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Valdas Kukulas

Apie blogį
Gamta savo vidinę visatą sutvarkė tobulai. Užtenka pažeisti ekologinę pusiausvyrą, sunaikinti
tam tikrus augalus ar bakteriologinius dirvožemio
elementus, ir smėlynai įsiveržia į derlingas žemes.
Užtenka, kad žūtų kelios menkos vabalėlių ar
kirminėlių rūšys, ir žaliasis Žemės rūbas bus nusiaubtas netramdomo gyvūnijos temperamento.
Pasaulis moka didžiulius pinigus kai kurioms Pietų
Amerikos valstybėms, kad šios pardavimui nekirstų džiunglių; naikinant džiungles, žemė pelkėja net
kituose žemynuose. Šita sunkiai suvokiama tvarka
šaukte šaukiasi Dievo: juk ne žmogus taip tobulai
sutvarkė gamtą, žemę, kosmosą. Juk ne žmogus
išgalvojo ir žmogų, didžiojo kosmoso atspindį ir
mažesnįjį jo variantą, subalansuotą taip pat nepriekaištingai kaip ir didysis jo provaizdis. Nepriekaištingai geras, tobulų etinių nuostatų žmogus yra
tokia pat anomalija, toks pat nesusipratimas kaip
ir žudikas iš prigimties ar beatodairiškas despotas,
diktatorius. Vidinis žmogaus, kaip ir gamtos, kosmosas sutvarkytas pagal nepajudinamus pusiausvyros ir harmonijos dėsnius bei principus. Užtenka iš
žmogaus atimti meilę, sugebėjimą mylėti, ir jis taps
nepataisomu egocentriku ir egoistu, nesiskaitančiu
nei su šeimos, nei su bendruomenės tradicijomis
ir nuostatomis. Užtenka nesuformuoti žmogaus
charakteryje darbo įgūdžių ir prasmingos veiklos
sampratos, ir žmogus taps vagim arba valkata, ir
eis iš lėto savaiminės savižudybės keliu. Užtenka
uždengti žmogaus akims idealųjį dvasingumo ir
grožio horizontą, ir jis taps materialinių vertybių
vergu, pasiryžusiu sąžinę ar net žmogų nužudyti.
Net tais atvejais, kai gamta žmogų ne nuskriaudžia,
o apdovanoja, psichologinės darnos pusiausvyra

pažeidžiama. Ar retas atvejis, kai be galo darbštus,
skvarbaus intelekto mokslininkas taip ir numiršta
nepatyręs elementariausių gyvenimo džiaugsmų ir
malonumų saldybės? Vos gamta apdovanoja žmogų
kokiu nors dideliu talentu, ir jam nebetenka galios
bendrosios žmogaus psichologijos nuostatos; ir jo
veiksmus, ir jo mąstymo prieštaringumus turime
motyvuoti kūrybos psichologijos dėsniais. Genijų gyvenimai, normalaus žmogaus akimis žiūrint,
dažnai būna kaip reta destruktyvūs, netvarkingi
ir nelaimingi. Krikščionybė gerai pažino žmogų,
puikiai išmanė jo psichologiją ir nepriekaištingai
tuo pasinaudojo. Gėrio ir blogio antinomija iki
šiol dažniausiai ir aiškinama krikščionybės doktrinos postulatais, – pirmiausia galbūt todėl, kad
tik Dievas taip aiškiai atskyrė, kas yra gėris ir kas
yra blogis. Visais kitais avejais nei gėris, nei blogis
grynais pavidalais neegzistuoja. Krikščionybėje didžiausias gėris yra meilė: mylėk savo artimą kaip
pats save. Didžiausias blogis yra žmogaus nemeilė,
kurioje raiškos pavidalai įvardyti dešimtyje Dievo
įsakymų: nevok, nemeluok, nesvetimoteriauk ir
t. t. Tai supaprastintas krikščioniškosios moralės
modelis, bet supaprastina jį dažniausiai ne konkretus aiškintojas, ne konkretus interpretuotojas,
o šiandieninės etinio, moralinio reliatyvizmo epochos konjunktūra. Vien tikinčiajam krikščionybės
postulatai turi gilią, beribę prasmę. Žmogus, kuris
yra, A. Šliogerio žodžiais tariant, tarp tikėjimo ir
netikėjimo, į Kristaus doktriną žiūri iš tam tikros
intelektualinės distancijos, kuri neleidžia suabsoliutinti vienareikšmių draudimų. Kaip žiūrėti į
valstybinio turto vagystę, kai matai, kaip ta pati
valstybė diena po dienos apvaginėja tave patį; kaip
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Esė
žiūrėti į istoriko melą, kai matai, kad visos didžiosios ideologijos paremtos melu ir demagogija? Moralinį blogį tarsi išteisina visuotinesni kontekstai,
o šiuos nesunkiai paaiškina konkretaus žmogaus
etika. Kas yra didesnis blogis: leisti mirtinai sergančiam beviltiškai kankintis ar prieš Dievo valią
įšvirkšti jam neskausmingų nuodų? Kada labiau
pagerbiama gyvybė: nužudant tik ką gimusį amžiną luošį ar paleidžiant į pasaulį fizinį monstrą, amžiną nelaimėlį ir pasityčiojimą iš pačios gyvybės?
Pagaliau pati mirtis – blogis ji ar gėris? Juk ji galbūt
didžiausias gėris tam, kam gyvenimas nuo pradžios
iki galo bus nepakeliama našta. Krikščionybė savižudžių neįsileidžia į pašventintus kapus, tačiau
ji suvokia, kiek daug žmonių gyvenimą tempia
kaip nepakeliamą naštą. Todėl ji suteikė žmogui
viltį, sukūrė moralinio atpildo teoriją: po mirties
už visas kančias ir visus nepriteklius bus atlyginta. Krikščionybė iš karto išpirko žmogaus kančią
ir vidinę jo dramą: Kristus buvo nukryžiuotas ir
už mane, ir už tave. Tačiau šiandien nei viltis, nei
atpirkimas nebeteko gydančios galios. Žinoma, ne
todėl, kad šiandieninis pasaulis būtų atsisakęs Dievo ir atmetęs religijas. Šiandieninis pasaulis pagal
etinio reliatyvizmo dėsnius paprasčiausiai modernizavo Dievą, sukūrė individualaus, asmeniško
Dievo sampratą. Kanoniškąjį Dievą jis nužudė
ir leido jo vaizdinį kurti iš naujo – kiekvienai visuomenei, kiekvienai bendruomenei. Ir šitas kiekvieno mūsų kiekvienam atskirai bylojantis Dievas jau nebepateikia vienareikšmių gėrio ir blogio
apibūdinimų. Ir gėrio, ir blogio kategorijos šiandien be galo komplikuotos. Ir vis dėlto tai pačios
svarbiausios, esminės žmogaus gyvenimo sąvokos.
Tarp jų išsitenka ir skleidžiasi žmogaus būtis, nuo
jų sampratos priklauso gyvenimo būdas ir kokybė.
Reikia įsisąmoninti dar ir tai, kad, nepaisant šių
sąvokų svarbos, abi jos priklauso idealiajam etinių
vertybių horizontui. Gyvenime matomi tik įmanomi jų pavidalai, neturintys ir negalintys turėti nei
tiesiog gėrio, nei tiesiog blogio vardo. Gyvenime
nieko neįmanoma įvardyti taip kategoriškai, tėra
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vien reliatyviai suvokti geri ar blogi žmonių poelgiai. Gyvenimas yra tarp žmonių ir su žmonėmis,
ir visada galima pasiteisinti, kad „grįžtu namo godesnis, didesnis garbėtroška, labiau ištroškęs prabangos ir, aišku, žiauresnis ir nežmoniškesnis, nes
pabuvau tarp žmonių“, kaip rašo Seneka viename
laiške Lucilijui.
Galima sutikti, kad žmonių draugija, aplinka,
apskritai visuomenė padeda išlaisvinti vienas dvasines galias ir slopina kitas. Taip pat galima pripažinti,
kad žmonių bendravimo konvencijos reikalauja tik
vieno, ir labai paviršutiniško, žmogaus patyrimų,
išgyvenimų klodo, trukdydamos įsiklausyti ir girdėti save, paprasčiausiai trukdydamos gyventi iš tikro.
Tačiau bet kokiu atveju ir gėrio, ir blogio bedugnės
veriasi žmoguje, tik jame. Visuomenės ir asmenybės
konfliktas dažniausiai ir esti paremtas spekuliatyviai
suformuluotų gėrio bei blogio nuostatų ir ribotos
valios konfliktu. Žmogus apsisprendžia gėrio ir
blogio atžvilgiu, bet tas apsisprendimas eina prieš
jį kaip prieš visuomenės žmogų, kaip prieš bendruomenės narį. „Didžiausias gėris svetur paramos
neieško“, – sako tas pats Seneka, tačiau akivaizdu,
kad blogis tos paramos ieško ir dažniausiai randa.
Blogis apskritai dažniau remiasi kolektyviškumu ir
todėl dažniausiai laimi prieš gėrį. Žinoma, čia reikia
susitarti, kad, nepaisant gėrio ir blogio sąvokų reliatyvumo, jų sampratų mobilumo kiekvienoje individualioje patirtyje, esama ir nediskutuotinų blogio
formų, tarkim, karai, totalitariniai režimai, tyčinės
žmogžudystės ir pan. Juk esama tokių teorijų: ir karas žmonijos mastu galįs būti gėris, tik jis apvaląs
pasaulį nuo sugedusių, nepataisomų visuomenės
elementų. Karas naikina žmonijos perprodukciją:
be jo antrą XXI a. dešimtmetį žmonija nebetilpsianti Žemėje. Nesunkiai galima įrodyti, ypač ekonominiais argumentais, kad ir totalitariniai režimai
tam tikromis sąlygomis yra neišvengiami, kad tik
jie gali garantuoti žmonių gerovę ir saugumą. Bet
vis dėlto ir karai, ir totalitariniai režimai yra blogis – jau vien todėl, kad jie eliminuoja individualų
žmogaus apsisprendimą. Niekas neklausia žmo-

gaus, ar jis nori gyventi šioje valstybėje, ar
jis nori eiti į karą. Kariauja dievai, o liejasi
žmonių kraujas, – regis, taip kažkada kalbėjo
J. Grušas. Ekonomines struktūras kuria diktatoriai, o po geležinkelių bėgiais ir į kanalų
dugnus guldomi žmonių kūnai. Kolektyviškumas, masiškumas – nekintančios blogio
tapsmo sąlygos, nes jos panaikina asmeninę
atsakomybę ir asmeninio apsisprendimo valią. Ir totalitarinių visuomenių gyvenime, ir
karuose dalyvauja ir labai dori žmonės, apsisprendę gėrio ir blogio atžvilgiu, ir jei nebūtų
kolektyvinės ideologijos, masinės psichozės
reiškinių, jų sąžinė neišlaikytų. Ar tik ne ši
aplinkybė marksistinei socializmo scholastikai ir leido taip griežtai atskirti ir priklausomybės ryšiais susieti moralinį ir socialinį
blogį: moralinio blogio priežastys esančios
socialinės, ir tobulėjant santvarkai žmogaus
moralė neišvengiamai skaidrės. Iš tiesų viskas yra kur kas sudėtingiau, ir jei žmogus,
net labai doras, gali pereiti karą nejausdamas
dvasinio diskomforto, tai pirmiausia todėl,
kad jo prigimty užkoduotas ne tik fizinės,
bet ir moralinės savisaugos mechanizmas.
Žmogus ir beviltiškame apkase modeliuoja
savo įprastą gyvenimą, ir jo etinės nuostatos,
jo apsisprendimas gėrio ir blogio atžvilgiu
skleidžiasi tarp „savųjų“, tarp karo ir likimo
bendražygių, neliesdamas priešo. Po eilinio
mūšio, nudėjęs kelis priešo kareivius, jis gali
su draugu dalintis paskutine nuorūka, paskutiniu duonos kąsniu, ir taip bus nenusižengta moraliniam jo kodeksui. Ekstremalios sąlygos ypač apnuogina gėrio ir blogio
sąvokų prieštaringumą, komplikuotumą,
dramatizmą. Žmogus, kurio etinės nuostatos susiformuoja tokioje aplinkoje, sunkiai
prisitaiko patekęs ir į kitokias sąlygas. Juk
juo labiau nusikalstama bendriesiems gėrio
dėsniams, tuo labiau gėrio, ištikimybės, pasiaukojimo kategorijos absoliutinamos loka-
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lioje aplinkoje. P. Širvys kaip asmenybė susiformavo karo
metais ir visą gyvenimą vadovavosi „kareiviškos draugystės“ kodeksu. Taikos metais dėl to jam buvo itin sunku.
Normaliame gyvenime aktualizuojama individualaus
žmogaus gyvenimo vertė, vertinami natūralūs jo poreikiai
ir maksimalistiniai etiniai reikalavimai čia tarsi nebetenka
prasmės.
Blogio bedugnės, kaip minėta, slypi tik žmoguje, ir
jos nevalingai turi būti susijusios su sąžine, protu, – jau
vien todėl, kad yra susijusios su minios, grupės psichologija. Kaip pastaroji blogio potencijas gali išlaisvinti, taip
protas jas gali suvaldyti. Iš pirmo žvilgsnio toks teiginys
skamba elementariai ir net banaliai, bet neužmirškime,
kad esame žmonės be Dievo arba žmonės, svyruojantys
tarp tikėjimo ir netikėjimo, kad esame reliatyvizmo epochos produktai, kad ne tik mąstome spekuliatyviomis
3
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sąvokomis ir spekuliatyviais jų ryšiais, bet ir patys tampame spekuliatyvaus mąstymo instrumentais ir dėmenimis.
Šiandien žmogui niekas neuždraus manyti, kad didžiausias pasaulio blogis yra moteris, kad ne kur kitur, o joje
slypi Žemę siaubiantys šėtoniškieji pradai, ir kaip tik šia
nuostata jis grįs savo etinių pažiūrų sistemą, šiuo pagrindu apsispręs dėl gėrio ir blogio. Šiandieninis žmogus gali
ramiausiai deklaruoti, kad didžiausias blogis yra tėvynė,
nes tai ji gimdo nacionalizmą ir separatizmą, grasinančius
pasaulio taikai ir tvarkai, tai ji išlaisvina žmonėse glūdėjusias revizionistines ir revanšistines nuotaikas, kurios skatina masines žudynes, kraujo praliejimą. Ir niekas šiandien
nepasakys, kad tokių pažiūrų negali būti. Kiekvieno žmogaus reikalas, kaip jis grindžia savo moralinių vertybių sistemą, kuo remdamasis apsisprendžia. Šiandien, regis, net
žmonių santykius tvarkančios institucijos, žmonių ryšius
reguliuojantys įstatymai siaurina draudimų ir tabu ratą.
Lieka tik keli pagrindiniai. Svarbiausias – nepažeisk kito
žmogaus dvasinės ir fizinės autonomijos, visa kita – tavo
valia ir apsisprendimas.
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Tačiau apsisprendimas būtinas. Tai nėra
vien proto nuostatų, galinčių suvaldyti blogį, būtinybė. Iš esmės – taip: pažinti – vadinasi, nugalėti. Ir bene vienintelis būdas
nugalėti blogį – išgyventi jį, išgyvenant perprasti ir sunaikinti. Tad logiškai samprotaujant, ginklas prieš blogį, blogio priešnuodis
būtų pažinimas. Pasaulio blogio supratimas,
įvardijimas ir atsainus nusigręžimas nuo jo,
gelbstint savo sielą ir savo gyvenimą. Arba
totalus ir beviltiškas karas su blogiu. Kitas
variantas – pažįstant nugalėti blogį savyje,
nugalėti savistaba, savimone, savižina. Bet
šiuo atveju blogio išgyvenimas gali virsti
žaidimu, kai savęs pažinimu mėgaujamasi.
Šitaip vis giliau ir giliau būtų grimztama į
pažinimą, taigi – ir į blogį. Ar ne todėl „blogi“ žmonės taip ilgai gyvena? Kita vertus,
pažinimas yra begalinis ir beribis. Už jo ir
greta jo visada atsiveria begalybė nepažinaus.
Pažinimas, protas visada gimdo reliatyvizmą
ir – visai įmanoma – naują blogio galimybę.
Vadinasi, ir tai, kas blogio problemą sieja su
protu ir sąžine, yra taip pat gana spekuliatyvu, šių problemų sprendimas bet kada gali
atverti naujas blogio galimybes.
Tenka pasikliauti savimi ir gėrio bei
blogio požiūriu apsispręsti pačiam. Tegu ir
labai individualistiškai. Tegu net kiek eretiškai. Bet asmeninis apsisprendimas turbūt
tėra vienintelė galimybė blogį paversti pozityvia jėga. Žinodamas, kas jam asmeniškai
yra gėris ir blogis, žmogus įgis trokštamo,
laukiamo gyvenimo horizontą. Joks žmogus
neišsilaiko – nuolat ir nepajudinamai – ant
aukšto būties kranto. Kartkartėm jis, galbūt
ne savo valia, nusprūsta į melo, išdavystės,
nuodėmės bedugnę. Tačiau žinodamas, kur
yra idealusis jo būties krantas, jis tik dar
įnirtingiau iš tos bedugnės į jį ropšis. Ir šitaip, bent sau, pozityviai išspręs blogio problemą.
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Simonas Bendžius

