltiškąjį dvasinį paveldą. Iš šio
paveldo pozicijų galima paaiškinti Romos popiežiaus titulą Pontifex maximus, kuris lotyniškame kontekste neturi
logiškai atsekamos etimologijos: „Virsmo akimirka, pats
virsmas yra transcensas, ėjimas iš čia į anapus, per nulio
tašką. Virsmo akimirką viskas verčiasi, keičiasi, viskas
pereina į kitą koordinačių sistemą, tad nulio taškas, tyla
yra būtini – veiksmo, jausmo, minties tyla, netgi sąžinės.
Kad būtų įeita į tylos būklę, reikalingas ilgas pasiruošimas – šalimas, marinimas, toliau visapusiškas atskirtumas, izoliacija, kol pakimbama nebūties taške – ant tilto
tarp dviejų krantų, perėjimo taško, tylos viešpatijoje. Todėl neturėtų stebinti tilto kildinimas iš tilti, tylėti. Tiesiog
čia vėl susiduriame su vienu iš šventų lietuviškų žodžių,
tokių kaip vartai, langas, suolas, duona, kurie, būdami kasdieniai ir įprasti, buitiniai, tuo pat metu yra kilę iš sakralaus pobūdžio veiksmažodžių. Iš tiesų, vienintelis „tinkamas“ tiltui veiksmažodis yra tilti (plg. gulėti – gultas,
t. y. kur gulima; atitinkamai tiltas – kur nutylama, tylima).
Tai mums paaiškina paslaptingųjų tiltininkų, žinomų iš
senovės prūsų, jovaro žmonių paskirtį. Tai – tiltų per
virsmo sritį, per bedugnę tarp čia ir anapus statytojai. Atrodo, kad pats Romos popiežius yra paveldėjęs iš senojo
Latijaus tiltininkų savąjį Pontifex maximus – Didžiojo tiltų
statytojo titulą. <...> Pavojingiausias kelio tarpsnis įveikiamas vadovaujant tiltininkams arba tiltų statytojams,
tvarkydavusiems svarbiausias vestuvių apeigas. Tiltų
statytojai, pasak V. Toporovo, sudarė ne tik profesinę, bet
ir konfesinę grupę, priklausančią žynių luomui (matyt, toks
buvo tiltininkų statusas senojoje Prūsijoje). Tiltininkai arba
jovaro žmonės (tiltas gali būti auksinis, sidabrinis arba jovaro) buvo visų trijų žmogaus virsmų (krikštynų, vestuvių ir laidotuvių) apeigų vykdytojai. Popiežiaus titulas
Pontifex maximus, paveldėtas iš senovės Romos vyriausiojo žynio, atskleidžia ryšį tarp mūsų tiltininkų (jovaro
žmonių) ir dabartinių dvasiškių. Pažodžiui išvertus (lot.
maximus – didysis; pontifex – tiltų statytojas) tai reiškia
didysis tiltų statytojas. Kodėl Romos popiežius yra didysis
tiltininkas, o pontifex yra tapęs dvasiškio sinonimu (plg.
su vyskupo ir prelato titulu – pontifex minores, t. y. mažesnysis tiltų statytojas), jau pamiršta, o štai baltiškųjų
tiltininkų paskirtis ne tik padeda įminti šią mįslę, bet ir
atskleidžia bendražmogiškąsias vertybes...“5
Savaime aišku, kad tiltininkai turėjo turėti savo luomo insignijas. Ar negalėjo šio hierarchinio ženklo provaizdis būti pasirinktas iš vieno ezoteriškiausių augalijos atstovų – paparčio – pasiūlyto „formų katalogo“? Paparčio
ūglio spiralės „žiedo“ stebuklingą metamorfozę į šakelę
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su lapais gamtos laboratorijoje įdėmus tiltininko žvilgsnis, jo išminties vyda galėjo pasirinkti savojo pašaukimo
simboliu (galbūt tą patį vaidmenį atliko ir Simono Daukanto minima krivulė, kuri tarnavo kaip sakralus skiriamasis ženklas „...Lietos vyrams, besirenkantiems po Lietos ąžuolu“). Vėliau garbingas senovės žynių-tiltininkų
pareigas bei insignijas perėmė krikščionių dvasininkai,
natūraliai tęsdami ikikristinio, dar nepažinojusio Kristaus
pasaulio sakraliosios tarnystės tradicijas, tik jau nauju,
krikšto vandeniu ir Golgotos auka atgaivintu pavidalu.
Schemiškai šias metamorfozes galima pavaizduoti taip:
Paparčio žiedas → Rožė → Eucharistijos taurė
↓
Pastoralas

SENSACI J A ?

Lietuvos pašonėje, senovinėje prūsų girioje, tarp ežerų
glūdinčioje pilyje, anot legendos, galėjo būti paslėptas
Šventasis Gralis. Tai būtų iš tiesų įstabu – pasaulyje yra
žinoma keletas paslaptingų vietovių, kur galėjo būti
šventosios taurės buveinė – net mitologinių, kurių realios vietos nepavyksta nustatyti. Jos išsibarsčiusios po
visą Europą, nuo Ispanijos iki Sirijos, ir netgi už Europos
ribų. Antai Wolframas von Eschenbachas teigia, kad taurė buvo saugoma legendiniame Munsalvašo (iš lot. mons
salvationis) kalne; Katalonijoje esąs Monserato vienuolynas irgi garsėja kaip galima taurės saugykla; dar minimos tokios vietovės kaip Glastonberio abatija Anglijoje,
Ouklendas Naujojoje Škotijoje, Antiochija Sirijoje ir t. t. –
apskritai Šv. Gralis yra tapęs paslapties, kurios neįmanoma įspėti, bet kurią bus nepaliaujama spėti, sinonimu.
Jau buvo minėta, kad Šv. Gralio ezoterikos šaknų
perspektyvu ieškoti indoeuropietiškųjų ikikristinių kultūrų terpėje. Tai ir buvo daroma, visų pirma dairantis į keltiškąją tradiciją. Kadangi yra duomenų, leidžiančių teigti,
jog baltų kultūroje irgi yra šios ezoterikos užuomazgų ir
gal netgi esmiškesnių, natūralu būtų laukti ir konkretesnio pėdsako. Pasirodo, toks pėdsakas yra.
Senojoje Prūsų žemėje, girios pakraštyje prie Dainos upės, netoli Dainavos ežero, stovi Bauselauko pilis
(iš prūsiško Bauselawke – Bausio(?) laukas; vok. Bäslack,
lenk. Bezławki). Pirmą kartą pilies vardas istoriniuose
šaltiniuose minimas 1371 m. Ši pilis yra glaudžiai susijusi su Lietuvos istorija – ji buvo atramos punktas kryžiuočiams puolant Lietuvą. Kronikose užfiksuota, kad
1402 m. iš žygio į Lietuvą čia grįžo komtūras Wilhelmas
von Helfensteinas. 1402–1408 m. ši pilis buvo neramiojo
Švitrigailos, kuris tuo metu buvo susidėjęs su Ordinu,
rezidencija, iš šios pilies jo pasiuntiniai nuolat jodinėjo
tarp Ordino ir Lietuvos. Vėliau pilies griuvėsiai buvo
perstatyti į evangelikų bažnyčią (žr. p. 63).
Teigiama, kad būtent šioje pilyje-bažnyčioje ir buvo
paslėptas Šv. Gralis. Legenda byloja, kad Šv. Gralis prūsų giriose galėjo atsidurti iš Anglijos – po Hastingso
mūšio (1066) karaliaus Haroldo Goodwinsono sūnūs,
slėpdamiesi nuo persekiojimo, traukėsi per Lietuvą ir
Kijevą į Bizantiją. Du sūnūs liko Lietuvoje, o vyresnysis
tapo karaliaus Vladislovo Jogailos protėviu. Bažnyčios
inventorinėse knygose yra aprašytos Jogailos brolio,

Bauselauko pilis

Švitrigailos dovanos bažnyčiai – graikiškas antepediumas
(dekoratyvinis altoriaus aptaisas), taip pat Eucharistijos
taurė, kuri ir yra Šv. Gralis. 1520 m., užpuolus totoriams,
taurė buvo paslėpta – užmūryta bažnyčios sienoje. Toliau jos likimas nežinomas – liko tik anga sienoje, kur,
anot legendos, yra buvusi slėptuvė.
Ši vietovė nuo seno turi paslapties. Štai visai šalia
yra Šventosios Liepos (lenk. Św. Lipka) vienuolynas. Legenda pasakoja, kad dar senųjų prūsų garbintos galingos
liepos lapijoje apsireiškė Šv. Mergelė Marija. Bažnyčioje yra iš sidabro nukaltas medelis, o jo šakose – Dievo
Motinos atvaizdas, laikomas stebuklingu (pavyzdžiui,
1519 m. šią šventovę pėsčiomis ir basomis aplankė Kryžiuočių ordino Didysis magistras Albrechtas Hohenzollernas, ji gausiai piligrimų lankoma ir dabar).

Bauselauko herbas

Įdomiausia, kad miestelio (ir viso valsčiaus) herbe
vaizduojamas lokys su vyskupo lazda! Be to, pastoralo
viršūnė – spiralė yra auksinė, todėl švytinti (paparčio žiedas irgi švyti). Susilieja du svarbiausi grališkieji motyvai –
paparčio žiedo ir krikščioniško liturginio reikmens, insig
nijos (antros pagal svarbą po Eucharistijos taurės), kurią
Aistijos girių glūdumoje saugo lokys, girių valdovas...
Taigi visai šalia, vos už pusantro šimto kilometrų,
turime ryškų šventosios legendos pėdsaką. Apvaizdos lėmimu, slėpiningoji paparčio misterija, apsukusi gerą galą
pasaulio, vėl sugrįžo į savo ištakas – į šventąsias girias.
1

2
3
4
5

Žr. A. Patackas. Rasa // Krantai, 1990, Nr. 6–7; www.vydija.lt/
straipsniai/Rasa.
Žr. A. Patackas. Apie Rasą ir Šv. Gralį // Kultūros barai, 2009, Nr. 3.
Žr. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. III, p. 255, 289.
http://www.bpmuziejus.lt/index.php?menu=3&width=1024&height=768.
A. Patackas, A. Žarskus. Virsmų knyga. – Kaunas, 2002, p. 32, 216;
www.vydija.lt/Virsmu_knyga.pdf.
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Kajafo osuarijus Abu Tore, netoli Jeruzalės

Mamma d’o Carmene

Karaliaus Artūro riterių apvalusis stalas

D a n t e G a b r i e l R o s s e t t i . Kaip Galahadas, Borsas ir Parsifalis buvo pamaitinti Švento Gralio,

bet Parsifalio sesuo mirė kelyje, 1864

Alariko lobis

Bauselauko bažnyčia
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Raminta Gamziukaitė

Kaip (ar) šiandien
statyti Ibseną?

„Helgelando karžygiai“ Vilniaus Mažajame teatre

O l a f G u l b r a n s s o n . Henriko Ibseno portretas, 1901

N

ežinia, ar Henriko Ibseno, ar jo dramų statytojo
individualybė lemia, kad kai kurie, net ir labai
įžymūs, režisieriai norvegų klasiko ir pasaulinės
reikšmės dramaturgo į savo kūrybinius planus neįtraukia. Kiek man žinoma, Ibseno niekada nesiėmė Georgijus Tovstonogovas, kaip retas kuris mokėjęs suteikti
klasikai šiuolaikinį skambesį ir neįsivelti į pigius triukus.
Ibseno „idėjų dramos“ dar nesudomino ir greičiausiai
nesudomins Eimunto Nekrošiaus, bet šio dramaturgo
kūrybos raktą jau seniai turi Jonas Vaitkus. Kaip prieš
dešimtmečius Kauno dramos teatre jis buvo „atrakinęs“
Statytoją Solnesą! Man prireikė ilgamečių Ibseno kūrybos
studijų, tarp jų ir Oslo Ibseno centre, kad atgaline data
suprasčiau, kas tuo atmintin įsirėžusiu spektakliu norėta
pasakyti. Šią dramą ir šiandien galima pamatyti Nacionaliniame dramos teatre korektiškai, „švariai“ perkeltą į
sceną jaunos režisierės. Kad suprastum, kas ten vyksta,
neprireiks jokių išankstinių studijų, nes į psichoanalitines ar kitokias potekstes nesigilinama, tenkinamasi paviršiniu lygmeniu. O tai reiškia, kad spektaklis tolygus
paprastam pjesės perskaitymui, kuris taip pat atlieka tam
tikrą edukacinę funkciją ir tenkina Ibseno dar nepažįstantį žiūrovą.
Nelyginami dalykai yra ir skirtingi populiariosios
Noros (Lėlių namų) variantai – klasikinė, puikių aktorių
Kauno teatre kadaise suvaidinta Nora ir gelminius psichikos klodus atveriantys J. Vaitkaus Lėlių namai Jaunimo
teatre. Jame ir dabar teberodomos Šmėklos, šio spektaklio
matyti neteko. O J. Vaitkaus Visuomenės priešas (Tautos
priešas pagal Ibseną) jau pačiu tekstu – ir be gilesnių poteksčių – skamba aktualiai, bet nuobodokai, nepaisant
gausių režisūrinių išmonių. Šiai socialinei pjesei nereikalingas stebuklingas raktelis, ji lengvai atrakinama, nes
neturi paslapties, yra vienmatė. Kas iš to, kad atpažįstamos problemos, kad jos ir šiandien (ne)sprendžiamos?
Argi mes dar nepersisotinom tomis amžinomis šiuolaikinėmis problemomis? Kalbu apie pjesės pasirinkimą, ne
apie jos režisūrą.
Tai, kad Ibsenas beveik „nenueina“ nuo Lietuvos
scenų, rodo, jog klausimas, statyti ar nestatyti, tiesiog
nekyla. Klausimas, kaip statyti, nepalyginti sunkesnis,
vienareikšmio atsakymo į jį nėra. Klasikinis variantas –
prasmingas dramos perskaitymas ir gera aktorių vaidyba – nėra tokia jau didelė blogybė, kaip šiandien atrodo
kasmetinių Sirenų fone. Henriko Vancevičiaus Laukinė

