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Esė

Arvydas Šliogeris

Apie Save ir Kitą
Nuo ko prasideda pasaulis? Kur prasideda pasaulis ir kada jis prasideda? Kadaise žmonės sakydavo: pasaulis prasideda nuo Dievo. Arba: pasaulio pradžia yra jis pats. Arba taip: pasaulis neturi
pradžios. Dabar, mūsų epochoje, į tokį klausimą
dažnai atsakoma taip: pasaulis prasideda nuo manęs, aš esu pasaulio pradžia, nes visa, ką vadinu
pasauliu, vienaip ar kitaip susiję su mano buvimu.
Pasaulis yra mano pasaulis. Ar toks atsakymas nėra
didžiausio įžūlumo ar aklo egoizmo ištarmė? Kas
gi esu „aš“, tas mažas kūno ir sielos gumulėlis po
žvaigždėtu dangumi, klaidžiojantis didmiesčių labirintais, apkurtintas mašinų riaumojimo, kas dieną
stumdomas minios, varganas šios žemės padaras,
siekiantis visko, kartais trokštantis didžių dalykų –
nemirtingumo, amžinybės, šlovės ir grožio, o priverstas tenkintis kasdienos pilkuma ir banalybe ir
galų gale nieko neturintis, nes mirtis viską paverčia
dulkėmis? Kaipgi tada pasaulis gali prasidėti nuo
manęs? Ir vis dėlto aš pats stoviu pasaulio pradžioje, vis dėlto šie žodžiai teisingi, nesvarbu, ar juos ištariu, ar galvoju apie juos tyliai, nesvarbu, ar žinau
tiesą, nusakytą šiais žodžiais, ar ne. Pasaulis prasideda nuo manęs. Iš mano giliojo Aš į visas puses
išeina keliai ir keleliai; aš pats nutiesiu tuos takus,
kuriais išeinu į pasaulį. Žinoma, tai nereiškia, kad
esu pasaulio kūrėjas, jo valdovas ar savininkas. Tačiau juo turtingesnis mano Aš, juo jis gilesnis ir kūrybiškesnis, tuo daugiau gijų sieja mane su daiktais
ir žmonėmis, kurie yra man atrama ir teikia mano
gyvenimui prasmės. Juk man pasaulis egzistuoja
tiek, kiek jis yra prasmingas, o prasmę jam suteikiu
aš pats. Todėl pasaulis visų pirma yra mano pasaulis ir išties prasideda nuo manęs. Kito, ne mano,
pasaulio aš neturiu, nes paprasčiausiai nieko apie jį

nežinau, arba net jeigu ką ir žinau – jis neturi man
gilios, mano gyvenimą, mano poelgius ir sprendimus lemiančios prasmės. Tačiau, jei stoviu pasaulio
pradžioje, aš turiu manyti, kad pasaulis ir baigiasi
manimi, kad jis yra tik manyje, tarsi koks šešėlinis
marionečių spektaklis, kurį tvarkau kaip noriu, pagal savo užgaidas. Priešingai: Save aš atrandu tik
atrasdamas pasaulį, o kadangi pasaulis yra visa tai,
kas nesu aš, šią mintį galima nusakyti taip: Save
randu tik surasdamas Kitą. Negana to, Save randu tik po to, kai jau esu suradęs Kitą. Kas norima
pasakyti šiais, atrodytų, mįslingais žodžiais? Labai
paprastas, kiekvienam pažįstamas ir kiekvieno patirtas dalykas. Jis paaiškės, pabandžius prisiminti
savo vaikystę, tą metą, kai pirmąsyk atrandi pasaulį, vadinasi, Kitą ir Save, savo tikrąjį Aš, atrandi,
tiksliau pasakius – randi, nes Save aš visada randu
s u Kitu. Ką randu pirmiausia, dar gulėdamas lopšyje ar tik ką iš jo išsiropštęs? Randu savo artimuosius: motiną, tėvą, brolius ir seseris, senelę ir senelį.
Paskui randu artimus daiktus: lopšį, žaislus, tėvų
namą, šunį, vartelius, tvorą, medį ir akmenį. Randu savo tėviškę, tą vietą, iš kurios pradedu savo kelią į pasaulį. Taigi toje vietoje pirmąkart randu Kitus ir Kitą, tačiau jų dar neskiriu nuo Savęs. Artimi
žmonės ir artimi daiktai yra mano paties dalis, nes
jie manęs neskaudina, nesipriešina mano norams ir
troškimams. Tai geri žmonės ir geri daiktai. Ir kol
tie žmonės ir tie daiktai yra man g e r i , aš susitapatinu su jais. Kiti sutampa su manimi ir ištirpsta
manyje, o aš savo ruožtu ištirpstu artimųjų švelnume. Tėviškė yra mano pirmasis ir paskutinysis rojus, kur dar nėra jokių įtampų ir priešpriešų. Toks
palaimingas buvimas g e r u m e neatveria man nei
Manęs, nei Kito. Užtat pagyvenęs žmogus ir svajo-
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ja su ilgesiu apie vaikystę kaip apie prarastąjį rojų.
Tačiau toks palaimingas buvimas gerume trunka
labai neilgai, tame rojuje mums dar tenka susidurti su tuo, ką vadiname blogais dalykais. Tu ištiesi
ranką, norėdamas paimti padėtą ant stalo blizgantį
aštrų daiktelį, Tu norėtum bent pačiupinėti parduotuvės vitrinoje žibančius žaislus ar pievoje dūzgiančią kamanę, bet staiga Tave sustabdo mamos
balsas: negalima! Tavo rankos sustingsta pusiaukelėje. Tu pirmąkart nustembi ir suglumsti, nes iki
šiol Tau buvo galima viskas. O štai dabar – ne. Po
pirmojo „ne“ išgirsti tūkstantį kitų. Kartu su tuo
„ne“ Tave aplanko pirmasis liūdesys ir skausmas.
Jau pradedi suprasti, kad y r a kažkas Kita, kas nėra
Tavo ir kas su Tavimi nesutampa. Kitąkart įbrendi
į dilgėles, ir Tave nutvilko didis skausmas, – kaip
Tu manai, visiškai nepelnytas ir netikėtas. Sakai:
kokia bloga šita žolė, ji mane nuskriaudė, nors aš
visai nenorėjau skriausti jos. Tu susidūrei su blogu
daiktu, o kartu pirmąsyk susidūrei su pasaulio piktybe. Paskui su skausmu, su liūdesiu, su žiaurumu,
piktumu – taigi su b l o g i u susiduri vis dažniau.
Tau įkanda šuo, Tave primuša Tavo draugas, Tu
nori vieno ar kito daikto, bet negali jo turėti, Tu
pastebi, kad Tavo draugai moka ir gali padaryti
tai, ko nepajėgi padaryti Tu pats, – žodžiu, surandi
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žmonių ir daiktų, kurie Tau p r i e š i n a s i . Taip ir
tik taip Tu pirmąkart susitinki su Kitais ir Kitu. Tu
jau suradai Kitą. Suradai savo pasaulį, kuris nėra
visiškai Tavo, jis gyvena savyje ir sau, užsisklendęs,
atšiaurus ir abejingas Tavo buvimui. Tačiau kartu
surandi ir Save, nes tik Kitam pasipriešinus sakai:
aš noriu, aš negaliu, man skauda, man reikia, būtų
gerai, jeigu galėčiau... Visi tie pasakymai atveria
Tau Tavo ribotumą, vadinasi, visi jie yra nuorodos
į Kito buvimą. Ir tik dabar prasideda didysis Tavo
ir pasaulio, Tavo ir Kito dialogas, kuris truks ilgai
ilgai, iki pat Tavo mirties. Suradęs Save ir suradęs
Kitą, jau niekur ir niekada nepabėgsi nei nuo Savęs, nei nuo Kito, nors visaip stengsiesi tai padaryti, nes sandūra su Kitu ir buvimas Savimi yra didis
sunkumas. Bet nuo šios akimirkos, prasidėjus Tavo
ir Kito bylai, Tavo gyvenimas tampa lemtingas: susidurdamas su Kitu, Tu gali elgtis labai nevienodai,
ir nuo Tavo elgesio priklauso labai daug; galų gale
nuo Tavęs priklauso, k o k s bus Tavo gyvenimas,
k o k s būsi Tu pats ir koks bus Tavo pasaulis, kuriame turėsi gyventi, nuolat susitikdamas su Kitu.
Ir ne geri žmonės ar geri daiktai visų pirma nulems
Tavo žingsnius į pasaulį, Kito link, nors visada sieksi daiktų ir žmonių, kurie Tau n e s i p r i e š i n t ų ,
kurie taptų Tavo nuosavybe, Tavo dalimi ir padėtų
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Tau susikurti gerumo pasaulį. Švelni yra būtis, –
taip norėtųsi žmogui ištarti šiuos žodžius. Deja,
kad ir koks būtų lengvas ir laimingas Tavo gyvenimas, gero ir švelnaus buvimo visada bus per maža
jau vien todėl, kad Tu pats rečiau ar dažniau būsi
blogas geriems daiktams ar geriems žmonėms. Surastame pasaulyje Tavo kelius ir klystkelius labiausiai lems tie dalykai, kurie Tau priešinsis ir niekad
lengvai nesiduos užvaldomi ir pasisavinami. O Tu
visada sieksi įveikti jų pasipriešinimą. Tokia yra ne
tik Tavo, bet ir kiekvieno žmogaus lemtis: stengtis
pasisavinti Kitą, padaryti jį savo dalimi. Tačiau bet
koks pasisavinimas yra labai sunkus, užtat patyrę
žmonės ir sako, kad žmogaus gyvenimas apskritai
yra sunkus, nes rūpestis ir skausmas yra nuolatiniai
mūsų palydovai, nelyginant šešėliai visur keliaujantys kartu su mumis. O giliausia viso sunkumo
priežastis – atkaklus Kito priešinimasis, kurio nepasmerksi, nes Kitas irgi nori būti Savimi. Ir štai,
nuolat grumdamasis su besipriešinančiu Kitu, Tu
nueisi vienu iš dviejų kelių.
Pirmasis kelias veda ten, kur viešpatauja vadinamasis egoizmas. Kas tai yra? Visų pirma tai uždarumas Kitam, atsitvėrimas nuo Kito, dažnai net
pagieža ir neapykanta Kitam. Egoistinio buvimo
šūkis yra toks: viskas turi būti mano, niekas neturi
man priešintis, visa, kas yra, turi būti man ir dėl
manęs. Eidamas šiuo keliu, Tu paneigsi ar sieksi
paneigti Kitą: jeigu jis Tau nepasiduos, nusisuksi
nuo jo kankinamas bejėgiško nirtulio arba vis vien
stengsiesi jį pavergti, grimzdamas į blogį ir piktybę.
Abiem atvejais Tu savotiškai sunaikinsi Kitą, užsidarydamas į Savo kriauklę lyg sraigė į savo namelį
ir pasmerkdamas visą pasaulį, visą buvimą, kuris
Tave atstūmė. Tu nenorėsi matyti ribos, skiriančios
Tave nuo Kito, ir besipriešinantis pasaulis taps Tau
baisia našta. Egoistinio buvimo baigtis yra pagieža ir neapykanta. O nekęsdamas Kito, Tu tapsi
nelaimingas, nes liksi visiškai vienas; juk egoistas
yra savotiškas kalinys, uždarytas kalėjime, iš kurio
neįmanoma išeiti, nes tas kalėjimas yra visas pasaulis. Ir visas pasaulis Tau taps blogio karalyste, nes,
neregėdamas ribos tarp Savęs ir Kito, Tu prarasi gerųjų žmonių ir gerųjų daiktų palankumą, vadinasi,
ir jų gerumą. Juk ir geri daiktai yra geri iki tam
tikros ribos, nes jie būtent Kiti ir niekada nenori

prarasti savo buvimo pilnatvės. Ir jeigu nepaliksi
jiems to lopinėlio žemės ir dangaus, tegu ir labai
nedidelio, kuriame Kiti yra jie patys ir yra sau, jie
irgi ims Tavęs nekęsti. Ir liūdna bus Tavo lemtis.
Tavo pasaulis taps dykuma, Tavo siela – taip pat.
Egoisto kelias veda į gaižią vienatvę ir dykumą be
oazių. Galų gale jis atsiduria tuštumoje ir miršta
dar iki tikros mirties. Toks yra egoistiškai paneigto
Kito kerštas tam, kuris jį neigia, t. y. kerštas Tau,
Man, visiems ir kiekvienam. Taip egoistas praranda pasaulį, o kartu su juo – ir Save. Didžiausia jo
bėda – nesugebėjimas atsiverti Kitam, t. y. nesugebėjimas mylėti. Taip, siekdamas dangaus, egoistas
atsiduria pragare, nes, jeigu tikėsime rusų rašytojo
F. Dostojevskio žodžiais: pragaras – kai nebegali
mylėti.
Bet yra ir kitas kelias, kurį galima pavadinti
Savęs apribojimu ir atvirumu Kitam. Jokiu būdu
neneigdamas Savęs, Tu gali susitikti su Kitu taip,
kad Tavo pasaulyje būtų pakankamai vietos ir Tau
pačiam, ir Kitam. Žinoma, šis apsiribojimo kelias
nėra lengvas, nes, juo eidamas, susidursi su Kitu,
siekiančiu pasisavinti ir pavergti Tave, ir būsi priverstas priešintis. Tačiau Tavo priešinimasis bus
vyriškas ir taurus – be neapykantos ir pagiežos. Tu
žinosi, kad Tavo pasaulyje egzistuoja blogis ir kad
jam būtina priešintis, bet priešinsies taip, kad pats
liktum gėrio ir gerumo pusėje ir s a v i m i nepadidintum to blogio, kuris ateina iš Kito. Blogis bus
ta riba, prie kurios Tu sustosi, bet, nebūdamas pasyvus, stengsiesi jį paversti gėriu. Tačiau netgi tada,
kai susitiksi su Kitu, Tau nesipriešinančiu, bejėgiu
ir silpnu, su Kitu, iš kurio sklinda gerumas, irgi turėsi sustoti, turėsi neperžengti ribos, už kurios prasideda gerumą spinduliuojančio Kito valdos. Eidamas atverties Kitam keliu, privalėsi tapti reginčiu,
protingu, patyrusiu ir išmintingu žmogumi. Visų
pirma Tau teks paprasčiausiai praregėti, išvysti Kitą
kaip Kitą, Tau reikės gyventi atsimerkus, būti atsargiam ir akylam, kad netaptum tokiu, apie kurį
Kristus pasakė: žiūrėsi, bet nematysi, klausysies, bet
negirdėsi. Tau reikės išvysti visą pasaulio keistumą,
pamatyti paslaptį, slypinčią kiekviename Kitame,
kad ir kas jis būtų: žmogus, medis, akmuo, paukštis ar žvaigždė. Tau reikės suprasti, kad Kitas, nors
ir labai menkas, visada nori išlikti ir būti Savimi ir
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niekada netrokšta be jokių išlygų atsiduoti Tau. Tau
reikės patirti tą ypatingą būseną, kai supranti, kad,
leisdamas būti Kitam ir puoselėdamas jo buvimą,
tampi turtingesnis, nes pats praturtėji Kito būtimi.
Tau reikės pasiekti paprastą, bet sunkią išmintį:
juo daugiau duodi Kitam, tuo daugiau gauni pats.
Dalelę Savęs atiduodamas Kitam, Tu nieko neprarandi, nes tampi kūrėju. Kurdamas Kitą, kuri Savo
pasaulį, o kurdamas Savo pasaulį, didini Savo sielos
turtus, nes juo turtingesnis Tavo sukurtas pasaulis,
tuo turtingesnis ir Tu – kaip kūrėjas ir Savo kūrinio
globotojas. Taip išeinama į kūrimo kelią arba į kuriantį buvimą su Kitu. Ir tik tada pasiekiamas aukščiausias buvimas, kokį tegali pasiekti žmogus. Toks
buvimas vadinamas labai paprastai: meilė. Dalį
Savęs atiduodamas Kitam, Tu sukuri tokį pasaulį,
kuris taps Tavo meilės lauku. Žinoma, čia kalbama
ne tik apie meilę vyrui ar moteriai, ne tik apie meilę artimiesiems, bet apie dosnią meilę viskam, ką