Apie piktąjį
Velnias irgi yra. Slidus, nematomas, jis palengva daro savo darbus. Didžiausias istorijoje niekšelis, sukilęs prieš savo Bosą, skverbiasi į mūsų būtį
bei buitį lyg jaunas prekybos agentas. Būdamas
nelabai gražus, pasidarė plastinę operaciją ir įgavo
daug gražių, mielų veidų visuomenėje.
Visų pirma velnias mus vargina apkraudamas
nuostabų žmogaus gyvenimą nenuostabiais ir nelabai reikalingais dalykais. Tarkim, nesveikas skubėjimas nuo aušros iki sutemų, nuolatinė įtampa
ir pyktis. Ypač stebina irzlios močiutės, kurias
visas aš, naivuolis, įsivaizduodavau kaip ramybės
šeimoje skleidėjas... Deja. Kaip dabar atsimenu:
rėkia troleibuse garbaus amžiaus tetulytė iš visos
širdies ant mokinukės, kam ši užkliudė ją savo
kuprine. Tarp tetulytės priekaištų vietos rado ir
mergaitės išvaizda, ir proto galimybės, ir seksualinė orientacija. Kai šitai išgirsti, pagalvoji: kas
čia dabar?
Šiaip kad ir koks nevykėlis būtų, nelabasis
kartais pakiša kanopą kone visam civilizuotam
pasauliui. Štai apsvaiginęs amerikiečius godumu
ir besaikiu skolinimusi, jis davė pradžią tai nelemtai pasaulinei finansų krizei. Kaip reikiant kliuvo
amerikiečiams, bet kuo čia dėti vargšai islandai,
kurių valstybė, kaip prisimename, bankrutavo?
Visa laimė, kad šie vikingų palikuonys, iš kurių
dabar beveik 90 proc. teigia tikintys vieną Dievą,
nepalūžta – organizuoja solidarumo renginius ir
stebina vienybe. Įdomu, kaip jų atveju pasielgtume
mes, lietuvninkai? Gal, kita vertus, krizė dvasine
prasme išeis į naudą? Juk ir taip trimituojame, kad
visuomenė per daug vartotojiška. Gal kai bus mažiau galimybių vartoti, galėsime kurti ir vietoj ilgų
valandų prekybos centruose laiką išnaudosim skai-

tydami knygas, bendraudami su šeimos nariais ar
žaisdami šaškėmis su draugais?
Šėtonas, atrodo, gali dar kai kuo džiaugtis:
dabar blogiečio ar destruktyvaus chamo įvaizdis
formuojamas kaip „kieto bičo“ savybė. Kas tai pagimdė, – Amerika ar Prancūzija, – ne taip svarbu.
Svarbiau, kad geriečiai ir skaistuoliai, už jokią kainą neišsižadantys savo vertybių, vaizduojami kaip
paskutiniai liurbiai, gyvenantys labai suvaržytai
ir sukaustyti taisyklių. O riba tarp gėrio ir blogio
tampa tokia reliatyvi, kad nebeišmanai, kuo gyvenime remtis.
Ir tada klausi savęs, ar gėris išvis egzistuoja,
kodėl pasaulyje nėra meilės ir panašių nesąmonių.
Čia norisi pacituoti Baudelaire‘ą (iš Bernardinų
žurnalo): „Velnias laimi tada, kai mus įtikina, kad
jo nėra.“
Tiesa, kartais Pinčiuko ieškome ne ten, kur reikia. Atsimenu, prieš porą metų kilo mini skandalas
dėl to, kad Lietuvoje gros pasakų veikėjai iš Suomijos – roko grupė Lordi. Neva jie skleidžia satanizmą
ir gadina dorą mūsų jaunimą. Vienas dvasininkas
net raginimą internete parašė – neikit, piliečiai, į
jų koncertą, kad neapsikrėstumėt piktąja dvasia.
Tačiau panika sukelta klaidingai, nes juk televizijos
mums rodė, kaip lordžiai atrodo be kaukių: paprasti besišypsantys alų maukiantys baikeriai kaip iš
Žentų klipo Veidu į vėją. Retkarčiais jie patys spaudai prisipažįsta, kad jokiu būdu negarbina Pinčiuko. Galų gale reikėjo pasidomėti, kad suomiai savo
šalyje išgarsėjo hitu Devil is a loser, he is my bitch.
Tai viską pasako. Dar vienas dalykas: Pinčiukui nepatinka harmonija, graži muzika, profesionalumas.
Jis skleidžia beprasmį triukšmą, kakofoniją – tiesiog
tyčiojasi iš Muzikos. Tad, mano manymu, Lietuvos
5
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popžvaigždžių koncertai yra demoniškesni negu
Metallicos. O ir popmuzikos, ypač rusiškos, klausytojai dažnai gatvėse neskleidžia harmonijos. Ypač
Pinčiukas mėgsta juostas – ilgas ir baltas ant sportinių kelnių.
Raguotajam patinka banalybė, tuštybė ir blizgučių spindesys. Subanalindamas žmogaus būtį,
jis nesigėdija įsliuogti net į akademinės bendruomenės knygynus. Štai viename iš jų teko išvysti
žymaus kulinaro misterio Jamie‘o Oliverio receptų knygą, o šalia jos – didingas knygyno prierašas:
„Gyvenk, kad valgytum!“
Tų, kurie gyvi ne vien duona, Mefistofelis nekenčia. Pavyzdžiui, kultūros veikėjų, ypač – rašytojų. Nežinau, kaip svetur, bet Lietuvoje jam pavyko
užvaldyti valdžios protus, kad šie padidintų visus
įmanomus mokesčius, susijusius su knygų leidyba. Matyt, dėl to kaltas Antanas A. Jonynas, paaukojęs šešerius metus tam, kad mūsų visuomenė
lietuviškai perskaitytų apie Mefistofelio nedorybes,
atskleistas Goethe‘s dramoje Faustas. Už demaskavimą nuspręsta vertėją pažeminti – tu per šešerius
knygos vertimo metus uždirbsi tiek, kiek valdžios
vyras uždirba per vieną mėnesį. Ir gal tada, kaip in6

ternete parašė kažkokia ponia Nijolė, jūs, rašytojai,
imsit dirbti paprastus darbus, lenksit nugaras nuo
ryto iki vakaro, kaip ir visi „normalūs“ žmonės, o
ne rašysit savo blevyzgas. Būtent, paprasti, kuklūs
žmogeliai, tokie kaip tie, kuriems sovietinės okupacijos metu tikrai negrėsė ištrėmimas.
Judošius pavojingas tuo, kad neleidžia rinktis.
Pavyzdžiui, tarp gyvybės ir mirties. Jis visada siūlo tik mirtį – visomis prasmėmis. Vėl neoriginaliai
pakalbėsiu apie amerikiečius. Rinkdami naująjį pasaulio valdovą, jie pakliuvo į gan keblią situaciją –
kokį budelį išsirinkti. Mat „piktasis MacCainas“
pasisakė už drąsesnius karo veiksmus Artimuosiuose Rytuose, o „gerasis Obama“ – už abortus
ir homoseksualų santuoką. Vargšeliai amerikiečiai
turėjo nuspręsti, kokį nuosprendį įmesti į rinkimų
urną – ar pražudytas nekaltas gyvybes moters įsčiose, ar pražudytas nekaltas gyvybes mūšio lauke.
Kipšas nekenčia visko, kas slypi žmogaus prigimtyje, užtat jam prie širdies įvairūs daiktai, kurie
priverčia laisvos valios žmogų tarnauti. Pavyzdžiui,
banknotai. Papasakosiu vieną tikrą istoriją: važiavo
kartą ramiai troleibusas, pilnas keleivių, ir staiga
kad spustels vairuotojas vidury gatvės stabdžius!
Keleiviai išsigandę: kas nutiko? Pasirodo, nieko
baisaus: pamatė vairuotojas du litu vidury kelio
gulint. Nieko nelaukdamas sustabdė, išlipo, pasiėmė dovanėlę ir važiavo toliau.
Nors ir kiek vardų Liuciferis turėtų, žvilgtelkim
į jo vardo reikšmę. Hebrajiškai jis vadinamas satan, o lotyniškai – diabollo, išvertus tai reiškia „susiskaldęs, piktas, kiršinantis ir – dėmesio, kolegos
žurnalistai – keliantis konfliktą“. Taigi, taip išeina,
kad ketvirtosios valdžios atstovai, visuomenėje nepaliaujamai ieškantys konflikto ir intrigos, turėtų
būti savotiški egzorcistai, parodantys problemos
esmę ir padedantys ją išspręsti. Tačiau tai reikalauja
kažkokių vertybių suvokimo, tad nemažai jų tampa apsėsti ir stoja Liuciferio pusėn. O auditorijai tai
tinka ir patinka. Toks žurnalistas – tikra popžvaigždė. Kažkokią Liuciferio savybę, deja, turime visi.
Klausimas, ar spėsime tos popžvaigždės savybės
atsikratyti ir atsigręžti į dangiškąjį profesionalumą.
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Gytis Radzevičius

Apie...
...nerūpestingumą. Anądien mačiau vaiką.
Vaikas buvo mažas, kokių dvejų ar trejų metų. Jis
buvo aprengtas rausvu kombinezonu, kurio keliai
buvo purvini, ant galvos pūpsojo gerokai per didelė spalvota kepurė su bumbulu – ji smuko berniukui ant akių. Visų pirma keista man pasirodė
tai, jog berniukas dėvėjo rausvos spalvos drabužius.
Tiesa, jo tai visiškai netrikdė. Vaikas lėtai krypavo
(pavasario pradžia, berniuko kombinezonas buvo
storas) po pažliugusią žolę, kopė į mažytį kalną, ant
kurio stovėjo Kipro Petrausko paminklas, lyg norėdamas pasiekti viršūnę ir atsiremti į akmenį pailsėti. Jam tai pavyko. Maža rankute prisilaikydamas
šalto (ir purvino) akmens, jis atsisuko ir pažvelgė į
moterį, kurios prieš tai aš nepastebėjau. Ji stovėjo
ant šaligatvio. Iš susirūpinusio (o gal pikto) moters
žvilgsnio supratau, jog tai turbūt vaiko mama. Ji
vilkėjo rudą paltą, juodas išlygintas kelnes, tamsūs batai blizgėjo pavasarinės saulės spinduliuose.
Jos makiažas buvo tobulas (o veidas dėl jo atrodė
nesveikai išbalęs), šukuosena – nepriekaištinga.
Supratau, jog mama, kaip ir aš, visą laiką akimis
lydėjo keliaujantį vaiką. Kai šis atsisuko, ji piktai
pašaukė jį sugrįžti – suprask, tau nevalia vaikščioti
po purvą. Berniukas nusijuokė ir tekinas pasileido
žemyn nuo kalnelio, pusiaukelėje slystelėjo, tačiau
nenugriuvo. Po kojomis pajutęs ne purvą, o tvirtą
šaligatvį, treptelėjo (ant batukų purvo beveik neliko) ir padavė dešinę rankutę mamai. Jiedu patraukė tolyn: vaikas, įspraudęs savo dešinę ranką
mamai į delną, ir mama, palinkusi į kairę, lyg neštų
sunkų nešulį. Tačiau taip jie nuėjo netoli. Už kelių
metrų vaikas paleido mamos ranką, žengė į šalia
šaligatvio augantį krūmą ir atsidūrė „namelyje“,