antis arba Junas Gabrielis Borkmanas išliko atmintyje kaip
gerais aktoriniais darbais pasižymėję ir ibseniškos minties krūvį atlaikę saikingi tradiciniai pastatymai. Publika visais laikais fragmentuota, išsisluoksniavusi, ir visada atsiras pirmą kartą su Ibsenu susitinkančių žiūrovų.
Jiems sudėtingos stilistikos, paslėptas prasmes iškeliantys į paviršių spektakliai gali būti sunkiai suvokiami.
Žinoma, daug svarbiau, kad gilesnės prasmės patiems
statytojams neliktų po septyniais užraktais.
Norėčiau būti teisingai suprasta – nesiūlau pataikauti publikai, tik kviečiu būti tolerantiškiems. Kitais
žodžiais, manau, kad ir klasikinė Juozo Miltinio Heda
Gabler Panevėžio teatre, ir Gintaro Varno ilgai nuo Kauno scenos „nenuėjusi“ modernioji dramos versija buvo
žiūrovui vienodai reikalingi ir jį visokeriopai praturtinę
pastatymai. Taip, jie skirtingų epochų, bet pasiremsiu
Norvegijos pavyzdžiu. Jau po 2000-ųjų teko matyti Hedą
Gabler Oslo nacionaliniame teatre, ir tai buvo visiškai
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muziejinis spektaklis be jokių inovacijų, toks, koks galėjo būti suvaidintas Ibseno laikais. Gal tai Nacionalinio
teatro privilegija – išsaugoti klasiką pirminiu jos pavidalu, nebuvo su kuo palyginti, nes kitų Ibseno dramų tą
sezoną teatras nerodė. Tačiau taip pat su Ibseno vardu
susijusiame Bergeno teatre ir taip pat jau šiame tūkstantmetyje Ibseno konferencijos dalyviai žiūrėjo drastiškai
sumodernintą dilogijos Imperatorius ir Galilėjietis sceninę
versiją. Dilogija pagrįstai laikoma nesceniška, todėl retai
statoma. Tą kartą režisierius pasirinko ne klasikinį perskaitymo variantą, o sukūrė teatrinį reginį, nors daug ką
tame reginyje galima buvo kvestionuoti. Du kardinaliai
skirtingi požiūriai į nacionalinio ir pasaulinio klasiko
kūrybą Norvegijoje suponuoja prielaidą, kad publikai
reikia ir vieno, ir kito. Todėl, manau, visai priimtina,
kad lietuvių scenose taikiai sugyvena ir tradiciniai, ir
šiuolaikiškų teatrinių eksperimentų kupini Ibseno pastatymai. Naujausias jų – Helgelando karžygiai Vilniaus
mažajame teatre.
Prieš akis – dvi recenzijos 34-ame Literatūros ir meno
numeryje (2012 m. rugsėjo 21 d.). Tai tiesa, ką rašo Valdas
Gedgaudas apie įtampos lauke tarp „cokolinio Cicėno“
ir „vertikalaus Ibseno“ besirutuliojantį spektaklį. Sutinkant su kokia nors raštu išdėstyta nuomone, paprastai
išsakomas pasirengimas po tuo tekstu pasirašyti. Lyg ir
galėčiau pasirašyti, bet to nedarysiu, nes, prigesinusi ir
man kartais nesvetimą maksimalizmą, puoselėju viltį,
kad šiandien statant Ibseną gal ir galima nukrypti nuo
klasikinio varianto. Ėjau į spektaklį pasirengusi būti šokiruota, bet kartu ir neatmesti kategoriškai to, kas bus
parodyta. Neatmečiau, bet ir nepriėmiau, nes medžiaga
akivaizdžiai pasipriešino režisieriaus intencijoms, antroji
dalis (trečias ir ketvirtas veiksmai) pasirodė tarsi iš kito –
šį kartą tikresnio – spektaklio.
Kai kurie antrosios recenzijos – Jūratės Visockaitės
Aktorių kerštas – teiginiai pasirodė ginčytini, bet vieno sakinio negaliu nepacituoti: „Ibsenas nepaseno – jis
naujesnis už naują lietuvių dramaturgiją.“ Esu taip pat
giliai įsitikinusi, kad Ibsenas nepaseno, bet kaip pasiekti, kad tą tiesą suvoktų ir žiūrovas. Tai, kas įvyko šiame
spektaklyje, galime vadinti įvairiai – aktorių kerštu pagal
J. Visockaitę arba Ibseno pabudimu iš miego ir įsismaginusio režisieriaus sudrausminimu pagal V. Gedgaudą,
bet atvejis tikrai fenomenalus. Visa, kas priešinasi režisieriaus intencijai, pasak V. Gedgaudo, atlikti „viršuždavinį“, sukurti „istorinę humoreską“. Priešinasi aktoriai,
antroje dalyje suvaidinę tragediją, žiūrovai, labai vangiai atsiliepdami į juokinimą pirmoje dalyje (pirmasis ir
antrasis veiksmas), pagaliau – savo tekstu pats Ibsenas,
siekęs perteikti herojišką vikingų pasaulėjautą.
Vis dėlto negalėčiau pasakyti, kad visiškai nesuprantu Ramūno Cicėno, galvojusio apie šiuolaikinį inovacijų išlepintą žiūrovą. Ar įmanoma pradėti spektaklį
aukšta gaida, patetiškai prabilti apie „primirštą temą“ (J.
Visockaitė) – žmogaus garbės, netuščiai tariamo garbės
žodžio temą? Nežinau motyvų, dėl kurių R. Cicėnas rinkosi būtent šią dramą, bet pasirinko jis rizikingai. Dabar
atrodo taip: pirmoji dalis skirta žiūrovui prisijaukinti,
įžeminant (ir sumenkinant, nors tai gal ir neįeina į „viršuždavinį“) personažus, parodant juos tokius „savus“,
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neherojiškus, o antroje dalyje jau leidžiama plėtotis tragedijai. Ir nieko! Publika klauso nuščiuvusi pakilių žodžių, mato, kad viskas čia rimta ir visiškai nejuokinga.
Tai gal vertėjo rizikuoti ir nuo pat pradžių vaidinti tragediją? Gal... Bet lygiai taip pat įmanoma, kad toks kelias
nepasiteisintų. Ne kas nors kitas, o pats Ibsenas pirmojo
vokiško Helgelando karžygių vertimo įžangoje pripažino,
kad idealizuoti ir didele dalimi nuasmeninti sakmių herojai šiandien, mažiau negu bet kada, tinka scenai. Ibseno
„šiandien“ – 1876! Tai ką jau kalbėti mums!
Sakmių, norvegų ir islandų sagų herojai... Scenoje
jie ginkluoti kirviais, – jei kam nepatiko, pasakysiu, kad
tai autentika, nes ir veiksmas vyksta Eriko, vadinto Kruvinuoju Kirviu, laikais. Nors pats dramaturgas minėtoje įžangoje pastebi, kad siekiąs pavaizduoti gyvenimą,
koks jis tais laikais galėjęs būti, ir vengiąs heroizavimo,
vis dėlto vien jau Sigurdo vardas – dramoje tai Sigurdas
Stiprusis – įpareigoja. Jei Sigurdas būtų stiprus, bet kvailokas, kokį jį nori matyti režisierius, ar būtų Ibsenas šį
vardą suteikęs savo vieninteliam sūnui? Ir dar – ar būtų
jį taip desperatiškai mylėjusi herojiška moteris, kokia
nuo pat pradžių ne tik dramoje, bet ir spektaklyje yra
Jordis? Parodijuoti šiaip vikingų laikų istoriją nebūtų didelis prasižengimas, bet dramoje parodytas šviesiausias
senųjų skandinavų sagų, taip pat ir senovės germanų
mitų (ten jis – Zygfrydas) herojus. Tarp gausybės vėlesnių interpretacijų galime rasti užuominą apie Zygfrydo
naivumą kaip jo ryšio su gamta išraišką. Bet toks Zyg
frydas tai labiau pasakos veikėjas, suprantantis paukščių
kalbą, galintis virsti nematomu ir lengvai tampantis klastingos intrigos auka (Nibelungų giesmė, Richardo Wagnerio Nibelungo žiedo trečioji dalis Siegfried). Nuo Nibelungų
giesmės, kaip nuo tiesioginio šaltinio, Ibsenas atsiriboja,
o su Wagnerio tetralogija jį sieja bendras šaltinis – Velzungų saga.
Helgelando karžygiai priklauso ankstyvajam nacionalinės romantikos periodui, kuriam kelią atvėrė pirmosios istorinės dramos apie Norvegijos praeitį, tiksliau
– vėlyvuosius viduramžius. Vis dėlto labiau ne jų, o
germaniškų ir skandinaviškų sakmių kontekste reikėtų
matyti ir vertinti šią vikingų istoriją. Apie bendragermaniškas senųjų sagų ištakas kalba pats Ibsenas ir, reikia
manyti, tikisi, kad sagų apie Sigurdą-Zygfrydą veikėjų
tarpusavio ryšiai žinomi ir būsimam jo skaitytojui. Be
abejonės, galime skaityti ir žiūrėti Helgelando karžygius
ir nežinodami tų povandeninių tėkmių, bet iki galo suprasti herojų poelgių nepavyks. O iš to nežinojimo gali
kilti noras juos parodijuoti. Palyginimui pasakysiu, kad
senuosius V a. germanų mitus pažinti būtina, jei mėgini išsiaiškinti XIII a. pradžioje užrašytos Nibelungų giesmės tariamus nelogiškumus arba sunkiai suprantamus
veikėjų santykius. Pravartu žinoti ir senųjų skandinavų
moralinio kodekso pagrindus: duoto žodžio laikymasis, ištikimybė valdovui ir draugui, kraujo giminystė ir
kraujo kerštas. Tada jau nebeatrodys mažai motyvuotas
Ernulfo žygis iš Islandijos į Norvegiją arba Sigurdo pasiaukojimas dėl draugo. Su viena sąlyga – čia jau apie
spektaklį – draugas, kad ir ne toks herojiškas, tegul netgi silpnas, neturėtų spiegti moterišku balsu. Režisieriui
reikėjo numatyti, kad pasikeitusioje – gal net prieš jo
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valią – antrosios spektaklio dalies tonacijoje tai skambės
kaip visiškas disonansas.
Sigurdo ir Jordis siužetinė linija dramoje iš pirmo
žvilgsnio gana paprasta, ir tik pabaigoje atsiskleidžia
tikroji jų santykių esmė. Bet vertinama mitiniame ir literatūriniame kontekste, ji atrodo lyg ledkalnio viršūnė.
O kas paslėpta po vandeniu? Visų pirma iš dalies dieviška germanų Zygfrydo kilmė, jo tėvas Zygmundas – vyriausiojo dievo Votano (atitikmuo – skandinavų Odinas)
ir žemės moters sūnus. Skandinavų sagose šis motyvas
pradingsta, ir Ibsenas savo herojaus dieviška kilme taip
pat neapdovanoja, bet potekstėje tai vis vien lieka. Antra, tolimą V amžių siekiantys germaniški siužetai apie
Zygfrydą ir Brunhildą, du seni siužetai, nuolat išnyrantys
šimtmečių tėkmėje, kol pagaliau susilieja į vieną kūrinį
XII–XIII amžių sandūroje. Pats kūrinys, – o tai Nibelungų
giesmė, – nors ir nebūdamas Helgelando karžygių šaltiniu,
svarbus tuo, kad įtvirtina dviejų ryškių skirtingų senų sakmių personažų tarpusavio ryšį. Visi vėlesni kūriniai apie
Zygfrydą-Sigurdą jau negalimi be Brunhildos, net jeigu
herojaus verta moteris turi kitą vardą. Trečia, nuo pirmosios dramos Katilina iki draminio epilogo Kai mes, mirusieji, pabundam (su kai kuriomis išimtimis) Ibseno kūrinių
herojus atsiduria tarp dviejų moterų, dviejų kontrastingų
moters tipų, ir dažniausiai išduoda tą, kuri jam skirta likimo. Taip atsitinka dažniausiai dėl neįveikiamų moralinių kliūčių, o ne dėl to, kad herojus klaidingai pasirenka.
Aptarėme povandeninę ledkalnio dalį, dabar pažiūrėkime, kaip visa tai atsispindi išnirusioje virš vandens
jo dalyje. Tiesiogiai iš senųjų sagų paimti tik Sigurdo ir
Gunaro vardai, Brunhilda įsikūnija maištingoje Jordis, o
Dagnės atitikmeniu būtų germaniškų sakmių (ir Wagnerio) Gudruna arba tik iš dalies Nibelungų giesmės Krimhilda. Ibseno dramoje nėra dviejų karžygiškų moterų,
pagal dramaturgo pamėgtą modelį tik viena jų tikrai
stipri, drąsi, verta herojaus, o kita – nuolanki, silpna,
herojui atsidavusi, bet visiškai neatitinkanti jo idealo.
Tokia Dagnė pasirodo tik antroje spektaklio dalyje, o

E d v a r d M u n c h . Audra
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pirmosios dalies Dagnė – ne Ibseno dramos veikėja. Jordis ištikima sau ir Ibsenui nuo pradžios iki pabaigos, jos
sukarikatūrinti tiesiog nepavyko – nežinau, ar tai aktorės
Rimantės Valiukaitės, ar autoriaus „kerštas“ režisieriui,
sukarikatūrinusiam kitus veikėjus. Jau sakiau, kad galima suprasti gerus R. Cicėno ketinimus patetiškais monologais ir dialogais nešokiruoti gal tam nepasiruošusio
žiūrovo, bet Ibseno dramos charakterių logika ir tolimą
praeitį siekianti sakmių personažų istorija pasipriešino
režisieriaus „ketinimų protokolui“.
Jordis net ir Ibseno dramoje kiek užtemdo Sigurdą,
tai juo labiau pasakytina apie spektaklį, kur ji ir tik ji yra
tikrasis šiaurietiškos dvasios įsikūnijimas. Valkirija Brunhilda joje slypi nuo pat pradžių, o pabaigoje tai ir vizualiai parodoma Jordis sūnaus Egilio akimis. Berniukas
mato danguje pralekiančius juodus žirgus, kaip tikras
skandinavas ir būsimasis vikingas žino, kad tai mirusiųjų kelionė į pomirtinę viešpatiją, ir rodo tėvui tarp kitų
motiną, nutolstančią ant juodo žirgo. Nepriekaištausiu
statytojams, kad to neparodė, nes ši, iš tikrųjų labai svarbi, baigiamoji scena reikalautų verbalinio paaiškinimo, o
dramos tekstas nieko daugiau neaiškina.
Užtat pastebėsiu, kad baltasis lokys, nors ir minimas dramoje, yra svarbus tik priešistorėje, o finale visiškai nereikalingas (o tai reiškia, kad ir pradžioje jo galėjo
nebūti). Sakau „nereikalingas“, lyg būčiau spektaklio
šeimininkė, nors statytojas mano kitaip, ir jį galima pateisinti. Tasai lokys yra iš tikrųjų vienintelis režisieriaus
koziris, nes tarsi nutiesia tiltą tarp abiejų spektaklio dalių. Panašią funkciją atlieka ir trys Nornos, bet pirmoje
dalyje ypač kertasi beaistrių likimo deivių ir kvailiojančių vikingų tonacijos. Finalinis lokio pasirodymas sugrąžina į sceną „groteskinę-burleskinę-parodijinę spektaklio
stilistiką“ (V. Gedgaudas) ir visiškai sugriauna finalo
tragizmą. Įspūdis labai keistas – tarsi medžiaga kovotų
su interpretuotoju. Antroje dalyje Ibsenas kurį laiką laimi, tačiau pabaigoje, kaip rašo V. Gedgaudas, pasitelkęs
savo fantaziją, režisierius parodo, kas čia šeimininkas.
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Bet ir Ibsenas nepasiduoda, ne veltui abu minėti
recenzentai, nepaisant skirtingų vertinimų, sutaria, kad
antroje dalyje autorius pabudo. Kad ir kaip tą fenomeną pavadintume, antra dalis matytame spektaklyje
alsavo jau beveik ibseniška dvasia, jeigu atsiribosime
nuo Gunaro (gerai, bet ne visai tokį vaidinantis Mantas
Vaitiekūnas) falceto. Nedrįsčiau tvirtinti, kad tai atpirko
pirmosios dalies, švelniai tariant, netikslumus, – labai
jau daug ten nukrypimų nuo Ibseno koncepcijos. Vienas toks „netikslumas“ atsirado, neįsigilinus į autoriui
būdingą meilės sampratą. Ibsenas labai atsargus, protestantiškai santūrus, kai kalbama apie juslinę meilę, o
Helgelando karžygiuose apie ją nekalbama iš viso, kad ir
kaip neįtikėtinai tai skambėtų. Su žmona herojų sieja tik
šventas įsipareigojimas ją globoti, o fatališkoji varžovė
meilę aukoja misijai.
Todėl hipertrofuota, tiesa, groteskiškai parodyta,
aistra, tariamai valdanti Sigurdą ir Dagnę, tiesiogiai kertasi su autoriaus nuostata. Sigurdas vedė Dagnę jos nemylėdamas, bet įsipareigojo žmoną globoti ir ginti, tai ir
daro. Gintarės Latvėnaitės Dagnė gal ir nėra „kvaila, kaimietiška, bobiška“, kaip ją mato supykęs recenzentas, –
pagal Ibseną ji turėtų būti švelni, nuolanki, moteriška ir
mylinti, bet ar laiminga šalia Sigurdo? Į Jordis klausimą,
ar tokia yra, ar kada nors buvo, antrosios dalies Dagnei
sunku atsakyti, nes šioje dalyje G. Latvėnaitė jau vaidina Ibseno dramos silpną – jokiu būdu ne karžygišką! –
moterį. Juk ji savo narsiam vikingui piešia ateities viziją,
kurioje jis būsiąs žemdirbys... Kaip dera žmonai, ištikimai lydinti vyrą jo klajonėse ir kovose, Dagnė visiškai
nepažįsta savo herojaus.
Dagnės priešingybė Jordis, vėlgi ne visai tokia, kokią ją mato kritikas – vyriškos, nelaimingos, savo seksualinės tapatybės nerandančios moters tipas. Bendriausia
prasme tipas gal ir toks, tačiau svarbu, kaip šį moters tipą
įsivaizduoja ir įprasmina Ibsenas. Valkirijų padermės
Jordis neieško seksualinės tapatybės, jai svarbiausia jos
misija – išaukštinti drąsųjį vikingą Sigurdą, lydėti jį kovose, nutiesti jam kelią į sostą. Jordis „programa“ išryškina ibsenišką santuokinio ryšio ir juslinės meilės arba
dvasinės ir kūniškos meilės koliziją. Jei Jordis nelaiminga
santuokoje su Gunaru, tai „myli-nemyli“ toje situacijoje
jokio vaidmens nevaidina, svarbiausia, kad Gunaras nėra
herojus, ir su juo herojiškos prigimties moteris negalės
atlikti savo misijos taip, kaip ji ją supranta. Ne veltui
Jordis deklaruoja, kad jos meilė ne tokia, kaip kitų moterų, kūniškiems pomėgiams, jos požiūriu, neverta aukoti
nieko. Išdidžiosios Jordis nevilioja nei mylimosios, nei
sutuoktinės vaidmuo – parodyti herojui tikslą, įkvėpti jį
kovoms – štai tikrasis pašaukimas! Pašaukimas Ibseno
supratimu nepalyginti svarbesnis už jausmus, pašaukimo tragedija plėtojama ne tik šioje, bet ir daugelyje kitų
Ibseno dramų.
Tik atsižvelgus į Ibseno pasaulėjautos savitumą, suvokus jo sukurtų moterų paveikslų dichotomiją, galima
būtų kvestionuoti tokias ir panašias deklaracijas. Gal tai
iš tikrųjų tas seksualinis alkis, apie kurį rašo V. Gedgaudas, gal tai „Verdrängung“ pagal S. Freudą, gal ta
kovinė dvasia – viso labo sublimacija? Jordis paveiksle
esama šiaurietiško šalčio, atšiaurumo, taip pat netrūksta
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egzaltacijos ir tikėjimo tuo, ką deklaruoja, – tai patvirtina herojės veiksmai. Ji verta savo pirmtakės valkirijos
Brunhildos. Bet ar jos vertas Leonardo Pobedonoscevo
Sigurdas? Tokio klausimo sau režisierius nekėlė, o be
reikalo. Gavęs šį vaidmenį, gabus aktorius net ir keršyti
režisieriui neturi kaip. Jis – režisūrinio sumanymo auka,
jis turi juokinti žiūrovą, kuriam nelabai juokinga. O kai
jau tampa visiškai rimta ir tragiška, jis nebeturi kaip atsiskleisti ir leidžiasi išvelkamas iš scenos baltojo lokio.
Skaudi aktoriaus ir herojaus lemtis visiškai priklauso
nuo režisieriaus, vis dėlto jis čia diktuoja, o ne pabudęs
antroje dalyje autorius.
Yra paprastas atsakymas į klausimą, kodėl nereikėjo
kurti parodijos, o režisūrinių inovacijų paieškoti kitur.
Daug vėliau Helgelando karžygių parodiją sukūrė pats
Ibsenas. Taip daugelis kritikų vadina lietuvių žiūrovui
gerai žinomą dramą Heda Gabler (Hedos pistoletuose
įžvelgiama Jordis lanko paralelė, o pagrindinė herojė yra
vėlesnė demoniškos prigimties moters paveikslo variacija). Čia taip pat moters ir vyro santykiams apibūdinti netinka žodžiai „meilė“ ir „laimė“, čia taip pat moteris nori
padaryti vyrą garsų ir taip pat ryškėja Ibseno samprata,
kad idealios poros sąjungoje kūniškas suartėjimas nėra
lemiamas veiksnys, jo gali net ir nebūti. Visokeriopai
pabrėžiamas tik moters, kaip vyro įkvėpėjos dideliems
darbams, vaidmuo. O kas, jeigu tai – pažeidžiama Ibseno
pasaulėjautos briauna? Gal čia ir atsivertų erdvė ne tik
režisūriniams ieškojimams, bet ir atradimams?
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Apie gulbės jaudulį
Pokalbis su prima balerina Olga Konošenko

Olga, prisiminkite savo vaikystę. Žinau, kad ir Jūsų mama
buvo balerina. Taigi, ką pirmiausia pamenate?
Aišku, pirmiausia esu dėkinga mamai, kad ji parodė man
kelią į teatrą. Mano mama Jelena Saskova-Konošenko.
Taip lėmė likimas, kad ji, baigusi Maskvos choreografijos
mokyklą, atvyko šokti į Vilnių, į ką tik pastatytą Operos
ir baleto teatrą.
Po kelerių metų gimiau aš. Drąsiai galiu sakyti, kad
esu šio teatro vaikas – kiek pamenu save, tiek ir teatrą.
Jau nuo trejų metukų stebėjau spektaklius, kuriuose šoko
mama ir jos kolegės. Pažįstu kelias baleto kartas, menu
Leokadiją Aškelovičiūtę, Neli Berediną, Loretą Bartusevičiūtę. Visas balerinas mačiau ne tik iš žiūrovų salės,
bet ir iš užkulisių.
Mama kartais pykdavo, kad nesilaikau vaikams būtino režimo ir vakarais, įsikibusi į jos sijoną, prašau, kad
vestųsi į teatrą.
Labai gražiai minite savo mamą, papasakokite apie ją.
Mama gimė ir augo Pamaskvėje, du šimtai kilometrų nuo
Maskvos. Lankė baleto būrelį – ją pastebėjo, ir mano močiutei pasiūlė atiduoti į baleto mokyklą.
Labai tikslus žodis, ne leisti mokytis, o – atiduoti.
Taip, pasakojo, kad ir močiutė ilgai dvejojo, bet ryžosi.
Mamos vaikystė prabėgo Maskvos baleto mokykloje,
kurioje labai griežta tvarka, drausmė. Dabar tik filmuose
galime pamatyti, kaip ten dresuodavo vaikus.
Kaip Jelena Saskova pateko į Vilnių, į Operos ir baleto teatrą?
Mama pasakojo, kad mokėsi vienoje klasėje su Ala Michalčenko, kuri tapo Didžiojo teatro primadona. O daugeliui jos klasės mergaičių buvo pasiūlyta likti stažuotojomis, nes nebuvo laisvų etatų, arba šokti kituose Sovietų
Sąjungos teatruose. Taip mama pasirinko Lietuvą ir atvažiavo į Vilnių. Iš tos klasės atvyko daug balerinų: Neli
Beredina, Olga Fedosova, Natalija Fedotova, Liudmila
Lebedeva. Vienos siekė karjeros, kitos sukūrė šeimas,
daugiau dėmesio skyrė šeimai, vaikams.
Papasakokite apie tėvelį.
Mano tėtis Igoris Konošenko gimė Vilniuje. Tėčio mama,
mano močiutė, gyveno Peterburge, tuometiniame Leningrade, bet per karą, užėjus blokadai, pasitraukė į Vokietiją ir ten liko iki karo pabaigos, kol užėjo rusai. Vokietijoje dirbo aukle, tad pateko į savotiškas pinkles. Grėsė
kalėjimas ar dar baisiau, tad miškais pėsčiomis pasiekė
Lietuvą.
Ar tėvelis – irgi teatro žmogus?