tik sutinki Savo meilės lauke; galų gale – apie meilę
pasauliui ir meilę gyvenimui. Sunki yra toji meilė,
reikalaujanti daug atkaklumo, taurumo, ištvermės
ir ištikimybės, tačiau nieko nepadarysi – visa, kas
tikra, visa, kas žmogaus gyvenimą daro prasmingą,
kyla iš didžio sunkumo ir iš sunkios meilės, kuri,
pasak apaštalo Pauliaus, daug duoda ir mažai reikalauja, daug kuria ir mažai griauna, daug atleidžia ir
mažai piktinasi. Ir kaip tik meilė yra toji vieta, kur
Tu iš tikrųjų susitinki su Kitu. Žinoma, su Kitu
susitinkama ne vien meilėje, tačiau visi kiti susitikimai bus tik įžanga į mylintį atvirumą Kitam. Be
to skaidriausio atvirumo žmogaus gyvenimas yra
tuščias ir bergždžias. Ir jei Tau pavyks sukurti savo
pasaulį kaip meilės lauką, tada prasmingi bus Tavo
darbai, ilgi ir gražūs bus Tavo keliai, turtingas bus
Tavo buvimas, ir viskas bus Tau didžiausia dovana.
Viskas: nuo smėlio grūdelio iki žvaigždės, nuo laukų ramunės iki Dievo.

Urtės Šegždavičiūtės piešiniai
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Jonas Lekevičius

Dievas 2.0
Žmogus nori būti Dievas. Jis apie tai svajoja ir
stengiasi jau ne vieną tūkstantį metų. Šiais laikais
tai itin įdomu, nes, atrodo, žmogui greitai gali pavykti sukurti padarą „pagal savo paveikslą“.
Dievo jausmas žmogui – tai galimybė turėti mažesnių už save, bet kartu ir panašių pavaldinių. Taip
pat tai – ir gebėjimas atlikti darbus vos paliepus,
vos pakėlus pirštą, o geriausia – net to nepadarius.
Anksčiau tik galingiausi pasaulio žmonės galėjo šią
svajonę paversti realybe. Egipto faraonai, o vėliau
karaliai, save laikė dievų siųstais, todėl pagal egiptietišką piešimo kanoną visi žmonės turėjo būti
vaizduojami mažesnio ūgio nei valdovas, kuris savo
dydžiu galėjo prilygti vaizduojamiems dievams.
Taip valdovai tarsi suteikė sau galimybę prilygti
dievams. Tačiau ir paprasti žmonės svajojo apie tokį
„Dievo jausmą“. O norint šią svajonę įgyvendinti
reikėjo sukurti protingą ir paklusnų kūrinį.
Žmonių fantazija apie pavaldžią būtybę turi
labai ilgą istoriją. Antikos laikais filosofai ir kūrėjai įsivaizdavo, kad mąstanti mašina turėtų būti
sukonstruota žmogaus rankomis ir išvaizda panaši
į patį žmogų, – tokie „mechaniniai žmonės“ vaizduojami mituose. Viduramžiais viena didžiausių
alchemikų svajonių (šalia Išminties akmens, galinčio bet kokį metalą paversti auksu, ir panacėjos,
vaisto nuo visų ligų) buvo sukurti homunkulą –
mažą žmogutį, išaugintą kolboje. Nors apskritai
norėta cheminiu būdu laboratorijoje sukurti gyvybę, vis dėlto žmogaus vaizduotėje ta būtybė turėjo būti mažesnė už kūrėją. 1580 metais rabinas
Loewas Prahoje paskelbė sukūręs Golemą – molinį
žmogeliuką, kuriam jis įpūtė gyvybę. XVII amžiuje
René Descartes’as paskelbė, kad žmogaus ir gyvūnų
organizmų dalys yra labai sudėtingi mechanizmai

(jis, žinoma, buvo teisus, ir todėl jo knygos buvo
uždraustos). Tačiau nuo tada mąstančios būtybės
kūrimas ėmė remtis idėja, kad žmogaus mintys
gali būti perkurtos logika ir mechanika – taip prasidėjo dirbtinio intelekto kūrimas. Tame pačiame
amžiuje Blaise’as Pascalis sukonstravo Paskaliną –
pirmąją skaičiavimo mašiną, kompiuterio prototipą. XVIII amžiuje buvo sukonstruota įspūdinga
mašina – Turkas. Daugiau nei 84 metus didžiulis stalas su šachmatų lenta ir turko pavidalo lėle
keliavo po pasaulį ir įveikė daugybę priešininkų,
tarp jų ir Napoleoną Bonapartą. Žmonės visą laiką
manė, kad nuostabiai šachmatus žaidžianti mašina slepia apgaulę, ir tik po daugybės metų įrodyta,
kad žaidimą mašinos viduje kontroliavo žmogus.
XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje vykęs pramonės perversmas parodė, kaip mašinos gali būti

Molinis Prahos Golemas
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pritaikytos praktiškai. Kai kurios jų visiškai pakeitė
rankų darbą ir žmogus tapo nereikalingas. Ne visi
apsidžiaugė mašinų revoliucija – garsieji Luditai,
„mašinų laužytojai“, iš baimės ir pykčio naikino
gamyklose atsiradusius prietaisus. Gal tos baimės,
jog žmogaus kūrinys, panašus į patį žmogų, gali
jam pakenkti, įkvėpta Mary Shelly 1818 metais
parašė romaną Frankenšteinas. XX a. Karelas Čapekas savo pjesėje, kurioje besidauginančios mašinos
vergai sukyla prieš žmogų, pirmą kartą pavartojo
žodį „robotas“. Tačiau vėliau įvyko tikra žmogaus
smegenų veikimo ir proto suvokimo revoliucija, o
robotai literatūroje pavaizduoti kaip pagalbininkai
atliekant įvairius darbus. Robotų kūrimo technologijos tapo tokios pažangios, jog 1950 metais išėjo
net trys dėmesio vertos knygos: Claude’as Shannonas aprašė analizę Kaip programuoti kompiuterį
žaisti šachmatus, A. M. Turingas aprašė vadinamąjį
Turingo testą, kuris buvo skirtas išsiaiškinti, ar būtybė, su kuria bendraujama, yra tikras žmogus, ar
dirbtinis intelektas (toks testas turėjo būti pasku-

Kompanijos Toyota sukurtas humanoidinis robotas
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tinis barjeras, kurį turi įveikti žmogaus sukurtas
protas), o Isaakas Asimovas išleido Tris robotų įstatymus: robotas negali sužeisti žmogaus; robotas privalo paklusti žmogui, nebent tai prieštarautų pirmai taisyklei; robotas privalo stengtis išlikti, kol tai
neprieštarauja pirmoms dviem taisyklėms. Antroji
amžiaus pusė – nesiliaujantys atradimai dirbtinio
intelekto srityje. Dirbtinio intelekto galią parodė
1997 metais tuometinį pasaulio čempioną Garį
Kasparovą įveikęs kompiuteris Deep Blue. Po pralaimėjimo garsusis šachmatų meistras pasakė: „Aš
susidūriau su kažkuo, ko negaliu paaiškinti. Arba
turiu įsivaizduoti žmogaus įsikišimą, arba noriu
paaiškinimo.“
Iš pradžių mistiška idėja būti antruoju Dievu
buvo labai gaji, o dirbtinio intelekto kūrėjai buvo
įsitikinę, kad tikslas jau netoli. Kasmet žmogus,
kurdamas robotus, pasiekia vis didesnių aukštumų.
Žmogaus kalbą imituojantis intelektas A.L.I.C.E.
pirmąkart testuotas Turingo testu. Nors dirbtinis
protas testo neįveikė, roboto imituojama kalba
buvo tokia realistiška, kad atsirado žmonių, kurie
įsimylėjo šį robotą ir net laiko Alisą savo mergina. Mechanikos srities laimėjimai daro robotus vis
naudingesnius buityje, jų gamybos kaštai smarkiai
mažėja, todėl išsivysčiusiose šalyse „protingi“ siurbliai nėra visiška naujiena (gali būti, kad juokingas
mėlynas siurblys iš Teletabių nebeatrodys toks juokingas, kai tokie įrenginiai atsiras ir mūsų šalyje).
Tačiau tikrų idealistų tokie laimėjimai nedžiugina,
nes robotai nemoka svarbiausio dalyko – mokytis
ir tobulėti be žmogaus pagalbos. Tai yra pagrindinis dirbtinio intelekto kūrėjų tikslas, kurio link
pamažu judama. O jį pasiekus, išsipildys tokią ilgą
atradimų istoriją turinti žmogaus svajonė – bus sukurta žmogui pavaldi unikali gyvybės forma.
Kas bus toliau – nežinia. Gal išsipildys Matricos
kūrėjų hipotezė, jog mašinos tarnaus žmogui tol,
kol išmoks sukilti, ir žmogus nesugebės pasipriešinti jų galiai. Gal realybėje išvysime kažką iš Mary
Shelly ar Karelo Čapeko kūrinių. Vis dėlto viena
nujaučiama: antrasis Dievas – žmogus – gali supanašėti su pirmuoju Dievu ir tapti legendine būtybe
roboto protui…

Poezija

Urtė Šegždavičiūtė
RuDuo nakTy
Nuo medžių
Gysloti ir žalią
Iškeitę į varį
Byra vyrai,
O tada sukasi.
Sukasi. Imituoja
Mat rudenį.
O kai naktis
Plėve aptraukia
Langus, jų akis,
Uždraudžia stebėti
Rudeniškus šokius,
Aš ausį priglaudžiu
Prie juodų stiklo lūpų.
Ir girdisi dar
Vyrų trepsėjimai,
Dunksinti žemė,
Besisukantys vėjai.
Lapų išprotėjimai – – –

Baigėsi naktis.
Beliko žemė susivėlus.

Urtės piešiniai

VaGySTĖ
Jei nepagautas – ne vagis,
Tai kurgi kreiptis,
Kai smarkiai lyja, o kažkas
Nepastebėtas vagia
Iš manęs mane?
Nors jei rankas pakėlusi
Tave pagaučiau,
Ar drįsčiau vagimi vadinti
Ir prašyt grąžinti, ką pavogęs?
Geriau tiesiog nulyk,
Šiandien ar jau rytoj,
Pakilk baisiausiu rūku,
Kad niekas nesuprastų, ar
Čia tu, ar kitas koks vagis
Nubėga prakiurusiu maišu.
Įplyšo tyčia.

TyLĄ GroJanČioS
nuoTraukoS
Tu tik stovėk naktyje
Ir žiūrėk į paukščiukus.
Iš objektyvo sparnais
Aušra pražystančius.
Blykstėmis sukutena
Nakties tylią nuotrauką
Ir pasigirsta, kaip rytu
Nešini rasos vabaliukai
Perbėga kiekvienu lapeliu,
Kuris savo nedrąsiu žalumu
Sukutena dar naktimi juodus
Miegančios žemės padus.
Tokiu vos virpančiu garsu,
Rytas dovanoja fotografijas,
Kurias vėlei atėjus vakarui
Dievas išsuka tylos patefonu
Niekam negirdima plokštele.

7

Proza

Maksas Racheau

Apverstas miškas
Atskrenda juodų debesų genami paukščiai, išsiveržia iš tamsos ir plaukia dangaus vandeniu tolyn,
tolyn... Vėjas neša debesis, piešdamas pažįstamas
figūras ir varydamas miestą į šešėlį. Lietus.
Aš stoviu užvertęs galvą ir žiūriu į krintančius
lašus, stengiuosi suspėti kiekvieną apžiūrėti. Kol
sufokusuoju regėjimą į konkretų lašą, jis, staigiai
perskrodęs orą, jau būna ištiškęs ant šaligatvio, ir
tokių lašų tūkstančiai, šimtai tūkstančių kiekvieną
akimirką.
– Ei, kas tau? – pašaukia mane vairuotojas, kraudamas lagaminus į bagažinę. – Greičiau, nespėsim.
O aš vis žiūriu į dangų ir prisimenu, kaip pirmą
kartą atvažiavau čia, dar negalvodamas apsigyventi
šiame mieste, tik aplankyti Liu. Prieš akis traukinys, kuriuo atvykau... Tiksliau – prieš akis vis tie
patys lietaus lašai, bet tuo pat metu galiu regėti ir
tą traukinį iš prisiminimų. Ir ryškiai žalius, tarsi
ką tik po lietaus, medžius už lango, elektros laidus, po kurio laiko atsiradusias gatves, pageltusių
nuo senatvės namų eiles, žibintus, žmones. Prieš
akis kupė, apsilaupiusios sėdynės, draugo, su kuriuo važiavau, balsas: „Man visa tai iš pat pradžių
nepatiko”, atsidarančios durys, įeinantis ir greitai
išnykstantis pranešimas: „Atvažiavom”, peronas.
Mes išlipame, rankose – didžiuliai lagaminai ir
krepšiai, ant pečių – striukės, greitu žvilgsniu permetę stotį, pajudame gatvės link. Po kelių minučių
atvažiuoja tramvajus, ir mes įlipame. Vėliau viešbutis. Kambarys tokiomis pat apsilaupiusiomis sienomis ir baldais – kaip sėdynės traukinio kupė.
Aš nuleidžiu akis į žemę, tačiau regiu gatvę, kurioje gyveno Liu. Kylančią aukštyn ir dvelkiančią
senomis knygomis. Suskilinėjusios namų sienos,
vienos besijungiančios su gretimų namų sienomis,
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kitos atskirtos varteliais ar tiesiog tuščia erdve, tamsios purvinai rudos durys, reti nesimetriškai pasodinti medžiai abipus. Lapelis su adresu rankoje,
mes einame ir ieškome. Tik mano draugas nepastebi namų, nepastebi medžių, nepastebi akmeninio
grindinio, nepastebi durų, gatvės, kuri man atrodė
netgi šiek tiek nenatūraliai ryški, tarsi fonas iliuzionisto pasirodymui. Pagaliau dešinėje Liu namas.
Du aukštai, sienos, išmargintos istorijos randais ir
vijokliais, praviras langas antrame aukšte. Durys be
skambučio ir be žiedo pastuksenti. Mano draugas
kažką suniurzga ir kumščiu padaužo į duris. Sekundę tyla, jokio atsako. Žengteliu atbulas paeinu šiek tiek giliau į gatvę ir pašaukiu Liu. Kažkas
šmėsteli antrame aukšte, pasigirsta neįprastai garsūs žingsniai, mergina prieina prie praviro lango ir,
jai grakščiu rankos judesiu pakėlus užuolaidą, aš tą
merginą atpažįstu. Liu išsižioja iš nuostabos ir susigėdusi užsidengia veidą delnais – tarsi mergaitė,
per savo penktą gimtadienį dovanų gavusi nulėpausį šuniuką. Ko gero, negalėdama patikėti, tuo,
ką mato, ji pradingsta namo viduje. Vėl pasigirsta
žingsniai, pro langą išlenda galva, kaip suprantu,
Liu mamos, o pati Liu atidaro duris.
– Štai ir mes, – tariu.
Mes papietavom ir išėjom pasivaikščioti. Apžiūrėjom sodą, gražų ir spalvingą, bet išlaikantį
trupančią gatvės dvasią. Tada man daugiau nieko
nereikėjo. Aš įsimylėjau žydras jos akis, juodus
plaukus, lūpas. Aš pamilau šitą miestą – seną ir išmintingą, Liu miestą.
Metu paskutinį žvilgsnį į gatvę: balos, tamsa, ir
juo žemiau, tuo tamsiau – lyg mieste būtų nusėdęs
juodas rūkas. Nešviečia žibintai, namuose nedega
šviesos, daugumoje net nebėra stiklų. Ir lietus.