kurio sienos buvo supintos iš belapių krūmo šakų.
Atrodo, jis norėjo atsisukti ir pasakyti: „Mama,
žiūrėk, kur aš!“, tačiau neišlaikė pusiausvyros ir
šleptelėjo į purvą. Mama lyg ir norėjo pasilenkti,
įlįsti į tą „namelį“ ir ištraukti savo vaiką, tačiau pakėlusi koją, atrodo, pamatė, į kokį purvą teks įbristi, ir akimirką sustingo. Tos akimirkos užteko, jog
vaikas atsistotų, ryžtingai atsisuktų į mamą ir, demonstruodamas savo purvu išteptą kombinezoną,
išlįstų iš krūmo. Mama pagriebė vaiką už pažastų,
pakėlė jį ištiestomis į priekį rankomis, kad neišsiteptų, ir, žiūrėdama jam į akis, aprėkė. Šiurkščiai
nuleidusi berniuką ant žemės, moteris apsisuko ir
greitu žingsniu nudrožė tolyn. Berniukas akimirką
pasiklydusiu žvilgsniu žiūrėjo į tolstančią mamą,
tada pasileido paskui ją. Verkdamas, ištiestomis
rankomis bandė ją pasivyti. Lyg norėdamas paklausti: „Mama, ką aš padariau negerai?“
...pyktį. Brolis piktai drebančiu balsu mestelėjo man „asilas!” ir trenkęs durimis nubėgo į kitą
kambarį. Jam vienuolika. Baigiu priprasti prie tokių pykčio proveržių, kurių pasitaiko vis dažniau.
Sėdžiu ant kėdės ir bukai spoksau į monitorių. Keliskart perskaitau prieš barnį atidaryto straipsnio
pavadinimą Vokietija gedi žudynių mokykloje aukų:
septyniolikmetis nušovė devynis 15–16 metų moksleivius ir tris mokytojus, tada pritildau muziką ir išgirstu, kad brolis kūkčiodamas guodžiasi mamai,
jog aš jam neleidžiąs pažaisti kompiuteriu. Atsidūstu supratęs, kad po kelių minučių į mano kambarį
ateis mama ir griežtu, ginčytis neleidžiančiu balsu
pasakys: „Nebūk egoistas, nuleisk snapą ir pradėk
dairytis aplinkui, esi ne vienas, leisk broliui pažaisti.“ Po penkių minučių brolis visiškai sausomis aki7

Esė

mis spokso į žaidimo Grand Theft Auto: San Andreas užsklandą, o aš sėdžiu ant sofos, rankose laikau
knygą ir mąstau, kiek automobilių jis (virtualiai)
pavogs šiandien, kiek žmonių (virtualiai) iššaudys,
kiek kekšių, stoviniuojančių pakelėse, (virtualiai)
sutraiškys (virtualiai) pavogtu automobiliu.
...pagarbą. Einame šaligatviu. Kalbamės (tiksliau – ji kažką pasakoja, ką konkrečiai – nepamenu). Žodžius dažnai palydi šypsenos. Einame be
tikslo, nežinome, kur atsidursime, tačiau tai mums
nėra labai svarbu. Ji įsijautusi kažką kalba, aš nuleidęs akis klausausi. Kai ji nutyla, pakeliu akis nuo
vienodų šaligatvio plytelių norėdamas pažvelgti į
ją, tačiau impulsyviai nukreipiu žvilgsnį į tolį. Pamatau tamsiai raudoną Šv. Onos bažnyčią, šalia
jos – truputį šviesesnį ir dėl to panašesnį į kraujo
dėmę Bernardinų vienuolyną... Tačiau ne tai privertė mane sustoti ir nepažvelgti į ją. Bažnyčios
fone pamačiau šaligatviu ateinantį žmogų. Tiesa,
sakyti „ateinantį“ turbūt būtų nelabai tikslu: žmogaus rėmėsi į ramentus, viena jo kelnių klešnė buvo
gerokai patrumpinta, užlenkta ir užsiūta. Žmogus
buvo vienakojis. Jis lėtai šlubuodamas artėjo prie
8

mūsų: manęs, žiūrinčio į jį, ir jos, sustojusios keliais žingsniais toliau, žiūrinčios tai į mane, tai į jį.
Stoviu ir kone akiplėšiškai stebiu artėjantį žmogų.
Ji daro tą pat, tyla. Kai žmogus priartėja tiek, jog
galiu išgirsti medinių senų jo ramentų girgždesį,
aš nuleidžiu akis į tas vienodas šaligatvio plyteles,
pajudu iš vietos ir nežiūrėdamas į jį nueinu tolyn.
Tačiau prasilenkdamas su žmogumi kilsteliu žvilgsnį ir pamatau jo akis – dideles, spindinčias ir lyg
(visiškai nepiktai) klausiančias: „Berniuk, ko žiūri į
mane?“ Tylėdami praeiname bažnyčią, Adomo Mickevičiaus paminklą ir prisėdame ant suoliuko. Tik
tada pokalbis atgyja. Tačiau neilgam: mūsų dėmesį
patraukia iš lėtai atvažiuojančio policijos automobilio sklindantis balsas: „Vairuotojai, pasitraukite
iš kelio, praleiskite koloną.“ Pro mus pravažiuoja
pirmas, antras, trečias žalios ir baltos spalvos automobilis, po jų rieda keli juodi „mersai“, vežantys
vieną žmogų – vairuotoją, tada – automobilio su
(Bulgarijos) vėliavėle eilė, o šią koloną užbaigia dar
keletas juodų „mersų“ ir pora žalios ir baltos spalvos automobilių. Nejučia prisimenu prieš keliolika
minučių matytą skausmo koloną, kurią sudarė vos
vienas žmogus, judantis kur kas lėčiau nei šie prabangūs automobiliai. Tačiau suprantu, kad ta kolona man atrodė kur kas garbingiau ir jai aš jaučiau
nepalyginamai didesnę pagarbą.
...vienišumą. Sėdime kažkuriame Vilniaus parke, o gal skvere. Aplink aptirpęs purvinas sniegas,
kai kur – gličios žemės lopinėliai. Bet mums tai nesvarbu. Šiemet sėdime gamtoje pirmą kartą. Mūsų
rankose – netuščia stiklinė tara, lūpose – gilesnės
prasmės neturintys žodžiai ir juokeliai, o akyse –
priešais, tiesiog ant akmens ar laikraščio lapą pasitiesę sėdintys draugai. Esame penkiese ar šešiese,
neįskaičiuojant „anų dviejų“, kurie užsiėmę savais
reikalais ir visiškai nekreipia į mus dėmesio. Taip
(beprasmiškai?) leidžiame laisvą dieną. Pamatome
artėjančią moterį. Žilstelėję jos plaukai susegti į labai tvarkingą kuodą, ji vilki ilgą pilką paltą, rankoje nešasi elegantišką, tačiau neabejotinai labai seną,
nunešiotą rankinę. Savo stiklinę tarą pastatome ant
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dų galima jame pamatyti. Nuskriausti tie, kurie
nevažinėja viešuoju transportu), bandant užmigti.
Vieną tokį vakarą (kitas pasakytų – naktį) man ir
kilo mintis užrašyti tai, ką mačiau. Turbūt tikėjausi, kad užrašydamas šiuos epizodus, įamžindamas
juos, suprasiu, kas ir kodėl man pačiam neduoda
ramybės. Ir, atrodo, supratau. Aš tampu abejingas,
kai suprantu, jog ne visada mes galime daryti tai, ką
norime; ne visada galime atvirai rodyti savo emocijas (verta pagalvoti ir apie tai, kaip reaguos kiti); ne
visada teisingai įvertiname kitus, galų gale ne visada tinkamai su kitais elgiamės; mes ne visada aplinkui save (savyje ieško tik kvailiai) matome prasmę
(gyventi), kuri iš tiesų nė neegzistuoja; mes netgi
ne visada turime šalia kažką, kas suteiktų mums
prasmės miražą. Tai supratę mes nusiviliame ir
tampame abejingi. Tačiau taip negalima: kad ir kas
nutiktų, turime gyventi ir tikėti, jog ta prasmė yra.
O jeigu esame pernelyg racionalūs, jog galėtume
tiesiog tikėti, ieškokime tos prasmės, bandykime ją
pagrįsti, ir galbūt vieną dieną mums pasiseks.

Simo Čelutkos nuotrauka

žemės – nesinori blogo darbo viešoje vietoje daryti
demonstratyviai. Ponia priėjusi prie mūsų sustoja ir
mus užkalbina. Ji nepamokslauja, nekeikia mūsų ir
nevadina šiuolaikiniu jaunimu – chuliganais. Ji tik
paklausia, ar galėsime jai atiduoti savo stiklinę tarą,
kai ją ištuštinsime. Mus tai mažumėlę nustebina,
tačiau atsakome, jog tikrai galėsime tai padaryti.
Netikėtai užsimezga pokalbis. Viena iš mūsų – jau
įsismaginusi – ponios paklausia, ar galėtų užduoti
jai klausimą. Mes, žinodami jos klausimų pobūdį,
pradedame ją tildyti, tačiau ponia pasako, jog mielai atsakys į jos klausimą. „Ar daug pinigų gaunate
parduodama tarą?“ Ponios akys nukrypsta į šalį,
tačiau ji atsako: „Na kaip, vaikeliai. Visaip būna,
nuo orų priklauso, o ir pati ateinu čia ne kas dieną,
tikrai ne, negalvokite taip. Bet apie šimtą litukų
per mėnesį susirenku. Žinote, su koja bėdų turiu,
brangių vaistų daktarai prirašė, o pinigėlių neužtenka. Brangūs vaistai, keturios tabletės keliasdešimt litų kainuoja, bet ką daryt, jų reikia, koją tai
skauda... Tai va, ateinu, pavaikštau, kartais daugiau
randu, kartais mažiau... Bet taip geriau, vaistų nusipirkt įstengiu, koją mažiau skauda, o ir maistui
pinigų lieka, iš buto nieks išvaryt nesiruošia...“ Ji
dar kažką pasakoja, bet aš nebegirdžiu. Pasilenkiu
ir paimu tai, ką norėjau paslėpti. Stoviu, rankoje jausdamas tai, ko ta ponia čia atėjo, ir bandau
susitvardyti. Galvoje kirba vienintelis klausimas:
„Sakykit, o kaip jūsų vaikai, artimieji? Ar jie negalėtų jums padėti įsigyti reikalingų vaistų?“ Tačiau
nutyliu, nujausdamas, kad toks klausimas poniai
bus nemalonus, o atsakymas bus nemalonus man.
Ištuštinu laikomą tarą ir atiduodu ją. Ponia įsideda
gautą turtą į savo elegantišką (dabar jau suprantu, kodėl ji tokia nunešiota) rankinę, atsisveikina
ir nueina. Mes toliau laidome tik mums suprantamus beprasmius juokelius, tačiau dabar juokiamės
kažkaip kitaip, lyg priverstinai.
...abejingumą. Nejučia, visiškai netikėtai prisimenu šiuos neseniai matytus vaizdus. Jie iškyla
man prieš akis sėdint pamokoje, važiuojant viešuoju transportu (kiek įvairiausių gyvenimo vaiz-
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Poezija

Silvija Butkutė

Švenčiu pavasarį
Klausiau tavęs, ką padovanoti pavasario proga,
Neatsakei, nes lūpos prišalo prie paskutinio varveklio,
O gal paslydai ant besikalančios žolės ir susitrenkei galvą
Arba užmigai suklupęs užsirišti bato,
Netgi galėjo nutikti, kad pamiršai, kur gyveni,
Pamiršai telefono numerį, kad galėtum paskambinti ir paklausti,
Atsiprašyti, kad vėluoji, o dabar pasiklydai požeminėje perėjoje,
Kur miega sustingę Nereikalingi žmonės,
Kurie kiek kitaip švenčia pavasarį, bet godžiai žiūri,
Kaip perki šveicarišką laikrodį, kurį grįždamas pameti
Ir ieškai šokoladinės pusnies likučiuose,
Po suoliukais, šiukšliadėžėse, prie lauko durų,
Neradęs verki ir pakimba varveklis
Ant tris dienas neskusto skruosto prisiminus,
Prisiminus, kad moterims nedera dovanoti šveicariškų laikrodžių,
Jos mėgsta gėles...

Laukiant ryto Vilniuje

Skersgatvis

Tą naktį klavišininkas masažavo zebrą,
O būgnininkas mušė čiabuvių vaikus.
Orkestras pūtė dramblio iltis
(Galva net svaigo).
Užbūrė gentį Afrikos dangus.
Tą naktį Merė šoko lindihopą,
Svingavo, judino klubus,
Į tamsą rangėsi žudikė kobra,
Tabako skleisdama nuodus.
Akimirką, kai saulė patekėjo,
Apšviesdama pilkai pilkus stogus,
Nutilo džiazas minutėlei,
Laukdamas, kol sostinė pabus...

Tam skersgatvy, kur šviesos gęsta,
Kai koją įkelia žmogus,
Jame, šešėliuos išsislapstę,
Šimtai batuotų katinų.
Jie murkia, kniaukia, kaukši batais,
Šoka ant apverstų šiukšlių dėžių,
Ir skamba skersgatvis per naktį
Nuo muzikos batuotų katinų.
Skersgatvy, kur liejas pienas
Iš lietvamzdžių senų namų,
Čia prieglobstį suras kiekvienas,
Nors ir ne katinas, o tik žmogus.
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Poezija

Neringa Butnoriūtė

Apie nepriprašomą džiaugsmą

kiemais ateinančio
kada įšokt į sapną reikia

kai perprasti dienas
naktis turėčiau
palesinkit paukštelį manyje
saulėtekiu ir duonos rytu
tai šitaip sklaidosi migla
ir tirpsta nuoskaudos
palikdamos tik nerimą
po oda nuvilnijantį

kaip nuvalyt elegiją
nuo veido tik išgirdus
ketvirtą metų laiką
tvyrant balkone
paklodę rūko nusitvėręs
nepakabins
ar nepaklos
juk viena juodume grindų
ir šitiek liūdesio visur

kai nežinia kaip prijaukint
čiulbėti paukštį viduje
kuris nesimaitina žodžiais
tai krenta jie istorijom išmirdami
kone pavydami laikus
kada rasotom išraiškom
sekmadieninių trupinių
prašydavau

***
Be plyšelio stebėjimas
dienų sustatytų eilutėmis,
tik tikėjimu vis atsidūstančiu
gyvenimu, ryto likučiais.

palesinkit paukštelį manyje
palesinkit šiek tiek daugiau
nei man dar reikia būti

Nė vėjelio siūbavimams
atsišaukt netikėta delčia.
Svyrant miegui, blakstienoms
kryžiuojantis,
laukia vis, o laiko nėra.