Mano tėvelis nieko bendro su teatru neturėjo. Tiesiog
du jauni gražūs žmonės susitiko, pamilo vienas kitą ir...
radausi aš.
Ar pamenate patį pirmąjį matytą baletą?
Kiek pamenu save, tiek ir baletą. Koks tai buvo baletas,
tikrai neatsimenu. Žinau, kad mamos nuolat prašydavau, kad parneštų baleto batelius puantus, užsisegdavau
kokį sijonėlį ir šokdavau, šokdavau. Aišku, tie mamos
puantai būdavo man per dideli, tai į galus ko nors prikimšdavau.
Ar lankėte šokių būrelį?
Šokių būrelio ne, bet, būdama šešerių, lankiau meninės
gimnastikos užsiėmimus. Vėliau tėveliai nuvedė į Balio
Dvariono muzikos mokyklą, mokiausi fortepijono klasėje.
Kaip įstojote į Čiurlionio menų mokyklą?
Pavėluotai. Mama, žinodama, koks tai sunkus darbas,
delsė, matyt, gailėjo mano laisvos vaikystės. O jos kolegė savo dukrą nuvedė ir klausinėjo, kodėl mano mama
delsia. Tik po trijų mėnesių ryžosi. Mokslas buvo prasidėjęs, klasė surinkta labai didelė, bet kai patikrino mano
fizinius duomenis, vis dėlto priėmė. Ir tikrai pirmieji
metai buvo labai sunkūs, būta daug ašarų. Tuomet maniau, kad balerina tampi iš karto: įstojai į baleto mokyk
lą, aprengia gražia suknele, karūnėlė ant galvos ir – į
sceną. Tikrovė kitokia, tavęs laukia įtemptas, nuolatinis
darbas: laikysena, pratimai ant grindų, viskas turi būti
tikslu, preciziška. Tai trunka valandų valandas. Kartais
atrodydavo, kam man to reikia...
Kas buvo pirmieji mokytojai ir kankintojai?
Pirmoji mano mokytoja buvo Irena Požerienė. Antroji
mokytoja – Jolanta Vimerytė. Abiem savo mokytojoms
esu labai dėkinga. Kad aš teatre, kad šoku...
Priimta į teatrą, iš karto gavote solo vaidmenų ar teko ir kordebalete pašokti?
Šokau ir kordebaleto gretose. Niekada nesakysiu: blogai,
kad manęs iš karto nepastebėjo. Tai savotiškas auklėjimo
procesas – kyla noras tobulėti, siekti karjeros. Pirmą solinį vaidmenį sušokau gana greitai, jau pirmojo sezono
pabaigoje – Aleksandro Glazunovo Raimondoje su Nerijumi Juška.
Kitų vaidmenų turbūt nereikėjo ilgai laukti?
Kitas mano vaidmuo buvo Eduardo Balsio balete Eglė
žalčių karalienė. Šokau Eglę, šį vaidmenį man perleido Loreta Bartusevičiūtė. Tai Egidijaus Domeikos pastatymas
ir tikrai labai artimas man vaidmuo.
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Buvote tokia jauna...
Taip, šokau teatre tik antrą sezoną. Loreta Bartusevičiūtė šiuo spektakliu atsisveikino su scena. Aš šokau pirmus du veiksmus, o Loreta trečią – dramatiškiausią. Tas
spektaklis liko giliai širdyje. Tokio jaudinančio momento
daugiau niekada nepatyriau.
O kokie vaidmenys buvo paskui?
Kitas – Piotro Čaikovskio Spragtuke, tai toks su vaikystės
prisiminimais susijęs vaidmuo: Kalėdos, svajonės, balta
baletinė klasika. Spragtuke šokau su Nerijumi Juška, jis
buvo mano partneris. Šokau pas de trois Gulbių ežere, Alyvų fėją Miegančiojoje gražuolėje.
Šokote ne tik pas de trois „Gulbių ežere“, bet ir Odetą-Odilę.
Taip. Tuo metu kaip tik atvažiavo Svetlana Masaniova
(buvusi Lietuvos operos ir baleto teatro solistė) ir su manimi ruošė šį vaidmenį.

Labai sunkus. Išdrįsiu pasakyti, kad dar buvau per jauna tam vaidmeniui. Man buvo sunku susitvarkyti techniškai, bet dar labiau – atlaikyti vidinę nervinę įtampą.
Tebešokate „Gulbių ežerą“. Ar jaudulys išlieka?
Buvo didžiulė pertrauka, gal kokius penkerius metus. Dabar retai šokamas Gulbių ežeras, o teatro repertuaras labai
platus. Yra spektaklių, kur nėra šokėjų dublerių, tenka
man vienai juos šokti. Šį sezoną prašiau, kad skirtų man
šokti vieną ar du spektaklius per mėnesį, bet būtinai – Gulbių ežerą. Dabar, žinoma, daug ramiau žiūriu į šį sudėtingą vaidmenį: kitaip mąstau, kitaip matau patį spektaklį.
Daug ką duoda patirtis. Bet jaudulys lieka. Kai pirmą kartą išėjau šokti, patyriau šiokį tokį šoką. Prisimenu, pirmas
Gulbės išėjimas ir aš matau baisiai didelę sceną, ji tarsi
mane suvalgo visą. Žinau, kad man reikia ją pereiti, ir aš
einu, o scena be galo, be krašto, atrodo, nebeturiu jėgų...
Kelintais metais įvyko tas debiutas?
Du tūkstančiai antrais. Buvau neseniai baigusi mokyklą.
Dabar viskas kitaip, dabar aš valdau sceną.
Kiek žinau, tais pat metais dalyvavote ir konkurse Permėje. Baleto mokykla tame mieste garsi ir tuo, kad Leningrado blokados
metais ten buvo evakuota A. Vaganovos baleto mokykla. Ten
karo metais dėstė ir pati Agripina Vaganova, tuo metu mokėsi
ir garsi mūsų balerina Genovaitė Sabaliauskaitė.
Konkurso pavadinimas – Arabesk 2002, žiuri narė buvo
Jekaterina Maksimova. Į konkursą važiavau su Aurimu
Paulausku. Šiam konkursui mus ruošė Svetlana Masaniova. Gaila, kad ji su mumis nevyko, labai pasigedome
jos palaikymo. Buvome abu labai jauni, teko susikaupti,
įveikti jaudulį.
Ką šokote?
Šokome pas de deux iš Spragtuko, Gulbių ežero ir Venecijos
karnavalo.
Nuvažiavau į konkursą sirgdama, gal netinkamai
išdėstėme savo konkursinį repertuarą, turbūt reikėjo

Balerina (Raudonoji Žizel)

Na ir koks tas Gulbės vaidmuo?

pradėti nuo sunkiausios partijos, nuo Gulbių ežero pas
de deux. Bet vis vien buvo labai įdomu: lankėmės baleto mokykloje, matėme ir kelis baleto spektaklius teatre.
Jaunimui siūlyčiau nebijoti, dalyvauti konkursuose, tai
labai gera praktika.
Bet buvote apdovanota diplomu?
Taip, gavau diplomą už muzikalumą.
Esate laimėjusi ir Operos švyturį, Auksinį scenos kryžių. Už
kokius vaidmenis?
Tais pat, 2002 metais gavau Baleto vilties apdovanojimą už
Alyvų fėją Miegančiojoje gražuolėje. 2008-aisiais jau buvau
parengusi daugiau vaidmenų, šokau ir Baleriną Raudonojoje Žizel, ir Gamzati Bajaderėje, ir buvau paskelbta Metų
baleto soliste. Tais pat metais gavau Auksinį scenos kryžių.
2010 metais už Olimpijos vaidmenį Kopelijoje vėl buvau
įvertinta Metų baleto soliste.
Ką Jums reiškia apdovanojimai?
Įvertinimas, manau, kiekvienam menininkui yra labai
svarbu, tai ne tik mano, tai visų mano kolegų, visos trupės įvertinimas, juo dalinuosi su visais.
Jūs – daugiau klasikinio amplua šokėja. Esu įžvelgęs jūsų
vaidmenyse akademišką, sakyčiau, precizišką šokio techniką,
kitaip tariant – nepriekaištingą klasikinę mokyklą. Bet Jūsų
repertuare būta ir šiuolaikinių, neoklasikinių baletų, tai ir
Mindaugo Urbaičio „Acid City“, ir Carlo Orfo „Carmina
Burana“.
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Aš mėgstu tokius baletus, man jie patinka. Galima leisti sau šokti truputėlį kitaip, nesilaikyti griežtų klasikinio šokio rėmų, daugiau dirbti korpusu, kitaip perteikti
vaidmenį, ne taip kaip klasikoje, kur būtina švara, tikslumas. Visi „žino“, kaip sušokti variaciją Miegančiojoje gražuolėje ar Gulbių ežere. O šiuolaikiniame balete – laisviau.
Gaila, kad man mažai teko šokti Acid City spektakliuose,
tik kelis kartus.
Šį spektaklį greitai „išėmė“ iš repertuaro, o ir paskutiniais
metais rodydavo po kartą ar du per sezoną. O gaila. Jaunimui
jis labai patiko.
Artistams irgi labai patiko šis spektaklis. Muzika gera ir
Pastoro choreografija įdomi. Šiandien ir Kopelija – šiuolaikinė, ją labai miela šokti.
Priminkime skaitytojui, kad naują libretą šiam Leo Delibes’o
baletui, remdamasis Hoffmano pasaka „Smėlio žmogus“, sukūrė Michailas Chemiakinas, taip pat dekoracijas ir kostiumus,
o choreografiją – baletmeisteris Kirilas Simonovas.
Šio baleto, nors jis ir šiuolaikiškas, be klasikinės mokyk
los, žinoma, nesušoksi. Čia aš šoku Olimpiją.
O tradicinę, senąją „Kopeliją“ taip pat esate šokusi?
Taip. Tai buvo Vytauto Brazdylio pastatymas. Pagrindinių vaidmenų nešokau, šokau kordebalete, ką tik baigusi
mokyklą. Kaip tik savo mamos vietoje. Taip nutiko, kad
aš atėjau iš mokyklos, o mama – atsisveikino su teatru.
Atsistojau į jos vietą, net su jos kostiumu šokau.

Dalyvaujate ir vaikiškuose spektakliuose, minėjote „Pelenę“,
bet šokate ir Magnoliją Kareno Chačaturiano „Čipoline“.
Ir sename Čipoline šokau. Aš ir Neli Beliakaitė, ką tik abi
baigusios mokyklą. Ir visai neseniai pažiūrėjau tuometinį įrašą, keista, gal net truputėlį juokinga. Prisimenu,
kaip buvo sunku susitvarkyti su techniškais judesiais,
suvaldyti savo kūną. Dabar viskas atrodo daug paprasčiau. Šių spektaklių choreografija išliko ta pati, tik sujungė veiksmus, iš trijų liko du.
Kuris vaidmuo pats reikšmingiausias Jūsų karjeroje?
Šokdama aš patiriu didžiulį malonumą. Negalėčiau išskirti kokio nors vieno vaidmens. Praėjusį sezoną šokau
labai daug spektaklių. Visi jie skirtingi, bet visi man labai brangūs. Man labai gera šokti. Ar tai būtų Alyvų fėja
Miegančiojoje gražuolėje, ar ta pati Olimpija Kopelijoje.
O Venera „Valpurgijos naktyje“?
Oi, labai geras vaidmuo buvo, gaila, kad nebėra Gounod Fausto.
Ar ilgitės vaidmenų, kurių jau nebėra, ar lieka nostalgija?
Taip. Gaila Raimondos, neturiu net įrašo, kažkaip nespėjo nufilmuoti, gaila ir Valpurgijos naktų. Lauki, būdavo,
to išėjimo, o išeini šokti pusę dešimtos. Ir sudėtingas tas
pas de deux. Bet vis vien miela. Puikūs repertuare buvo
vienaveiksmiai baletai Carmina Burana, ypač Kontrastai.
Toks neoklasikinis baletas, kiek primena Balanchiną.
Gal mūsų publika nelabai mėgsta tokius spektaklius?
Jie neužsilaiko.
Bet pasaulyje trumpi baletai populiarūs. Šiandien žiūrovai
mažai turi laiko.