Proza
– Ei, tu, ar visai negirdi?! – šaukia vairuotojas.
Motina, tėvas ir brolis sėdi automobilyje ir taip
pat šaukia mane. Kažkur toli nugriaudi sprogimas,
vos girdimas, ir atrodo, kad matau namą, kurį ką
tik susprogdino, ugnį ir dūmus, kurie tą namą pasiglemš. Vėl pasižiūriu į gatvę.
– Aš nevažiuosiu, – tariu.
Lietus. Jie nieko negirdi. Prieinu prie automobilio, atidarau dureles, pasilenkiu ir pasakau, kad
nevažiuoju. Pasakau, kad atvyksiu rytoj, tegul jie
manęs laukia ir kad man nieko nenutiks. Šeima,
ypač motina, ima įnirtingai protestuoti, bet vairuotojas tik numoja ranka ir, šaukdamas, kad nebėra laiko ir nebegalima laukti, nuvažiuoja.
Lietus vis dar pila kaip iš kibiro, aš slidžiu grindiniu leidžiuosi gatve žemyn. Namai šioje gatvėje sugriauti, apdegę, mirę. Karas visai sunaikino
miestą. Tik kai kur netvirtai stovi pavienės sienos
su langų angomis. Pasižiūriu aukštyn – debesys,
dūmai ir tūkstančiai lašų. Viskas juoda, viskas
skendi tamsoje ir mirty. Ir prieš akis vis išdygsta
besišypsantys žmonės, švarūs paltai ir aptrinti lagaminai, ryškiai žali medžiai, ir norisi tikėti, kad
nieko neatsitiko, kad gatvė gyva, kad miestas gyvas.
Leidžiuosi upės link.
Iš pradžių tikėjau, kad patinku Liu, tačiau buvau toks kvailas, jog nemačiau jos pykčio. Aš joje
regėjau tą iliuzionistą, nes visas šis miestas buvo
tik fonas skaidriam jos grožiui. Tačiau aš jai buvau tik trukdis gyventi, techninė kliūtis normaliai
jos pasirodymų eigai. Atvykau į svečius ir pasilikau
jos gyvenime. Todėl ji mane atstūmė, o aš ilgai ir
sunkiai išgyvenau. Liu greitai išvyko ir viskas, ką
ji man paliko, buvo laiškas ir šis miestas. Tą laišką
radau ant kėdės savo kambaryje tą rytą, kai ji išvyko. Tada nuėjau į sodą, sėdėjau atsirėmęs į sieną ir
skaičiau tą vienintelį laišką, mėgaudamasis kiekvienu žodžiu, kiekviena raidele.
Laišką turiu kišenėje. Išsitraukiu voką ir ant jo
iškart ištykšta keliolika lašų. Liu. Atsargiai prieinu
arčiau upės, pasilenkiu ir, nuleidęs ranką kuo arčiau vandens, paleidžiu voką su laišku viduje.
Vairuotojas pasakė, kad iki miesto dar daugiau
nei šimtas kilometrų.
– Sustokite.
Automobilis sustoja.

Viskas blogai, didžiulė sumaištis. Nors, gerai
pagalvojus, kas atsitiko? Nieko. Karas, miestas sugriautas, namo, darbo nebeturiu, mylimosios taip
pat. Kita vertus, jos nebeturiu jau seniai, tačiau tik
dabar pradedu tai suvokti. O šiaip nieko tokio.
Smulkmenos.
Išlipu iš automobilio. Kelias neasfaltuotas ir
tuščias. Per kylančias dulkes skverbiasi tingūs saulės
spinduliai. Aplinkui tik rugių laukai, karo pėdsakų
čia lyg ir nėra. Reikia pradėti naują gyvenimą. Kai
viskas blogai, reikia įtikinti save, kad viskas gerai.
Tiesiog įtikinti save, kad viską turi, o tai, ką praradai, nieko nereiškia. Kažkur skaičiau, o gal Liu
pasakojo, kad mūsų gyvenimas – tai didžiulis miškas, jį nuolat varto, krato, laužo, degina, bet reikia
mokėti atsilaikyti. Liu miestas – tai tik pavieniai
medžiai, ir negalima leisti, kad jiems nuvirtus ar
kam nors juos nukirtus, apvirstų visas miškas. O
mano miškas apvirto... Apverstas miškas.
Galvoje daugybė minčių, tačiau galva tuo
pat metu tuščia. Tarytum joje skraidytų daugybė
musių, bet neįstengčiau nė vienos sugauti. Viskas
dūzgia, skamba, griaudi, kažkokie signalai, garsai,
balsai ir tuo pat metu visiška kurtuma. O štai dabar regiu traukinį, bėgius, girdžiu monotonišką
dunksėjimą. Šis garsas atsiranda dėl tarpų, kurie
paliekami tarp bėgių, kad vasarą, metalui plečiantis, bėgiai susijungtų. Kita vertus, juk ir vasarą tas
dunksėjimas nedingsta. Dabar tas dunksėjimas vis
garsėja ir garsėja, ir jaučiuosi, lyg gulėčiau ant bėgių, ir traukinys vis artėja, artėja, artėja...
Saulė išsklaidė dulkes. Norėčiau, kad koks
žmogus sustotų, išliptų iš automobilio, prieitų ir
pasakytų, kad viskas gerai. Bent tiek. Tačiau kelias
vis tuščias.
Įlipu atgal į automobilį.
– Važiuokite, – ir jis pajuda.
„Mirė miestas, ir ką?“ – tariu sau. Nieko. O Liu
mylėjo savo miestą. Ji turėjo prisigrūdusi visą stalčių savo eilėraščių, visi apie jį. Nesu didelis poezijos
mėgėjas, bet labiausiai man patiko šios eilutės:
Manyje skamba mano senas miestas,
Manyje liūdi tos kreivos gatvelės,
Kaip seniai nekalbėjau su debesim tavo,
Kaip seniai nebuvau į tvoras atsirėmus.

9

Proza
Ji labai gražiai rašė. Siūliau jai nusiųsti nors
vieną eilėraštį į kokį literatūrinį laikraštį, bet ji vis
tvirtino, kad rašo niekus, ir prašė atstoti.
O tam laiške ji buvo parašiusi man eilėraštį. Bet
aš jo nė karto iki galo neperskaičiau, nes žinojau,
kad ji nieko svarbaus jame nepasakys. Pagalvojau,
kad kaip tik dabar norėčiau jį perskaityti. Ir patį
laišką, vėl mėgautis kiekvienu labai gražiai, nors, be
abejonės, paskubomis parašytu žodžiu. Dabar mane
vežė tolyn nuo Liu, į kitą miestą, į namus, kuriuose
gyvenau, kai buvau gal kokių penkerių. Jaučiau, kad
man ten nepatinka ir nepatiks. Beveik dvidešimt

Ieva Gudmonaitė. Durys miške
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metų gyvenau daugely įvairių miestų, o anas – dabar jau miręs – miestas buvo vienintelis tikras mano
miestas. Tai aš jį padegiau ir sunaikinau.
Po velnių, kas nors pasakykit man, įtikinkit
mane, kad viskas gerai!
– Kiek dar? – paklausiu.
– Dar apie septyniasdešimt, – atsako vairuotojas.
Aš atsigulu ant šono pasidėjęs po galva švarką ir
užmerkiu akis. Ir galvoje vis sukasi: „Manyje skamba mano senas miestas, manyje liūdi tos kreivos
gatvelės...”

Esė

Viktorija Navickaitė

Pati šlovė
mane šlovins
Kelios neigiamos šlovės savybės – užmerktos akys, atitrūkimas nuo žemės, jausmas, kad
esi reikšmingesnis. Situacija pakrypsta blogiausia
linkme, kai šlovė netikėtai nukrinta ant kvailo
žmogaus pečių, nors dažniausiai jos taikinys būna
kitoje pusėje.
Dabar tokį sąmonės atotrūkį vadiname žvaigždžių liga. Gana keista, jog dažniausiai ja suserga nelabai vertingi, nepelnytai šlovinami individai. Nors
viskas paprastai paaiškinama: vieną dieną eilinio
kioskininko vaidmenį gyvenime atliekantis vaikinas tupi prie prekystalio ir pildo žvaigždūnų atrankos anketą, o kitą vakarą populiariausias šalies televizijos kanalas tiesiogiai transliuoja jo kreipimąsi į
tautą. Kioskininką pastebėjusių žmonių amplitudė
išauga akimirksniu, dabar visi žino jo vardą, o pusė
liaudies trokšta jųdviejų vaiko. Gyvenimiška.
Paradoksu tampa kone visuomet pasitvirtinantys gyvenimo dėsniai: juo ilgiau žmogus tą šlovę
nešioja, tuo realesne žeme jis kasdien vaikšto; juo
žmogus šlovės yra vertesnis, tuo mažiau ja naudojasi; pro šalį praskrendančią kometą tauta labiau
gerbia nei ilgus metus kelią rodančią žvaigždę.
Jeigu jau užsiminėm apie kometas. Vienas labai
senas ir labai išmintingas žmogus man yra pasakęs:
„Ar nori būti kaip tie, kuriuos du mėnesius kasdien
duše rodo ir kurie tokia šlove mėgaujasi? Jie tik kometos – praskrenda pro šalį, žmonės į juos pažiūri
ir nebemato. O tu būk žvaigždė. Tokia, kuri niekada nenustoja spindėti.“
Vartydami 10-os klasės etikos vadovėlį, rastumėte gana keistai nupieštų žmonių portretų. Įsigilinę
suprastumėte, jog kiekvienas atvaizdas yra to paties
žmogaus ir vaizduoja jo gyvenimo raidą. Kūdikio,
vaiko, jaunuolio, vidutinio amžiaus, senstelėjusio,

seno žmogaus portretas. Po kiekvienu portretu
perskaitytumėte trumpą informaciją apie žmogaus
gyvenimo laimėjimus. Ne atsitiktinumas yra proporcingas galvos ir rašytinės informacijos kiekis – po
kūdikio galvute parašytas tik vaiko vardas, o senukas – sudžiūvęs mažagalvis žmogelis, tačiau visa informacija apie jo nuopelnus vos telpa į paliktą vietą.
Ir anaiptol čia ne karikatūra. Tiesiog didelius žmones
vertinam mažiau nei tuščiagarbius apsišaukėlius.
Besimaudančiuosius šlovėje užgriūva visokiausios pagundos. Į tave nukreiptos akys verčia puikuotis bei dar kartelį parodyti, ką gali ir kiek moki,
kad ir kokį užslėptą nevisavertiškumą tai atskleistų.
Žvaigždūnas nebemato aplinkinių, negerbia, net
žemina artimuosius. Šalia stovinčių žmonių nebelaiko žmonėmis, jie tampa tik priemonėmis kaži ką
pasiekti, patenkinti savo didybę.
Juoduoju humoru drįstu vadinti tokių „žvaigždžių“ šlovės nederlių, kai atsargos ima sekti. Tada
viskas, kas, rodos, dar galėtų padėti, – tai, pamynus
orumą bei savigarbą, čiupti bet kokį populiarumo
ir dėmesio siūlą. Ne veltui sakau „rodos“ – kažin
ar tai teisinga išeitis. Tikriausiai lengva kalbėti iš
šono, pačiai su tuo nesusidūrus, bet iš tos pusės,
kur stoviu aš, atrodo, jog šlovę užsitarnauti gali
pardavęs ilgai ir su meile megztą mezginį, o ne vienos jo akių eilės siūlą.
Kad vertintum šlovę, turi jos nusipelnyti. Juodu
darbu, atkakliu tikslo siekimu. Žinoma, jei šlovės
sąvoka vis dėlto apibūdina ir tavo televizijos sukurtą aprangos stilių, parinktas dainas ar vaidmenis,
tuomet reikalą galima klasifikuoti. Nerašau apie
tokią šlovę. Kalbu apie žvaigždę, kuri rodo kelią
ir kurios aukštį virš jūros lygio maži žmogiukai
apačioj bando pasiekti.
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Šlovės nereikia mėginti išlaikyti suspaustos delnuose ar kaip kitaip ją saugoti. Jai užgesus kvaili išsišokimai, trumpam priverčiantys bulvarinę spaudą išspausdinti jūsų nuotrauką pirmame laikraščio
puslapyje, tik dar labiau tolina atstumą iki garbės
metrais, kilometrais, o gal ir šimtais jų. Nežinau, ar
verta mokyti pasipūtusius žmones orumo, jei ši savybė menkai reikalinga ir nesisieja su trijų laikraščio puslapių teksto apie tave sąvoka. Ar tikrai verta
tuos tris laikraščio puslapius skirti Joniškio rajono
gyventojui, kuris netikėtai ėmė ir pasikėlė?
Šlovės neatneša 5 minutės eteryje demonstruojant naivią fizionomiją. Neatneša ir autografų

trylikametėms dalijimas. Neatneša ir intelektualiu
tekstu nepasižymintis hitas radijuje. Kai auditorijos nėra, nebepadeda avangardiški kostiumai, į kuriuos investavai visą savo kapitalą. Tam reikia gabumų, tai reikalauja vertės ir kokybės, charakterio, o
labiausiai, žinoma, išminties.
Aš nuoširdžiai linkiu jums nesileisti hipnotizuojamiems ir galiausiai pažiūrėti į šiandieną atsukus nugarą tai sienai prieš jūsų akis. Pažiūrėti iš
kitos pusės. Po to ir dar iš kitos. Tada matomumas
taps platesnis, o mąstymas kritiškesnis bei labiau
grįstas. Užaukit žvaigždėm, o ne kometom, ir nušvieskit kelią iš aukštai.