***

Nei krislelių svyravimams
akyse – tai, kas būta, seniausiai
netikra.
Tik tikėjimas dūsta pavėsyje,
o man vasaroti patinka.

tylu ir laikas
nusiraivęs stingsta
toks vienišas peizažas
atpažįstama tyla
ir nežinau kada
susikaupė tiek žingsnių
ir šitiek liūdesio
iš kur
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Ieva Krivickaitė

Aš, tu, jis, ji, mes...
AŠ
Dėžutėje turėjau tris sielas. Dėžutė buvo graži – lakuoto medžio, išpuošta raižiniais, o viduje
išklota švelniu aksomu. Iš tiesų aš visai pamiršau,
kad turiu tą dėžutę, ir ji voliojosi viename iš daugybės mano tamsių kampų, o ant jos gražaus dangtelio kaupėsi dulkės.
Vieną dieną už langų ėmė kauptis audra. Atrodė, kad visas pasaulis išsiruošė į karą – nežinia
prieš ką, nežinia už ką – ir tik aš viena likau sėdėti
tuščiuose kambariuose. Buvo be proto nyku ir verkiant reikėjo užsiimti kokiu nors darbu, bet kokiu,
kad tik nebereikėtų visur – nuo širdies iki pirštų
galiukų – justi tos įtampos. Tuomet aš ėmiausi
ruošos. Jau seniai reikėjo susitvarkyti kambarius,
pilnus voratinklių, tamsių kampų ir nereikalingo
šlamšto, bet, žinoma, vis nerasdavau tam laiko.
Neverta net pasakoti, kokia daugybe svarbiausių
pasaulyje darbų nuolat privalėjau užsiimti – kabinetai, dokumentų dėklai, perpildyta kompiuterio
atmintis, dvi dienas nepašertas šuo, brangių vaistų dėžutės... Todėl tvarkytis ėmiau tik dabar, kai
iš tiesų nebegalėjau tverti įtampos, kuri ėmė gožti
visų mano svarbiausių pasaulyje darbų ir darbelių reikšmingumą. Tada ir radau tą gražią medinę dėžutę raižytu dangteliu, tik ją dengė šlykščiai
klampus dulkių sluoksnis. Nupūčiau dulkes, jos
bjauriai pasklido kambaryje sukeldamos kosulį ir
atidariau dėžutę. Bet sielų joje nebebuvo. Niekaip
negalėjau suprasti, kur ir kodėl jos galėjo dingti,
nejau pasislėpė kur nors tarp dokumentų dėklų ir
vaistų dėžučių?.. Ieškodama sielų sutvarkiau visus
kambarius. Po lova radau pusę senos knygos viršelio, suplyšusią vilnonę kojinę ir tuščią karčiojo
šokolado dėžutę. Bet sielų nebuvo. Tik valydama
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veidrodį pastebėjau, kad man trūksta akies, keturių
pirštų ir kojos.

JI NR. 653768
Mažoji Mergaitė prisiglaudė prie lango. Jis
buvo rasotas nuo lietaus, bet lietus jos kažkodėl
nebegąsdino. Tik labai norėjo nubraukti tą miglą
nuo lango. Brūkštelėjo pirštu. Nieko. Perbraukė
visu delnu. Vis vien nieko. Truputuką susinervino,
kaip susinervina mažos mergaitės, kai dievai žino
kodėl užsimano kokio menkniekio, bet nusprendė
neimti į galvą. Vėliau nuvalys tą langą. Jei tik jam
patinka, tegul gyvena sau šitaip. Mergaitė šiaip ne
taip nusiropštė nuo sofos ir nupėdino tolyn. Nežinojo, kas iš tiesų jos ten laukia, niekas juk negali žinoti. Iš paskos tempė savo baltąją suknelę, tą, kurią
visuomet vilkėdavo eidama žiūrėti baleto vaikams.
Suknelė vilkosi žeme, Mergaitė puikiai suprato, kad
gali ją išpurvinti, bet et, bala nematė tos suknelės.
Mergaitė pati išsigando tokios minties – juk visada
buvo tokia švaruolė. Bet dabar viskas buvo kitaip.
Jai neberūpėjo nei migla ant lango, kurį jau paliko
tolokai už nugaros, nei dailioji suknelė. Pasaulis
Mergaitėje ir aplink ją transformavosi įgaudamas
neįprastus ir nesuprantamus pavidalus, keitėsi, o
Mergaitė bijojo nespėti keistis kartu. Tačiau pokyčiai nuo jos jau nebepriklausė, jie nebuvo paklusnios ir tylios lėlės, kurioms taip paprasta primesti
savo valią. Pokyčiai gyveno savo atskirą gyvenimą ir
elgėsi savo nuožiūra, o Mergaitė truputį pykdama
suprato, kad turės prie jų prisitaikyti. Visa erdvė
aplinkui ėmė lietis į vieną masę, Mergaitės piešinukai tėtės darbo kambaryje – ji visuomet mėgdavo
piešti jai vienai matomas Stebuklų Šalis – susiliejo
su krūvomis ten riogsančiais dokumentais ir visa

Proza
virto Koridoriumi. Mergaitei tai visai nepatiko, ji
visada mėgdavo tėtės darbo kambarį, bet Koridorius akivaizdžiai nepaliko jokio kito pasirinkimo:
reikėjo juo eiti. Koridoriui vis nebuvo galo, jis
buvo kažkoks keistas ir visai nemalonus. Po kiek
laiko Mergaitei gerokai nusibodo šlepsėti tuo Koridoriumi ir ji ėmė krapštinėti suknelės karoliukus.
Jie buvo šilti, apsigobę ta plėvele, kuria visada apsigobdavo, kai ji jaudindamasi krapštinėdavo savo
suknelių karoliukus. Ji tol sukiojo karoliukus tarp
pirštų, kol šie pasidarė tokie karšti, kad ėmė deginti
pirštus. Mergaitė pajuto svilėsių kvapą ir pamatė,
kad svyla ne kas kitas, o jos suknelė. Žinojo, jautė, kad kada nors taip turi nutikti. Jautė, kad kada
nors visos suknelės pasidarys ankštos ir visi piešinukai nebeteks prasmės. Numetė suknelę koridoriaus
viduryje, perlipo ir nuėjo toliau. Netrukus sustojo,
apsisuko ir atbėgo atgal. Pakėlė suknelę, nuplėšė
vieną karoliuką ir kruopščiai įsidėjo į kišenę. Tuomet vėl numetė suknelę, iškvėpė, rodos, visą orą,
kiek tik buvo plaučiuose, ir apsisukusi nubėgo.

TU NR. 7894865
Lipai aukštyn beveik lygia siena. Kabinaisi
nagais, kurie pokšėdami lūžinėjo ir krito į Nieką
apačioje. Lipai rėkdamas iš nevilties, nes nesimatė
jokios stotelės, jokio suoliuko, nieko, tik amžinas
lipimas, kraujui tykštant į veidą šiltais purslais.
Aplink buvo begalybė. Begalybėje – krūvos žmonių, kurių nepažinojai, garsų, kurie nieko tau nesakė, tuštybės, kvailumo, krūvos To, nuo Ko nuprotėjama. Ir nežinojai, ar nuprotėjai jau, ar dar ne.
Nes nenorėjai mąstyti apie tai. Tiesą sakant, net ir
norėdamas nebūtum galėjęs apie tai mąstyti, nes
turėjai susikoncentruoti į lipimą. Krisdavai. Tada
tavo likučius Jūs, Jie ir Jos išžvejodavo iš purvo,
telkšančio Apačioje, ir prikeldavo iš Niekur, nors
nenorėjai tu keltis. Norėjai likti griuvėsiais. Bet kur
tau. Vėl užkardavo tave ant tos sienos, ir – lipk. Ir
lipai, kabindamasis pirštų likučiais, nuo kurių pokšėdama krito mėsa, ir mąstei, kada pagaliau nukris
visa ranka ar bet kuri kita, tavo nuomone, mirtinai
reikalinga kūno dalis ir kada kas nors, BET KAS
atkreips į tai dėmesį.

JIS NR. 153744
Jis sėdėjo biure. Vilkėjo vieną iš savo nepakeičiamų kostiumų, idealių iki siūlo galo, plaukus
buvo nepriekaištingai susišukavęs – taip, kad atrodytų solidesnis nei buvo iš tiesų. Viena iš įkyriai galvoje besisukančių minčių vadinosi „laikyk
nugarą tiesiai“. Dar buvo viena: „pečius atgal“. Ir,
žinoma, „nepamiršk kvailos įsiteikiančios šypsenos“. Taip ir sėdėjo. Klientų nebuvo. Jei atvirai,
nebuvo nieko, tik jis, sienos, stalas ir skrupulingai
sudėlioti daiktai, turėję jo biurui suteikti solidumo. Iš slaptojo stalčiuko jis ištraukė nugertą arbatos puodelį. Arbatos paviršiuje atsispindėjo už
nugaros esantis langas. Langas jam būdavo bene
didžiausias įmanomas malonumas, bet jį sau leisdavo labai retai, rečiau nei dėl savo išvaizdos pamišusi jo žmona paimdavo į burną gabaliuką šokolado. Arbata, žinoma, buvo atšalusi, bet jis vis vien
ją papūtė – iš įpročio. Vaizdas už lango suraibuliavo ir kartu su arbata nutekėjo jo gerkle. Arbata
buvo kaip tik tokia, kokią jis mėgsta – tokia karti,
kad negali nesusiraukti net didžiausiomis valios
pastangomis. Lėtutėliai išgėrė visą arbatą. Padėjo
puodelį atgal – taip, kad nematytų įėjęs klientas,
jei tik, po velnių, įeitų. Juto kylant kartėlį. Įjungė
dar vieną mintį: „tau negadins gyvenimo, niekas
tau negadins gyvenimo“. Kartojama mintis virto
įkyriu vidiniu burbesiu – taip burba nusenusi jo
mama, kuria jis niekuomet nesugeba tinkamai
pasirūpinti, kuri savo buvimu jam nuolat prikiša,
kad kiekvieno iš mūsų laukia ta pati bejėgystė, tas
pats rankų drebėjimas, tas pats naudingumo koeficiento krypimas į minusą... Jis užsimerkė. „Aš
dar turiu laiko, – sumurmėjo, – valdytis, valdytis, valdytis...“ Jis pakėlė prieš akis savo sudiržusias rankas, perbraukė šiurkštų paburkusį veidą,
suprasdamas, kad iš tiesų neturi nė menkiausio
supratimo, kur iššvaistė krūvas metų. Jo nugara
suglebo, jis nagais įsikirto į savo krėslo ranktūrius,
ėmė tankiai kvėpuoti, lėtai išjungė kompiuterį
ir mediciniškai išardė jį dalimis. Tada tvarkingai
nukraustė stalą ir ėmė pjaustyti kompiuterį mažyčiais kubeliais.
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Vitalija Čepytė

Esu, mylėdama Tave...

Pavasarių belaukiant
Broliui

Sušildyt rudenį, pagirdyt pievą.
Atsikąst dangaus ir išspjaut braškinius ledus.
Nekeista? Man ne. Išbarstytai kasdieniška.
Šiltoje migloje susisups medžių lapai
Ir tyliai tirtės iš baimės būti nunešti.
Nušluostysiu pievas, nusišypsosiu upei.
Ir šoksiu.
Į jūrą.Viena. Ligi ryto.
Kol atrasiu šaltį, pažinsiu šilumą.
Ir vis tiek liksiu tokia pat. Diena iš dienos,
Metai iš metų. Amžinybė iš amžinybės.
Semti stiprybę bebalsiams.
Išspjaut popierių ir surūkyt medį.
Prisiglaust, išgerti širdies.
Kalnuose. Vienatvėje. Minioje.
Pasileisti tekėti ramiai ir darniai,
Kaip nedidukas jaunas upelis krykščia miške.
Paklausyk.
Užmik tyloje, atsibusk rytojuje.
Sušildyk rudenį, pagirdyk pievą.
Nusišypsok.
Užmik tyloje, atsibusk rytojuje.
Sušildyk rudenį, pagirdyk pievą.
Nusišypsok.
Man bus gera. O Tau?
Nemeluok, pajutau, kaip suvirpėjai viduje.
Nekeista? Ne. Tiesiog gera. Žinau.

Brendu per žoles, smegduobes, balas.
Stebiu prasidedantį lietų, gaudau debesis,
Springstu mintim ir nepaliaujamai šypsaus.
Pakirstais sparnais, aš vėtrungė, aš grįšiu į namus!
Spalvotai vienatvei ištirpus – atleidau.
Jau girgždu tyliau, nei upėje šoka žuvys,
Ir augu, augu su gyvybe ir krintu su lietum.
Lyg braškiniai ledai pakrantės upelyje.
O kartais taip skauda gyventi.
Blaškaisi šen, ten, niekur!
Norisi išaugti kadagiu, kad niekas familiariai
Nebeliestų.
Ir vis viena, virpu viduje, – prasmingai byru.
Tu tik šnabždėsi – jos šilumą užuodžiu! Jūros mėlio,
Kuris man atvira siela pripažino savo tiesą –
Rytoj ir vėl spalvotai lyja lietūs.
O aš tik laisvas, laukinis pavasario vėjas!
Aš gyvas.