Gamzati (L. A. Minkus. Bajaderė). M a r t y n o A l e k s o s nuotraukos

Taip. Bet mūsų publikai gal priimtinesni tradiciniai baleto pastatymai. Turime kuo didžiuotis – mūsų teatre
šokama pasaulinė baleto klasika: Miegančioji gražuolė,
Bajaderė, Gulbių ežeras, o šalia šiuolaikiniai baletai – Kopelija ir... reikėtų dar.
Jus supa ne tik teatras, bet... Juk esate laukiama namuose. Papasakokite apie savo šeimą.
Su vyru Arnoldu auginame dukrelę Amelę. Esu dėkinga
savo mamai, kuri labai padėjo ir padeda, nes supranta,
ką reiškia dirbti teatre. Dukrelei jau penkeri, lanko meninės gimnastikos užsiėmimus. Su baletu dar neskubame,
stebime, kaip seksis gimnastika. Dar lanko Mini mūzos
muzikos klasę, mokosi groti fortepijonu.
Mano vyras ne iš teatro, iš verslo pasaulio. Tačiau
suprantame vienas kitą: aš daug dirbu, jis daug dirba –
esame darboholikai. Pagimdžiusi greitai grįžau į teatrą,
po metų. Negalėjau ilgiau tverti. Supratau, jei neišeisiu
į sceną dabar, tai neišeisiu niekada. Klausiau mamos:
„Kaip darom?“ Atsakė: „Padėsiu.“ Tai visur ir gelbsti.
Jums Amelę padeda auginti mama, turbūt ir jai mažąją Olgą
padėjo auginti močiutė. Papasakokite apie ją.
Mano močiutė, tėvelio mama – Irina Konošenko. Mama
pasakojo: kai tėvelis ją atvedė į namus supažindinti ir
pasakė, kad „Jelena balerina ir ji gyvens su mumis“, močiutė atsakė: „Nebus čia jokių balerinų“.
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Mama liko balerina – ir teatre šoko, ir kartu gyveno.
Kai gimiau, močiutė net išėjo iš darbo ir padėjo mane auginti. Buvome labai artimos, kurį laiką aš ir gyvenau su
močiute, ji visur mane lydėdavo – į mokyklą, į muzikos
ir gimnastikos pamokas. Esu jai labai dėkinga.
Ar pati jaučiate, kad, tapusi mama, sugrįžote į teatrą kitokia?
Kitaip traktuojate net ir senus savo vaidmenis, juose atsirado
moteriško švelnumo, jie tapo techniškai stabilesni. Ar tai profesinė branda?
Daug kas apie tai kalbėjo. Man atrodo, kad daug procesų mano gyvenime vyksta lėtai, viskas po truputį. Ne
iš karto lydėjo sėkmė. Tai, ką dabar pasiekiau, atėjo per
nuolatinį darbą, per užsispyrimą. Dažnai kartoju sau:
turiu padaryti.
Baleto artisto karjera, jo gyvenimas scenoje žiauriai trumpas.
Negąsdina, nekyla klausimų: kas paskui?
Žinoma, nuolat apie tai galvoju. Labai norėčiau likti dirbti teatre. Matau, kaip artistams sunku atsisveikinti su scena. O išeina jauni žmonės, trisdešimt aštuonerių, keturiasdešimties... nedaug ir man liko, keleri metai... Baigiau
mokslus Muzikos ir teatro akademijoje, esu magistrė.
Dar tęsiu studijas Edukologijos universitete. Pasirodo,
su mūsų diplomais atsiranda trukdžių dirbti pedagoginį
darbą. Tai su kolegėmis nusprendėme pagilinti savo žinias, studijuojame mokyklinę pedagogiką ir psichologiją.
Pakalbėkime apie naujus Jūsų vaidmenis. Žinau, kad kuriate ne
tik Barboros vaidmenį Anželikos Cholinos pastatyme „Barbora Radvilaitė“, šoksite ir Naujametinėje premjeroje „Žydrasis
Dunojus“. Kaip sekasi?
Naujametinis spektaklis bus lengvas ir gražus. Puiki
Strausso muzika, manau, suteiks žiūrovams džiaugsmo.
Šoku čia Frančeską, pagrindinį vaidmenį, Aną šoks Miki
Hamanaka. Baleto siužetas panašus į senojo pastatymo.
Tik režisūriniai sprendimai kitom spalvom pagražins
spektaklį, skambės ta pati nuotaikinga muzika.
Jūs nemažai gastroliavote. Kuo skiriasi kitų kraštų žiūrovas,
scena, erdvė, nuotaikos?Kaip jaučiatės svetur?
Kitaip nei namuose. Teatras daug gastroliuoja. Pradedant JAV, Japonija, baigiant Europos šalimis. Man dar
teko su Maestro Rostropovičiumi balete Romeo ir Džuljeta
šokti – buvo įdomus turnė. Dabar į paskutines gastroles
vežėm Bajaderę. Labai šiltai priėmė publika, nesitikėjau,
kad taip vertins klasiką. Mums ne tik plojo, bet ir kojom
trypė. Ką reiškia pietietiškas temperamentas! Mes prie
tokių aistrų nepratę, mūsų žiūrovai daug santūresni.
Sėkmingai klostosi Jūsų karjera. Kas tai lemia: darbas, talentas ar sėkmė?
Viskas įvyko dirbant. Aišku, ir fizinius duomenis turiu.
Bet ne vien duomenys lemia. Balete nieko nepaslėpsi –
kyšiai ar pažintys nepadeda. Žiūrovas viską mato. Ką
šiandien pasiekiau, tai per meilę baletui. Man svarbu,
kad teatre galėjau lygiuotis: šoko puikios solistės. Visų
pirma Eglė Špokaitė, kurios vaidmenis dubliavau. Labai
atidžiai ją stebėdavau, bandžiau kai ką pritaikyti sau.
Kartu repetuodama, atskleisdavau sau šokio paslaptis,
vaidmens niuansus.
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Ką Jums reiškia muzika, orkestras, dirigentas?
Jei spektaklis vyksta pagal fonogramą, orkestras negroja gyvai, jaučiuosi nejaukiai. Mūsų teatro repertuare yra
toks baletas Rusiškas Hamletas. Gyva muzika visai kas
kita. Su dirigentu derini muzikos niuansus, tempą. Kartais pasigendi dirigento dėmesio šokėjui. Baleto kūrinys
specifinis. Labai dėmesingi, visada rasdavo laiko šokėjui a. a. dirigentai Jonas Aleksa, Vytautas Viržonis. Tas
orkestro ir šokėjo susikalbėjimas yra labai svarbus – vienam kitą išgirsti. Vaidinant spektaklį negali sakyti: „Palaukit, aš nespėju.“ Kad susikalbėtų dirigentas ir šokėjas,
abiem reikia mokėti kalbą: dirigentui – šokio, šokėjui –
skaityti muzikos partitūrą.
Baletmeisterių sutikote ne vieną, kuris Jums artimiausias savo
kūrybiniais ieškojimais, šokio leksika?
Įdomus man buvo Krzysztofas Pastoras, deja, nedaug
su juo teko dirbti. Artimas Kirilas Simonovas. Labai impulsyvus, temperamentingas. Įdomu buvo dirbti statant
Kopeliją. Repeticijos fiziškai sunkiai pakeliamos, sudėtinga, neįprasta šokio leksika. Kartais repeticijas pertraukdavo emociniai protrūkiai... Nors spektaklis sudėtingas,
bet man artimas. Pastatymas labai sunkus, po spektaklio
sakai: „Och, jau sušokau!“
Ar pati bandote kurti? Žinau, kad studijuodama Muzikos,
teatro ir kino akademijoje, turėjote ir šokio kompozicijos discipliną, kaip sekėsi?
Vyko baigiamasis mano magistro egzaminas akademijoje, su kompozitore Rūta Vitkauskaite kūrėme muzikinį choreografinį projektą Linija. Tai valandos trukmės
monospektaklis, pati ir šokau. Dabar šį projektą tęsiu ir
tobulinu, pakviečiau šokti Aurelijų Daraškevičių. Naudojame gana sudėtingą muziką, dvidešimto amžiaus
kompozitorių Gyorgy Ligeti, Samuelio Barberio kūrinius. Tai ne visai baletui tinkama muzika. Prisipažinsiu,
man tokie eksperimentai labai patinka.
Jei kirba toks noras, gal ir ateityje kursite choreografiją?
Gal. Turiu tokių svajonių, ne tik pačiai šokti, bet ir kurti
įvairius projektus ir juos įgyvendinti.
Kalbėjosi M a r i u s Kr a p t a v i č i u s

Ir toliau akylai stebiu, ar pildosi Olgos Konošenko svajonės.
Manau, kad sėkmė pelnytai ją tebelydi. Jau šį 2012–2013 metų
sezoną Olga sukūrė Balnšeflerės (Tristano mamos vėlės) vaidmenį K. Pastoro balete Tristanas ir Izolda bei, manau, seniai
išsvajotąją Žizel. Jos Žizel skiriasi nuo jaunųjų kolegių ne tik
akademiškumu, bet ir aktorinio meistriškumo subtilumu. Ir
dar – kūno kalba skamba nuo forte iki piano. Tai užburia.
M. K.
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Ža rko Peta n

Vaidila

Vieno veiksmo rytietiška sceninė fantazija

Įžymus slovėnų rašytojas ir teatro režisierius Žarko Petan (gimęs 1929 metais), be aforizmų, esė,
dokumentinės prozos knygų, yra parašęs 76 radijo pjeses ir 31 pjesę teatrui. Lietuvių skaitytojams Petano dramaturgija pažįstama iš rinkinio Kas ieško, tą suras (Mažasis Vyturys, 2004), kur
skelbtos dvi pjesės – tragipamfletas Auksagalvis karys ir pasaka Vėjų šalis; žurnale Krantai (2012,
Nr.1) išspausdinta tragikomedija Klausymai iš knygos Igre in igrice (Pjesės didelės ir mažos; Mondena, Grosuplje, 2004). Viena pagrindinių Ž. Petano kūrybos temų – menininko ir jo aplinkos
santykiai. Ši tema įvairiais aspektais gvildenama ir Vėjų šalyje, ir Klausymuose, ir dabar pristatomoje skaitytojams rytietiškoje fantazijoje Vaidila (Igralec, rinkinyje Igre in igrice), kurios veiksmas
perkeltas į XVI a. Osmanų imperiją. Atsižvelgiant į periodinių leidinių specifiką, pateikiamas
kiek sutrumpintas Vaidilos teksto variantas.
Pasak Žarko Petano, „kai kurie pjesės Vaidila istoriniai duomenys bei veikėjai paimti iš Radovano Samardžićo knygos Mehmed Sokolović, išskyrus Pelivaną, kurio įvaizdis bei likimas yra
nuo pradžios iki galo autoriaus pramanyti.“
V e r t ėj a s

Veikėjai

S i u l e i m a n o Visagalio iškamša
M e h m e d a s p a š a S o k o l o v i či u s – Portos* di-

dysis viziris

F e r u d i n a s b ė j u s – jo sekretorius
K a j s u n i z a d ė – žiniuonis, daktaras
Z a l M a h m u d a s p a š a – didikas, atvykęs iš karo

lauko

M e h m e d a s . Ar Sigetas dar laikosi?
F e r u d i n a s . Vargu ar jie sulauks saulės laidos. Ja-

gas, pokštininkas

M e h m e d a s . Iki saulėlydžio dar toli. Suspėtume pen-

P e l i v a n a s – vaidila, akrobatas, aktorius, pramaniū-

Veiksmas vyksta 1566 metų rugsėjo 7 dieną
Siuleimanas Visagalis lyg granito luistas stūkso savo
prašmatnioje padangtėje. Jo monumentali, iškilmingai
nejudanti figūra nuo juosmens iki grindų uždengta raštuotais audeklais, o veidas ir viršutinė kūno dalis ryškiai apšviesti. Tai raudonskruostis juodbruvis su vešlia
barzda ir blizgančiomis, bet nemirkčiojančiomis akimis.
Jam ant galvos pūpso brangakmeniais žėrintis turbanas.
Sultonas vilki auksu išsiuvinėtą berankovį apsiaustą ir
puošnius apatinius marškinius. Valandėlę Siuleimanas
sėdi vienas. Paskui į sceną ateina aukšto ūgio išvaizdus
petingas vyras, taip pat juodo gymio ir barzdotas. Jo pailgame veide išsiskiria ilga kreivoka nosis. Tai pirmas po
Sultono žmogus valstybėje – didysis viziris Mehmedas
Paša Sokolovičius.
Didysis viziris įdėmiai apžiūri Siuleimaną, kuris tuomet
nė nekrusteli, bet Sokolovičius ta apžiūra labai patenkin*

tas, jis netgi kelissyk plekšteli delnais. Į valdovo padangtę
įeina Ferudinas Bėjus, Mehmedo Sokolovičiaus sekretorius ir patikėtinis. Ferudinas, atsiklaupęs prieš nejudantį
Siuleimaną, kakta liečia žemę, paskui taip pat – keliaklupsčias – sveikina Mehmedą Sokolovičių, po to atsistoja.

Porta – Osmanų vyriausybės, kartais ir imperijos, pavadinimas,
vartotas Europos valstybių diplomatiniuose dokumentuose ir
literatūroje.

nyčarai ruošiasi galutiniam puolimui.

kis kartus sukalbėti ilgiausią Korano surą. Ar esi paraidžiui užsirašęs sultono žodžius?
F e r u d i n a s . Esu... Nejaugi kelias mūsų nebus iš tiesų šlovingas, nejaugi netratės mums būgnai pergalingai?!
M e h m e d a s (sau): Laikas – mano nenugalimas priešas. Sunkiasi iš lėto, lyg aliejus alyvmedžio kamienu...
F e r u d i n a s . Didysis viziri...
M e h m e d a s . Kas yra?
F e r u d i n a s . Ten Zal Mahmudas Paša laukia prie įėjimo.
M e h m e d a s . Tegul laukia. Aš taip pat laukiu. Laikas
nėra arklys, kurį galima perlieti botagu, priverčiant
lėkti šuoliais. Laiko nei sustabdysi, nei paskubinsi.
F e r u d i n a s . Zal Mahmudas Paša tarė tol nė iš pėdos
nepasitrauksiąs, kol nebus sultono Siuleimano Visagalio išklausytas.
M e h m e d a s . Sultonas nori girdėti tik džiugias žinias – iš nugalėtojų lūpų. (Besiruošiančiam išeiti Ferudinui) Luktelėk! (prisiartina prie sultono, kažką šnibžda
jam į ausį, paskui pritariamai linkteli galva, neva išgirdęs
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sultono atsakymą. Ferudinui) Sultonas Siuleimanas Visagalis maloningai sutinka išklausyti Zal Mahmudo
žodžius. Kviesk jį.
Ferudinas išeina. Įeina Zal Mahmudas Paša ir, atsiklaupęs prieš nejudantį Sultoną, kakta liečia žemę
Z a l M a h m u d a s . O Visagalis Siuleimane! (Neišgir-

dęs valdovo atsakymo, kiek sutrinka)

M e h m e d a s . Kalbėki, Zal Mahmudai, sultonas Siulei-

manas Visagalis yra sutelkęs dėmesį į tavo žodžius.

Z a l M a h m u d a s . Valdove, mes devynis kartus puo-

lėme Sigetą iš visų pusių. Iš dešinės rikiuojasi Ferhadas Paša ir Šemsi Ahmedas Paša, turintys dešimt
tūkstančių pėstininkų ir penkiasdešimt pabūklų. Iš
kairės susitelkę šaunūs turkų kariuomenės vadai
Mustafa Paša ir Zal Mahmudas Paša (prispaudžia ranką prie širdies). Šią kariuomenę sudaro du tūkstančiai
raitininkų ir penkiolika tūkstančių pėstininkų. Tvirtovės pylimai beveik sugriauti. Frontaliam puolimui
yra pasirengęs Ali Aga su savo bebaimiais janyčarais. Dar vienas mūsų antpuolis – ir ten akmens ant
akmens neliktų. Pagarbiai laukiame sultono įsakymo tam puolimui pradėti.
M e h m e d a s . Sakyk, Zal Mahmudai, kas laukia Sigeto
gynėjų? Koks būtų jų visų likimas?
Z a l M a h m u d a s . Toksai, kokio jie nusipelnę – mirtis. Jiems visiems nukirs galvas, o jų vado Miklošo
Zrynio* galva bus užmauta ant kuolo ir iškilmingai
įteikta Siuleimanui Visagaliui. <...> Duok gi man,
Valdove, kokį nors ženklą pradėti puolimą – nors
akimis sumirksėk!
M e h m e d a s . Ko tu, Zal Mahmudai, prikibai prie sultono? Eik sau nuo jo galvos! Argi nematai, kaip giliai
susimąstęs sėdi valdovas?!
Z a l M a h m u d a s . Didysis viziri, malonėk įsiminti,
kad mudu su sultonu esame įpratę tvarkyti mudviejų reikalus be jokių tarpininkų, akis į akį. (Sultonui)
Tai kaip įsakysi, valdove, pradėti ar nepradėti mums
Sigeto puolimą? (Sėdintis Sultonas dukart lėtai sulinksi
galva) Sultonas atsakė... sultonas įsakė... Valio! Pirmyn! Į kautynes dėl Sigeto!
Išbėga lauk
M e h m e d a s . Pelivanai! Pelivanai! (Pelivanas iššoka iš

už sultono apatinę pusę dengiančios pertvaros. Pelivanas – grakštus, lankstus, guvus, apsirengęs labai gražiai,
nors ir ne taip ryškiai ir puošniai kaip turkų diduomenės
atstovai. Pelivanas atrodo ir elgiasi tarsi artistiškumo idėjos įkūnytojas) Ar matei? Sultonas dukart maktelėjo
galva! Tai šaitano išdaigos, tai burtai, tai kažkoks
antgamtis!
P e l i v a n a s . Apsiraminkite, Mehmedai Paša: joks
antgamtis čia nieko dėtas. Čia tiktai rankų miklumas atliekant visiškai paprastą pokštą – nesudėtin*

Šis scenoje neveikiantis personažas pavadintas realaus asmens
vardu – Miklós Zrínyi (1620–1664), vengrų poetas ir karvedys,
istorinės epinės poemos Sigeto apsiaustis (1651) apie vengrų kovotojų
prieš turkų jungą didvyriškumą, autorius.
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gą triuką, kurio mane įmokė klajojantys lėlininkai.

M e h m e d a s . Papasakok kiek išsamiau!
P e l i v a n a s . Negyvas daiktas – lėlė – atgyja miklių

lėlininko pirštų dėka. Prie medinės lėlės galvos, skudurinių jos rankų ir kojų pririštais siūlais, kaskart
radęs tinkamą siūlo galą, gali valdyti tą lėlę kaip išmanai. Juokų darbas ir Siuleimano Visagalio lavoną
paversti klusnia lėle: pririšęs jam prie barzdos kuo
tvirtesnį siūlą, timpčiojau už jo dukart reikiamu laiku, ir tiek! <...>
M e h m e d a s . Esi niekingas giauras**!
P e l i v a n a s . Esu menininkas, ko iš manęs gali norėti!
M e h m e d a s . Kaip tu drįsai išmaitoti viešpataujantį
velionį?
P e l i v a n a s . Vykdžiau jūsų paties nurodymą: ką man
įsakėte, tą ir dariau.
M e h m e d a s . Nieku gyvu nebuvau tau įsakęs timpčioti mirusį sultoną už barzdos!
P e l i v a n a s . Taip, bet, sultonui netikėtai mirus, įsakėte vaizduoti jį gyvą, todėl aš durklu perskrodžiau
visagalio lavoną, išdorojau jį, prikimšau kūno apvalkalą šiaudų ir užsiuvau skylę tvirtais siūlais. Numirėliškai blyškų valdovo veidą išdažiau iš merginų
šokėjų gautais skaistalais.
M e h m e d a s . Manding, su tais skaistalais kiek persistengei – sultonas atrodo tartum po pirties. Beje, aš
tau liepiau jį balzamuoti...
P e l i v a n a s . Svarbu, kad sultono iškamšą laikytų
gyvu valdovu tolei, kol turkai laimės Sigeto mūšį,
argi ne?
M e h m e d a s . Būten taip. Jeigu janyčarai nors pusė
ausies nugirstų, kad Visagalis nebegyvas, jie vienu
vėju išsilakstytų – ir po Sigeto! <...> Kad ir kaip būtų,
Pelivanai, tu savo darbą atlikai šauniai.
P e l i v a n a s . Tai dar ne viskas: žadu sultoną atgaivinti – tai yra prikelti jį iš mirusiųjų!
M e h m e d a s . Ką ten niekus kalbi! Ar galima eiti prieš
Alacho valią? Mirusiųjų buveinės durys iš vidaus
uždarytos aklinai ir niekas – nei Siuleimanas, nei aš,
nei tu – niekados iš tenai nesugrįš.
P e l i v a n a s . Menas kartais sugeba nugalėti mirtį.
Leiskite man tai įrodyti.
M e h m e d a s . Nedrumsk vandens ir nežaisk su ugnimi, Pelivanai. Tuoj gausi savo dorai uždirbtą gausų
atlygį – ir keliauk sau sveikas.
P e l i v a n a s . Man rūpi ne honoraras, o kūrybos laisvė.
Menininkas, dirbantis dėl pinigų, nevertas menininko vardo. Tikras menininkas kuria savo malonumui
ir todėl sugeba iškilti aukščiau kasdienybės.
M e h m e d a s . Mes, Pelivanai, prasidėjome ne su menais, o su politika, ir tai gana pavojingos žaidynės:
gali šlovę pelnyti – gali kojas pakratyti.
P e l i v a n a s . Ogi kai kuo teatras ir politika yra panašūs. Jokiu būdu pagrindinio vaidmens nereikia
skirti statistui. Politikoje, kaip ir teatre, pagrindinį
vaidmenį privalo atlikti geriausias aktorius, kuriam
tasai vaidmuo nuo pat gimimo lemtas.
M e h m e d a s . Kur link kalbą kreipi? Ką dar sumėklinai?
**

Giauras (turkų k. – netikras) – fanatikų musulmonų vartotas
niekinamasis visų kitatikių pavadinimas.
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M e h m e d a s . Palauk, Pelivanai, čia juk reikia su protu

veikti. Viena vertus, tai pernelyg rizikingas dalykas,
kita vertus, nevalia gaišti... Nebūčiau patekęs į velnio spąstus...
P e l i v a n a s . Mudu Sigetą atkariausime, mudu Dunojaus pakrantę užvaldysime ir netgi Habsburgus nugalėsime! Visų sultonų svajones įgyvendinsime. <...>
M e h m e d a s . Ar verta žaisti su ugnimi? Jeigu Portoje
sužinos, kad aš žaidžiu su numirėlio iškamša, baisu net pagalvot, kokia žiauri baigtis manęs laukia...
Beje, Pelivanai, malonėk išsakyti, kokia tau iš viso
to nauda?
P e l i v a n a s . Esu vaidila, todėl trokštu kurti tikrą
pagrindinį vaidmenį, degu noru išbūti scenoje visą
vaidinimą nuo pradžios iki pabaigos, su prologu ir
epilogu. <...>
M e h m e d a s . Ar vaidilos apsimetinėjimas kitu žmogumi nėra apgaulė?
P e l i v a n a s . Tai ne apgaulė, o viso labo kitoniška tik
rovė. Kartą regėjau vieno dervišo* pasirodymą: jis
susirinkusių žmonių akivaizdoje persidūrė adatomis
skruostus, įsismeigė adatas į liežuvį ir nė lašo kraujo
jam nenutekėjo, ir skausmo jis nejautė. Žinote, kodėl?
Todėl, kad įsijautė į nesužeidžiamo, neįveikiamo
žmogaus vaidmenį. O po pasirodymo, tą patį vakarą,
aną dervišą tamsioje gatvelėje užpuolė ir sunkiai sužeidė plėšikai, ir jis, vargšas žmogelis, plūdo kraujais
bei aikčiojo iš skausmo. Jį nebevaidinantį užpuolė.
Taigi vaidyba kartkartėmis pranoksta tikrovę. Mano
suvaidintas Siuleimanas bus kur kas tikroviškesnis
už gyvąjį, juo labiau kad jis nebegyvas.
Įeina Ferudinas Bėjus

S a u l ė K i s a r a u s k i e n ė . Medėja, 1974–2004

F e r u d i n a s . Mehmedai Paša, sargyba atginė žiniuonį

Kajsunizadę. Ar galite jį įleisti?