Karolina Jankoic Muzika, 2008. Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla 12 klasė
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Ieva Gudmonaitė
šerkšnų 71132 – –,
nubudau ir guliu pripustytam ir yrančiam guoly,
nuo vaikystės žymes rankų pirštuose tempia ir maudžia,
prisiliesčiau šerkšnų, bet delnai tartum valandos puola
virš manęs ir išraižo blausoj toje snaigę lyg pradžią,
pro kurią gal regiu, bet gal tai jau tik sapnas kelintas
su kreida dūmų sienoj daug pieštas ir daugkart ištrintas
toj vaikystėj kur blyškiai tarpuvarčių žibalas švyti
ir per liūtį namų nei bažnyčių suvis nematyti
visas miestas kaip važis komunijas vežęs barstyti
į tamsas, kur mes laukėm namuos lyg laike uždaryti,
ir ikoną uždažę geltonai, išsisiautėję, arba
kur ligi galo žiūrėjom į prieangy padegtą verbą – –
šitaip tuščia tų dūmų, užplūdusių saulę ir miestus,
o to sniego už nugaros pilna, ir vis dėlto – tuščia,
ir gal tūkstantį laiko tas šerkšnas prie rankų man liestųs,
bet dar tūkstantį kartų per žiemą šią mirt ir nubust čia

iris nebula NGC 6751
jei žaidimas, tai ką jie ten žaidė?
užbučiuoti iš nykulio dugno
prasidėjus visatai per raidę
kai sklendeno nuo daikto link ūko.
neišgertos arbatos rasojo
ant to žalio kliedėjimų stiklo.
kurčias žaislas. pranykęs rytojus.
aukštos natos. pelynai sugėlę
į tą skaudžią poodinę salą.
mano motina dar nekalbėjo.
nė karto. tik vazą nuo stalo
paėmusi glaudė, ir liejo
tą arbatą, seniai susigėrusią
į drabužius ir smuiką. ir skelia.
nykiai gelia nuo šalto frontono
ir taip pusto. vatinę. ir meilę.
paskutinis rugsėjis. dambreliai
prie rūdžių ir vandens, išbarstytais
eilėraščiais trata ir velia
mano plaukus lyg velnias. ar kitas.
ir nuo kito liūdniau jau nebūna
jau virstu į sklendenančią salą
žodžiai primena juodulį liūną
myliu dievą. o dievas sušalo

13

Poezija

nuo
lėtai telefonų knygą sklaidančios
moterys elnės

ar garsiai plyšaus kieme
ir aš vėlei jų nematysiu
lyg nuo švenčių
ant porceliano sutrūkus
atspindžiams

ūmių siuvinėjimų metas.
anyžius ir miestai iš brokų
tirštai į skaičius susidėję
lėtėjimų numeriai

ar jie pieš žemėlapius
kiekvienam išsenkančiam rytui

po sibirą gležnas pianistas
vaikštinėja užuosdamas dervą:

ar ir vėl sakys:
užmiršau
kad žiema ateina
ne lapkritį – – –

užuodžiu sakus. paranoją.
paskutinį skambutį.
taukus iš brokato stiklinių.
vidinę lūpų pusę.
randelį plauke. dėvėtumą.
užuodžiu per pus. nį

Ryšio NGC 3490
rudeny, kuris baigias
įrėžtas ikonos tamsumas o gal

ir juntu kaip iš nykių
jie ateina dėvėdami
varną.

tai nuo adatos miegant
į smilkinį smengantis
įspaudas
daiktiškumui apšviesti
vitražinė ochra nuo jūros
nuo ūmaus ir drėgno
velveto – –

ar

man paskambino iš planetariumo.
lyg meteoro viduj įtrūkus vakuumo dugnui
yra ryšys.

saldų upės brylių
ištinusį skaičiuose dievą
silpną ranką ir silpna.

jeigu dabar grįžčiau,
ar kas prisimintų, jog nebuvau?
kai iš šalnų sulipdyta gyvybė
nuo vėjo nubąla
lyg nuo ugnies – – –
ar tada dar
jie burs iš skiedrelių namuose
ir gręžiosis į pusę, kur lyja?
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ar tai tik nuorašas sąmonėj
kisti į jūrinę žalią
ir pasislėpus fone
tyrinėti tą akląją pusę nuo
telefono ragelio
paskui pro tirštėjančią tvarką
regėti kaip
žvaigždžių stebėjimo stotys
per klausą rėžiančiais tembrais
paskambina dievui
ir tyli – – –

Esė

Skaistė Budrevičiūtė

Aukštutinio miesto
panorama
Kitados, kai Vilnios ir Neries santakoje buvo
medžiojami taurai, o ant kalvų staugė geležiniai
vilkai, nuo šalia Šventaragio slėnio esančio kalno
vėrėsi panorama, visai nepanaši į tą, kuria mes
šiandien didžiuojamės ir rodome užsieniečiams.
Tai buvo naujojo miesto, pavadinto Vilniumi,
panorama. Siauros akmenimis grįstos gatvelės vingiavo atsitrenkdamos į didikų ir žemvaldžių rūmus
bei amatininkų dirbtuves, maži jaukūs kiemeliai
jungėsi sudarydami tikrą labirintą. Odminių gatvės praeivio nosį rietė aštrus rauginamos odos
kvapas, Arklių gatvėje vykstančiame arklių turguje netrūko kanopų bildėjimo, žvengimo ir šviežio
mėšlo kvapo, Mėsinių gatvėje buvo įsikūrę miesto
mėsininkai, o Krivių gatvėje veikiausiai gyveno
pats krivių krivaitis su savo vaidilutėmis. Nebandysiu įrodyti, kad viduramžių Vilniuje gyventi buvo
geriau nei šiandieniniame. Tiesiog noriu atkreipti
jūsų dėmesį. Kai kitą kartą estetinių, darbinių ar
asmeninių sumetimų vedami užkilsite į Gedimino
kalną, apžvelkite mūsų sostinės panoramą. Graži
architektūra, nuostabios bažnyčios. O dabar tarp
tų stiklinių dangoraižių pastebėkite naują pastatą.
Galbūt jis neišsiskiria savo aukščiu ar blizgančiais
stiklais, tačiau tai ji – Panorama – naujoji esamų ir
būsimų akropolių konkurentė.
Nežinau, ar čia suveikė tas dėsnis atsidurti ne
laiku ir ne vietoje, tačiau lapkričio 7-ąją pati turėjau garbės dalyvauti jos atidaryme ir praleisti joje
geras šešias valandas. Smalsu, ką galima tenai tiek
laiko veikti? Oi, brangieji, patikėkite, kas tenai tądien įkėlė koją, gyvas greit neištrūko.
Iš tiesų, kada gi viskas prasidėjo? Ar tada, kai
mažytės jaukios miestelio krautuvėlės pardavėjos
šypseną pakeitė šūkis: „Greičiau ir patogiau – vis-

Vilniaus senamiestis. Roko nuotrauka, 2006

kas po vienu stogu!” Ar tada, kai Lietuvoje atsirado
pirmoji Maxima? (Šioje vietoje pati net abstulbau
suvokusi, kad sunkiai beprisimenu laikus, kai ši
gigantiškoji bičiulė dar nebuvo užvaldžiusi pirkėjų širdžių ir protų. „Maxima – su manimi nuo
gimimo“, – šitaip skambės naujasis šūkis, skirtas
jauniausiai kartai.) O gal tada, kai pirmasis aukštutinis miestas iškilo ant žaliųjų Šeškinės kalvų?
Senovės graikai Akropolyje garbino dangaus valdovą Dzeusą, o mes, lietuviai, savajame Akropolyje
garbiname pasaulio valdovą – pinigus.
Po Akropolio atsirado Europa, po jos – ir Gedimino 9, o vėliau jau pasipylė kaip iš gausybės rago:
vilniečių BIG‘as, klaipėdiečių džiaugsmas – nuosavas Akropolis, kauniečiams pasisekė dvigubai – ir
Mega, ir Akropolis, šiauliečiai gali didžiuotis savo
Babilonu ir Saulės miestu. Kuo gi ne rojus? Niekas
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Atėnų Akropolis. Rūtos Rimšelienės nuotrauka, 2008

neliko nuskriaustas. Net užsieniečiai, ir tie iškart
po ekskursijos po Trakų pilį vežami tiesiai į mūsų
tautos pasididžiavimą – aukštutinį miestą, kuriame, įrodydami, kad jau ne vieną tūkstantmetį
kruopščiai saugome savo pagonybės likučius, kasdien aukojame neoniniams stabams savo pinigus,
laiką ir laisvą valią.
Tačiau ar mums gana vieno Akropolio Vilniuje? Žinoma, ne! Visi vilniečiai turi teisę nesigrumdydami spūstyse bent kartą per dieną aplankyti
šią šventovę, todėl mums reikia dar bent dviejų.
Vingio parke jau iškirsti berželiai – paruošta dirva
verslo plėtimui, o kol darbai tik įsibėgėja, reikalinga tinkama preliudija naujųjų gigantų atėjimui.
Tam tikslui ir buvo skirta visai neseniai pakrikštyta
Panorama ir jau duris turėjęs atverti Ozas. (Mane
prajuokino neseniai internete perskaityta vieno iš
Panoramos valdytojų mintis, jog Vilnius buvo „nuskriaustas prekybos centrų atžvilgiu“, todėl konkurencijos neverta bijoti.) Tokiais tempais greitai tapsime daugiausiai prekybos centrų turinčia Europos
sostine.
Jeigu jau prakalbome apie kitas Europos valstybes, pastebėjau vieną esminį vartojimo kultūros
skirtumą tarp mūsiškės ir tos, kuri vadinama vaka-
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rietiškąja. Kodėl kitose šalyse visi „prekybos ir pramogų centrai“ yra už miesto, o centre įsikūrusios
smulkios parduotuvėlės? (Pas mus gi viskas atvirkščiai – miesto širdį uzurpuoja didieji „marketai“,
o mažosios parduotuvės baigia išnykti.) Nes taip
skatinamas smulkusis verslas, neužkertant kelio
ir didiesiems „banginiams“. Kodėl tai gerai? Visų
pirma taip sudaromos visos sąlygos plėtoti šeimos
verslą. Tokios verslo formos įsigalėjimas būtų nemaža paspirtis viduriniosios klasės stiprėjimui. Antra, bedarbių įtraukimas į darbo rinką. Jei sąlygos
steigtis smulkiajam verslui būtų nors kiek palankesnės nei šiandien Lietuvoje, daugiau žmonių išdrįstų to imtis, o tai neabejotinai sutvirtintų šalies
ekonomiką. O kur dar elementari finansinė nauda
kiekvienam pirkėjui. Pasibaigus monopolistų valdymo erai, pirkėjas nebebūtų toks priklausomas
nuo didžiųjų prekybos centrų užgaidų. Mes kasdien matome ryškias nuolaidų afišas, skirtas tam
tikriems produktams, tačiau taip tik pridengiamas
savavališkas kitų prekių kainų reguliavimas, o produktų kokybė kasdien vis prastėja. Tokiu atveju
konkurencinga mažųjų parduotuvėlių rinka leistų
pirkėjui įsigyti norimą kokybišką prekę už prieinamą kainą.
O jei į šią situaciją pažvelgus iš filosofinės pusės? Ar mes perkame tam, kad gyventume, ar gyvename tam, kad pirktume? Iš kur atsiranda tos
naujos šių laikų manijos, tokios kaip pirkimo,
mokslininkų jau pripažinta liga? Žmonės, užvaldyti godumo ir egoizmo, nesuvokia esantys įsukti į
pragarišką „dirbk–pirk–mirk“ ratą, iš kurio ištrūkti
be galo sunku. Kaip galime kalbėti apie tokias sąvokas kaip gyvenimo džiaugsmas ir laimė, jei save
ir kitus vertiname pagal turimą turtą ir socialinį
statusą? Kasdien garbiname pinigus ir jiems aukojame gyvenimą – štai tokia panorama veriasi šiek
tiek iš šono.
Stengtis pamatyti kažką už horizonto – beprasmiška. Tačiau viena darosi aišku: ne tiek čia daug
tos mūsų tautos belikę – tikriausiai visi greitu metu
tilpsime po vienu draugišku naujojo Akropolio stogu. Juk taip nepalyginti paprasčiau, pigiau ir greičiau, tiesa?

Interviu

Pasaulyje blaivus
protas – retenybė
Su poetu, fotografu, žurnalistu Ričardu
Šileika susitikome dar rudenėjančioje Nidoje, ten jis skaitė paskaitas jauniesiems literatams. Vėliau susirašinėjome laiškais. Įvairių keistenybių kolekcininkas, 2002 metais
apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos premija už aktualiausius ir
ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros
temomis.
„Į Viktorijos Vosyliūtės klausimus atsako toks skaitytojas, laiškų rašytojas, mėgėjas,
trečias brolis (tokios profesijos įrašytos vizitinėse kortelėse) Ričardas Šileika“, – sako
pašnekovas pradedant interviu.

Vytauto Kazielos nuotrauka

Jūs menininkas, kokioje erdvėje gyvenate – bohemoje
ar realybėje?
Įtariu, kad vis dėlto (teb)esu realiame pojūčių ir
nuojautų pasaulyje. Tai yra valgau, todėl gaminu
ekskrementus. Miegu, todėl rytais vėl esu tarytum
iš naujo. Matau (nors ir prastokai), todėl žvilgčioju
į veidrodį, pro langą, į virtualų „vaizdyną“. Lyčiu
savo kūną, lyčiu ir kito (kitą) kūną.
O bohema taip pat yra tikrovė, tik šiek tiek specifiška, šiek tiek išgalvota, galbūt daugeliui nepriimtina. Tačiau nenuneigiama.
Kas, Jūsų manymu, blogiausias Lietuvos poetas? Kodėl?
Blogiausias visada yra tas poetas, kuris spjauna į
šulinį, valo kojas į prozininko kilimėlį, kuris ge-

ria sugižusį pieną, mėnesiais neskalbia kojinių ir
glaudžių, nevalgo kietai virtų kiaušinių ir nesugeba
ištraukti sienon įkaltos vinies.
Kas svarbiau lietuviui poetui (rašytojui) – rinkimai į
seimą ar Poetinis Druskininkų ruduo?
Tam tikrais rašytojo gyvenimo laikotarpiais svarba
ir aktualijos kinta. Vieniems iš tiesų svarbus Poetinis Druskininkų ruduo, kitiems, žiūrėk, svarbiau
Poezijos pavasaris. O dar kitiems svarbiausia jo
knyga Frankfurto ar Varšuvos knygų mugės stendo lentynoje. Ir, žinai, Viktorija, jie visi teisūs ir
podraug nepakaltinami. O Seimo rinkimai yra pilietinė akcija.
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Viename savo senesnių kūrinių mokote gyventi pagal instrukciją: „Nekiškit pirštų tarp durų. Žinokite
savo vietą ir laiką. Nepraraskite nuovokos. Stabtelėję pailsėti, nesiremkite į stulpą, medį, sieną.“ Kas
nutiktų pasauliui, jei visi imtų jos laikytis? Ar išgyventume?
Aišku, kad tuomet visi dainuotų vienu balsu tas
pačias dainas, augintų tik vienspalves ir vienarūšes gėles, moterys puoštųsi tik nurodytos formos
auskarais ir karoliais, vyrams erekcija turėtų įvykti
tik privalomomis dienomis ir valandomis. Poetai
rašytų tik haiku arba tik sonetus. Tačiau protuose
iš esmės pakitimų nebūtų. Nes ir savarankiškame,
ir instruktuotame pasaulyje blaivus protas yra retenybė.
Jei pasaulyje staiga turėtų išnykti vienas iš dviejų stilių – modernizmas arba lyrika, ką paliktumėte?
Ką gi, tektų organizuoti neeilinį lyrikų ir modernistų suvažiavimą ir jame sukelti kraujingas riaušes.
Kurie išliktų gyvi, tie ir diktuotų sąlygas. Tie ir neštų
gatvėmis ir laukais savo iškovotą stilių ant šakių.