***
Mes – Dievai.
Tu ir aš,
Du laimingi skarmaliai,
ir mūsų gyslomis šokčioja žiogai.
Tavo prisilietimai – sraunios upės,
Nors mūsų namai – tik rasotos duobės,
Užmaršties akmenimis užritintos.
Nusirišom sparnus, ir
Jau nebus angelų.
–
Tik Dievai.
Brolau, Tavo pėdos – mano.
Širdyje šoka milijonai auksinių žiogų.
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Maksas Racheaux

Nebaigtas filmo scenarijus
Gabrei ir tėvams

Įrėminta vėsios nakties tylos, apšviesta gatvės žibintų, sankryžos viduryje šoka pora. Jiedu šoka susiglaudę, nerūpestingai, be muzikos, ir jų netrukdo
svetimos melodijos, kurios skamba iš kažkur kita
gatve važiuojančių automobilių. Jos pirštai, pakišti
po dygiu megztiniu, maloniai čiuožia jo nugara. Jis
švelniai spusteli jos liemenį, vesdamas į kitą judesį.
Kai akys susitinka, abudu šypteli.
Kokia ji graži. – – –
Jo akys irgi turi pilkšvą atspalvį. – – –
Graži ir nekvaila. – – –
Gražus, nes prijaukintas. – – –
Jei viskas taip gerai, kažkas artimiausiu metu
turėtų tai sugadinti. – – –
Šįkart viskas bus tobula ir be kliūčių. – – –
Ji įsikniaubia jam į petį, o jis nusuka akis. Ir
šioje jaukioje tamsoje iš jos sodrių lūpų išsiveržia
drąsūs, žibintų apšviečiami žodžiai:
– Noriu vyno.
Mato kambarys, vakaras. Matas supasi ant kėdės, skaitydamas istorijos konspektus. Supasi, nes
pavargo nuo skaitymo ir pernelyg aštriai jaučia savo
kūno ribas. Ant stalo trys obuolių graužtukai, jau
apsitaškavę rudomis dėmėmis. Pro šiek tiek pakeltus roletus Matas stebi tokias pat dėmes už lango ir
istorijos datos jam tampa nebesvarbios. Jį nustebina
ši mintis: ar jis pats pastebėjo, kada mokslai pasidarė nesvarbūs?.. Šiam vakarui užteks? Darom pertrauką. Reikia kurią nors dieną išsiurbti kambaryje
dulkes. Pavargusios akys atsainiai žvalgosi aplink.
Roletai. Obuoliai. Matas numeta konspektus ant

stalo, pasirąžo tarsi po gilaus miego, paima lėkštę
su graužtukais ir išeina iš kambario. Šviesa užgęsta,
keturios sienos nugrimzta į įprastą savo būvį.
Pakeliui į virtuvę jį sustabdo šūksnis. Regis,
tik Matui išėjus iš savo kambario mama prisimena, jog jis namie. Jos šūksniai visad netikėti ir nupurtantys. Matas nieko neatsako, nuneša lėkštę į
virtuvę, mechaniškai atidaro dureles po kriaukle ir
išmeta rudus graužtukus į tokiais pat graužtukais
dvelkiančią šiukšlių dėžę. Mama pakartoja iš savo
kambario:
– Matuk, ateik, nagi!
Įžengęs į mamos kambarį, jis išvysta ją sėdinčią
prie veidrodžio. Mama, tu taip meiliai mane šauki,
bet taip garsiai... Šių žodžių jis neištaria, tik atsistoja
jai už nugaros, įrėmęs delnus į kėdės atramą, ir pažvelgia į gražius ugninius mamos plaukus, tuomet
į akis, laukdamas, kol ji prabils. Namie Matas visuomet tylus ir kategoriškas, jis vengia dirbti namų
ruošos darbus ir nesišneka netgi kalbinamas.
– Matuk, aš šiąnakt su mergaitėm pasibūsiu, –
gražindamasi prieš veidrodį, taria mama. Mergaitėmis ji vadina savo koleges iš darbo arba drauges
iš mokyklos ar universiteto laikų. – Grįšiu vėlai.
Tu pabūsi čia vienas, gerai? Tik neatidaryk durų
nepažįstamiems ir eik miegoti laiku.
– Gerai, – atsako Matas ir žengia žingsnį tėčio
drabužių spintos link. – Kada grįš tėtis?
Atidaro dureles, tikrindamas, ar nėra kokių pokyčių. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas tvarkingai sukabinta arba išdėliota savo vietose, tačiau tuomet į akis krenta bet kaip išmėtyti tušti permatomi
maišeliai, kojinės, diržai. Išmėtyta ne taip, kaip Matas matė paskutinį sykį, todėl jis nusiramina.
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– Nežinau, turbūt darbe, – ištaria mama, prikišusi veidą prie stiklo.
– Kas darbe?
Kaipgi vis dėlto negražu, kai moteris prisiploja
prie veidrodžio, primerkusi vieną ir plačiai plačiai
atmerkusi kitą, kad būtų patogiau riesti blakstienas. Argi su ja galima tuo metu kalbėtis?
– Matuk, ko tu klausi? – nesuprasdama klausimo, susiraukia mama.
– Klausiu, kada grįš tėtis, ar tau nesvarbu, kada
jis grįš? – pakartoja klausimą Matas, atsiremdamas
į sieną.
Mama akimis seka sūnaus veiksmus, kurie
trumpam išstumia mintis apie pasibuvimą su mergaitėmis.
– Man pasigirdo, kad klausi, kur jis. Nežinau,
turbūt jau pakeliui. Paskambink jam, – mama pakyla nuo kėdės ir kažką įsimeta į rankinuką.
– Nekelia ragelio, – taria Matas.
– Vadinasi, važiuoja namo, – ji apkloja Matą
susirūpinusiu žvilgsniu, bet, sutikusi jo akis, nusiramina ir nusišypso. – Na, eime, užrakinsi paskui
mane duris.
Matas kambaryje išjungia šviesą.
Mama nužingsniuoja koridoriumi į prieškambarį, uždega šviesą, apsiauna batus, Matas stebi ją,
paduoda paltą, pirštines, žiūri, kaip ji paskutinį
kartą žvilgteli į veidrodį ir pasitaiso šukuoseną, Matas pabučiuoja mamą į žandą ir atidaro jai duris.
– Iki, Matuk. Neatidaryk durų nepažįstamiems!
– Iki, – Matas užsirakina ir užgesina prieškambaryje šviesą.
Vaikinas garsiai atkemša vyno butelį, naudodamasis šveicariškame peiliuke esančiu kamščiatraukiu, butelį įrėmęs į grindis ir suspaudęs pėdų
šonais. Jo panelė kitame kambaryje guli lovoje prie
nešiojamojo kompiuterio, taigi atkemšamo butelio garsas, nuaidėjęs virtuvėje, nieko nesutrikdo.
Baltasis pusiau saldus. Vaikinas įpila vyno į taures,
tuomet išima iš šaldytuvo plaktos grietinėlės flako16

nėlį ir užpurškia jos ant vyno. Sekundę padvejojęs,
prisipurškia grietinėlės pilną burną. Malonumas.
Jis grįžta į tamsoje skendintį kambarį pas savo
merginą ir įteikia jai taurę. Mergina linksmai sukikena. Tostas be žodžių, toliau bučinys. Kompiuterio ekranas blausiai apšviečia jų veidus ir vieną
kambario sieną.
Pora žiūri filmą anglų kalba. Po kurio laiko vaikinas sustabdo vaizdą ekrane.
– Pala, paaiškink man, kas dabar vyksta. Truputį nebepagaunu. Ką tas čiūvas ką tik pasakė? – jis
susidomėjęs gurkšteli vyno.
– Mažiau šnekėk ir viską suprasi. Ir šiaip ten viskas vėliau paaiškės, – mergina meiliai nusišypso.
Kai filmas vėl įjungiamas, vaikinas įdėmiai stebi savo panelę. Žiūrėti filmą buvo jos idėja. Mergina paspaudžia pauzę.
– Žinai, ką dabar pagalvojau? – taria ji.
Vaikinas pasiruošia bučiniui.
– Ar atkreipei dėmesį į tai, kad šis filmas blogai
baigiasi? – mergina atsisukusi pažvelgia jam į akis.
Vaikinui tai truputį netikėtas posūkis. Kaip įdomiai ji šokinėja nuo vieno svarbaus dalyko prie kito.
– Neatkreipiau, nes dar nemačiau pabaigos, –
šypteli jis.
– Jis baigiasi nelaimingai. Pamaniau, kad jeigu
filmas baigiasi nelaimingai, vadinasi, jis nebaigtas.
Juk istorija visada baigiasi laimingai, tiesiog filmas
neparodo tikro vaizdo, – mergina žiūri vaikinui į
akis, tarsi lauktų patvirtinimo.
– O jeigu žmogus miršta?
Regis, mergina kurį laiką mąstė apie šį dalyką
ir netgi spėjo mintyse suregzti ištisus sakinius, kad
jais patvirtintų savo idėjas.
– Priklauso nuo to, ar tas žmogus buvo laimingas ar nelaimingas. Jeigu nelaimingas, tai istorija
dėl to ir būna laiminga, kad jis paliko šį pasaulį, –
paaiškina ji.
– A, tai va kokia tavo logika, – vaikinas susidomi
šia tema. – O jeigu tas žmogus buvo laimingas?
– O jeigu laimingas, tada istorijos grožis yra
tai, kaip aplinkiniai žmonės permąsto savo požiūrį

į gyvenimą po jo mirties. Skamba kaip patosas, bet
taip juk ir yra.
– Grožis ir laimė yra abstrakcijos, subjektyvu, –
vaikinas perbraukia pirštais per merginos plaukus.
– Esmė tokia, kad nelaimė, pavaizduota filmo
pabaigoje, visuomet sukelia filmo veikėjams ir žiūrovams norą pakeisti situaciją į gera. Jeigu simpatiškas
herojus miršta, o blogiukas lieka gyvas, mes norime tokią situaciją pakeisti. Būtent dėl to atsiradusio
noro istorija ir yra laiminga, – atrodo, kad ši idėja
tiesiog pasiglemžė merginą. – Juk galų gale mūsų
pasaulis gerėja. Vadinasi, vis daugiau žmonių stengiasi kažką pakeisti, realizuoti savo idėjas ir norus.
Mergina mirkteli vaikinui.
– Bet čia dar klausimas, ar žmonės būtų tokie
geri, jei visi filmai būtų su laimingom pabaigom, –
išsako savo pastebėjimą vaikinas. – Gėris užknistų.
– Na, taip, kartais reikia nelaimingų pabaigų,
antraip mes priprastume prie to, kad viskas gerai ir
nesistengtume nieko patobulinti, – taria mergina.
– Aš manau, kad šią idėją gadina egzistuojantis
menininkų polinkis sukti filmus ar rašyti knygas su
nelaimingomis pabaigomis. Paplitusi idėja, jog kūrinys, pasibaigiantis laimingai, yra banalus, – vaikinui tai tarsi savaime suprantamas dalykas, keista,
kad štai dabar jie apie tai šneka, niekas jo apie tai
anksčiau neklausdavo.
– Taip, mene yra tokia mada. Panašiai kaip vartoti kuo daugiau slengo dialoguose, nors nuo to
jie tik atrodo nenatūralesni. Arba rašytojų slapyvardžiai su prancūziškais žodžiais juose, – panelė
gurkšteli vyno. – Tačiau iš tiesų visa tai – tik kičas.
– Arba tas pat su neeiliuotais eilėraščiais.
– O man neeiliuoti eilėraščiai patinka. Juk
svarbiausia ne rimas, o ritmas, – taria mergina.
– O man patinki tu, – prisiglaudžia prie jos
vaikinas.
Jie toliau geria vyną, vaikinas apkabinęs panelę
per pečius.
– Mane dar erzina, – taria mergina, žiūrėdama į
sieną ir bandydama surasti tinkamus žodžius, – tas
beprasmis fragmentiškumas šiuolaikinėje prozoje.

Rūtos Jakutytės piešinys

Proza

Nėra jokių atskirų padrikų epizodų sąsajų, veikėjų
charakteriai irgi padriki ir fragmentiški. Rašytojas
parenka tokius įvykius ir dialogus, kurie turbūt
daug ką reiškia jam pačiam, bet nieko nepasako
skaitytojams. Viskas taip užkoduota, kad niekas
nesupranta, jog čia kodas ir jį reikia nulaužti.
Vaikinas atpažįsta panelės žvilgsnį, nors seniai
tokio nematė. Kai kitame žmoguje pamatai kažką
artimo arba gąsdinančio, staiga gimsta stiprus noras juo rūpintis. Vaikinas stipriau apkabina panelę,
nes akimirką atrodo, kad ją praranda.
– O kas atsitiko, tu skaitei kokią blogą knygą
pastaruoju metu, ar ką? Kodėl apie tai prabilai? –
paklausia vaikinas.
Jis nutraukia panelės mintis ir ji išsigąsta, suvokusi, kaip kvailai turėjo skambėti jos staiga pasipylusios ilgos replikos apie meną.
– Nežinau, – kaltai nusišypso mergina.
Šypsena tampa valiūkiška.
– Išjunk filmą, – tyliai taria ji.
Jiedu bučiuojasi.
Kodėl ji pradėjo šią temą? Estetiniai pokalbiai,
estetinė veikla. Bet kokia istorija baigiasi laimingai.
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Rūtos Jakutytės piešinys