P e l i v a n a s . Žadu suvaidinti sultono vaidmenį: kuo

tiksliausiai atkursiu jo įvaizdį savo pavidalu – ir Siuleimanas Visagalis vėl gyvuos! Atvaizduosiu jo eiseną – trys žingsniai pirmyn, trys žingsniai atgal; visą
jo povyzą, kūno laikyseną, rankų judesius, jo būdą
perteikti jausmus bei mintis veido išraiškų kaita ir
gestais, taip pat – jo valdingą rūstų žvilgsnį.
M e h m e d a s . Ir kalbėsi jo balsu?
P e l i v a n a s . Tai bus lengviausia užduotis, nes jo balso į valias visi prisiklausėme – tiesiog pilnos ausys.
M e h m e d a s . Ištark ką nors sultono balsu.
P e l i v a n a s (smarkiai pakeitęs balsą). Nejaugi kelias
mūsų nebus iš tiesų šlovingas, nejaugi netratės
mums būgnai pergalingai?!
M e h m e d a s . Labai panašu – vienas o vienas! Iš tiesų
esi stebukladaris, Pelivanai. Galbūt ir mums saulė
nušvis... galbūt...
P e l i v a n a s . Būtinai nušvis ir žeme ridinės! Jūs,
Mehmedai Paša, mano – kaip sultono vaidmens atlikėjo – lūpomis įsakinėsite, ką panorėsite, visiems
bėjams, pašoms ir kitiems didikams, valdysite galingiausią pasauly kariuomenę. Ne teisėtas sosto įpėdinis Miuratas, o jūs būsite naujas sultonas ligi tol,
kol norėsite. O aš tapsiu klusnia lėle jūsų rankose.

M e h m e d a s . Eik ir atvesk jį. (Ferudinas išeina. Peliva-

nui) Štai tau ir atsirado galimybė, Pelivanai, savo
tikslą pasiekti. Uždenk greičiau sultono lavoną
užuolaida, pats tenai pasislėpk ir nesirodyk, kol
nepašauksiu. Ruoškis savo išsvajotam vaidmeniui,
kuris gali būti pirmas ir paskutinis... (Pelivanas nueina į scenos gilumą prie sultono iškamšos ir iš vidaus
užtraukia užuolaidą, primenančią teatro uždangą. Tuoj
pat įeina Ferudino lydimas žiniuonis bei daktaras Kajsunizadė, apsimuturiavęs draiskalais) Ko taip siaubingai
išsičiustijai, Kajsunizade? Kai mačiau tave paskutinį
kartą, o tai buvo vakar, buvai visai padoriai ir puošniai apsirengęs, kaip dera garbingam vyrui. Kas tau
atsitiko? Kodėl atrodai lyg skarmalius? Ketini tokiu
būdu išreikšti man nepagarbą?
K a j s u n i z a d ė (pagarbiai nusilenkęs). Nė mintyse to
neturėjau, garbusis viziri! Su kažkokiu dervišu susimainiau drabužiais: jis mat išpranašavo, kad jo
draiskalai atneš man sėkmę bei laimę, o tai visuomet pravers.
M e h m e d a s . Maniau, kad mokslinčiai ir daktarai netiki pranašystėmis...
*

Dervišas (persų k. – elgeta) – elgetaujantis musulmonų sufijų
vienuolis.
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K a j s u n i z a d ė . Dažniausiai netiki, bet nėra taisyklės

be išimties. Maža kas gali žmogui nutikt...
M e h m e d a s . Sargybiniai sugavo tave bėgantį Dunojaus link, tolokai nuo valdovo stovyklos.
K a j s u n i z a d ė . Buvau taip sukrėstas staigios sultono
mirties, kad praradau erdvės jausmą – nežinia kur
kojas plūkiau.
M e h m e d a s . Užteks liežuviu malti! Sakyk, kas nutiko Siuleimanui Visagaliui, didingiausiam sultonui
mūsų?
K a j s u n i z a d ė . Sultonas buvo pasmerktas mirčiai –
ir pasimirė. Dabar jis smaginasi žavingų hurijų*
draugėje.
M e h m e d a s . Taip staigiai jis ir numirė? Būdamas
sveikas kaip ridikas pernakt į dausas iškeliavo?
K a j s u n i z a d ė . Jo sveikata kaip gaidžio buvo. Sultonas sunkiai sirgo.
M e h m e d a s . Kuo gi?
K a j s u n i z a d ė . Diarėja.
M e h m e d a s . Kalbėk turkiškai, kad visame pasaulyje
suprastų.
K a j s u n i z a d ė . Diarėja – tai viduriavimas su krauju.
Baisiai sunki ir alinanti liga. Sultoną nuolat kamavo dažni bei stiprūs diarėjos priepuoliai, jis akyse
nyko – tai iš tiesų buvo galas.
M e h m e d a s . Neįtikėtina, prisiminus, koks jisai – iki
paskutinės savo dienos – buvo puikus jojikas, kaip,
Sigeto mūšiui prasidėjus, sultonas be jokios pagalbos mikliai įsėdo į balną ir lėkė kaip vėjas, o mes su
tavimi vos vos suspėjome jam pavymui...
K a j s u n i z a d ė . Mirties išvakarėse žmogų kartais ištinka netikėtas gyvybingumo prasiveržimas, o po to
jau nelieka jokių gyvybės ženklų.
M e h m e d a s . Tai tu teigi, kad sultono mirties priežastis – viduriavimas su krauju?
K a j s u n i z a d ė . Nieko panašaus nesu sakęs. Prie kruvino viduriavimo dera pridėti ir tokią nepagydomą
ligą kaip senatvė ir visišką jėgų išsekimą – nenuostabu, kad jį ištiko smūgis.
M e h m e d a s . Tai nuo kuo gi jis mirė?
K a j s u n i z a d ė . Neįstengiu jums atsakyti. Visas ligas
pažįstu, o apie mirtį ničnieko nežinau, nes mirtis –
ne liga, o ligos pabaiga. Mirties klausimais verčiau
pasitartumėte su kitos srities mokovu – su musulmonų dvasininku, kurį vadiname imamu.
M e h m e d a s . Įdomu, ką pasakytum sužinojęs, kad
sultonas nemirė?
K a j s u n i z a d ė . Pasigailėk, didysis viziri! Ar iš galvos kraustais?
M e h m e d a s . Ir vis dėlto, ko labiau norėtum: kad Siuleimanas Visagalis būtų miręs ar kad liktų gyvas?
K a j s u n i z a d ė . Didysis viziri, aš negaliu perprasti
šių žodžių esmės bei prasmės. <...> Sultonas buvo
įnoringas ligonis, bet mirė gana ramiai, beveik nesikankindamas.
M e h m e d a s . Ar tik ne be tavo pagalbos, gerasis daktare? Kieno parankinis esi? Sosto įpėdinio Miurato? Ar Ferhado Pašos, ar Mustafos Pašos, o gal Ali
*

Hurijos (arabų k. – juodaakės), Korane – amžinai jaunos rojaus
merginos.
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Agos? Sakyk!

K a j s u n i z a d ė. Nieko bendra su jais neturiu ir gy-

džiau Siuleimaną kiek įmanydamas: nuleisdavau
jam kraują, dėjau dėles ant krūtinės, viriau vaistažolių antpilus. Pamenate, kaip valdovas gyrė mano
virtą gydomąją arbatą? Gaila, kad, ligai kiek atlėgus,
Siuleimanas tuoj pat nustodavo gerti vaistus: jeigu
būtų buvęs drausmingesnis, gal ir nūdien gyvuotų.
M e h m e d a s . Taigi, tavo manymu, sultonas yra miręs?
K a j s u n i z a d ė. Pats savo akimis mačiau, kaip jo akys
užsimerkė.
M e h m e d a s . O jeigu jis prisikėlė iš mirusiųjų?
K a j s u n i z a d ė. Pakaks tyčiotis iš žmogaus ir iš mirties!
M e h m e d a s . Dervišo skarmalai iš tikrųjų atnešė tau
laimę: tučtuojau išvysi ir sveiką gyvą Siuleimaną Visagalį. Vienas... du... trys!
Mehmedas Paša greitai atitraukia sosto uždangą – tenai
oriai sėdi beveik neatpažįstamai nusigrimavęs ir persirengęs sultono rūbais Pelivanas, pasirengęs Siuleimano
Visagalio vaidmeniui
P e l i v a n a s (Siuleimano balsu kreipiasi į Kajsunizadę).

Tu per anksti mane palaidojai, žiniuoni! Dar pažiūrėsime, kas pirmas nukeliaus pas žavias hurijas.
K a j s u n i z a d ė (sukrėstas, atsiklaupęs). Pasigailėkite
manęs, valdove!
P e l i v a n a s . Išvirk pilną plikymo kubilą savo gydomosios arbatos ir galėsi jame pasiskandinti.
M e h m e d a s . Ko lauki, Kajsunizade? Vykdyk sultono
įsakymą!
K a j s u n i z a d ė (išeina gailiai verkdamas). Pasigailėkite,
pasigailėkite...
M e h m e d a s . Bravo, Pelivanai! Sultoną vaizduoji puikiai!
P e l i v a n a s (įtaigiai, grėsmingai). Klaupkis prieš valdovą ir tu, Mehmedai Sokolovičiau! Atskleisk man
savo piktus kėslus!
M e h m e d a s (atsiklaupęs, įbaugintas). Prisipažįstu kaltas esąs! Turto godulys, šlovės bei valdžios troškimas vertė mane apgaulėmis siekti saugios ir pelningos vietos prie turkų sosto. Manimi dėtas, dažnas
žmogus taip elgtųsi. Užtat dabar kuo nuoširdžiausiai atgailauju, netgi – jūsų, sultone, malonumui –
esu pasirengęs pats sau galvą nusikirsti.
P e l i v a n a s (kiek atitrūkęs nuo sultono vaidmens, ne sultonišku, o savo balsu). Cha cha cha! Rodos, iš tiesų esu
geriausias pasaulyje vaidila! Gražiai aš tave apmulkinau, Sokolovičiau, ar ne? Dabar galėsiu pelnyti
aktorinę garbę visur – nuo Stambulo iki Dunojaus
ir Maltos!
Grakščiai ir ceremoningai lenkiasi, kaip įprasta Europos
aktoriui po vaidinimo
M e h m e d a s (atsistojęs, kuo rimčiausiai įniršęs). Eik tu,

šunie prakeiktas! Dėl tavo klastų esu prie gėdos stulpo iki gyvos galvos! Atmink, Pelivanai, nuo šiolei
ties tavo galva manojo keršto debesys kybo.
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S a u l ė K i s a r a u s k i e n ė . Šekspyro temomis, 1963

P e l i v a n a s (juokiasi). Juokų nesupranti – kur tavo

humoro jausmas? O aš dar ketinau važiuoti kartu su
tavimi į gastroles: žadu ką nors neregėto suvaidinti
Austrijos erchercogui iš Habsburgų dinastijos, imperatoriui Maksimilianui Antrajam* ir jo drąsiems karžygiams. Tarptautinę šlovę kaip kelyje būsiu radęs!
M e h m e d a s . Kur sultonas?
P e l i v a n a s . Aš esu sultonas!
M e h m e d a s . Kur sultono iškamša?
P e l i v a n a s . Ten, už pakylos, guli ir atrodo apgailėtinai. Mirtis savo reikalą išmano. O mes, gyvieji,
žengiame į šviesią ateitį. Pats laikas man vykti į ilgą
turnė po Europos šalis.
Į padangtę įbėga uždusęs Ferudinas Bėjus
F e r u d i n a s . Mūsiškiai laimėjo Sigeto mūšį! Priešų

karvedžio galva nukirsta!

P e l i v a n a s (staigiai persikūnijęs į Siuleimaną, griežtu

„sultonišku“ balsu Ferudinui). Kaip drįsti skelbti man
žinią neatsiklaupęs?

Tą pačią akimirką Mehmedas Sokolovičius užeina Pelivanui už nugaros ir, mikliai užnėręs šilkinės šerpės kilpą
vaidilai ant kaklo, nusmaugia Pelivaną, kuris po trumpos
agonijos išsitiesia negyvas ant grindų

*

Maksimilianas II (1527–1576) Šv. Romos imperijos imperatorius
nuo 1564 m. Žečpospolitos elekcinio seimo dalis 1576 m. išrinko
Maksimilianą II Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu,
bet valdovu tapo kitos seimo dalies kandidatas Steponas Batoras.

M e h m e d a s (Ferudinui). Kuo greičiau pranešk pa-

šoms ir mūsų šlovingai kariuomenei džiugią naujieną: išgirdęs apie Sigeto pergalę sultonas Siuleimanas
Visagalis ūmai mirė – jam iš tos laimės plyšo širdis.
Įsakyk karvedžiams ir visiems kariams eiti namo.
Dunojų pravartu nulykyti teisėtam sosto įpėdiniui,
jaunam sultonui Miuratui. Ir tuoj pat, Ferudinai,
pradėk rengti iškilmingas Siuleimano Visagalio laidotuves Stambule.
F e r u d i n a s . Kurį sultoną iškilmingai laidosime: nuogą ar dėvintį rūbus?
M e h m e d a s . Žinoma, laidosim aprengtąjį – kas gi laidoja nuogą sultoną?! (Ferudinas Bėjus išeina) Nuostabus vaidila buvai, Pelivanai, bet pernelyg įsijautei
į Siuleimano vaidmenį. Tikrasis sultonas buvo tarsi
klusni lėlė mano rankose, o su tavimi man politinėje scenoje nė kuolui vietos neliktų. Sugebėjai įrodyti
aktorystės galią ir nusipelnei aplodismentų.
Ima ploti katučių

Uždanga
Iš slovėnų kalbos vertė L a u r y n a s B a l t u š n i k a s
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Greta Lisauskaitė