18

O mano asmeninė nuomonė yra pagal nuotaiką. Pavartoju labai įvairių stilių, žanrų patiekalų ir
gėrimų. Visiškai beskonius bruku į konteinerį su
užrašu „popierius“ (vos nepasakiau „popiežius“).
Jei sergate, ar būtinai kaltas menas?
Kai sergu, dažniausiai kalta bohema. Arba Maxima.
Kokių keistų nukrypimų ir iškrypimų turite? (Čia
apie hobius, veiklą, pomėgius.)
Neturiu, todėl ir nematau televizoriaus. Neskaitau
Lietuvos ryto ir Respublikos.
Jau dešimtmetį renku surūdijusias geležėles. Jau
penkmetį į maišelius ir stiklainėlius pilstau įvairių
šalių smėlį. Dėžiukėse daugėja kolekcionuojamo
fasuoto cukrelio ir... patrintų trintukų. Tarybinius
laikus menančiame „čemodane“ gula nukniaukti
skelbimai. Dar gaminu ir siunčiu bičiuliams atvirlaiškius. Jų esu išsiuntęs kelis šimtus. Beveik tokį
pat kiekį esu gavęs pats.
Dar labai mėgstu lėkti laukais. Tik seniai to
nedariau.

Interviu

Ričardo Šileikos nuotraukos
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Kinas

Urtė Rusteikaitė

Kino atsiradimas
Darbininkai, einantys iš fabriko, vaiko pusryčiai, berniukas, besistengiantis iškrapštyti auksinę žuvelę iš akvariumo. Ar eitumėte į kino
teatrą, ar mokėtumėte už bilietą norėdami pamatyti šiuos pavienius kasdieniškus vaizdus?
O 1895 metų kovo 22-ąją žmonės tiesiog veržėsi pamatyti neįtikėtinų brolių Lumière’ų sukurtų „judančių nuotraukų“. Dešimt trumpų
prancūzų filmukų dabar laikomi dokumentikos
ir komedijos žanrų pradininkais kine, o broliai
Lumière‘ai, su šiais filmais apkeliavę Bombėjų,
Niujorką, Londoną, sulaukė neįtikėtino populiarumo. Šlovės paskatinti broliai kūrė toliau – per
vėlesnio filmo Traukinio atvykimas į stotį premjerą pusė žiūrovų paklaikę pabėgo iš salės – traukinys, važiuojantis „iš ekrano“ pasirodė pernelyg tikroviškas. Ir vis dėlto tokie paprasti vaizdai
pradėjo atsibosti patiems broliams, todėl birželį
Louis Lumière’as žiūrovams pristatė L’Arroseur
Arrosé – trumpą komedijos žanro filmą apie berniuką, aplaistantį sodininką vandeniu iš žarnos.
Deja, ilgainiui broliams Lumière’ams pabodo kino žaidimai, jie viešai paskelbė, kad „kinas – išradimas be ateities“, ir pardavė savo
kamerą Georges’ui Méliès. Tai po filmų sukūrimo buvo, ko gero, geriausias brolių Lumière’ų
sprendimas, mat G. Méliès, pasitelkęs savo talentą kurti, kilstelėjo kiną į aukštesnį lygmenį.
G. Méliès, prieš tapdamas režisieriumi, dirbo
magu iliuzionistu J. E. Robert-Hudino teatre. Pamatęs pirmuosius filmus jis labai susižavėjo kino
galimybėmis – galima tik įsivaizduoti, kokios
idėjos pradėjo suktis talentingo mago galvoje.
G. Méliès jau po pirmųjų filmų buvo pramintas
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kino magu. Jį domino tai, jog kine buvo dar daugiau
galimybių manipuliuojant vaizdais apgauti žiūrovą.
Būtent kino mago dėka atsiranda pirmieji specialieji efektai, tarp jų ir montavimas. Pastarąjį jis atrado visai atsitiktinai – filmuojant eismą Paryžiaus
gatvėje kamera sugedo, tačiau Méliès ją nesunkiai
pataisė ir filmavo toliau. Peržiūrinėdamas tos dienos įrašą jis pamatė, kad gatve važiavęs omnibusas
staiga pradingo ir vietoj jo atsirado katafalkas. Kino
magas greitai suvokė, kaip tai paranku filmuojant.
Vienas garsiausių jo filmų – 1902 metais sukurta Kelionė į mėnulį. Jame yra bene visiems žinoma scena, kai į mėnulio akį atsitrenkia kosminė raketa. Šis filmas, kaip ir dar keli kiti, buvo
įkvėptas tuo metu išgarsėjusio Jules’io Verne’o
knygų. Žmones traukė pavojai, nuotykiai, o
tai lėmė tokių filmų ir knygų populiarumą.
Taip pat Méliès galime būti dėkingi už pirmąjį
siaubo filmą. Nors filmas Šėtono namai buvo skirtas ne išgąsdinti, o labiau apstulbinti žmones, tačiau jis laikomas siaubo filmų žanro pradininku.
Po filmo Borišonų šeimos kelionė nesėkmės bei
kitų kino kompanijų įsigalėjimo 1913 metais
Georges‘o Méliès kompaniją ištiko bankrotas, o
pačiam meistrui teko pradėti pardavinėti žaislus
Monparnase traukinių stotyje. Vis dėlto 1932
metais Prancūzijos kino asociacija apgyvendino
Méliès viename iš asociacijai priklausančių namų.
Kadangi kino magas ne itin vertino savo darbą, o ir
skurdas šiuo gyvenimo metu labai spaudė, Méliès
beveik 500 kino juostų už itin mažą kainą pardavė Prancūzijos kariuomenei. Filmų juostelės buvo
sulydytos ir panaudotos batams gaminti. Dar dvi
dešimtys juostų buvo parduotos, kad ant jų būtų
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Specialieji G. Méliès efektai

G. Méliès filmo Šėtono namai kadras

Garsusis G. Méliès filmo Kelionė į mėnulį kadras

Filmo Didysis traukinio apiplėšimas kadras

įrašyti nauji filmai. Dėl šių priežasčių yra išlikę
tik nedaugelis Georges’o Méliès filmų. Nepaisant visų nesėkmių, prancūzai įvertino savo kino
magą įteikdami jam Prancūzijos garbės medalį.
Amerikiečiai kino srityje taip pat neatsiliko. Kino
pradininkas Amerikoje buvo mokslo pažiba Thomas Edisonas, gaminęs kameras. Tačiau Edisonas
ėmėsi verslo, o kūrybinėje srityje viskam vadovavo
Edwinas Stantonas Porteris.
1899 metais Porteris ateina į Edisono gamybos
įmonę. Per kitą dešimtmetį Porteris tapo vienu
įtakingiausių filmų „gamintojų“ JAV. Jis puikiai
suprato, ko trokšta minia, todėl daugiausia statė komedijas ir nuotykių filmus (nors šiais laikais
kažin ar kas pavadintų satyrą Terrible Teddy, the
Grizzly King (Siaubingasis Tedis, grizlių karalius)
nuotykiniu filmu). Bet didžiausią perversmą kino
pasaulyje, be abejonės, sukėlė The Great Train Robbery (Didysis traukinio apiplėšimas, 1903). Porteris
pasirinko tipinį amerikietiško vesterno siužetą, pažįstamą visiems žiūrovams iš teatro pasirodymų ar
tuo metu populiarių romanų, o statydamas filmą
panaudojo visiškai naujus montavimo ir filmavimo principus. Ko gero, dabar jau visiems žinomą
kadrą, kai kokio nors filmo herojus su pistoletu atsisuka į kamerą ir į ją šauna (prisiminkime kad ir
Džeimsą Bondą), sumąstė ir pirmąsyk panaudojo
kaip tik Porteris, ir kaip tik Didžiajame traukinio
apiplėšime. Filmo pasisekimas buvo stulbinantis –
septynerius metus jis keliavo per JAV valstijas visur
susižerdamas milžiniškas pinigų sumas.
Tačiau grįžkime į Europą. Kinas čia jau gana ištobulinta meno sritis, o filmų industrija labiausiai
veša Italijoje – itin mėgstami įspūdingi istoriniai
filmai su daug butaforijos. Vienas tokių – Giovanni Patrone režisuotas Kabirija. Jis pastatytas pagal
du populiariausius to meto italų romanus – Emilio
Salgari Kartagina liepsnose ir Gustave’o Flaubert’o
Salambo. Tačiau ši ekranizacija yra plačiai žinoma
ne dėl meniškumo ar kokybės, o dėl filme išreiškiamų politinių nacionalistinių nuostatų. Kabiria – tai filmas, kuris daugeliui režisierių mestelėjo
idėją, jog patrauklus kinas gali net įteigti žmonėms
politines idėjas.
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Simas Čelutka

Žmogiškosios
tragedijos pojūtis
Pagal Ilmaro Raago ﬁlmą „Klasė”

Garbė. Sąžinė. Gailestingumas. Ar šios vertybės dar aktualios mūsų bendraamžiams? Ar mes
tikrai žinome, kas vyksta šių dienų mokyklose? Ar
kasdienes bendramokslių patyčias stebime šaltai ir
pasyviai, ar vis dėlto kovojame už žmogiškumą? Ar
mūsų tėvai bent nutuokia, ką išgyvename, būdami
„mokslo įstaigoje“? Kokius veiksmus lemia nuolatinis psichologinis ar fizinis smurtas, pajuokos,
šaipymasis, pažeminimas, įžeidinėjimai? Kokią
reikšmę įgyja žmonių „neutralumas“, moralinis
abejingumas?
Šie klausimai nedavė ramybės režisieriui Ilmarui Raagui bei jauniesiems estų aktoriams, kurie
2007 metais kartu parašė scenarijų filmui Klasė.
Juostai sukurti I. Raagas turėjo nedidelį 120 000
JAV dolerių biudžetą, tad filmavimo darbus reikėjo atlikti vos per 12 dienų. Kad ir kaip būtų, jaunieji aktoriai pasiruošė labai rimtai, siekdami kuo
nuoširdžiau perteikti žiaurią nūdienos mokyklos
realybę. „Patys maloniausi prisiminimai susiję su
jų vaidyba. Filmuojant vieną sceną man teko pasitraukti šalin, nes akyse prisikaupė ašarų. Net pats
nustebau!“ – prisimena režisierius. Iš tiesų, smulkių klaidelių, kaip teigia I. Raagas, dėl skubėjimo
neišvengta, tačiau tai nė kiek negadina bendro
kinematografinio įspūdžio. Klasė buvo įvertinta
keliais apdovanojimais tarptautiniuose Karlovi
Varų bei Varšuvos kino festivaliuose. Filmas lygintinas su tokiais nepriklausomo kino šedevrais kaip
Guy Ferland’-o Bang Bang You’re Dead (2002) bei
jaunimo numylėtinio Guso Van Santo Elephant
(2003).
Nuostabu, kad Skalvijos kino centras Klasę pasirinko mėnesio filmu, pradėsiančiu Naujuosius
metus. Tikiu, kad ne tik ekonominė krizė, bet ir
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šis filmas 2009 metais paskatins žmones pamąstyti apie primirštas, bet vis dėlto esmines gyvenimo
vertybes.
Tikrais faktais paremta istorija įtraukia į įtampos kupiną pasakojimą, kuris, be abejo, sujaudins
jaunosios kartos žiūrovus. „Senajai“ kartai tai –
puiki galimybė pamatyti skausmingai žiaurią šių
dienų mokyklos realybę.
Vienos prestižinių Estijos gimnazijų klasėje
susiformavo hierarchija: lyderis Andersas, jo „pagalbininkai“ bei atstumtasis Josepas. Iš pastarojo
negailestingai tyčiojamasi ir šaipomasi. Kartą po
krepšinio treniruotės jį išrengia ir įmeta į merginų
rūbinę. Tai papiktina vieną klasės mergaičių – Tėją.
Savo vaikiną Kasparą – vieną iš „kietuolių“ – ji pavadina „nenormaliu“. Šis incidentas stipriai paveikia Kasparą. Jis išleidžia Josepą pro duris – apgina
atstumtąjį. Prasideda nuožmi kova, nors jėgos nelygios – fiziškai stipresnis Andersas su visa gauja
bejausmių budelių prieš gležną, silpną Josepą bei
jo pusėn stojusį Kasparą.

Kinas
Situacija sudėtinga: Kasparas yra priverstas
rinktis, su kuo likti. Nemalonus incidentas vaikinui
atskleidžia gyvenimo neteisybę, žmonių tarpusavio
santykių iškrypimo mastą bei absoliučią vertybinę
degradaciją. Kasparas atsisako ramaus gyvenimo
būdo, draugų. Jaunuolis pradeda abejoti nusistovėjusia hierarchine tvarka ir nebepaklūsta Andersui. Pastarajam šis incidentas – puiki galimybė sustiprinti ir įtvirtinti savo autoritetą. Likusi klasės
dalis tampa Anderso paskelbto karo, jo žiaurumo
ir prievartos bendrininkais. Prisitaikėliškumas,
gąsdinantis mokinių abejingumas ir klaidingai
suprantamas susitapatinimas su kolektyvu – vieni
svarbiausių filmo leitmotyvų.
Tėja taip pat atsiduria nepavydėtinoje situacijoje, kai reikia rinktis tarp vaikino ir draugų, tarp
sąžinės ir emocinės rezignacijos. Galų gale ji nutraukia draugystę su Kasparu. Šis lieka visiškai vienišas. Jis susidraugauja su Josepu. Vaikinų bendrumą atskleidžia retkarčiais pasirodančios šypsenos,
kurių filme beveik nematyti...
Natūralistiškas ir provokuojantis estų filmas
gana universalus – veikiausiai kiekvienas moksleivis yra buvęs vienoje ar kitoje barikadų pusėje, išgyvenęs panašius jausmus. Klasės tema itin aktuali
Lietuvoje, kur vis netyla kalbos apie smurtą ir patyčias mokyklose, ieškoma įvairiausių prevencinių
problemos sprendimo būdų. Klasė – itin savalaikis
filmas, nes dauguma tėvų net neįsivaizduoja, kas
dabar vyksta mokyklose. Jis turėtų būti rodomas
mokyklose, edukaciniuose centruose ir kitur, nes
priverčia mokinius permąstyti savo vertybes ar net
pakeisti požiūrį į moksleivijai svarbius dalykus.
Tiesą sakant, Klasę jau rodžiau nemažam būriui
draugų, pažįstamų, suaugusiųjų. Nė vienas iš žiūrėjusių neliko abejingas – nesvarbu, ar gyrė filmą, ar
kritikavo. Juosta jaudino kiekvieną. Daugelį tiesiog
sukrėtė. Bendraamžiai prisiminė gausybę panašių
patyčių savo mokyklose, po peržiūros mokiniai aršiai ginčydavosi dėl sukrečiančios filmo pabaigos,
kiti paprasčiausiai negalėjo atsigauti ir nepratardavo nė žodžio kokias dešimt minučių. Mano tėvus
filmas inspiravo pradėti diskusiją patyčių tema Vilniaus Versmės mokykloje, kur mokėsi viena mano
sesė (11 metų). Prie jos mokykloje priekabiaudavo ir žemindavo net šeši berniukai. Tėvai, Klasėje