Proza

Gal ji norėjo pasakyti, jog ankstesni jos santykiai
baigėsi laimingai, nes ji rado mane? – – –
Vaikinas nori, kad jo panelė tai ištartų balsu. Jis
lėtai ir švelniai glosto jos odą. Ji murkdama išlenkia
nugarą.
– Atneši dar vyno? – tyliai paklausia ji.
Butelis jau tuščias. Ji neištarė to, ką jis norėjo išgirsti. Vaikinas įsižeidžia, bet to neparodo. Iš
pradžių jis netgi nesupranta, kodėl įsižeidė. Tiesiog
apie literatūrą jai pasakojo visai kitas vaikinas ir
padarė tokį įspūdį, kokio jis niekada negalėtų jai
padaryti. Dabar jis vėl tai prisiminė.
Matas atmerkia akis ir išgirsta šiurenimus koridoriuje, tuomet šoka iš lovos ir išbėga iš kambario.
Vėlyva naktis, pėdos šąla tipenant parketu. Koridoriuje stovi Mato motina, už jos nugaros užsidaro
durys.
– Kas ten buvo? – paklausia Matas, pripuolęs
prie durų.
Tuo metu mama suklumpa, jis šoka atgal prie
jos. Išdvisęs mamos kvepalų aromatas susimaišo su
nakties šalčiu ir blausiom šviesom, įslinkusiom į
butą pro virtuvės langą. Jos plaukai negražūs, pa18

blukę, akys pavargusios. Matas nuveda motiną į
vonios kambarį. Ko gero, pasibuvimas su mergaitėmis buvo vėl gerokai atmieštas brendžiu. Šypsena.
Ryte mama atsiprašys, todėl Matas ant jos nepyksta. Palaiminga naktis nutildo klykiančius dienos
rūpesčius. Jis užeina į tėvų miegamąjį ir, atitraukęs
užuolaidą, pažiūri pro langą. Nuvažiuojantis taksi. Kažkas išėjo pro duris, kai Matas išbėgo iš savo
kambario. Jis nusigręžia nuo lango, atidaro tėčio
drabužių spintą. Tuščia.
– Mama, tėtis išėjo, – sušunka Matas, išbėgęs į
koridorių, tuomet nugara atsiremia į vonios kambario, iš kurio sklinda bėgančio vandens garsai, duris.
Niekas nebėga paskui tuščia gatve nuvažiuojantį geltoną taksi. Matas pyksta ant tėvų, nors mama
ryte atsiprašys. Jo galvą okupuoja mintys apie negražią, nesuprantamą ateitį. Jis pasiryžta rytoj pat
išsiurbti dulkes namuose, viską išvalyti ir sutvarkyti, tada nueina į tėvų miegamąjį, užgesina šviesą ir
susirango tuščioje tėčio drabužių spintoje.
Vaikinas stovi priešais veidrodį. Jam už nugaros
verkia mergina.
– Nepalik manęs, prašau, – delnai įremti į veidą, ašaros rieda jos riešais.
Vaikinas nenori būti vienu metu laimingas su
savo mergina ir nelaimingas su savo motina. Išėjo tėvas, išeina ir jis. Paralelė. O gal cikliškumas?
Reikia išspręsti problemas šeimoje. Jis lieka su ta,
kuri silpnesnė. Vaikinas atsisuka ir nužvelgia savo
panelę.
Ji svaiginanti tarsi vasara, ji atsigaus. – – –
Ar aš privalau tai ištverti? – – –
Ar aš galiu pasielgti kitaip? – – –
Poelgio nesuprantamybė smaugia mano kaltės
jausmą. – – –
Mergina žiūri, kaip veidrodyje vaikinas pasitaiso žalsvus marškinius trumpomis rankovėmis su
kišenėle kairėje.
– O žinai, kas juokingiausia? – jis vaikiškai nusišypso, patapšnojęs per kišenėlę. – Kad visi galvoja, jog ji iš dešinės.

Nuomonė

Armas Rudaitis

Dviratis (ar dar krizė?)
Pagaliau! Iškart po Melagių dienos (balandžio
1-osios) iš už debesų išlindo skaisti saulutė (gal nusprendė, kad užteks juokauti?), visi šalčiai išsisklaidė ir savaitgalį į Vilniaus gatves pasipylė šilumos
išsiilgę sostinės gyventojai (tarsi kokie tarakonai
išlindo iš savo daugiaaukščių daugiabučių gyvenamųjų rajonų). Juo labiau kad progų išlįsti į gražų
saulėtą orą buvo ir daugiau. Šeštadienį (2009 m.
balandžio 4 d.) Vilnių drebino neblėstančiom tradicijom stebinanti fizikų diena FiDi‘41, o sekmadienį (balandžio 5 d.) religingieji lietuviai išsiruošė
šventinti verbų, nes visiems tikriems katalikams
Verbų (Palmių) sekmadienis bent jau turėtų būti
viena reikšmingiausių švenčių per metus (ar yra –
čia jau kita tema).
Atsibudau puikios nuotaikos, perkandau kelis
kąsnius sumuštinio ir, kaip jau mažiausiai tūkstantį
kartų prieš tai, ant savo juodo, paprasto, niekuo
neišsiskiriančio dviračio patraukiau į miestą. Raktai kišenėje. Mobilusis kitoje. Dviračio spyna prisegta. Ausinės ant ausų – muzika ausyse. Džinsai,
marškiniai, šalikas, batai... Ko gi daugiau reikia?..
Planavom apie dvyliktą susitikti su draugaiskolegom iš VėJotKą (nežinai, kas tai? Užsuk į vjk.lt
ir sužinosi), padiskutuoti apie finansinę (moralinę,
dvasinę, politinę...) krizę Lietuvoje, bet išvažiavau
iš namų kur kas anksčiau, kad turėčiau laiko ramiai perlėkt pavasariškai gražiu Vilniumi. Dviračių takai, kaip įprasta, buvo pilni pėsčiųjų, kurie
kažkodėl yra įsitikinę, kad šaligatviai priklauso tik
jiems, o gatvėse gausu automobilių su vairuotojais,
kurie mano, kad keliai priklauso tik jiems. Žodžiu,

man ir mano dviračiui erdvės buvo nedaug, bet
jau esu prie to pripratęs, todėl nesiskundžiau net
pats sau, nes tokią dieną nesinorėjo gadintis nuotaikos tokiomis smulkmenomis. Jau po diskusijos
su draugais patraukėm ieškoti vietos, kur galėtume
užkąsti. Daugelis restoranų buvo pilnutėliai skaniai pietaujančių vilniečių. Patraukėm į Vokiečių
gatvę.
Vokiečių gatvė. Raskite „centresnę“ vietą visame Vilniuje nei ši, įvairiomis parduotuvėmis
įrėminta, suoliukais apstatyta, neilga, bet svarbi
gatvelė, vedanti kone nuo Mokytojų namų iki pat
miesto Rotušės. Žodžiu, pats Europos kultūros
sostinės centras. Maždaug trečia–ketvirta dienos.
Saulutės išsiilgusių žmonių knibždėte knibžda visur. Mamos su vėžimėliais, spalvingas jaunimas,
lėtai slenkantys senukai ir visokio kitokio plauko
praeiviai arba ant suoliukų įsitaisę miestiečiai. Nė
nesusimąstęs prirakinau savo dviratį prie vieno iš

Agnės Kimėnaitės ofortas

19

Nuomonė
gatvės stulpų ir kartu su visa kompanija patraukiau
į šalia esančią piceriją, kurioje dėl įvairių priežasčių
visada yra laisvų vietų. Neskubėdami, nes skubėti neleido ilgai kepusios picos, pavalgėme vis dar
diskutuodami įvairiausiomis temomis. Prabėgus
ne daugiau nei valandai, patraukėme iš picerijos.
Ir tuomet... Staiga per kelias akimirkas subliūško
visa mano nuo pat ryto saugota smagi pavasarinė
nuotaika.
Mano dviračio nebėra. Palikta tik drastiškai
nupjauta spyna (norint tokią nukirpti, reikia turėti
tikrai neprastas žirkles), gulinti toje pačioje vietoje,
kur buvau palikęs dviratį. Tarsi koks spjūvis į veidą. Smūgis vidury baltos dienos. Milijonus kartų
buvau palikęs dviratį tūkstantyje skirtingų vietų,
labai nevienodam laiko tarpui: nuo dviejų minučių iki kone visos paros. Bet štai saulėtą Verbų sekmadienį pačiame Vilniaus centre, kur visada pilna
žmonių, jį staiga pavogė! Be abejo, nuo to neapsaugotas niekas, ir Lietuvoje siaučiant finansinei krizei
(kasdien darbo netenka šimtai žmonių), apie kurią
kaip tik tądien diskutavome, tokia vagystė, mąstant logiškai, yra visiškai suprantama. Stebina tik
pats įvykis, tas sunkiai suvokiamas įžūlumas ir dar
labiau – visų aplinkinių absoliutus abejingumas jų
akivaizdoje vykstančiai vagystei. Mes visi nuolat
skubame. Skubame į mokyklą ir iš mokyklos, skubame nuo vieno darbo prie kito, skubame kažką
pabaigti arba pradėti, mes netgi skubame neskubėti,
nes norime visada kur nors suspėti. Tobulėjančios
technologijos ir globalūs procesai veja mus beprotišku tempu ir galiausiai mes nebepastebime net
to, kas yra arčiausiai mūsų. O ką jau kalbėti apie
kažkokį vagiamą dviratį Vokiečių gatvėje... Vietoj
to dviračio galėtų būti ir spardomas žmogus, ant
grindinio suklupusi senutė ar pasiklydęs vaikas...
Daugelis mūsų tiesiog praeitume pro šalį tarsi ničnieko nevyktų. Abejingumas – keistas, mįslingas
dalykas. Sunkiai paaiškinamas ir dar sunkiau įvei20
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kiamas. Juk nesiklausantiems žmonėms gali rėkti į
ausį, o jie vis vien nieko negirdės arba apsimes, kad
negirdi. Kodėl žmonės abejingi? Veikiausiai todėl,
kad tai labai patogu. Patogu nematyti to, ko nenori
matyti. O juk mes visi trokštame patogumo.
O gal aš tiesiog per jautriai reaguoju ir įžvelgiu
čia per daug simbolikos? Galbūt. Bet tai priverčia
susimąstyti ne apie finansinę, o apie kur kas gilesnę
visos visuomenės krizę. Krizę, įaugusią iki kaulų
smegenų. Tiesa, šis žodis pastaraisiais mėnesiais
kartojamas taip dažnai ir įvairiai, kad jau prarado
savo prasmę. Todėl nenoriu „krizenti“, nieko kaltinti, skųstis ir bumbėti, kaip labai mėgsta didžiuma lietuvių. Noriu tik pakviesti visus susimąstyti
apie šalį, kurioje gyvename, ir apie tai, ko siekiame. Nes tokią Lietuvą, kurioje visiems būtų gera
gyventi, galime sukurti tik mes patys. Tai turėtų
būti ne priešrinkiminis politinis šūkis, o savaime
aiškus kiekvieno piliečio tikslas. Ir tai ne vien tušti
žodžiai.

Interviu

Aistringa šokio alchemikė

Nuo vaikystės šokančią, o dabar Vilniaus universitete ﬁlologiją studijuojančią Sigitą Lisauskaitę
kalbina ﬁlologijos studentas Vainius Bakas.
„Viliuosi, šios mano mintys ir pasakojimas bus
kitam žmogui didelis postūmis įsilieti į meno atstovų
gretas. Galbūt vieniems tai pasirodys banalu ir paprasta, tačiau aš nebijau prabilti, nes daugybei sielų
reikia teigiamo pavyzdžio, reikia ištiestos rankos, parodyto pirmo žingsnelio. Vaikystėje, kai tik pradėjau
šokti, to reikėjo ir man, – sako Sigita.

Ką tau reiškia šokis?
Ilgą laiką tai buvo vienintelis gyvenimo aistros teikėjas man. Taip yra ir dabar. Šokis – vanduo mano
kūniškam protui ir vynas mano vidiniam aš. Dažnai juokais draugų kompanijoje Šokį supersonifikuoju teigdama, kad tai – mano vyriškasis idealas,
tarsi jis būtų vaikinas, su kuriuo eičiau į kiną, rinkčiau pajūry akmenukus ar įnirtingai ginčyčiausi.
Tiesa, prisipažinsiu, būna dienų, pavergtų rutinos,
kai šokį laikau tik sportu, energijos likučių išliejimu po sunkios dienos ar savaitės.
Kokius šokių stilius esi praktikavusi? Koks tavo mėgstamiausias?
Nuo penkerių metų prisiliečiau prie muzikos ir
judesio formų. Iki šių dienų buvo visko: metai baleto mokykloje, kelionės po svečias šalis, konkursai
ir septyni sezonai lietuvių liaudies šokių klubuose
Ugnelė bei Siaudelė. Deja, po jų viskas nutrūko.
Dabar kartkartėmis pasigailiu, jog paauglystėje
mečiau treniruotes. Tikėjausi išgyvensianti be jų,
norėjau daugiau laiko skirti mokslams. Net juo-

kinga prisiminti, kaip galėjau palikti ne tik mėgstamą veiklą, bet ir draugus. Tokia veikla dideliame
kolektyve išmoko prisitaikyti, jausti esančius šalia,
tenka matyti visą šokių aikštelę, ne tik savo, bet ir
kitų klaidas. Šiandien žinau, kad tie treji metai padarė neigiamą įtaką ir mano sveikatai. Nors negaliu
sakyti, kad visiškai pasitraukiau iš meno srities. Ne,
pradėjau rašyti. Galbūt dėl to įsitraukiau į klubo
Vilniaus jaunieji literatai veiklą, lankiau literatūrinės akademijos paskaitas ir apsisprendžiau dėl profesijos pasirinkdama ne seniai išsvajotą mediciną, o
studijas Vilniaus universitete, filologijos fakultete.
Tiesa, dar prieš tai supratau, kad rašymas nesugebės pakeisti šokių, šioj srity nepasieksiu tokių
aukštumų, kokias galėjau rasti ant parketo, veidrodžių salėje. Todėl, būdama šešiolikos, vėl ryžausi
pabandyti. Dabar manęs laukė šiuolaikinio buitinio šokio repeticijos. Tai panašu į sportinius šo21
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kius: salsą, rumbą, valsą, tango ir dar daugelį kitų,
tik skirta ne profesionalams, o mėgėjams. Sulaukiau didelės paramos iš draugės, būtent sportinių
šokių virtuozės, bet harmonijos susigrąžinti nepavyko. Kažkas kvietė ieškoti toliau, išbandyti dar
kitus stilius.
Tas balsas, kviečiantis atrasti, buvo seniai
gniaužta aistra Rytų šalims – tarsi praėjusio gyvenimo knygos versti puslapiai. Žinojau lendanti
į visiškai netyrinėtą pasaulį: ne tik kitokie papročiai, tradicijos, bet ir religija, juolab kad Lietuvoje Rytų kultūros atstovų nėra daug. Laimė, radau
Rajyashree Ramesh scenos meno ir šokio teatro akademijos filialą, kuris suteikė man galimybę priartėti
prie vienos iš vaikystės svajonių, matytų indiškuose
filmuose. Bharata Natyam – klasikinis indų šokis,
akių, gestų ir judesių malda. Pabandysiu persakyti savo mokytojos žodžius, apibūdinančius šį šokio
stilių: „Pavadinimą Bharata Natyam sudaro žodžiai:
bhava – jausmas, raga – melodija, tala – ritmas ir
natyam – šokis. Šis scenos menas Indijoje laikomas
geriausiu žinių ir išminties perteikimo būdu. Tai
estetiškiausias reginys, dovanojantis žiūrovams grožį ir harmoniją, padedantis tobulėti, atitrūkti nuo
pasaulietiško mąstymo, priartėti prie dieviškojo Absoliuto. Bharata Natyam – dinamiškas ir labai tikslus šokio stilius. Jam būdingas grožis, grakštumas
ir kartu fizinė jėga, greiti ir tikslūs judesiai dera su
minkštais, plastiškai keičiančiais vienas kitą. Abstraktų šokį papildo pantomima.“
Ir nors jaučiuosi laiminga, sustoti nenoriu.
Kol žmogui neuždrausta svajoti, stengsiuos kopti
toliau, juk tiek daug dar neišbandžiau! Ir amžius
šokėjams tikrai nėra riba, o į klausimą, kuris šokio stilius mėgstamiausias, atsakysiu vienareikšmiškai – tokio nėra. Net ir striptizas yra tam tikra,
savaip žavi šokio atšaka.
Ar šokis gali gyvuoti be muzikos?
Gali. Bet tai bus tik judesių kratinys. Juk visaverčiam
gyvenimui pagal japonų filosofiją reikalinga ir In, ir
Jan. Šokio sąvoka įgyja prasmę susijungus muzikai
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(ritmui) ir judesiui. O kas yra muzika, neturiu didelės kompetencijos spręsti, tačiau ir ritmingas plojimas delnais išgauna judesio raiškai būdingą foną.
Sakoma, kad šokis yra kūno kalba. Ką nori ja pasakyti kitiems? O gal kalbiesi tik su partneriu?
Taip, tai – kalba. Suvokimas, jog tai nėra vien laiko
prastūmimas ar sportas, dailinantis figūrą, aplankė
gerokai vėliau. Juokais tariant, reikėjo laukti šešioliktojo gimtadienio, jog suprasčiau, kiek daug noriu išrėkti pasauliui. Šokis iš tiesų yra ta kalba, kuri
leidžia vyrui geriau suprasti moterį, o moteriai –
vyrą. Su partneriu privalai peržengti tą ribą, kai susikalbi vien žodžiais. Jis ar ji po daugybės repeticijų
tavo kūną turi pažinoti ne mažiau, nei pažįsti pats.
O norėdamas ką nors pasakyti žmonėms, stebintiems sceną, pirmiausia turi susikalbėti su savimi,
paskui – su partneriu ir tik tuomet esi pasirengęs
į šį kūnų pokalbį įtraukti žiūrovus. Manau, jeigu
jie sugeba ne tik žavėtis, apipilti aplodismentais ar
gėlėmis, o kartu ir justi šokėjų riešo trakštelėjimus,
veido mimikų pasikeitimus bei patys užsimano
pajudėti, tokia pora nusipelno senovės Olimpinių
žaidynių laurų vainiko.
Asmeniškai aš, šokdama vis kitoje aplinkoje,
stengiuosi prie jos maksimaliai adaptuotis, pažinti