Kas užrašyta – nubraukti
2012 m. lapkričio 14 d. Rašytojų sąjungos klube vyko iš
pirmo žvilgsnio įprasta diskusija – teko klausytis rimtų
ir nerimtų kalbų, o tarp jų koncentruotis į poetinius ir
muzikinius intarpus. Šįsyk kalbėta apie tekstą ir jo patyrėjus – redaktorių ir rašytoją. Toks ir buvo renginio pavadinimas. Vakarą vedė Valentinas Sventickas, žaismingai
vartydamas smėlio laikroduką ir užduodamas klausimus dalyviams – signatarui Romualdui Ozolui, Naujosios
Romuvos redaktoriams Andriui Konickiui ir Audronei
Daugnorienei, Krantų redaktorei Nijolei Kvaraciejūtei
bei rašytojui Vytautui Girdzijauskui. Šitaip kartu buvo
paminėtas Audronės Daugnorienės jubiliejus. Kukliais
sveikinimais ir ne tokia kuklia poezija vakarą papuošė
Mindaugas Milašius-Montė, Benediktas Januševičius ir
Vainius Bakas, muzikavo Domantas Razauskas ir Simas
Butavičius.
Diskusijos tema Redaktorius ir rašytojas tarsi savaime
provokuoja. Sovietiniais metais buvo knygų redaktorių,
perėjusių Aleksandro Žirgulio mokyklą, ir „rimčiau dirbusių“ taisytojų. V. Sventickas klausė redaktorių, ką jie
mano, kai vienas gražus posakis keičiamas kitu gražiu
posakiu, o taisoma tik dėl stilistikos ir subjektyvaus požiūrio – „man taip gražiau“. N. Kvaraciejūtė pasisakė už
sinonimiškumą ir bendravimą su autoriumi – ji žodžio
ar posakio nebraukia, tiesiog šalia, tekste, parašo kelis sinonimus ir taip užmezga dialogą su rašytoju, padedantį
atrasti tekstui tinkamesnį variantą. Prisimintas ir vienas
linksmas atvejis, kai jauna redaktorė „gausą“ siūlė keisti
į seniai užmirštą „apstą“.
Kita problema – dažnas didžiųjų klaidų, kurios
tikrai nepuošia teksto, vartojimas. Ar būna, kad autoriai nesutinka su redaktorių taisymais? Būna. Jeigu didžiosios klaidos tekste atlieka kažin kokią funkciją ar
pabrėžia kalbos gyvumą, tuomet taip – jos gali likti.
Kaip prisiminė A. Daugnorienė, sykį redaguojant reikėjo „konvalijas“ pakeisti į „pakalnutes“, nes tai didžioji
kalbos klaida, tačiau autorė atsakė, kad jos kaime jokios
pakalnutės neauga – tik konvalijos. Taip ir buvo palikta.
Arba „topoliai“ – anksčiau reikėjo keisti į „tuopas“, o dabar šis žodis įtrauktas į žodynus. Iš tiesų – net ir gatvės
taip pavadintos.
A. Konickis prisiminė linksmą atvejį iš sovietinių
metų – vienas Literatūros ir meno redaktorius, neturėdamas, ką tekste ištaisyti, nutarė kelis žodžius nubraukti
ir virš jų parašyti tuos pačius. Jei lapas pribraukytas –
darbas atliktas. Siekdamas gauti naudos, kaip pašmaikštavo Valentinas Sventickas, keliems salėje sėdintiems
žmonėms išdalijo po lapą iš Romualdo Granausko novelės. Apibūdino erdvėlaikį ir paskatino redaguoti. Ši
užduotis pagyvino renginio atmosferą, sukėlė nemažai
aistrų ir azarto – tapo kone interaktyvia akcija-atrakcija

jo dalyviams ir publikai. Renginio pabaigoje tekstai buvo
surinkti ir trumpai apžvelgta, kas buvo siūloma ištaisyti.
Vieni taisė tik tai, kas būtina, kiti – tekstą priėmė
kaip savą, taigi, nenuostabu, redagavo daugiau. Kaip
teigė N. Kvaraciejūtė, kartais, ilgai rymodamas prie teksto, imi jausti jį kaip savą... Tai rodo, kad pasiaukojimas
redagavimui yra neatsiejama gyvenimo dalis. Jeigu kiek
vienas galėtume į savąjį darbą pasižiūrėti kaip į malonų, įdomų, svarbiausią gyvenimo iššūkį, Lietuvoje imtų
klestėti ne tik kultūra, bet ir ekonomika.
Reziumuojant renginyje pasakytas mintis, galima
būtų išskirti gero redaktoriaus bruožus, t. y. tuos ingredientus, kurie turėtų glūdėti ne tik „ant redaktoriaus
stalo“, bet ir jo širdyje: pagarba kalbai, dėmesys tekstui, nuoširdus bendravimas su autoriumi, įsiklausymas
į tai, ką autorius nori pasakyti. Laimingo redaktoriaus
formulė – mylėti savo darbą ir aplinkinius. Tai atrodo
paprastas, elementarus, bet iš tiesų daug pastangų reikalaujantis dalykas kiekvienam žmogui... O redaktorius –
irgi žmogus.

A u d r o n ė s D a u g n o r i e n ė s nuotrauka
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Vilniaus miestas ir miestiečiai
Lietuvos kultūroje
Miesto istorijoje ypatingą vietą užima detalė. Tai – ne tik
faktas ar faktų sangrūda, nurodanti vieną ar kitą įvykį,
o veikiau visapusiškai sufokusuotas tam tikru požiūrio
ar vertinimo kampu praeities pjūvis. Kultūros istorijoje
toks būtinas praeities estetizavimo veiksmas padeda praeitimi besidominčiam žmogui kuo autentiškiau pajusti
istorijos dvelksmą, žvelgti į tekstuose aprašomus kultūros fenomenus kaip į muziejinius eksponatus, kurie turi
būti branginami ir vertinami. Pirmosios XIX amžiaus pusės literatų Mykolo Balinskio ir Juozapo Ignoto Kraševskio Vilniaus miesto istorijos veikalai padėjo pagrindus
miesto istoriografinei tradicijai. Nemažą dėmesį miesto
istorijai skyrė oficiali carinės Rusijos istoriografija, ideologiškai išskirdama stačiatikiškosios jo kultūros aspektą. Po 1863 metų sukilimo tokia ,,stačiatikiško Vilniaus“
istoriografija gyvavo iki Pirmojo pasaulinio karo. Nors
daug kur tendencinga, vis dėlto ši istoriografija nemažai
prisidėjo nušviečiant XV–XVII a. miesto istoriją. Atskirai
galima paminėti Vilniaus archeografijos komisijos ilgametį reikšmingų šaltinių publikavimą. 1910–1939 metais lenkų istorikai, architektai, literatai, menotyrininkai
parašė daug svarių darbų apie Vilniaus praeitį – juos
būtų galima pavadinti brandžiąja vilnietiška istoriografija. Negalima nepaminėti žydiškosios Vilniaus istorijos,
kuri šalia mokslinės tradicijos turi „litvakų“ atmintyje
išsaugotą miesto praeities viziją.
Reikia pabrėžti, kad septintą–aštuntą XX a. dešimt
metį suintensyvėjo Vilniaus, kaip architektūrinio komplekso, jo istorinės praeities tyrinėjimai. Į Vilnių persikėlė
ir pradėjo dirbti nemažai lietuvių. Vilniaus miesto istorijos tyrimus paskatino išeivijoje išleista istoriko Adolfo
Šapokos knyga Vilnius Lietuvos gyvenime. Buvo išleistas
ir angliškas knygos vertimas1. Išeivijoje veikė Vilniaus
krašto lietuvių susivienijimas. Knygos įvade istorikas
pateikė Vilniaus miesto ir krašto istorinę ir kultūrinę
apžvalgą, aptarė lenkų krašto okupaciją pirmojoje XX a.
pusėje bei neabejotiną miesto, kaip Lietuvos valstybės
sostinės, statusą. Sovietų ideologai reagavo į šio leidinio
pasirodymą. Buvo pradėta rengti Vilniaus miesto istorija –
nuo seniausių laikų iki sovietinės valdžios „triumfo“2.
Ypač pirmasis šio leidinio tomas buvo aukšto mokslinio
lygio: aprašyta ne tik miesto istorija, ekonomika, bet nemažai dėmesio skirta kultūriniam miestiečių gyvenimui.
Kita priežastis, aktualizavusi Vilniaus miesto tyrimus,
buvo rengiami generaliniai miesto, ypač Senamiesčio,
pertvarkymo planai. Miesto istorinio architektūros paveldo naikinimo tendencija vertė bent aprašyti nugriauti numatytus pastatus. Dalis architektų, menotyrininkų
tapo Vilniaus tyrimų entuziastais ir profesionalais. Vie-

Stasys Samalavičius. Vilniaus miesto
kultūra ir kasdienybė
XVII–XVIII amžiuose (sudarė Almantas
Samalavičius, parengė
Aivas Ragauskas). –
Edukologija, Vilnius,
2012

nas jų buvo Stasys Samalavičius. Iš Lietuvos provincijų
neseniai į Vilnių atsikėlę ir čia apsigyvenę lietuviai norėjo geriau pažinti juos supančią senojo miesto aplinką.
1961 m. išleista populiari Jono Bulotos ir Romualdo Šalūgos knygelė apie Vilniaus legendas, požemius, buvusius
ar tariamus lobius sukėlė didelį skaitytojų susidomėjimą.
Stasys Samalavičius (1930–1992) baigė Vilniaus universitetą ir įgijo anglų filologo specialybę. Vėliau, po
kelerių metų pedagoginio darbo, dirbo Paminklų konservavimo institute ir 1973 m. apgynė istorijos mokslų
kandidato disertaciją Vilniaus statybininkų cechai 1595–
1795 metais. Nemažai jo straipsnių apie miesto pastatus,
buitinę aplinką, miestiečių kasdienio gyvenimo rakandus pasirodė Paminklų konservavimo instituto leidinyje Architektūros paminklai. Šiame žinybiniame leidinyje
buvo spausdinami archeologinių kasinėjimų, ilgamečių
restauratorių, architektų, menotyrininkų atlikti Senamiesčio objektų tyrimų rezultatai, tačiau jie plačiai žinomi visuomenei. Tiesa, buvo galimybė šiuos įdomius
tyrimų rezultatus koncentruotai aprašyti populiariojoje
spaudoje – laikraštyje Vakarinės naujienos, žurnaluose
Mokslas ir gyvenimas, Švyturys ir kt. Tokia švietėjiška veik
la ugdė istorinę sąmonę, formavo naujos lietuviškosios
vilniečių kartos savimonę. Tyrinėtojas, pirmuosius savo
darbus pradėjęs kaip architektūros paminklų atribucijos
tyrėjas, netrukus pradėjo gilintis į ano meto vilniečių kasdienio gyvenimo problemas – taigi perėjo prie kultūros
disciplinos problemų, kurios Lietuvoje vos apčiuopamai
buvo tiriamos. Vulgariai suprasta marksistinė visuomenės bazės ir antstato dialektika kultūros reiškinių tyrimams skyrė antraeilį ar net trečiaeilį vaidmenį istorijos
procese.
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Recenzuojamą knygą sudaro 51 straipsnis, jie suskirstyti į keturias dalis: Miesto ir miestiečių kasdienybė ir
institucijos, Miestiečių materialinė kultūra, Statybos pastatai,
statybininkai ir architektai, Mikroistorijos elementai. Autorius savo tekstuose gausiai naudoja archyvinę medžiagą,
o tai byloja apie kruopštų, dažnai monotonišką tyrinėtojo
darbą archyvuose. Šiuo požiūriu straipsniuose keliamos
miesto istorijos problemos yra grindžiamos istorinių
dokumentų kalba. Taigi šį leidinį galima vertinti kaip ir
gausių Vilniaus miesto istorijos šaltinių kompendiumą.
Didelį darbą išleidžiant šią knygą bei redaguojant tyrinėtojo straipsnius ir rankraščius atliko istorikas Aivas Ragauskas ir kalbos redaktorė Irutė Raišutienė. Kruopščiai
sudaryta plati asmenvardžių rodyklė rodo akademinį
leidinio pobūdį. Taip pat maloniai nuteikia knygos įvade sudarytojo pažadas, kad yra rengiamas antras mokslininko darbų tomas.
Leidinio sudarytojas, Vilniaus miesto tyrinėtojo sūnus Almantas Samalavičius teigia, jog „antroji straipsnių
rinkinio dalis sudaryta iš tyrimų, kurie turėjo tapti keturiolikos skyrių knyga Vilniaus miestiečių buitis ir materialinė kultūra XVII–XVIII amžiuose. Šie tekstai taip pat turėjo sudaryti istoriko habilitacinį darbą, kurio apginti jis,
deja, nesuspėjo.“ (p. 11) Šioje dalyje nagrinėjamos amatininkų gaminių parduotuvės ir prekybininkų krautuvės, smuklės, tranzitinių prekių sandėliai, cechų namai,
pastatų durys ir langai, grindys lubos ir sienos, krosnys,
butų sienų puošybos ir vidaus apšvietimo elementai.
Nėra abejonės, anuo metu apgynus šį darbą, Vilniaus
miesto tyrimai dar labiau suintensyvėtų, atsivertų miesto
kultūros tyrimų perspektyvos bei kultūrologinės interpretacijos. Magistratų inventoriai nemažai pasako apie
ano meto vilniečių buitį, pomėgius, estetinę aplinkos pajautą. Pavyzdžiui, iš tyrinėtojo straipsnio sužinome, kad
„pirklio Motiejaus Opankovičiaus (Opankowicz) 1694 m.
inventoriuje užfiksuoti šeši paveikslai, kurių kiekvienas
įvertintas po 6 auksinus. Tų pačių metų magistrato tarnautojo Sebestjanovičiaus inventoriuje nurodyta, kad jo
namuose buvo keturiolika ant drobės tapytų paveikslų.
Jono Hankelio 1729 m. balandžio 21 d. turto surašyme
paminėta dešimt įvairaus dydžio įrėmintų ir du neįrėminti tapybos darbai. Jo namuose taip pat buvo septyni
popieriniai paveikslai ir apskriti paauksuoti paveikslo
rėmai.“ (p. 267)
Atskiri straipsniai skirti midaus, alaus vartojimui, iš
jų sužinome, jog senieji vilniečiai anaiptol nebuvo blaivininkai. „Be midaus neapsieidavo ir Lietuvos valdovai.
Krokuvos kanauninko S. Gurskio iš Lietuvos 1544 m.
rašytame laiške nurodoma, kad Žygimanto Augusto
dvare kas savaitę buvo išgeriama po 30 statinių alaus
ir midaus.“ (p. 67) Beveik kas trečiame ano meto name
buvo įsikūrusi smuklė. Kartais viename pastate jų būdavo kelios. Alkoholis buvo pardavinėjamas ir vaistinėse. Jose be vaistingų augalų ir vaistų buvo prekiaujama
tabaku, konditerijos gaminiais ir alkoholiniais gėrimais.
Tik 1764 m. mieste buvo uždrausta prekiauti svaigalais
(p. 188). Tyrinėtojas kruopščiai aprašė smuklių vidinę
įrangą, kuri sudarė anuometinės miesto pastatų interjero ypatumus. „Apie Rūdninkų gatvėje stovėjusią smuklę 1773 m. pasakyta, kad į ją buvo du įėjimai: vienas iš
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gatvės, kitas – iš kiemo. Iš čia į prieangį su paprastomis
durimis žmonės patekdavę į smuklės vidų. Smuklėje
buvo trys langai. Vienas iš jų įstiklintas medyje, kiti du –
švine.“ (p. 169) O štai kitas fragmentas apie karčemas ir
smukles: „Karčemos ir smuklės daugiausia prekiavo alumi, kuris nagrinėjamuoju laikotarpiu buvo ne vien vaišių gėrimas. Iki kavos ir arbatos paplitimo silpnas alus,
dažnai pašildytas, buvo geriamas per pusryčius. Neretai
jis buvo vartojamas vietoj sriubos. Be alaus, karčemose,
smuklėse bei kitose užeigose būdavo degtinės, taip pat,
atrodo, būdavo galima gauti ir midaus.“ (p. 179)
Straipsniuose Ar seniai geriame arbatą ir kavą? bei Tabakas Lietuvoje galime sužinoti, kad šie gėrimai mieste
paplito apie XVIII a. vidurį: „1752 m. tarp Jono Judicko
stalo reikmenų buvo arbatinukas, kavinukas ir indelis
pienui. Jie visi buvo sidabriniai. Šis asmuo taip pat turėjo
kavos servizą su šaukšteliais, cukrinę ir specialią dėželę
arbatai laikyti.“ (p. 70) Tabako vartojimas Vilniuje paplito XVII a. Jo būta įvairių rūšių, pardavinėjamas lapais
ir pjaustytas, vartojamas naudojant rūkomąjį popierių
arba pypkutes. „Iš Teodoro Lyskevičiaus 1658 m. turto
inventoriaus matyti, kad jis turėjo 60 didžiųjų akmenų
tabako. Be įpakavimo, jo svoris sudarė 2 170 svarų. Nėra
abejonės, kad jeigu nebūtų buvusios didelės paklausos,
tokių kiekių tabako prekybininkai nebūtų laikę.“ (p. 75)
Knygos pabaigoje skelbiami XVIII a. dokumentai,
kurie patys parodo skaitytojui ano meto gyventojų papročius, valdžios priemones tvarkai palaikyti. Įvairių
visuomeninių organizacijų ir struktūrų gaunamą naudą iš nusikaltimų ir bausmių. Archyvinėje publikacijoje
Kruvina Jono Helmano špaga pateikiamas žudiko tardymo
protokolas, iš kurio skaitytojas sužino nusikaltėlio egzekucijos aplinkybes bei su byla susijusias išlaidas. 1726 m.
balandžio 11 d. Vilniaus miesto magistrato teismo protokole nusikaltėliui Jonui Helmanui už pono Jono Pavlovičiaus nužudymą jo kūnas „gyvas į keturias dalis sukapotas prisiekusio miesto meisterio (budelio) viešai šių
metų balandžio 13 d. O po to tas pats meisteris privalo tas
kūno dalis prie baslių prikalti šalia didžiųjų vieškelių už
miesto.“ (p. 487) Buvo pateikta sąskaita: „Žmonėms, kurie nusikaltėlį vijosi ir Mintaujoje gaudė, ponams magistrato tarnautojams tas išlaidas patikrinus ir patvirtinus –
258 auksinai 8 grašiai. Šventos Trejybės kongregacijai už
meldimąsi prie katafalko ir už žvakes lajines, su kuriomis
laidotuvių procesijoje ėjo, – 240 auksinų. Tėvams bazilijonams už skambinimą varpais, lydint į kapus, ir už
mišias šventas per egzekvijas, taip pat už kapo vietą ir
už vyną mišioms – 115 auksinų. (Vienuolių) ordinams,
kurie dalyvavo lydint į kapines, taip pat įvairiems kunigams, kurie laidojant šv. mišias laikė, – 150 auksinų.
Taip pat už šv. mišias laidotuvių dieną ir įvairiu metu po
laidotuvių – 60 auksinų. Meisteriui už nusikaltėlio Jono
Helmano egzekuciją – 40 auksinų.“ (p. 487–488). Iš šios
publikacijos galima sužinoti, kokias įmokas gaudavo
Bažnyčia, budelis, kitos miesto institucijos.
Tolesni išsamūs Vilniaus miesto, kaip atskiro istorinio objekto, tyrimai padėtų tipologizuoti regioninius urbanistinius europietiškos civilizacijos aspektus, pagilintų
gilių šaknų neturinčų miestelėnų savimonę. Kultūrologinių ir sociologinių metodų taikymas, naujos empiri-
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nės medžiagos kaupimas, ilgalaikė vilniečių „kasdienio
gyvenimo“ tyrimų strategija gerokai praplėstų miesto
architektūrinį, literatūrinį ir meninį istorinį kontekstą, tipologiškai apibrėžtų Lietuvos sostinės urbanistinės kultūros dinamiką europietiškos civilizacijos rytinio paribio
kontekste. Nors daliai žmonių nepatinka bandymai paversti sostinę miniatiūriniu megapoliu, atitinkantį svarbiausius Vakarų Europos miestų infrastruktūros bruožus, tačiau tenka pripažinti gryno ekonominio intereso
nulemtą tolesnę jo plėtotę. Ypatingą reikšmę dabartiniu