pamatę visišką suaugusiųjų nesupratimą apie tai,
kas vyksta atžalų mokyklose, nusprendė veikti
ryžtingai ir suorganizavo net kelis susirinkimus su
„skriaudikais“ ir jų tėvais. Tai davė vaisių – sesei
išėjus į kitą mokyklą, ją pasiekė ilgi ir nuoširdūs
„skriaudikų“ laiškai su atsiprašymais.
... Kasparas įsitraukia kovon ir nebegali iš jos
pasitraukti, nes Josepo gynimas jam tampa garbės
ir principo reikalu. Bendraklasiai įžūlėja ir agresyvėja, kasdien muša ir kankina atstumtuosius, o
mokyklos direktorė, mokytojai ir artimieji kaltę
verčia patiems Kasparui ir Josepui arba stengiasi
apskritai nieko nematyti. Visuotinis spaudimas,
įtampa, baimingas ateities laukimas ir sunkūs kasdieniai išgyvenimai vis labiau slegia Kasparą. Vieną
dieną jis lyg tarp kitko užsimena Josepui apie galimybę viską išspręsti paprastai ir susidoroti su ribą
peržengusiais skriaudikais...
Klasė vertinga ir meniniu požiūriu. Puikus
operatoriaus Kristjano Jaako Nuudi darbas: dažni
pritraukti kadrai suintensyvina prievartos kupiną
atmosferą ir atskleidžia giliausius veikėjų jausmus.
Tylos akimirkomis žiūrovai yra priversti išgyventi emocinę pagrindinių herojų įtampą. Apskritai
filmo kūrėjams labai svarbu įtraukti žiūrovus, paversti juos filmo dalyviais: kiekvienoje scenoje –
nesvarbu, kur ji vyktų – namuose, lauke ar pamokoje – žiūrovai viską mato „iš centro“, t. y. tampa
įvykio dalyviais, o ne stebėtojais. Klubinė muzika
tiksliai perteikia jaunimo kultūros ypatumus, o pabaigoje skambanti melodinga daina suteikia filmui
tragizmo. Jaunieji Estijos aktoriai vaidina puikiai,
ypač pagrindinių vaidmenų atlikėjai: Vallo Kirsas
(Kasparas) ir Partas Uusbergas (Josepas).
Sunku numatyti, kokią įtaką filmas padarys Lietuvos žiūrovams. Viena vertus, jis turi teigiamos didaktinės ar net gydomosios galios ir potencialiai galėtų
būti naudingesnis už galybę prevencinių programų/
akcijų/metodologijų, taikomų mokyklose. Kita vertus, žiūrovams juosta gali pasirodyti pernelyg kraupi
ir „sunki“, kai kurie liks nepatenkinti „perspausta“
kūrinio pabaiga. Tokiu atveju filmas sukels atstūmimo reakciją. Galiausiai nuošalyje paliekant ryškų
socialinės kritikos pėdsaką, Klasė neabejotinai paliks
gilų kinematografinį įspūdį ir kino gurmanams, ir
gero europinio kino mėgėjams. Ačiū estams.
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Unė Kaunaitė

Balkonas
45 minutės sapno: lengvas, gražus ir trumpas.
Taip galima būtų apibūdinti prieš porą mėnesių
žiūrovų teismui atiduotą režisierės Giedrės Beinoriūtės vaidybinį filmą. Siužetas gana paprastas: be
šaudynių, gaudynių, šmeižto ar keršto. Apie vaikus.
Vienuolikmetės Emilijos kaimynystėje apsigyvena bendraamžis Rolanas ir tarp vaikų ima megztis
šiltas ryšys. Tik štai aplinka verčia suklusti: tarybinis aštuntasis dešimtmetis. Režisierė skrupulingai
apgalvojo kiekvieną smulkmeną, o kartais net užsižaidžia ir su pasimėgavimu vaizduoja tuometinę
buitį. Atrodo, jog kelios scenos atsirado vien tam,
kad būtų parodytas tuometinis giros pirkimas ar
„sekretų“ darymas. Tačiau dėl to laimingi lieka visi:
ir besišypsantys vaikystę prisiminę tėvai, ir pagaliau
tuometinę Lietuvą išvydę vaikai.
Tad viskas lyg ir gražu: aplinka, vaidyba, siužetas, filmavimas. Bet susižavėjimo šūksniai lieka
žiūrovų galvose. Cituoju Pravdą: „Bet, kaip dažnai lietuviškame kine būna, filmo prasmė ir slypi
kažkur anapus.“ Nemanau, kad slypi taip toli. Tik
kažkodėl įpratome rimtas problemas matyti tik
dramatiškuose filmuose. Režisierė pateikia kūrinį
tarsi saldainį: per daug linksmai, per daug lengvai
suvalgomą, kad patikėtum, jog jis atneš naudos.
„Scenarijus niekur neveda“, – buvo galima išgirsti
ne kartą. Bet ar tikrai? Paskutinė filmo scena – kaip
reta komiška: žiūrovai su nekantrumu laukia, kas
nutiks tame išsvajotame pasimatyme, tačiau sulaukia tik besitęsiančio vaikų žaidimo. Ko gero, lygiai
taip pat būtų atrodęs jų susitikimas namo kieme,
bet taip negalima, nes čia – pasimatymas. Juokinga?
Bet ar tai neprimena suaugusiųjų pasaulio? Vaikai,
visiškai to nenorėdami, geriausiai iš visų parodijuoja vyresniuosius, nes jie tai daro nuoširdžiai kopijuodami, nesuvokdami prasmės. Ir, laimė, neretai
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aklą beždžioniavimą nugali jų žaismė. Juokdamiesi
iš vaikų, mes juokiamės iš savęs. Ir tai žavu.
Balkonas. Kodėl būtent ši vieta? Žiūrėdama
svarsčiau, ar tokį siužetą būtų galima pritaikyti
šioms dienoms? Matyt, kad ne. Balkonai įstiklinti, užsklęsti ir užkamšyti. Kad pamatytum gretimą
kaimyną, išties turėtum iškristi pro langą. Per elektros lizdą irgi nepasikalbėsi. Gyvename patogiau,
nieko neprikiši. Bet net jei galėtume – ar persisvertume ir pasisveikintume su naujai atsikėlusiuoju?
Ar tik dar tvirčiau užsisklęstume?
„Iškristi per balkoną ir nusibrozdinti smakrą
arba praryti žuvies ašaką – neskauda, o mylėti –
skauda”, – teigia režisierė Giedrė Beinoriūtė. Siužetas nesibaigia veikėjų mirtimi ir nepribloškia. Bet
nejaugi esame taip ištrošę šokiruojančių dalykų,
kad be jų nebemokame pamatyti esmės? Tebūnie,
tai – ne šedevras. Bet siūlau pamatyti kiekvienam
ne tik lietuviško kino mylėtojui. Po Nereikalingų
žmonių buvau pradėjusi manyti, kad lietuviškas
vaidybinis kinas užmigo giliausiu žiemos miegu. O
Balkonas įkvėpė patikėti, jog jis pamažu kelia galvą.
Atsargiai, bet kelia.

Muzika

Gediminas Jucevičius

Kas yra muzika?
Amžinatilsį Bobas Marley tikėjo, kad muzika
tai – daugiau nei menininkų saviraiška, vakaras bliuzo klube ar apkvaitusių roko gerbėjų transo siekis
(dažniausiai siekiamas svaigalais bei lytiniais aktais
kad ir per audringųjų The Doors koncertus). Jei regio
dievas 2008-ųjų Kalėdų vakarą įsijungtų MTV, išgirstų kiek kitokią XXI a. homo sapiens atstovų dvasinę muzikos interpretaciją, bet, ko gero, kiekvienas
mūsų, įkvėpęs Mozarto natų, suvirpa skirtingai.
Tikėkimės, kad prieš žodį muzika nereikės
vartoti amžinatilsį. BjÖrnas Ulvaeusas iš grupės
ABBA yra sakęs, kad popmuzika – tai dabar-yra ir
rytoj-nėra dalykas. Žinoma, žmonija ne iš kelmo
spirta ir, įtariu, kol brangioji evoliucija dovanoja
balso stygas, tol galėsime išplėšti graudžią ariją ar
linksmą priedainį. Muzika, kaip reiškinys, menas
ar saviraiška, išnykti neturėtų ir neabejoju – jeigu ji
stovėtų ant skardžio, apačioje būriuotųsi milijonai
žmonių, pasiruošusių sugauti vargšelę. Indų pradėta meno rūšis neišsikeltų Hamleto klausimo, nes
visada atsiras kas padės būti.
Vis dėlto atsiranda daugiau kritikų, kurie
mano, kad muzikinė kokybė kasmet prastėja, susikuria grupių, atsiranda dainininkų, kurie geidžia
tik sužibėti televizorių ekranuose, pastraksėti scenoje ir būti pagarbinti spiegiančių mergaičių būrių.
Susišukavę, nusibalinę dantis ir pasidabinę, rodos,
auksu spindinčiais apdarais, tarytum pagamintais
pačiose Kalifornijos kasyklose, jie stoja prieš mūsų
teismą. Prisiminkime, kad dabar – nebe romėnų
laikai ir net daugumai rodant nykščiais žemyn,
niekas nemirs, neišnyks nuo žemės paviršiaus, jo
vardas neišsitrins iš rašytinių šaltinių. Išlikusių
scenoje, muzikiniuose šou ir radijo programose,
visų, dainuojančių pakenčiamai, balsai suksis ausų
kriauklėse, kol it ietys pradurs būgnelius.

Joan Coderch. Jaunas Beethovenas, 1996

Iš tikrųjų nėra viskas taip blogai pagalvojus apie
tokius ištikimus, pagarbius ir nenuilstančius muzikos gerbėjus, kurie be skrupulų kelias valandas laukia vėluojančio Enrique’s Iglesiaso koncerto. Vienas
kada nors daugiausiai albumų pardavęs pasaulio
atlikėjų Johnny Cashas apie savo gerbėjus yra pasakęs taip: „Turėjau tokią publiką, kad, jeigu būčiau
jai liepęs ką nors užimti, ji būtų užėmusi.“ Nė kiek
nedvejoju, kad prieš dvidešimt vienerius metus pasakyta frazė, galiotų ir šiandien. Tik įsivaizduokite
minią, su vienu iš Lietuvos estrados grandų priešaky lekiančią kelioms paroms pasilinksminti pramogų arenoje. Įsivaizduokite save toje pakvaišusioje
minioje, kuriai niekas nesvarbu, tik vienas siluetas
priešaky, tik poros sekundžių garsų skambesys, kuris pasikartodamas sudaro visą dainą.
Iš tikrųjų nėra viskas taip blogai. Pagalvojus, kad
muzika – dar vertybė, kad nesvarbu kokios klausant
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sielą užpildo euforija, kojas užvaldo visagalis ritmas,
o tarp plaštakų įtemptas plakatas „Mes tave mylim“
plevėsuoja kaip trispalvė Gedimino pilyje.
Jei atvirai, parodykite žmogų, kuris gimęs supopsėjusioje visuomenėje tuoj pat pradėtų klausytis klasikos, pūsti saksofoną, rengtis kaip juodieji
soulo epopėjoje XX amžiuje, o sulaukę aštuoniolikos pasikeistų pavardę į Coltrane’o ar Beethoveno.
Ne paslaptis, jog šiandiena mums grūste grūda tai,
kas klausoma daugumos (juk tai pelningiausia), todėl tenka imtis iniciatyvos ir prasikirsti brūzgynus į
Eliziejaus laukus.
Liaudis išmintingai mosuoja smiliumi: „Dėl
skonio nesiginčijama.“ Gal ir taip, bet atsakau:
„Skonį reikia ugdyti.“ Pasirodo, neteisūs nei jie,
nei aš, o Dusty Hillas iš grupės ZZ Top, kuri kadais
dalijosi išmintimi: „Visų gyvenimas baigiasi kekšėmis, alkoholiu ir viršijamu greičiu.“
Muzika yra tai, kas skirta jums, klausytojams.
Jeigu jums įdomu, svarbus jūsų įvaizdis, norite rasti
draugų, draugių, ketinate pradėti muzikinę karjerą
ir reikia įkvėpimo, ar nemanote, kad yra įdomesnių straipsnių šiame žurnale? Ar esate nusiteikęs
praplėsti savo klausomųjų sąrašą keliais atlikėjais?
Prašom. Kiekvieną mėnesį pristatomos grupės ir
dainininkai lauks jūsų dėmesio.

ZZ Top
Amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1969 metais. Įsimintina dėl
tradicinės roko grupės sudėties – dvi gitaros ir mušamieji ir netradicinės išvaizdos – metrinių barzdų.
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Bob Marley (1945 02 06 – 1981 05 11)
Vienas garsiausių regio muzikos atstovų, grupės iš Jamaikos Bob
Marley and the Wailers lyderis.

John Coltrane (1926 09 23 – 1967 07 17)
Amerikiečių saksofonininkas ir kompozitorius. Vienas didžiausių moderniojo džiazo meistrų, fridžiazo kūrėjų. Padarė didžiulę
įtaką džiazo muzikos raidai.

Johnny Cash (1932 02 26 – 2003 09 12)
Garsus Amerikos dainininkas, labiausiai žinomas kaip kantri
dainų atlikėjas, tačiau yra sukūręs ir bliuzo, rokenrolo ir gospelo dainų.

Muzika

Lietuviškos muzikos
alternatyva: SWEETSALT
Muzikinę veiklą vos prieš kelerius metus pradėjusi
vilniečių roko grupė „Sweetsalt“ šiandien jau žinoma
kone visoje Lietuvoje, o jų gerbėjų gretos sparčiai plečiasi. Grupę sudaro keturi vaikinai – ﬁzikos studentas vokalistas Rokas Dobužinskas, aktorystės meno
besimokantis klavišiniais bei gitara grojantis Pijus
Ganusauskas, statybos inžinerijos studentas bosistas
Šarūnas Dirse ir teisininko specialybę įgijęs bei sociologijos mokslus pradėjęs grupės būgnininkas Jurgis
Cicėnas. Radę laisvą minutėlę, vaikinai skuba į savo
studiją, kur gimsta visi „Sweetsalt“ kūriniai. Ten apsilankiau ir aš, Viktorija Navickaitė. Grupės nariai
Pijus ir Rokas sutiko atsakyti į kelis klausimus.
Kaip susibūrė „Sweetsalt“?
Pijus: Iš pradžių mes su Roku nelabai bendravom,
buvau neseniai atsikėlęs gyventi į mūsų rajoną, bet
spėjau išgirsti apie kažkokią jo grupuotę „VSC“ –
suprask, „Vasaros Street Crew“. Nežinau, ką jie ten
susėdę veikdavo, bet kartą, kai žaidėm krepšinį,
Rokas pasakė, kad jie kuria grupę, ir pakvietė į ją
mane. Aš iš pradžių nenorėjau, bet vėliau nuėjau.
Ateinu, o jie sėdi trise ir nieko neveikia. Rokas
sako: „Tai va, būsim grupė.“
Rokas: Aš iškart pasakiau, kad dainuosiu, turėjom
dar tokį pusėtiną bosistą ir labai pusėtiną būgnininką, bet juos pakeitėm gan greitai, tada ir atėjo
pas mus groti Šarūnas ir Jurgis. Iš pirminės grupės
sudėties tik mes su Pijum ir esam.
Pijus: Taip, bet Rokas liko tik todėl, kad jo dainavimas patinka tik mergaitėms iki penkiolikos
metų, o tai mums labai pravartu. Jei ne šis aspektas, turbūt būčiau likęs aš vienas.