Interviu
ginčiau – tik lapkričio mėnesį, kaip savo dainoje
teigia Alina Orlova.
Tiesa, šokau per laužą. Teko vaikščioti karštų
žarijų taku, per stiklų duženas ir vinių prikalta lenta. Mano manymu, tai – kultūrinių ritualų dalys,
su reikiamu nusiteikimu ir teigiamomis mintimis
prieinamos kiekvienam, norinčiam išbandyti.
Profesionalų darbui priskiriu tik tai, kas yra vadinama kaskadininkų triukais. Į tokią sritį gyvenime nekiščiau nosies.

į mane žiūrinčius veidus. Taip dovanoju akimirkas,
kurios atriboja nuo rūpesčių, kasdienybės. Šokdama galvoju ir bandau pasakyti, jog esu graži, ypatinga ir unikali asmenybė. Jaučiuosi galinti duoti.
Savo kūno kalba noriu įtikinti, jog tai, ką galiu aš,
gali ir tu! Kita vertus, svarbus klasikinio indiško
šokio bruožas – dauguma šokių yra skirta dievams
ir dievybėms.
Kaip aistringa šokio alchemikė, atskleisk paslaptį,
kada užverda kraujas?
Na, visiems žinoma, kad skysčių virimo temperatūra priklauso nuo esamo slėgio bei jo pokyčių.
Tačiau atskleisiu tik dalį paslapties. Mano stebėjimais, kraujas užverda dviem skirtingais būdais:
pirmuoju atveju šokėjo kraujas yra kaitinamas
aistringos žiūrovo akių temperatūros, o antruoju
kraujas užverda patyrus nesėkmę. Tad išmatuokite
patys ir sužinosite.
Ar teko šokti per tvorą/langą/atidengtą šulinį? Kaip
manai, toks šokimas yra tik mėgėjiškas užsiėmimas ar
profesionalų darbas?
O taip, per tvoras šokinėti tekdavo, net su sijonais
ir aukštakulniais bateliais... Na, pro langą dar nedrįsau, mat gyvenu penktame aukšte, bet jei mė-

Ar vėją laikai profesionaliu šokėju ?
Pirmąkart apie tai susimąsčiau ir drąsiai teigiu vėją
esant profesionaliu šokėju. Jis galėtų priklausyti
avangardistams arba šiuolaikiniams modernistams.
Nors geriau patyrinėję jo judesius, suvoktume, kad
tai – universalus šokio mokytojas. Juk mes, žmonės, bandom mėgdžioti ne tik gamtos garsus, bet ir
sukeltus judesius. O jei ne maestro vėjas, ar matytume jo šokdinamus medžius, smėlį, jūrą, užuolaidas kambaryje, džiūstančius skalbinius?..
O kaip tau patinka šokiai kine?
Man patiko keli filmai su šokių elementais, pavyzdžiui, Federico Fellini 1986-aisiais režisuotas filmas
Ginger and Fred arba senoji Dirty dancing versija.
Kokie Indo Lituano (taip, perfrazuodamas G. Grajauską, pavadinu aistringą indiškų šokių šokėją Sigitą) pusryčiai?
Nepastovūs. Darbo dienomis nepusryčiauju, tačiau
turiu įprotį tik tik atsikėlus nubėgt į virtuvę stiklinės vandens ir įsimetusi kramtomosios gumos pastilę laukiu pietų. Kita vertus, savaitgaliais atrandu
laiko pavalgyt su pakilusia saule: užsiplikau arbatos,
o prie jos labiausiai tinka koks saldumynas. Rytais
dar labai mėgstu varškėtukus, sūrelius bei vaisius.
Atrodo, nieko išskirtinio, tik, kitaip nei dauguma
žmonių, niekados rytais nevalgau kiaušinių, blynų,
sumuštinių, košių ar dribsnių, negeriu kavos.
Štai kokia ta mergina, pasinėrusi į dieviškų judesių
poeziją, ir taip, kol kraujas užverda...
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Armas Rudaitis

Šiuolaikiška klasika
su siaubo šiurpuliukais
Teatras mano gyvenime visada buvo ir, tikiuosi, liks kažkas ypatingo. Po daugybės ﬁlmų peržiūrų
spragėsiais dvelkiančiose kino salėse arba minkštuose
foteliuose prieš televizoriaus ekraną, teatro spektakliai
visada yra kažkas aukštesnio, raﬁnuotesnio ir tai savaime įpareigoja atsakingam, dėmesingam reginio
stebėjimui. Juo labiau kad viskas vyksta esamuoju
laiku, tiesiai prieš akis ir visiškai gyvai. Teatro vaidinimo neįmanoma sustabdyti mygtuko spustelėjimu
ar atsukti atgal. Jei ką nors praleidai, turėsi pažiūrėti
spektaklį antrąsyk.

Interpretacija
Ilgai brandintą ir ištisus metus repetuotą Oskaro Koršunovo Hamletą dar praėjusiais metais
matė Norvegijos, Graikijos ir galiausiai Lietuvos
žiūrovai. Aš šį jau ne kartą aprašytą, reklamuotą
ir įvairiai vertinamą spektaklį išvydau visai neseniai, vieną žvarboką pavasario vakarą jaukioje
M. K. Čiurlionio menų mokyklos šokio teatro salėje. Ir džiaugiuosi, kad nepamačiau jo anksčiau,
nes būčiau ničnieko nesupratęs. Visai neseniai
mokykloje ilgiau nei mėnesį nagrinėjome Williamo Shakespeare’o Hamletą. Kartais po eilutę ar net
po žodį knaisiojomės ieškodami paslėptų esamų ir
nesamų prasmių ir dažniausiai turėdavome sutikti
su mokytojos mums peršama nuomone. Po tokio
įnirtingo kūrinio nagrinėjimo, visų parašytų teksto
suvokimų, interpretacijų ir rašinių, nori ar nenori, galų gale net didžiausia klasika priverčia nemaloniai nusipurtyti. Bet po viso to teatre pamatyti šiuolaikišką Hamleto interpretaciją yra tiesiog
nuostabu, nes mažų mažiausiai gerai žinai turinį
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ir gali pasinerti į spektaklį, savo noru ieškodamas
jame paslėptų poteksčių. Kita vertus, šį spektaklį
žiūrėjau kaip niekad kritiškai.

Devyni žmonės
Devyni žiūrovams nugaras atsukę aktoriai, sėdintys prieš devynis veidrodžius, kuriuose atsispindi sustingę jų veidai. Tokį į atmintį įstringantį vaizdą scenoje žiūrovai išvysta pačiam spektakliui dar
neprasidėjus. Neišvengiamas Koršunovo Hamleto
atributas yra spektaklio laukiančių žmonių grūstis
prie įėjimų, nes į salę jie neįleidžiami iki pat paskutinės akimirkos, o vos į ją patekę, išvysta jau minėtą
sustingusį vaizdą. Šurmuliuodami žiūrovai pamažu
suranda savo vietas ir į jas susėda. Užtemsta šviesos.
Šurmulys nutyla ir spektaklis prasideda.

Klausimas
„Kas tu esi?“ – iš pradžių tyliai ir ramiai savęs
veidrodyje paklausia vienas iš devynių aktorių. Po

Teatras
to tai pakartoja antras... trečias... septintas... devintas. Tą pačią frazę jie kaskart kartoja vis garsiau ir
garsiau, kol galiausiai skirtingų tonų, aukščių ir intonacijų balsai susilieja į bendrą rėkiančią kakofoniją. Intonacijos vis aštrėja, įtampa auga ir rėkimas
virsta nebepakeliamu. Aktoriai staigiai pakyla iš
savo vietų ir sviedžia kėdes, ant kurių ką tik sėdėjo,
į bendrą krūvą, kuri, kiek pastumta į šoną, taip ir
lieka ten gulėti kone visą spektaklį. Šios pirmosios
spektaklio minutės – bene įspūdingiausios. Klausimas „Kas tu esi?“, neduodamas ramybės, dar ilgai
skamba giliai pasąmonėje.

„Teatras teatre“
Būtent Hamlete garsusis anglų rašytojas Williamas Shakespeare’as XVI–XVII amžiaus sandūroje
bene pirmasis teatro istorijoje perteikė „teatro teatre“ idėją. Kūrinio įkarštyje Hamletas, norėdamas
įsitikinti, kad Klaudijus tikrai nužudė jo tėvą, paprašo atvykusių aktorių trupės suvaidinti karaliaus
žūties sceną ir tuo metu seka savo dėdės reakciją.
Koršunovas spektaklyje šią unikalią idėją gerokai
išplėtoja ir paverčia įtampos kupinu trijų valandų
reginiu. Visas jo spektaklis – tai daugiaprasmis „teatro teatre“ idėjos įprasminimas: aktoriai uždaromi
į simbolinį kalėjimą grimo kambaryje ir žvelgdami
į save veidrodžiuose išgyvena vidines tragedijas.
Simbolikos kupinas spektaklis absoliučiai kitoks
nei klasikinis Hamletas, bet Shakespeare’o parašyti
tekstai deklamuojami beveik nesutrumpinti.

Aktoriai
Vaidinti šiame spektaklyje Koršunovas sukvietė solidžią kelių teatrų ir kartų aktorių komandą.
Sudėtingą princo Hamleto vaidmenį atlieka klaipėdietis Darius Meškauskas. Aktoriui tenka daug
judėti scenoje ir už jos ribų, stumdyti veidrodžius,
daug garsiai rėkti, transformuotis į skirtingas būsenas ir kartu išgyventi didžiulę vidinę tragediją.
Tai nėra lengva. Iš Nuodėmės užkalbėjimo žinomos
Rasos Samuolytės suvaidinta Ofelija – dar vienas
ne mažiau ryškus ir itin dramatiškas šio spektaklio

personažas. Shakespeare’as savo tragedijoje Ofelijai skiria nedaug dėmesio, ji yra labai silpna, naivi
herojė, kuri lyg drebantis šešėlis atsiranda ir išnyksta sudėtingame Hamleto kelyje, o štai Koršunovo
spektaklyje Ofelijai skiriama gana daug dėmesio, ji
įvairiapusiškai suspindi savo teatrišku naivumu ir
vaikišku žavumu. Itin įdomu tai, kad ir Tėvo šmėklos, ir Klaudijaus vaidmenis spektaklyje atlieka tas
pats aktorius – Dainius Gavenonis. Jam tenka įsijausti į absoliučiai priešingus nužudytojo ir jo žudiko vaidmenis, bet aktorius su šia užduotimi susitvarko. Hamleto motiną Gertrūdą vaidinanti Nelė
Savičenko atrodo net per stipri savo nuodėmingam
vaidmeniui. Gerokai nustebina ir šyptelėti priverčia
iš rimto spektaklio konteksto visiškai „iššokantys“
Tomo Žaibaus ir Jono Versecko sukurti Hamleto
draugų Rozenkranco ir Gildensterno vaidmenys,
bet mane bene labiausiai sužavėjo ir įtikino Vaidoto Martinaičio įkūnytas Polonijus. Būtent tokį humoristiškai savitą ir „tėvišką“ Polonijų įsivaizdavau
skaitydamas Shakespeare’o tragediją.

Scenografija
Spektaklyje aiškiai dominuoja trys spalvos: juoda (viskas paskendę tamsoje), balta (kontrastingas ir
koncentruotas apšvietimas) ir raudona (kraujo spalva,
kurios kupina antroji dalis). Be grimo staliukų su veidrodžiais, šiame spektaklyje beveik nėra jokių dekoracijų, o tos, kurios yra, išdėstomos itin tiksliai, – tam
prireikia daugybės lipdukų ant scenos grindų, kad aktoriai nepamirštų, kur reikia sustumdyti veidrodžius,
kad būtų sukurta reikiama kompozicija. Už scenos
(o, tiksliau – prieš ją) dirbantys „techniniai vyrukai“
šiame spektaklyje pluša ne mažiau nei aktoriai, nes
garsai turi skambėti itin tiksliai, o sudėtingas apšvietimas nuolat kinta.