80

metu turėtų siekimas derinti autentiškus istorinius paminklus su miesto utilitarine pertvarka. Istorinės atminties puoselėjimas padėtų saugoti architektūrinį paveldą.
Prie to prisidėjo ir Vilniaus miesto tyrinėtojo S. Samalavičiaus darbai.
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1

Rimantas Marčėnas

Odės Maironiui aidai
Knygos pavadinimas Šešėlis JMM gal ir galėtų suklaidinti
ką tik į rankas ją paėmusį žmogų, jeigu šis neatsiverstų
antro puslapio ir neperskaitytų: „Maironio gyvenimo
meniniai biografiniai etiudai“.
Natūralu, kad skaitančiajam iš pat pradžių kyla
klausimas: o kodėl „Šešėlis“, kas tas „Šešėlis“? Ir autorė, nemėgindama skaitytojo kantrybės, jau nuo pirmųjų
puslapių talkon pasikviečia tą netikėtą veikėją Šešėlį.
Baigiamajame žodyje autorė tvirtina, kad ji nieko
neišgalvojo – „visi siužetai paremti dokumentais, rank
raščiais, prisiminimais, straipsniais“. Galime atsakingai
paliudyti, kad įdėmiai, gal net priekabiai skaitant knygą,
šis teiginys visiškai pasitvirtina. Na, o Šešėliui juk niekas
negalėjo uždrausti pasakyti ar papasakoti tai, apie ką pačiai rašytojai prabilti neleido jos diplomatiškumas ir išmintis. Nė kiek neabejojame autorės prisipažinimu, kad
„rašyti apie didįjį Klasiką prireikė daug drąsos“. Taigi ji
teisinasi: „Negaliu atsakyti už Šešėlio poelgius – jis buvo
užsispyręs ir labai savarankiškas“ – ir apdairiai neprisiima atsakomybės už Šešėlio išsakytas nuomones... Beje,
Šešėlis ne koks klusnus nuolankus tarnas, be išlygų ir be
kritikos priimantis Šeimininko, t. y. Maironio, poelgius,
be mažiausių abejonių pritariantis jo mintims, užjaučiantis dėl didesnių ar mažesnių nesėkmių, o priešingai – viskuo abejojantis ir net mėginantis pakreipti Šeimininko
veiksmus, besistengiantis neleisti jam žengti lyg ir klaidingų žingsnių. Šešėlis „aplinkui slankioja, šniukštinėja
paslaptis... spokso kiaurai rūmų sienas – tapo lyg antrininkas ar angelas sargas, ar bjaurus seklys, bet juk pats
jį prisišaukė, pats...“ (p. 10) Šio keistoko personažo įvedimas į kūrinio veiksmą, jo pokalbiai ir ginčai su Šeimininku, jo garsiai neišsakytos mintys apie Šeimininką ir
jį supančius žmones leidžia autorei nuosekliau, įtaigiau
ir jautriau, ne kaip kokioje nuobodokoje mokslinėje monografijoje, papasakoti apie daug ką. Kartais suabejoji
kai kurių rašytojos pasirinkimų tikslingumu. Antai, ar
dalykiškai ir įdomiai prabilus apie Maironio vardų ir slapyvardžių genezę, iš tikrųjų buvo būtina pasitelkti Profesorę ir Šešėlį? Profesorės pasitelkimas lyg ir logiškas, nes

Aldona Ruseckaitė.
Šešėlis JMM. Maironio
gyvenimo meniniai
biografiniai etiudai. –
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2012