Kur ir ką grojot iš pradžių?
R.: Iš pat pradžių grojom cover‘ius visokius, patys
kurti ryžomės tik po kurio laiko. Turėjom visokių
užsakymų – pas draugus grodavom, pasikviesdavo
mus vakarėliuose koncertuot... O paskui ėmėm
dairytis toliau ir mūsų dėmesį patraukė konkursas
Coca-Cola Soundwave, kur varžytis turėjo visokio
pobūdžio underground‘inės grupės.
Papasakokite apie dalyvavimą konkurse.
P.: Užpildėm paraišką ir ėjom į pirmą atrankos
turą, kur nežinia kiek grupių juokingais pavadinimais susirinko. Buvo jos tokios, na... Na, nelabai
kokios, švelniai tariant. Iš tos visos gausybės išrinko
tik gal kokias šešias, tarp kurių pateko ir Sweetsalt.
R.: Finale grojo trys grupės – Bestija, Colder ir mes.
Atsimenu, taip gerai sugrojom tą kartą, kad nulipęs nuo scenos kitiems nariams iškart pasakiau,
kad nesvarbu, ar laimėsim, vis vien sugrojom geriausiai. Tada nugalėjom.
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Kokie buvo prizai?
P.: Prizai buvo nerealūs. Vienas jų buvo galimybė
sugroti Be2gether festivalio uždaryme. Paskutinę
dieną ten buvo nebedaug žmonių, bet kai pradėjom groti, visi subėgo ir pasidarė tokia masė! Tai
buvo nerealus jausmas. Ir dar po to Lenkijoj grojom, festivalyje World Wide Music Festival.
R.: Dar susukom vaizdo klipą dainai Running in
circles, kurį sukūrė Dovilė Šarutytė – visas finansavimas buvo dar viena prizo dalis.
Kaip kūrėte vaizdo klipą?
R.: Klipe aš vaikštau po Vilnių. Atrodo, kad labai daug nuėjau, bet iš tiesų gal dvidešimt metrų:
pirmyn atgal dešimt kartų vaikštinėjau. Bet po to
filmavimo kojas buvo pakirtę... Iš pradžių sekėsi
nekaip – gal nelabai žinojom, ką reikia daryt, kaip
elgtis, bet paskui, į pabaigą, kai jau sunkiai pastovėjau ant kojų, dariau viską nė negalvodamas. Turbūt
todėl paskutiniai filmuoti kadrai pavyko geriausiai.
P.: Tą klipą per MTV rodo gan dažnai, nes būtent
MTV organizavo Coca-Cola Soundwave. Kandidatavom ir į Baltic Top 20, bet per vėlai sužinojom,
todėl nespėjom paragint draugų, kad balsuotų –
nepatekom...
Kaip pasikeitė grupės veikla po konkurso?
R.: Į viską, ką kuriam, ėmėm žiūrėti gerokai rimčiau.
Dabar nieko nebepraleidžiam pro pirštus ir visada
ieškom geriausio rezultato. Stengiamės sugroti kaip
įmanoma geriau. Tikriausiai supratom, kad dabar
esam žinomi ir klysti pasidarė nebegalima.
P.: Čia kažkas panašaus į brandą?
Neišpuikot?
R.: Ar čia tas vadinamasis „sužvaigždėjimas“?.. Žinoma, taip. Labai sunku visąlaik gyvenus paprastai
ir kasdieniškai tapti žinomam. Bet dabar mokomės
gyventi su tuo jausmu, po truputį leisti save žemyn
ir grįžti į normalias vėžes.
Dažniausiai dainuojat angliškai. Girdėjau sakančių,
jog dainavimas šia kalba yra madų vaikymasis.
R.: Nesąmonė. Tiesiog angliškai kurti tekstus yra
kur kas lengviau. Visi gražūs žodžiai lietuviškose
dainose tapo nuvalkioti. Aš visai norėčiau dainuo-
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Pijus – vokalas, gitara ir klavišiniai

Muzika

ti apie gražias akis, bet kai tai dainuoji angliškai,
skamba gražiai, o lietuviškai tai – jau popsas.
P.: Dainuojam angliškai ir iš reikalo, tiesa. Juk jei
norim, kad mus rodytų MTV, turim suvokti, kad
Baltijos šalyse niekas nesupras, apie ką mes dainuojam, jei tekstai bus lietuviški. Arba būna konkursų,
kai prašoma dainuoti angliškai. Reikia turėti ir angliškų dainų, taip tiesiog naudingiau.
Kokį įdomiausią nutikimą prisimenate iš grupės gyvavimo istorijos?
R.: Turbūt koncertą Lenkijoje – vieną Coca-Cola
Soundwave prizų. Ten buvo didžiulis renginys,
žmonių milijonas gal...
P.: Tada prieš koncertą mums reikėjo anketas užpildyt: vienam laukely reikėjo įrašyti, kokios įrangos ir aparatūros reikės mūsų pasirodymui. Mes
neturėjom supratimo, ką ten reik rašyt...
R.: Tam pačiam renginy grojo daugybė žinomų
atlikėjų, tokių kaip Seanas Paulas, Timbalandas, Missy Elliott ar The Prodigy, tad Seano Paulo puslapyje pažiūrėjom, ko iš lenkų prašo jis.
Nukopijavom viską, šiek tiek apipavidalinom,
vietoj „Sean Paul“ įrašėm „Rokas“ ir išsiuntėm.
P.: Juokingiausia, kad Seanas Paulas grojo iškart po
mūsų, tik kitoj scenoj, tad lenkai tą pačią aparatūrą
nuo mūsų scenos ant jo tempė.

Muzika

Rokas – vokalas ir gitara. Viktoro Koškino nuotraukos

R.: Lietuviška muzika labai mažai kuo skiriasi nuo
rusiškos, kai svarbiausia „bumčikas“, ir to pakanka.
Čia gal sovietinis efektas išlieka, gal po keliolikos
ar keliasdešimties metų atitrūksim nuo to, labai
tikiuosi.

R.: Arba dar Viešvilėj buvo... Ten vyko vienas pirmųjų mūsų koncertų.
P.: Taip! Atvažiavom ten per kažkokius kaimus ir
pamatėm nuverstą vilkiko priekabą, iš kurios scena
padaryta, o ant jos Cicinas dainuoja. Publika – vien
skustagalviai, o aplink vaikai su šautuvais bėgioja ir
lazeriais mus švitina.
R.: Ir dar garsistas visai girtas buvo. Nelabai vykęs
koncertas buvo.
O kokie yra grupės narių santykiai?
R.: Tikriausiai šiuo aspektu visiškai nesiskiriam
nuo kitų grupių. Susirenkam studijoje, imam
kurt, galvot, o tada susinervinam ir pradedam rėkt.
Emocionalūs mes. Bet visa tai normalu, kiekvienas
mūsų labai skirtingas, todėl surasti bendrą sprendimą sunku.
P.: Esam geri draugai, tad kiekvienas supranta, kad
tie pykčiai yra sveika ir kad nereikia nieko priimti rimtai. Gerai, kai žinai, jog gali trenkt durim ir
išeit, tada pasivaikščiojęs grįžt ir niekas nebeprisimins, kad kažkas buvo blogai.
Kaip vertinate dabartinę lietuvišką muziką?
P.: Blogai. Negaliu nei žiūrėt, nei klausyt. Per visus televizijos kanalus vienu metu rodo tuos pačius
žmones, tas pačias dainas dainuojančius.

Jau turėjote koncertinį turą po Lietuvą. Ar negalvojate mėginti prasimušti Europos rinkoje?
R.: Būtinai. Dabar turime galimybę bendradarbiauti su Skandinavija, tad veiklą pradėsime ten. Iš
tiesų, jei viskas eisis pagal planą, patekti į Europos
rinką nebus taip sunku, kaip gali atrodyti. Daugumai lietuvių atrodo, kad tai „kažkas tokio“, bet
turint noro, tai visiškai realu.
Su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduria
„Sweetsalt“?
P.: Kad ir kaip būtų keista, finansinių problemų
neturime. Žinoma, rėmėjų reikia visada, nes grupė
laikosi iš jos narių kišenių, tačiau mus palaiko ir
prižiūri MTV, kuri labai rūpinasi grupėmis, kurias
pati „išleido į platųjį pasaulį“.
R.: Didžiausia problema yra laiko stoka. Visi mes
mokomės, esam tikrai užsiėmę, o muzikinė veikla
reikalauja daug laiko ir energijos. Dar šiek tiek
trūksta reklamos, tačiau visa tai ateina laikui bėgant – mes visai nauja grupė.
Kokie artimiausi „Sweetsalt“ planai?
R.: Galvojam išleisti pirmą albumą, kuris turėtų
pasirodyti rudenį. Dainų kaip ir užtenka jam jau
dabar, bet tokių, kurias tikrai norėtume įrašinėti,
yra nepakankamai. Užtat dabar kuriam, galvojam.
P.: Dar norim Euro-Rock dalyvauti, ten prizai labai
geri – koncertai Europoj.
R.: Pijau, rimtai, reikia Euro-Rock būtinai laimėt.
Tada jau būtų viršūnė!
P.: Dar galvojam apie naujo klipo filmavimą, nes
turim naują dainą, šįkart lietuvišką, kurią labai norisi išleist į televiziją.
R.: Ir, tiesa, mus neseniai nominavo kaip Pravda
naujokus, tad visi galite balsuoti už mus internete,
labai labai prašom.
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Reportažas

Justė Karpavičiūtė

Kitas pasaulis
jauniesiems kūrėjams –
meno pasaulis?
Praėjusių metų gruodžio 19-osios
vakarą žmonės, susirinkę Jonavos kultūros centro mažojoje salėje, trumpam
kirto realaus pasaulio ribą ir nužengė į
Kitą pasaulį – būtent tokia buvo pirmojo Jaunųjų tautininkų organizacijos Jonavos skyriaus organizuoto jaunųjų kūrėjų vakaro tema. Pirmojo – sąlygiškai,
nes prieš metus jau įvyko keturi tokie
vakarai, taigi tai – jau antras renginių
ciklas.
Jaunųjų kūrėjų vakarai – tai mėnesinis renginys, kuriame vyksta konkursinė programa: pasirodo iš anksto užsiregistravę dalyviai – jaunieji muzikantai,
filmukų kūrėjai, rašytojai, šokėjai ir
visokių kitokių, kartais paprastai jaunuomenei nesuprantamų, meno šakų
atstovai. Paskui – kviestinės grupės pasirodymas – laikas ir erdvė jauniesiems
menininkams išsišėlti. Ir galiausiai – apdovanojimai. Komisija, kurią paprastai
sudaro žmonės, aktyviai dalyvaujantys
visuomeninėje veikloje, išrenka tris
geriausius ir labiausiai vakaro temą
atitikusius pasirodymus ir apdovanoja
padėkos raštais ir simbolinėmis dovanėlėmis.
2007–2008 metų jaunųjų kūrėjų
vakarai pasisekimo paragavo tik pusiaukelėje – pirmasis vakaras buvo tylus –
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Oskaro Gudo nuotraukos

Reportažas
atėjo vos trisdešimt žiūrovų, vedėjai neturėjo parengtos kalbos, taigi tyliai „mykė“, dalyvių taip pat
buvo nedaug. Antrasis jaunųjų menininkų susitikimas buvo kur kas labiau pavykęs. Kodėl? Jaunieji
tautininkai suprato savo klaidą – norint prisivilioti,
reikia jauko. Juo antrajame renginyje tapo kviestiniai muzikantai – tąkart grojo pogrindinė, tačiau
Jonavos jaunimui žinoma grupė Aﬀection. Muzikantų pasirodymas buvo impulsas kitiems sėkmingiems vakarams – dar du jaunųjų kūrėjų vakarai
praėjo sklandžiai ir įsimintinai.
Šį kartą, gruodžio 19 dieną, nustebino ir netrumpa konkursinė programa, ir pilna žiūrovų
salė. Dalyviai žavėjo savitomis įžvalgomis ir interpretacijomis vakaro tema: geriausio praėjusių metų
filmuko Rytai(s) autorius, Jonavos teatro studijos
Erdvė aktorius Paulius Kazlauskas parodė kitą pasaulį vyrams – filmavo moterų tualetą ir šiuo avangardišku, meną pro brutalybės prizmę atspindinčiu
vaizdeliu vėl pelnė geriausiojo vardą. Jaunųjų kūrėjų vakaro žiūrovus nustebino renginio naujovė –
iki šiol tarp kūrėjų niekada nebuvo šokėjos, o šį
kartą street dance’ą mums šoko Greta. Taip pat Kitą
pasaulį žiūrovams atskleidė Rositos fotografijos,
kurios ne vienam užgniaužė kvapą.
Dar viena naujovė Jaunųjų kūrėjų vakare – kūrybinės veiklos. Pasibaigus konkursinei programai,
susirinkęs jaunimas turėjo galimybę sužinoti grafičių eskizų piešimo subtilybes bei išmokti porą lietuvių liaudies šokių.
Na ir galiausiai – svečių grupė. Kauniečiai
Coﬀee talk, kaip buvo žadėta, deja, atvykti negalėjo, tačiau muzikantų vis vien buvo – tai nauja,
neseniai susikūrusi jonaviečių grupė Beast of Silence. Naujai iškeptos grupės muzika nesutrukdė
jonaviečiams smagiai užbaigti vakarą.
Antrasis jaunųjų kūrėjų vakarų ciklas – pradėtas. Pradėtas tom pačiom natom ir tuo pačiu scenarijumi kaip ir anksčiau. Tačiau pertvarkymų ne tik
norisi, bet ir reikia. Taigi tautininkai stengiasi projektą, kurio pagrindinis tikslas – erdvės jaunimo
saviraiškai, tobulinti ir praplėsti iki visos Kauno
apskrities. Ar ne per dideli užmojai? Pamatysime.
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Knygos

Skaistė Budrevičiūtė

Legenda apie gyvenimą
Gabrielio García Márquezo „Šimtas metų vienatvės”

Keistą žodį perskaito jis apleistoje geležinkelio
stotyje pakeliui į gimtąjį miestą Arakataką: „Makondas.“ Tada draugai būsimąjį magiškojo realizmo tėvą ir Lotynų Amerikos Biblijos autorių dar
šaukdavo Gabitu. 1967-aisiais pasaulį išvydo pirmasis kone du dešimtmečius brandintas Gabrielio
García Márquezo romanas. Dar po penkiolikos
metų Šimtas metų vienatvės apdovanojamas Nobelio literatūros premija.
Keistas dalykas – perskaičiusi šią knygą, pasijutau taip, lyg man pačiai ką tik būtų paskelbtas
nuosprendis šimtui metų vienatvės. Taip ir liko
svetimi Aurelianai Liūdnieji, Aurelianai Ruginiai,
Aurelianai Įsimylėjėliai, Chosė Arkadijai Pirmieji ir
Antrieji – visi tie Buendijų palikuoniai, kurių kiekvieno istoriją tarsi siūlą po siūlo Márquezas įpina į
įstabią ir didingą epopėją. Epopėją, kurią vadiname
Gyvenimu. Pasakojimo tėkmė dinamiška ir kone
perkrauta fantasmagoriškų detalių bei neįtikėtinų
situacijų. Ir vis dėlto skaitytojas neprisiriša prie
knygos herojų – širdis nesuspurda nei tuomet, kai
Fernanda savo dukrą Mėmę uždaro vienuolyne, nei
kai nežinomi banditai it triušius sumedžioja visus
septyniolika Aureliano Buendijos sūnų. Negailestingi likimo smūgiai purto ir purto jų bergždžius
gyvenimus ir tik viena lieka tikra – vienatvė.
Nepaprasti dalykai dedasi Makonde – mitiniame, visų pamirštame, nuo visų paslėptame miestelyje. Istorija prasideda laikais, kai daugelis daiktų
nė vardų neturėjo, o baigiasi mirus paskutiniajam
iš Buendijų giminės. Tai kiek primena biblinį siužetą – uždaras pasaulėlis susikuria tarsi iš nieko, klesti, išgyvena begalę karų, sukilimų, kol pagaliau yra
šluote nušluojamas nuo žemės paviršiaus. Šimtas
metų vienatvės – tai legenda apie gyvenimą, apie
didybę ir žlugimą, apie būties trapumą ir amžinybę.
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Tiesiog neįtikėtina, kaip šioje knygoje su tikrove dera mitologiniai ir pasakų motyvai. Márquezo
sugebėjimas stebuklais, vykstančiais realybėje,
paaiškinti ištiso žemyno evoliuciją yra toks pat
nuostabus kaip ir jo rašymo stilius. Dėl šių dviejų
dalykų Gabrielio García Márquezo nesupainiosi su
jokiu kitu rašytoju. Subtilus humoras ir nežabota
fantazija kartais verčia iš nuostabos kraipyti galvą –
net baugu, į kokias haliucinacijas už rankos tave
vedasi autorius. Tačiau ši paslaptis nejučia išaiškėja jo memuarų knygoje Gyvenk taip, kad turėtum
ką papasakoti. Rašytojo vaikystė ir jaunystė – štai
tie įkvėpimo šaltiniai. Daugybė puikių siužetų
bei smulkmenų, iki tol egzistavusių tik atmintyje,
virto veidrodiniais atspindžiais jo kūryboje. Todėl
verčiau jau Šimtas metų vienatvės tebūnie pirmoji
jūsų perskaityta G. G. Márquezo knyga...
Greičiausiai daugeliui skaitytojų Kolumbija ir
visa Lotynų Amerika dar ilgai liks kraštas, kuriame
viskas paženklinta magiškuoju beprotybės ženklu.
Už tai turime būti dėkingi didžiajam magiškojo
realizmo patriarchui, kuris sako, jog žmonių giminės, pasmerktos šimtui metų vienatvės, antrąkart
šioje žemėje nebus.

Knygos

Benediktas Januševičius

Mozaikos, vitražai
su dievais
Išleidusi pirmąją eilėraščių Agnė Biliūnaitė savo
biografiją baigia „raktiniais žodžiais“: „Sintezija,
Opera, Argentinietiškas Tango, Nesibaigiančios
kelionės, Secesija, Skalvijos Kinematografas, Vynas
ir Šokoladas...“ Iš to man peršasi prielaida, kad ji
pati yra eilėraštis ar šiaip tekstas, gal straipsnis, kad
jau su žodžių raktais. Tekstas, kuriame irgi užsimenama apie žuvis. Į žuvis čia žvelgiama komplikuotai, bet spalvingai, nors nedaug, tačiau konkrečiai
(„mano žuvys dvynės / atrištos / laukia“ – p. 8),
meiliai („žuvys skraiduolės mylisi ore“ – p. 31) ir
sočiai („išvalgyta žuvies akis“ – p. 56).
Labiau nei žuvis dabar man norisi suskaičiuoti skaičius, nes skaičiai čia mėgstami. Pirmiausia,
žinoma, vienetas, kaip viso ko (taip pat ir dienos)
pradžia arba tiesiog pirmas („pirmo šlavėjo mostu /
pirmo troleibuso prabinzenimu“ – p. 34).
Kaip priešprieša pirmykščio vieneto vienatvei
netrunka atsirasti du arba pora. Tai ir jau minėtos
žuvys dvynės, ir šiaip dviskaita, dviejų objektų ar
subjektų pora, jungtis ir priešprieša. Svarbiausioji
knygos dviskaita neabejotinai yra subjekto (moters) ir žmogaus (vyro, mylimojo), į kurį nuolat
kreipiamasi, su juo kalbamasi eilėraščiuose:
jei gyvenimas
šecherezados knyga
tada lauksiu nakties
su tavim
ir mirsiu vėliau (p. 33)
Ir, matyt, natūralu, kad ši sąjunga galop susvyruoja ir griūva: „bet argi turiu šitą dviskaitą / ji
turbūt jau seniausiai viena... kaip nesiliečia vienas
prie kito / du troleibuso ūsai / dvi stipenos rankos
kariasi vėjyje“ (p. 43).

Agnė Biliūnaitė.
Miegantys suﬂeriai. – Lietuvos
rašytojų sąjungos
leidykla, Vilnius,
2008

Taip pat vyrauja trejetas kaip visa aprėpiantis
daugiskaitos ženklas. Kiti skaičiai – šalutiniai, tad
šmėsteli tik retsykiais.
Turbūt nesuklysiu teigdamas, jog dažniausiai
vis dėlto kalbama apie dievą (ar dievus), santykiai
su kuriuo aiškinamiesi drąsiai, įžūliai, šventvagiškai, tačiau visuomet žaismingai, nestokojant
švelnaus humoro. Pirmiausia suabejojama dievo
galiomis: „viešpatie / tavo suﬂeris / miega“ (p. 7)
arba „nojus... garlaiviu vijosi sagą / šitą / iš viešpaties lietpalčio“ (p. 11). Iš šių žodžių matyti, kad
viešpats be suﬂerio neturi ką pasakyti, o jeigu jau
pametė sagą, tai toli gražu nėra visagalis. Ir net nepastebi, kas dedasi jam panosėj: „ten ant čerpinio
stogo / dievuliukui po ūsu / katinukas... / visai be
šeimininko...“ (p. 39). Ir būtent dėl to, pasaulis yra
netobulas, jo santvarka neteisinga, todėl „tik viršutiniai kaimynai turi / dangų, dievą ir balandį“ (p.
46). Dievas atrandamas gamtoje ir susitikimai su
juo, atrodo, malonūs: „tik arbata / arbata teatneša
dievą / į mėlynojų namus (p. 50); „ant smilgų /
sumautas šito dievo kelias“ (p. 59).
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Galop dievų laukia liūdna baigtis: „atgniaužiant pirštus užsilikusių / ir stogo įsikibusių dievų“
(p. 73). O gal ne? Nederėtų nutylėti to, kad knyga
vis dėlto užbaigiama šviesia choro giesme, kurioje
yra ir šie žodžiai: „mano dievas ten / palei užupio
tiltus vaikšto“ (p. 91).
Nepasakyčiau, kad visi šie eilėraštukai mane
labai džiugina. Na, bet pernelyg ir neliūdina. Vis
dėlto ta daugybė dailių, tačiau padrikų įvaizdžių,
pavidalų, metaforų dažniausiai nesudaro organiškos eilėraščių visumos. Šie tekstai – tai savotiškos
sueiliuotos mozaikos ar vitražai, kuriuose suskamba tik kokia detalė, eilutė ar dvi, iš kurių galima
pašalinti ar pridurti kokį fragmentą ir nieks nuo
to nepasikeistų. Išskirti kurio nors vieno pavykusio ir užbaigto teksto beveik negalėčiau. Tačiau,
jeigu reiktų išrinkt geriausią, nedvejodamas pirštu

bakstelčiau į užupis-karoliniškės. Ir oranžinis stasys neblogas, todėl baigdamas pacituosiu oriental
express:
ir kai netikiu dievu
tai netikiu
jo keršto dantukais į kūdikio skruostą paklotos
vėl lovos kupė užrakintos
nejudančiais ratais sukas sekundės
subraižytų vinilinių plokštelių pagreičiu
neprabėgęs šeštos stoties pavadinimas
pasilikus penktojoj išaušti
netenkant ir nakties, ir budrumo
apsivagia kiemsargiai
ne savo kiemo šiukšlėm (p. 68)
Ką dar norėjau pasakyti? Neprisimenu.

Trumpi sakiniai, keisti
žodžiai, keistos raidės
1995-aisiais Renata Šerelytė išleido savo pirmąją knygą, novelių rinkinėlį Žuvies darinėjimas.
Tais pačiais metais Asta Plechavičiūtė, darinėdama
silkę, suprato, „kad reikia rašyti poeziją“.
Ir parašė. Nelyginius metus. Trumpos prozos
knygelę, kurioje užsimenama ir apie žuvis:
„Kas toliau nutiko žuvies filė? / Kuo visa tai
baigėsi? / Kur nuplaukė baltų silkių filė? / Kur
dingo mano vaikystė? / Kur visi pasimatymai?“
(p. 12). Tai ištrauka iš šiaip jau miglotos istorijos su
kinematografinėmis nuorodomis Nelaimės prekybos
centre. Ji man mažiausiai patiko. Ir vis dėlto vertėtų
skaityti šią knygelaitę nuosekliai, nuo pradžios iki
pabaigos, pasikliauti autore ir leistis jos vedamam
į šią keistą kelionę, kurioje net paprasčiausi žodžiai
įgauna kitokią prasmę.
Kiekvieną neilgą pasakojimą ar jo dalį sudaro
trumpi neįmantrūs sakiniai. Pasakotojas, neretai
vyras, iš pažiūros nusiteikęs neutraliai. Tačiau netrukus ima dėtis nesuprantami dalykai, o jeigu ir
nieko neįvyksta, tai bent žodžiai keistėja: „Tariamas
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Asta Plechavičiūtė.
Nelyginiai metai. –
Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla,
Vilnius, 2008

žodis vynuogynai (kai tariamas garsiai) įgauna labai
keistą prasmę.“ (p. 52). Nuotykis atsiranda iš smulkmenos: nuotraukos, žodžio „Piazza“. Fotografo
peripetijos su valdžia, paukščių išmatos, dingstantys namai, nelegalus sodas. Paslėptas lobis.
Pasakotojui labai svarbūs kvapai. Sakyčiau,
jie puikiai išryškina kiekvieną nuotykį. Vietomis

Knygos
kvapai visiškai įprasti, kasdieniai – „rytinio maisto
kvapas jų plaukuose, kartais rūkalų“ (p. 24) arba
„namų kvapais pakvips“, p. (102), bet neretai pakvimpa ir „bekvapiai“ daiktai, tuomet pasklinda
„skubėjimo kvapas“ (p. 24), o kitą sykį „mano
mintis jis bando uosti“ (p. 93).
Pagal kvapą arba jo nebuvimą įvertinama daugelis dalykų, taigi kvapo nebuvimas irgi savaip sureikšminamas.
Ilgainiui pasakojimai vis labiau keistėja ir
kaista. Atsiranda tokių įtartinų veikėjų kaip stebėtojas, dūdmaišininkas, variagai, grindų klojėjai ir dekoruotojai, netgi trys elgetos ir rašytojas.
Atmosfera tampa vis paslaptingesnė ar net siurrealistinė.
Štai Pasakos be pradžios. Iš tiesų tai tokie atitrūkę pasakų fragmentai. Tarytum autorei neužteko
fantazijos. Arba ji nusprendė paerzinti skaitytoją,
priversdama jį pamąstyti. Šiuose fragmentuose kalbama apie šaltį ir kitas negandas, ištinkančias nedidukes karalystes. Čia, regis, įdomiausias ar bent

keisčiausias tekstas Apie pelių virtimą lapais. Žinoma, metamorfozių yra ir daugiau.
Dar keistesnės istorijos iš Vaclovo gyvenimo, į
kurio gyvenimą vis kišasi paveikslai ar juose gyvuojančios būtybės. Čia irkluojantys variagai taškosi
vandeniu, iš gintarinio paveikslo pabyra smėlis, o
dar berniukas su dviem gulbėmis, gaidžiai, meškučiai ir mėlynas katinukas.
Čia tai jau gryna velniava: gyvi paveikslai. O gal
tai tik žmogų veikiančio meno metafora? Ar šitaip
dvasinė meno galia reiškiasi kūniškoje tikrovėje?
Kodėl apie tai kalbu? Nežinau.
„Nejaučiu
– vynuogių sulčių
– kaip skubinamos, stumiamos pirmyn rašomos raidės
– kaip kelias tampa duobėtas
– geležis rėžiasi į juosmenį
– ne, tikrai negaliu nurodinėti
– jei viskas tik būtų kiek tvirčiau sukabinta.“
(p. 55)

Linas Blažiūnas. Senamiesčio paukščiai, 2005. Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, 12 klasė
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Mielas jaunas skaitytojau,
štai paskaitei ar bent pavartei pirmojo Pašvaistės numerio
puslapius, vadinasi – tapai mūsų kūrybinės bendruomenės nariu. Sveikiname, džiaugiamės ir tikimės, kad nuolatinis mūsų bendravimas suteiks Tau nemažai džiaugsmingo atradimo akimirkų, padės geriau pažinti save ir
pasaulį bei rasti naujų ištikimų bičiulių – kūrybinių kelionių bendražygių. Pasidalink pirmais savo įspūdžiais su
klasės draugais, tėvais ir mokytojais, pranešk redakcijai
apie Tau kilusias idėjas ar kūrybinius sumanymus. Kitas
žurnalo numeris pasirodys po mėnesio – pasiteirauk knygynuose ar bibliotekose, o jei aptiksi ten dar ir Naująją
Romuvą – atsiversk ir pasklaidyk: tai puiki galimybė įsilieti į dar gausesnę kūrybinę krašto bendruomenę. Pažinkime kartu Lietuvos ir pasaulio kultūros praeitį, kurkime
drauge jos dabartį ir drąsiai žvelkime į ateitį.
Džiugių ir prasmingų Tau kūrybinių kelionių su Pašvaiste ir Naująja Romuva!
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Andrius Konickis
Naujosios Romuvos vyriausiasis redaktorius

Rengiant pirmą numerį talkino Jonas Lekevičius, Viktorija Navickaitė, Simas Čelutka, Maksas Racheau,
Gediminas Jucevičius, Skaistė Budrevičiūtė, Viktorija Vosyliūtė, Urtė Rusteikaitė, Unė Kaunaitė, Justė Karpavičiūtė, Ieva Gudmonaitė, Albinas Galinis, Robertas Kundrotas, Vainius Bakas ir kiti. Dėkojame visiems
ir kviečiame įsilieti į šaunią mūsų bendruomenę!
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