monografijoje apie Maironį ji ne taip mažai vietos skyrė
ir poeto vardo genezės temai. Tačiau Šešėlis... Verta pastebėti, kad šioje vietoje A. Ruseckaitė bene pirmą kartą
prakalbina Profesorę. Prakalbina labai išradingai, prasmingai ir – o tai ne mažiau svarbu – nenuobodžiai. Pagalvojau: jeigu, priimdami rašytojos pasiūlytas žaidimo
taisykles, Profesorės (Vandos Zaborskaitės) vėlės pasitei
rautume, ar jai priimtinas šitoks gražus daugkartinis jos
prakalbinimas, ji tikrai neabejodama pasakytų: „Tikrai
priimtinas“, ir gražiai šviesiai nusišypsotų, kaip nuolat
darė, būdama dar šioje Žemėje ir žvelgdama į kažką gera
ir teisinga darančius savo bičiulius ir bendraminčius.
Vertinant pagal surinktos ir profesionaliai išanalizuotos archyvinės ir kitokios medžiagos vertingumą,
knygos autorė galėtų pretenduoti į mokslinį daktaro
laipsnį. Tačiau turiu prisipažinti: šių eilučių autoriui, ilgus metus analizavusiam ir vertinusiam baigiamuosius
būsimų magistrų darbus, kuriuose viskas buvo griežtai
sudėliojama į dalykines problemines lentynėles ir įterpiama į aiškius chronologinius rėmus, anaiptol nėra lengva
ir paprasta analizuoti ir aptarinėti knygą, nors ir skirtą
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konkrečiam istoriniam asmeniui, tačiau pavadintą meniniais biografiniais etiudais. Visiškai natūralu, kad autorė
nenori nė girdėti apie jos surinktų faktų ir pamąstymų,
įžvalgų, spėliojimų ar nuojautų sudėliojimą į kažkokias
lentynėles. Visa tai jos knygoje teka lyg srauni upė.
Rašytoja iš pat pradžių mums pasako, kad savo dėmesį sutelks į paskutinį mūsų didžiojo Dainiaus gyvenimo tarpsnį ir to meto Lietuvos Respubliką. Nuo savęs
patikslintume – visų pirma į kultūrinį andainykštės Lietuvos gyvenimą.
A. Ruseckaitė savo knygos neskirsto į griežčiau apibrėžtus teminius skyrelius, nesistengia pedantiškai prisilaikyti ir chronologinio nuoseklumo. Kalbėdama apie ką
nors svarbaus ir reikšmingo knygos herojui ir pačiai autorei, ji neskubėdama keliauja link tos Maironiui ir visai
Lietuvai dramatiškos 1932-ųjų spalio dienos. Tačiau kartkartėm ne tik ilgėliau stabteli, bet ir grįžta keletą metų
atgalios. Dar knygos pradžioje rašytoja pradeda žaisti
gražia simbolika apipintą žaidimą, prie to žaidimo taisyklių pratindama ir skaitytoją. Nors Maironis dar gyvas
ir tebekuria ateities planus, tačiau autorė, nustebindama
skaitytoją, netikėtai priverčia Poetą kartu su Profesore
pažvelgti į savo gyvenimą, į savo žemiškus darbus jau
iš Ten, iš Anapusybės. Taigi biografinių etiudų autorei
nelabai rūpi griežtai prisilaikyti laiko tėkmės dėsnių – iš
praeities į ateitį. Nors jos herojus tebedėlioja žemiškos
veiklos planus, netrukus mums sakoma, kad jis jau seniai
yra atsidūręs Ten, Aukštybėse. Ir štai Poetas prie amžinybės vartų pasitinka ką tik čia atkeliavusią Profesorę,
kuri tiek daug dėmesio skyrė jo kūrybai. Ir iš tikrųjų –
ką tie keli dešimtmečiai reiškia Amžinybės akivaizdoje...
Maironis lyg niekur nieko klausinėja Profesorę apie Žemėje paliktą savo sodą. O netrukus tame įsivaizduojamame pokalbyje gražiai atskleidžiami gal tik mums, vis
dar vaikščiojantiems žeme, svarbūs faktai. Pavyzdžiui,
primenamas Maironio Nuskriaustos tautos atsišaukimas į
pasaulio tautas, kuriame jis naiviai apeliavo į pasaulio sąžinę dėl lenkų užgobto Vilniaus grąžinimo. Taigi nušuoliuojama jau net ne vieną, o kelis dešimtmečius į ateitį.
Šioje knygoje ieškoti kietai sukaltos intrigos lyg ir
nedera. Jos pobūdis visai kitoks. Čia kalbama apie visai
Lietuvai žinomą asmenybę. Pagrindinius faktus išprusęs
skaitytojas žino dar prieš atsiversdamas pirmą knygos
puslapį. Tokio pobūdžio kūrinyje, kuriame vis dėlto prisilaikoma svarbiausių dokumentuotų pagrindinio veikėjo gyvenimo faktų, nėra galimybės sudominti skaitytoją
kokiu nors netikėtu siužeto posūkiu – išsikapstys knygos
personažas iš jį užgriuvusių skaudžių nelaimių, nugalės
savo nedraugus ir triumfuos, o gal žus... Taigi rašyti žinomo žmogaus biografiją, tegu ir meninę, nepalyginti
sunkiau ir, drįsčiau tvirtinti, atsakingiau. Tačiau A. Ruseckaitės knygoje išlieka kitokia, iš pirmo žvilgsnio lyg
ir ne tokia reikšminga intriga, ir autorė jos nenutyli. Kita
vertus, labai jau nelengva būtų pasakyti, ar Poeto draugystės (o gal meilės?) istorija sukuria intrigos lauką, ar
ne? Ypač kai autorė skaitytojui nepateikia vienareikšmio
atsakymo, tik labai poetiškai ir be galo delikačiai mums
parodo, kad ta draugystė, tas šviesus jausmas buvo lygiai svarbus ir jau senstančiam, be galo jautriam ir pažeidžiamam Poetui, ir jaunai jo bičiulei.
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Kad ir kiek recenzijų apie šią išskirtinio dėmesio vertą knygą spaudoje pasirodytų, kiekvienas, kuris išdrįs ją
analizuoti ir vertinti, sutelks savo dėmesį į tuos Lietuvos
Dainiaus gyvenimo paskutinio dešimtmečio įvykius ir
mėgins įsigilinti į tas problemas, kurios tuo metu buvo
užvaldžiusios Poeto protą ir jausmus. Nenustebčiau, jeigu tai, kas vienam recenzentui pasirodė labai svarbu ir
reikšminga, kitam – neverta didesnio dėmesio. Tai lyg ir
natūralu, nes kiekvienas remiamės asmenine patirtimi
ir sąmoningai ar ne mūsų smegenyse ir širdyje yra susidėliojusi skirtinga dvasinių vertybių hierarchija. Labai
dažnas rašantysis, įskaitant ir šių eilučių autorių, savo
kailiu yra patyręs, jog tai, ką savo kūriniu pasakyti tau
buvo labai svarbu, recenzento išvis nebuvo pastebėta, o
išryškinti ir akcentuojami antraeiliai, rašant kūrinį tau
visai nerūpėję dalykai.
Turint omenyje, kad Maironis yra nors ir ne vienintelis, bet pagrindinis A. Ruseckaitės knygos personažas,
nenuostabu, kad autorei bene labiausiai rūpi, – bent jau
man taip pasirodė, – jo sudėtingo ir prieštaringo charakterio,
turtingo jo dvasinio pasaulio atskleidimas. Nuolat knygoje
pasikartojantis motyvas, kurį drįsčiau pavadinti leitmotyvu, yra diena po dienos Poetą aplankantis vienatvės,
nusivylimo ir nereikalingumo jausmas. Tačiau vargu ar
būtų prasminga būtent nuo to pradėti Maironio gyvenimo, tiksliau sakant, paskutinio jo gyvenimo dešimtmečio, šitaip visapusiškai, įdomiai ir prasmingai atspindėto A. Ruseckaitės knygoje, analizę. Juk ir sudėtingas bei
prieštaringas Poeto charakteris, jo dvasinis pasaulis knygoje atskleidžiamas žingsnelis po žingsnelio, epizodas
po epizodo, kalbant apie įvairiausio pobūdžio, iš pirmo
žvilgsnio sunkiai suderinamas jo veiklos sritis.
Galima sakyti, jau nuo pirmųjų knygos puslapių
prabylama apie Maironį – seminarijos rektorių ir profesorių, reiklų, klierikus paauklėti nevengiantį dėstytoją;
tačiau sudėtingesnėse situacijose tiems nelengvą kunigo
dalią pasirinkusiems jaunuoliams jis esąs lyg mylintis
tėvas. Svariai nuskamba mintis: „Maironis buvo pasaulietinis kunigas, praktiško proto, plačiai bei atlaidžiai
žiūrintis į jaunuolių silpnybes...“ Čia pat pateikiamas ir
paliudijimas, kaip atlaidžiai, su šypsenėle Rektorius reagavo į satyriniame seminaristų laikraštėlyje įdėtas jo ir
kitų seminarijos dėstytojų karikatūras.
Mėgstamiausia profesoriaus Maironio disciplina buvusi Lietuvos istorija. Kaip liudija vienas jo klausytojų,
„...tik negailestingas skambutis pažadindavo mus iš didingos praeities regėjimų“. (p. 164) Iš Lietuvos istorijos
„poetas graibstė įkvėpimą kaip spindinčius briliantus...
ir troško atspėti praeities paslaptis“. Tačiau ilgus metus
Maironio dėstyta Moralinė teologija taip pat buvęs jo arkliukas. Jis tą kursą dėstęs su dideliu išmanymu ir pelnęs
studentų pagarbą. Kita vertus, knygos autorė nenutyli
kai kurių buvusių Maironio studentų tvirtinimų, neva
profesoriaus skaitomos paskaitos buvusios nuobodokos,
dėstomos be ugnelės.
Jau Profesorės lūpomis atskleidžiami kiti su Maironiu dėstytoju susiję faktai. Tarkim, tai, kad jis ypač mėgo
indų literatūrą, išvertė dalį XI amžiaus indų poeto Bilhanos poemos Čiaurika pančasika ir citavo ją klierikams.
(p. 166)
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Tačiau tenka apgailestauti, kad A. Ruseckaitė neretai
nutyli pozityvių atsiliepimų apie Maironį – rektorių ir
dėstytoją, poetą ir dramaturgą – autorystę. Pavadinčiau
tai šiokiu tokiu paradoksu, nes negatyvių atsiliepimų
autorių apie Maironį vardai kažkodėl yra minimi. Įvardijami ne tik tie, kurie negatyviai vertino istorines Maironio dramas, bet ir tie, kurie jo poeziją vadino senamadiška ir netalentinga! Nors tai jau kita tema, tačiau verta
paminėti, kad knygos autorė rūpestingai įvardija ir tuos
tarpukario Lietuvos asmenis, lietuvius ir ypač ne lietuvius, kurie Poeto bendravime su moterimis atkakliai ieškojo kažkokių amoralumo ženklų, šią šmeižikišką žinią
pasiųsdami net į Vatikaną. Suprantama, pastariesiems
labiausiai užkliuvo tai, kad Poetas atkakliai ir nuosekliai
gynė lietuvybės Lietuvoje, ir ypač Kunigų seminarijoje,
reikalus, o savo kūryboje skaudžia, kartais net sarkastiška gaida priekaištavo nutautėjusiems Lietuvos bajorams.
A. Ruseckaitės kruopščiai surankiotos svaresnės
Maironio mintys ir vienokia ar kitokia reikšmingesne
proga pasakyti žodžiai įvairiapusiškai atskleidžia savitą
Poeto pasaulėžiūrą, jo gyvenimišką filosofiją. Būtų galima daug cituoti, bet apsiribosime tik viena kita citata.
„Geriau kunigams nesileisti į politiką, paklusti valdžiai, ramiau gyvensite, nebus skaudu dėl visokių smūgių, nebus skaudu.“ (p. 17) (Čia ir kitur išskirti teksto fragmentai yra autentiški, tad neretai tenka stebėtis, kaip knygos
autorės pateiktas papildymas, minties pratęsimas šitaip
organiškai susilieja su Maironio tekstu.) Autorė pabrėžia, kad šitaip Maironis prabyla jau savo gyvenimo saulėlydyje, o kuriantis Lietuvos valstybei jis kalbėjo visai
priešingai: skatino kunigus visur aktyviai dalyvauti,
veikti ir net daryti įtaką. Šitai atidesnį skaitytoją verčia
susimąstyti: ar sendamas Poetas pats keitėsi, ar, veikiau,
Lietuvos valstybės viršūnėje vis labiau ryškėjo negeros,
jam nepriimtinos tendencijos?
Knygos veiksmui dar tik pradėjus įsibėgėti skaitytojas supažindinamas su Beatriče – jauna šviesiaplauke,
mėlynake moterimi, Poeto amžiaus vyrui tinkančia į
dukras. Ir gan greit supranti, kad ji svarbi ne tik Maironiui, bet ir... knygos autorei. Nuo to momento Beatričės
vardą knygoje aptinki nuolat. Reikia pripažinti, kad be
šios romantiškos bičiulystės, kurios pavadinti meile nesiryžtama net ir neklusniojo personažo Šešėlio lūpomis,
knyga būtų netekusi nemenkos dalies patrauklumo. Tad
kartu su autore galime apgailestauti, kad iki mūsų dienų
beveik neišliko Maironio laiškų Beatričei ar jos jam. Net
trumpučių, galima sakyti, užkoduotų žinučių išliko tik
viena kita. Abu bičiuliai, kurių bičiulystės nuoširdumu
neabejoja autorė ir neleidžia suabejoti mums, ko gero,
pagrįstai bijojo niekingų žmonių piktų liežuvių. Kartu
su autore galime apgailestaudami spėlioti, kad jeigu
paslapties šydą praskleidžiančių laiškų ir buvo, tai, galimas daiktas, jie buvo paties Maironio ir jaunosios jo
draugės sunaikinti. Kita vertus, kai autorė savo poetiškai
vaizduotei suteikia nors šiokią tokią laisvę, pamaloninama skaitytojo širdis. Kai Maironis nori jai padovanoti
pintinę savo sodo obuolių, į jaunosios jo draugės lūpas
įdedamas lyg ir visai paprastas atsakymas: „Pas jus noriu šituos obuolius ragauti, tik pas jus išlieka ir šviesioji
rojaus paslaptis...“ Tačiau netenka stebėtis, kodėl A. Ru-
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seckaitė, stabtelėdama ties panašiomis situacijomis, vis
dėlto tramdė savo poetišką vaizduotę ir net puse lūpų
neištarė to, ko jai pasakyti neleido neišlikę dokumentai.
Šiaip ar taip, autorė neužmiršo, kad mums pasakoja ne
tik apie Poetą, Lietuvos Dainių, bet ir apie aukštą Dvasininką. Tačiau, pasak rašytojos, net pats Poetas, kuris
nebuvo linkęs atskleisti savo didžiausių paslapčių, prieš
Šešėlį buvo bejėgis. Taigi ir vėl ne autorė, o visa žinantis
Šešėlis pastebi, kad Šeimininkas geriausius eilėraščius
sukūrė „susižavėjęs, įkvėptas, kentėdamas ir sielvartaudamas“. Betgi ar teisūs kritikai, kurie teigė, kad Maironis patyrė meilės aistrų audras? Klausimai lieka be vienareikšmio atsakymo. Net Profesorė, ne tik įsigilinusi į
Maironio kūrybą, bet mėginusi perprasti ir sudėtingą
jo charakterį, neįminė mįslės, kodėl Maironis išsižadėjo į 1920 m. Pavasario balsus įdėtų moterų fotografijų, o
drauge išsigynė ir savo jaunystės susižavėjimų. Ak, tas
Maironio albumas, tarp kurio lapų „daug moteriškų šypsenų, elegancijos, skrybėlaičių su plunksnomis, puošnių
suknių, prabangių papuošalų“! Ir, aišku, visos tos fotografijos su dedikacijomis Poetui. Tačiau pro įdėmų tyrinėtojos žvilgsnį nepraslysta tik tos moterys, kurios privertė Poeto gyslose veržliau tekėti kraują ir tapo vieno
ar kito kūrinio įkvėpėjomis. Apie šias Maironio mūzas
autorė prabyla labai delikačiai ir, sakyčiau, romantiškai,
nepalikdama nė menkiausios dėmelės ant kunigiškos
Maironio sutanos. Antai Profesorė spėja, kad eilėraščio
Nuo Birutės kalno įkvėpėja buvo grafaitė Marija Celina
Tiškevičaitė. Jai pritariant, gal net ir raginant, Maironis
planavo parašyti tekstą lenkų kalba, kurį perskaitę susigėstų sulenkėję lietuviai.
Autorė, liūdnai filosofuodama, pastebi: „Laikas nusinešė viską užmarštin – žaismę, šypsenas, žodžius,
sielvartus, netektis, viską nuplukdė vienintele tikrąja
upe – amžinybės. Tik Beatričės neišliko nė menkiausio
atvaizdėlio...“ (p. 206)
Skaitant autorės kruopščiai surinktus, neabejingu
protu suvoktus, jautria poetiška širdimi išjaustus ir įvilkus į beletristinius „marškinėlius“, skaitytojui įtaigiai
perteiktus faktus apie paskutinį Lietuvos Dainiaus gyvenimo dešimtmetį mus nuolat nustebina sunkiai suderinamos, o neretam nūdienos žmogui net nelengvai
suprantamos šio neeilinio Žmogaus mintys, prieštaringiausi jausmai, varginantys širdį ir jaudinantys sielą.
Čia jam rūpi materialūs dalykai – statybos, seminarijai
priklausanti žemė, rektoriaus alga ir t. t., čia jo nemarioji
dvasia veržte veržiasi pakilti: „Ko gi trokšti, nesoti dvasia? Paslaptingais sparnais ko lakioji?“
Pro A. Ruseckaitės akis nepraslysta labai svarbus
Profesorės teiginys, išsakytas įsivaizduojamame pokalbyje su Poetu: „Tamsta buvai mūsų kultūroje pirmasis
savo žmogiškąją misiją absoliučiai identifikavęs su poeto misija. Taip įprasminai savo būtį, ypač tuomet, kai sudužo
ambicinga svajonė pasiekti aukštą bažnytinio hierarcho sostą ir
sujungti poeto šlovę su vyskupo garbe.“ (p. 178) Akivaizdu,
kad rašytoja su šiuo teiginiu be išlygų sutinka.
Tačiau knygoje vis grįžtama prie Maironio kūrybos
kritikos, nuskambėjusios iš Poeto amžininkų, jaunų, dar
nieko nenuveikusių kūrėjų, lūpų. Dar galėtum suprasti
mokymo priemonės, pavyzdžiui, Trumpo visuotinės lite-
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ratūros vadovėlio kritiką, tačiau nemažai rašytojų buvo
linkę kritikuoti ne tik Maironio dramas, bet ir lyriką,
darydami tai brutaliai ir žiauriai.
Maironis kartkartėm savo kritikams atsikirtinėjo.
Pavyzdžiui, A. Voldemarui, kuris gal ne visai be pagrindo sukritikavo jo Lietuvos istoriją. Autorius atšovė, kad
„yra tiek pozityviško darbo, geriau ką naudingo Tėvynei
padarytų, o ne užsiimtų tuščiomis ir piktomis kritikomis.
Bet lietuviai mėgsta graužti vienas kitą...“ (p. 59) Tokius
kritikus Maironis vadino „nuo kranto žiūrinčiais turistais, kurie nieko nedaro, matydami, kaip laivas plaukia
į audringą jūrą“.
A. Ruseckaitė, jau nesislėpdama už Šešėlio, vėl pamini prieš Maironį nukreiptus šmeižtus, puolimus ir
su nuoskauda sako: „Gyvenimas atiduotas Bažnyčiai,
Lietuvai, kūrybai, viskas paaukota, net širdis akmenimi
paversta, bet užkliūva – gal per didelis, todėl užkliūva,
mažiukus juk galima perlipti, pamiršti, jie niekam nekliudo...“ (p. 256)
Kokios būdingos, kas keli dešimtmečiai pasikartojančios formuluotės, kurias išraitė jauno studenčioko Antano Venclovos plunksna ir už kurias po daugelio dešimtmečių mėgino atsiprašyti jo sūnus Tomas: „Paseno jau ir
Maironis, ir Maironio laikų idėjos. <...> Jo kuriami kūriniai... yra neryškūs, nublukę – jie jau nebeatitinka mūsų
dienų gyvenimo ir meno reikalavimų.“ O pralėks prašuoliuos dar keli dešimtmečiai ir visai panašiom formuluotėm tas ar kitas jaunas poetas prabils apie Just. Marcinkevičiaus poeziją... Taip ir sukasi amžinas ratas. Tačiau
žvelgiant iš mūsų dienų perspektyvos, šitai atrodo mažų
mažiausiai keista. Jau šitiek metų pralėkė po Maironio
iškeliavimo Ten, o pagal jo tekstus parašytos dainos dainuojamos, eilėraščiai deklamuojami. Deklamuojami net ir
tų, kurie gimė nuo iškilaus Dainiaus mirties praslinkus
jau ne vienam dešimtmečiui. Galgi iš tikrųjų ta kritika
sietina su visai paprasta, nesunkiai paaiškinama realija –
žūtbūt pralaisvinti sau vietą Parnaso kalno viršūnėje? Bet
argi tai naujiena? Dar Senovės Romoje jaunieji poetai,
kuriems taip ir nepavyko savo vardų įrašyti į Antikos ir
pasaulio literatūros istoriją, ne kartą niekindami puolė
net patį Vergilijų ir jo nemirtingąją Eneidą!
Tačiau juk Lietuvos Dainiui dar tebevaikštant šia žemele, net ir tą paskutinį Poetui bene dramatiškiausią jo
gyvenimo dešimtmetį jis turėjo ir šviesią galimybę perskaityti ir išgirsti palankių ir recenzijų. Vienas tokių pozityvių atsiliepimų primenamas Maironio bičiulio kunigo
Mykolo lūpomis: „Vienas Maironis savo intuicija, pažvelgęs aplinkui, aprėpė praeitį, surišo ją su dabartimi ir rodė
visiems, kas reikia daryti, kad Lietuva atsikeltų. Jis drauge ir poetas ir pranašas...“ Knygos autorei rūpi išryškinti Poeto pilietiškumą. Daugeliui, kurie nuo seno domisi Maironio asmenybe, tai ne naujiena. Nors ne vienas
mūsų esame linkę idealizuoti tarpukario Lietuvą, tačiau
Maironis savo tekstuose taip įtaigiai ir su tokia širdgėla
prabyla apie anuometinėje Lietuvoje suvešėjusias negeroves, kad į jo žodžius neįmanoma neįsiklausyti. Tarpais
atrodo, kad skaitai savo amžininko, nenorinčio į Tėvynėje įsišaknijusias blogybes žiūrėti pašaliečio akimis, –
be žodžio ir veiksmo, – mintis: „Ar dar kas aukojasi už
Tėvynę? – Maironis teiraujasi kanauninko Juozo. – Tik
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reikalauja užmokesčio ir šiltos vietelės, be sąžinės kyšių lupikai, diplomuotų valizų vežikai! Valdininkai švaisto ir grobia
pinigus, mūro namus sau bestato, paskendę puikybėje...“
(p. 68) „Visi kalba tik apie mažumų teises, bet reikia atsižiūrėti ir jų priedermes, – toliau samprotauja Poetas. – Lenkai
turi jaustis Lietuvos piliečiai ir negali varyti ištautinimo, kaip
dabar jie daro...“ (p. 69–70) Maironio žodžiai susilieja su
knygos autorės žodžiais – rašytoja subtiliai įsijautė į savo
personažo jauseną ir mintis.
Ir vis dėlto bene pagrindinis paskutinio Maironio
gyvenimo dešimtmečio leitmotyvas, prie kurio vis grįžta
knygos autorė – vienatvė, nusivylimo ir nereikalingumo
jausmas. Neįsigilinę galėtume nustebti: juk tai kažkoks
absurdas! Šitiek žmonių jį gerbė, o kai kurie buvo nuoširdžiai prie jo prisirišę. Tačiau turime patikėti, kad A. Ruseckaitės pacituoti Maironio žodžiai „Jaučiu didį dvasios
badą“ anaiptol ne kažkokio silpno, lengvai palūžtančio
žmogaus verkšlenimas.
Skaitydamas A. Ruseckaitės knygą, po kiekvieno
puslapio vis aiškiau suvoki, kiek kruopštaus triūso autorė įdėjo, kiek įžvalgumo parodė aptikdama, išstudijuodama svarbius dokumentus ir atskirdama juos nuo
mažiau svarbių ir reikšmingų, išsiaiškindama, kokiomis
aplinkybėmis tie dokumentai atsirado, kas užšifruota jų,
ypač laiškų ir trumpų žinučių, potekstėse. Ne mažiau
svarbu, kad ji visur stengiasi išlikti maksimaliai objektyvi. Dvasinis Maironio portretas tapomas, prieštaringas jo
charakteris atskleidžiamas remiantis ne tik publikuotais
jo tekstais, ne tik vienokia ar kitokia, kartais visai nereikšminga proga jo ištartais žodžiais, bet, suprantama,
ir jo nuveiktais darbais bei darbeliais, užimant aukštas
ir, kaip įprasta sakyti, garbingas Kunigų seminarijos rektoriaus, profesoriaus ir prelato pareigas. Tačiau anaiptol
nesumenkinama, o priešingai – gėrimasi jo, sodų sodintojo ir puoselėtojo, didelių statybų organizatoriaus,
nelengva, specialių sugebėjimų reikalaujančia Kunigų
seminarijos finansinių reikalų tvarkytojo veikla. Gal ir
būtų galima pamėgint šitokį žodinį Maironio portretą
lyginti su prie andainykščių jo namų, šiandieninio jo
vardo muziejaus, stūksančia įspūdinga Jokūbonio skulptūra. Drįstu tvirtinti, kad knygoje atskleistas žodinis
mūsų Didžiojo Dainiaus portretas daug sudėtingesnis ir
prieštaringesnis. Ir tai natūralu. Pavojinga gretinti sunkiai sugretinamus dalykus ar menus. Autorei, apie savo
knygos herojų kalbančiai su pagarba ir meile, vis dėlto
užteko drąsos nenutylėti ir žmogiškųjų jo silpnybių, kurių mes, didžiuma žmonių, turime į valias. Tačiau mus
nuo mūsų silpnybių paviešinimo gelbsti tai, kad mūsų
vardai nuolat nešmėsčioja laikraščių puslapiuose, mes
nesame didžiojoje Gyvenimo scenoje.
Puikiai suvokdamas daugelio knygoje pateikiamų
faktų reikšmingumą, kartais imi ir suabejoji kai kurių
ne itin svarbių, nedaug ką pasakančių faktelių pateikimo
tikslingumu. Tarkim, ar vertėjo į knygą dėti sąrašą nurodymų, kaip turėjo maitintis susirgęs Maironis? Arba kad
ir šitokį šyptelti verčiantį paminėjimą, kokio ilgio suk
nias privalėjo vilkėti į bažnyčią ateinančios Vildungeno
miesto moterys...
Autorius, pasiryžęs rašyti plačiai žinomo žmogaus
biografiją, parodo nemenką drąsą jau vien dėl to, kad su-
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stilistiką. Šitaip išvengiama Maironio poezijos ir pačios
autorės įkomponuotų sakinių disonanso. Tai dar vienas
neabejotinas tarpukario Lietuvą vaizduojančiuos knygos
pranašumas.
A. Ruseckaitė vis primena skaitytojui, kad knygos
autorė – ne koks nuobodokas mokslininkas. Ji demonstruoja psichologės įžvalgumą ir poetės subtilumą, skaitytojui perteikdama suglumusio Poeto jausmus, kai po
ilgesnio nesimatymo Beatričė kažkodėl jo nepasitinka:
„Vaikšto pakrante pirmyn atgal, nori būti vienas, visiškai vienas, per krūtinę šniokščia beprasmybės, nereikalingumo, baisios vienatvės, net pažeminimo bangos...
sustoja, žiūri, kaip srūva vanduo, amžinai jis srūva – esi
ar nesi – jam tas pats.“
Skaitytojo vaizduotę gražiai pakursto skyrelis, kuriame pasitelkiamos jau grynai meninės poveikio priemonės: Maironis staiga išvysta baltų žirgų tempiamą
karietą ir romantiškos moters povyzą joje – norėdama
būti prikelta iš užmaršties į poeto širdį ima belstis Barbora Radvilaitė. Deja, Maironiui nebuvo lemta parašyti
šiai dramatiško likimo moteriai skirto kūrinio...
Skaitant paskutiniuosius šios įsimintinos knygos
puslapius, kai Poetas į savo numylėtą Gimtinę žvelgia
jau iš Anapusybės, o autorė lyg ir epiloge pasakoja apie
pomirtinį Maironio jubiliejaus minėjimą čia, Žemėje, šių
eilučių autorių ėmė persekioti įkyri mintis, kad Šešėlis,
kaip, beje, ir kiti knygos personažai, įskaitant ir prezidentą A. Smetoną, jau kiek anksčiau yra atlikę autorės
jiems skirtą misiją ir scenoje lyg ir nebeturėtų pasirodyti.
Šitokią teisę įgijo nebent dešimtmetė mergaitė, rankoje
laikanti rūtų puokštelę. Tai ta mergaitė, iš kurios ateityje
išaugs įžymioji Profesorė... Rūpėjo, kad autorė prabiltų
savu balsu, be jokių tarpininkų. Dingtelėjo: o ką, jeigu
autorė savo knygą būtų užbaigusi įsimintinu pasakojimu
apie tą giliaprasme mistika padvelkusį gamtos reiškinį,
o gal paties Aukščiausiojo Lietuvos žmonėms pasiųstą
svarbų ženklą, kai mirus Lietuvos Dainiui, spalio pabaigoje netikėtai plykstelėjo akinantis žaibas, sugriaudė perkūnija ir per visą Kauno dangų nusiplieskė ryški
vaivorykštė?
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vokia, jog jo rankose nėra tokio galingo įrankio, kaip meninio kūrinio intriga, didžioji intriga: ką svarbaus pagrindinis veikėjas nuveikė ir ko nenuveikė, kada ir kokiomis
aplinkybėmis iškeliavo iš šio pasaulio ir pan. Autoriaus
žinioje lieka tik smulkesnės, nors kartais ir labai svarbios
bei įdomios intrigos ar intrigėlės. Kaip pavyzdį galėtume priminti Maironio ir Beatričės draugystės paslaptį,
ar, tarkim, kokia gi buvo svarbiausia priežastis, dėl kurios Vatikanas nepanoro Maironio įšventinti į vyskupus.
Nėra sunku suprasti, kodėl knygos autorė vis grįžta prie
pastarosios Maironiui labai skaudžios temos: „Aš negalėjau nejausti pažeminimo, kai Roma nuo manęs kratos,
kaip nuo kokio prasikaltėlio. Dievulėliau mano! Aš visą
amžių ištikimai tarnavau bažnyčiai... Klausiau savęs ne
kartą, už ką mane Roma laiko prasikaltėliu, įrašius į savo
juodąją knygą.“ (p. 244)
Sąmoningai pažeidžiant chronologinį nuoseklumą,
vis įaudžiamas dviejų jau Ten, Aukštybėse, esančių mirusių žmonių (turbūt reiktų sakyti – vėlių) pokalbis. Taip
sukuriamas filosofiškai mąslus efektas. Į tą įsivaizduojamą Poeto pokalbį su Profesore gražiai inkrustuojamas
ir knygos autorės tekstas, ir paties Maironio eilėraščio
eilutės: „Tuomet, Profesore, aš jau sunkiai sirgau, daug
mąsčiau apie žmogaus būtį, rudenį artėjo septyniasdešimtmetis, viskas pynėsi – laikinumas ir amžinybė, tiek
stengiamės šiame pasaulyje, tiek daug viliamės – vardan
ko? Saulę sveikino per amžius gyvių milijonai? / Kur jie
dabar? Tik trūkę muilo burbulai?“ (p. 38)
Toje ar kitoje knygos vietoje prakalbinta Profesorė
pasako vis kažką esminga apie Maironio asmenybę ar
apie jo kūrybą. Akademinio tyrinėjimo tekstas įdėtas į
Profesorės, kalbančios dabar ir čia, lūpas lengviau pasiekia skaitančiojo širdį ir protą: „Jeigu jau prašnekote apie
pirmuosius Pavasario balsus, negaliu ir aš nutylėti, kokie
svarbūs jie buvo lietuviams – tautos Atgimimo poetinis manifestas, knyga, labai daug reiškusi žmonių gyvenime...
Poete, šis rinkinys žymi ir modernios lietuvių poezijos pradžią...“ (p. 114)
Svarbu pabrėžti, kad knygos autorė stengiasi išlaikyti ne tik Maironio meto rašymo, bet ir kalbėsenos
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