Kostiumai
Karalius Klaudijus ar karalienė Gertrūda čia
neturi jokios karūnos, o Hamletas ir kiti herojai
apsirengę toli gražu ne XVII amžiaus britiškais apdarais. Aktoriai daugelyje scenų vaidina vilkėdami
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Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos
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paprastus juodus drabužius. Atrodo, tarsi jie atėjo
vaidinti apsirengę kažką juodžiausio, ką rado savo
spintose. Šiame juodų apdarų fone neįtikėtinai
didžiulį kontrastą įgyja baltutėlė visų akivaizdoje
išlyginama Ofelijos suknelė ir staiga lyg iš niekur
atsirandanti milžiniška pelė, kurios kostiumas atrodo itin išraiškingai ir tikroviškai, kiek tai įmanoma, kai pelė yra keliasdešimt kartų didesnė nei realybėje ir vaikšto ant dviejų kojų. Tiesa, šis vaizdas
atrodo matytas viename sename filme.

Truputis biologijos
Žmogus yra instinktyvus, mąstyti gebantis žinduolis. Dėl to „mąstyti gebantis“ galima ir
pasiginčyti, bet tai, kad mes visi turim tam tikrų
instinktų – tikrų tikriausia teisybė. Tarkim, pirštu
prilietęs karštą daiktą (įkaitusią keptuvę) žmogus
kaipmat jį atitraukia, pamatęs atlekiantį objektą
(krepšinio kamuolį arba plytą) žmogus stengiasi
jį sugauti arba išvengti susidūrimo, o kai įvyksta
26

kas staigaus ir netikėto, žmogus išsigąsta arba nustemba. Tai instinktai, kurių nė vienas normalus
žmogus tiesiog negali išvengti ir tuo sumaniai naudojasi spektaklio režisierius. Naudojami Holivudo
siaubo filmams būdingi šaižūs garsai, trenksmai,
ryškūs baltos ar net neoninės spalvos ir visiškos
tamsos kontrastai, kartais paįvairinami raudonais
intarpais, juodumoje skęstantys ir vėl netikėtai atsirandantys aktoriai – spektaklis stebina, baugina ir
šokiruoja „specialiųjų efektų“ gausa, tačiau visa tai
tėra žaidimas žmogiškais instinktais. Žmogus tiesiog negali nesuklusti išgąsdintas netikėto šaižaus
garso, o spalvų kontrastų žmogui daroma įtaka taip
pat lengvai paaiškinama biologiškai. Tokia jau ta
žmogaus fiziologija ir ją paveikti yra kur kas lengviau nei žmogaus psichologiją, todėl kartais visi
tie trenksmai ir blykstelėjimai tik trukdo suprasti
turinį arba atskleidžia jo trūkumus.

•••
Oskaro Koršunovo Hamletas – tai trys valandos
šiuolaikiškos klasikos su siaubo šiurpuliukais. Jeigu
neskaitėte Williamo Shakespeare’o tragedijos, į šį
spektaklį geriau neikite ir jam skirtus pinigus išleiskite kam nors kitam, nes paprasčiausiai ničnieko nesuprasite. Žiūrėdamas spektaklį mačiau gyvą
pavyzdį – prieš mane sėdėjusios dvi panelės ilgokai,
vis tarpusavyje pasišnabždėdamos, bandė perprasti
siužeto vingius, kol galiausiai antrosios dalies viduryje tiesiog išėjo, taip ir nesulaukusios atomazgos. Likę žiūrovai, spektakliui pasibaigus, plojo
atsistoję. Išties sunku pasakyti, kaip šį šiuolaikišką
Hamleto pastatymą įvertintų pats Shakespeare’as,
jeigu galėtų lyg Hamleto tėvo dvasia, kurią mėgo
vaidinti būdamas gyvas, pakilti iš kapo ir pamatyti Oskaro Koršunovo sukurtą interpretaciją. Tai
visiškai kitoks spektaklis nei visi, kuriuos mačiau
iki šiol. Tiesa, mėgstu spektakliuose pasisemti teigiamų, šviesių emocijų, o šiame spektaklyje kažko
panašaus nė su žiburiu nerasi. Jis kupinas slogių,
neigiamų emocijų. Pamatyti vis vien verta, bet tai
tikrai nebūtinai turi patikti.

Esė

Rūta Jakutytė

Nemunas, kuris bėga šalin
Garas. Garuoti namai supuvusiam senamiesty, garuotos gatvės su neromantiškais mechanikos
vitražais, garuotos palangės, ant kurių puikuojasi
senutės pelargonijos ir svogūnai stiklainiukuose
(krizė?). Net šuo, bidzenantis sunkiai sunkiai, lyg
būtų pamiršęs, kad turi daugiau kojų nei jį už pasaičio tampanti bobučiukė, skleidžia garą. Blankų,
besivaržantį su specifinės antispalvos dangumi,
tokį nepastebimą. Gal dėl to ir kaunietišką? Kas čia
gali matyt griuvėsius ir tas lūšneles, juk yra rotušė,
tokia graži. Kam koją iš jos kelt, gyvenkim toj aikštėj ir būkim laimingi.
Nemunas. Vienintelis sraunus ir gyvybingas
bėgikas mieste, kažko dar nenurimo, nesuprato,
nesusitaikė. Kunkuliuoja savom keistom mintim ir
nenumaldomai bėga sutikti Neries. O gal Nėries,
poetės, kur užmarštin? Žmonės spokso skandindami savo bukus žvilgsnius arba dar geriau: blyksteli
protingais aparatais kelis kartus, susiglaudę du tipai
atidengia dantis ir kažko vaidina labai patenkintus.
Su Nemunu jie nori „nusifotkint“? Ne, taigi idiliškų vestuvių vaizdų atėjo gaudyt – fotografas liepė.
Beje, apie Nemuną. Einu jo gatve ir, atrodo, lygiai taip pat skęstu. Kojos klimpsta į lūšnų šešėlius,
gumbuotas langines, šiukšlėm apsigobusias kates
ir stogus, kurie pasiruošę bet kada šleptelt žemyn.
Žmonių čia nėra (savižudžių), tačiau ką tada veikia advokatų kontora, reklamos kompanija šiame
buvusiame raudonųjų žibintų kvartale? Kabareto
mergaitės kojų nebekilnoja, su jom dingo ir visos
spalvos. Na, galim priskaičiuoti tą išsikerojusią žalumą ant namų stogų kaip spalvą, o gal net nustoti
skųstis gamtos stoka – tik reikia nueit Nemuno
gatvėn, ir pamatysi bent penkias samanų rūšis. Net

ir naujų, vaikščiojančių samanų rūšių, kurios beprotiškai išdžiūvo šį rytą ir bėga parduotuvės link.
Na, o iš parduotuvės išėję samanėlės prigula kur
netoliese, dažniausiai ant stotelės suoliuko. Vaikščiojantys gamtos vaikai, argi ne? Atrodo, palengva
grįžtam į Vudstoko laikus.
Taigi, didžiausias miesto pasididžiavimas, rašytojų plačiai apdainuotas, kažko vis nori pabėgt iš
čia, ir nepadės šiuo atveju jokios užtvankos. Net
antys, viduržiemio šalty stebėdamos kauniečius,
kurie visą bulką (kartoju: kri-zė) susigrūda burnon,
nė trupinėlio nenubarstydami žemėn, jau skandinti savo žalias apykakles pasiryžusios. Matėt piktas
jų akis prie santakos? Aš mačiau, viena mane net
apkrankė rusiškais keiksmažodžiais. Taigi.
O ką tokiais atvejais daro tipinis miestietis? Pasistato apykaklę, liaudiškai vadinamą kileriais (jaučiat šio žodžio prasmę?) ir eina pasėdėti kokioj kavinėj, kurios kėdžių gobelenai dar ne taip smarkiai
įsitrynė į atmintį. Nežinau, gal į Vero cafe ar kokią
ten. Svarbiausia, kad visokia spauda (suspausta ant
lapų žodžio laisvė) taip ir lieka gulėt kažkur prie
baro – negi imsi dabar ir skaitysi kokį bulvarą
už penkiasdešimt centų arba klausysi, kokie mes
„popsininkai“ iš nepatenkintų kultūros darbuotojų, užsilikusių kažkur po apdulkėjusia spinta?
Ir eini, mielas kaunieti, Nemuno gatve, iš horizonto išnyra du Jėzuitų bokštai ir duodi kokiai įkyriai
samanai dvidešimt centų. Taigi, jau ne skliausteliuose žodis krizė. Neabejoji ja, nes net pats Nemunas
su savo bangom bangelėm bėga iš Kauno, bet negi
šoksi paskui? Geriau atsiversk tą už penkiasdešimt
centų ir pamesk šalin visas kultūrnas mintis. Jaučiat
žodžio KRIZenti semantiką, m?
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Dailė

Jurgis Viningas

Šnipinėjimai
„Kai imu atidžiai stebėti žmogų, mano akyse jis
pavirsta simboliu“, – komentuoja savo tapybos kūrinius Edgaras Andriūnas, kurio autorinė paroda
Spy (Šnipinėjimas) balandžio 3 d. atvėrė gan jaunos
ir savo erdve kuklios galerijos Art lab duris Klaipėdoje. Art lab, arba Meno laboratorija, siekia sutelkti
perspektyvų ir kūrybingą uostamiesčio jaunimą
ir – o tai labai svarbu pradedančiam, ambicingam
kūrėjui – padeda jam išeiti viešon erdvėn, būti pamatytam ir įvertintam.
E. Andriūnas – klaipėdietis, dabar – antro
kurso studentas, šiuo metu studijuojantis Vilniaus
dailės akademijoje, tapybos katedroje. Dažniausiai
vaizduojamas Andriūno objektas – žmogus, ir ypač
moteris. Jaunasis tapytojas, šnipinėdamas ir sintetindamas aplinką, kviečia mus pažvelgti į šį objektą
išėjus už socialinės realybės, kuri formuoja ne tik
žmogaus asmenybę, bet ir jo išvaizdą, ribos. Todėl
figūros apibendrintos, o kartais drobėse matyti tik
užuomina į žmogaus siluetą ar veido bruožus. Be
to, autorius teigia, jog moterys yra per daug įdomios ir paslaptingos, net chameleoniškos, tad neverta mėginti jų suprasti, įsiskverbti į jų pasaulį,
verčiau pašnipinėti, stebint, kaip jos taikosi prie
laiko ir erdvės. Ir dėl to, matyt, ir randasi tasai misticizmas, pastebimas Edgaro paveiksluose.
Kad ir kaip ten būtų, pats autorius per daug
nespekuliuoja koncepcijomis, o tiesiog „atiduoda“
savo kūrinius žiūrovo „estetiniams čiuptuvėliams“,
tad ieškoti gilesnių prasmių, matyt, čia neverta.
Geriau tiesiog pasigrožėti arba, jei norit, bjaurėtis...
Ir tai džiugina šiandien, kai jaunieji kūrėjai vis dažniau užsikrečia konceptualizmu, kuris, manding,
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byloja apie kūrybinę jų impotenciją. Edgaras seka
gera tapybos tradicija, perimta iš tokių dailininkų
kaip Henrikas Čerapas ar Franzas Kleinas. Tas sodrus juodumas, tirštas emalio sluoksnis, sustingusios
dervos įspūdis, purvas, kuriame pabunda estetika...
Visa tai ir atpažįstama, ir savita, nauja. Akį maloniai dirgina laisvas, virpantis potėpis, įspūdį daro
savitas erdvės suvokimas. Kaip sako pats Edgaras:
„Mėgstu palikti erdvės egzistencijai.“
Paklaustas apie savo aplinką ir kūrybines sąlygas, jaunasis tapytojas pripažįsta, jog Dailės akademijoje norint siekti unikalumo ir kūrybinio
autonomiškumo kartais tenka konfrontuoti su
kiek konservatyviais dėstytojais, tačiau turint pakankamai motyvacijos ir valios įmanoma nepasiduoti bendrai akademijos „bangai“ ir pasiimti tai,
kas „gryna“, ieškoti dialogo su sielai artimesniais
tapytojais. O pardoa Spy yra šios motyvacijos ir kūrybinių paieškų rezultatas, be abejo, ženklinantis
dailininko šnipinėjimų pradžią.

Interviu

Iš pradžių pavadinimas,
tik paskui – grupė
Grupė Kiauras kibiras susibūrė 2005 metų
gegužę, jų grojamas muzikos stilius apibūdinamas
kaip blues/classic rock. Grupėje dainuoja Vitalijus
Eimutavičius ir Laura Eimutavičiūtė, kuri taip
pat groja smuiku. Kiauras kibiras turi savo garso
operatorių Darių Jurašių. O vieną jaukų pavasario
vakarą gitaristą Paulių Pilkauską ir būgnininką
Kostą Kajėną kalbino Jorė Janavičiūtė.
Kokia buvo pradžia?
Paulius: Mudu su bosistu Justu sugalvojome, kad
kursime grupę pavadinimu Kiauras kibiras. Aš atradau Kostą per IRC. Taip mes trise ir pradėjom
groti. Neilgai trukus, per tris dienas, surepetavom
keletą koverių ir grojome Tamstoj, pristatant Seno
kuino albumą.
O kaip atsirado dabartinė sudėtis?
Kostas: Tai buvo prieš keletą mėnesių.
Paulius: Mūsų grupėje labai dažnai keitėsi nariai,
ypač vokalistai.
Kostas: Vokalistai ir bosistai. Sudėtyje nesikeitė tik
gitaristas ir būgnininkas (šypsosi). O dėl dabartinės
sudėties – vokalistą Vitalijų surasti padėjo mano
draugė, jie abu studijuoja architektūrą. Klavišininkas Ugnius atėjo po vieno festivalio. Jis pats
pasisiūlė groti su mumis. Buvo perklausa ir mes
pamatėme, kad galima su juo grot. Taip jis atsirado mūsų grupėje. O bosistą mes pasiskolinome
iš grupės Arklio galia, bet įvyko taip, kad jis liko
kartu su mumis iki šiol ir dar kurį laiką tikrai grosime kartu. O gal kas ir pasikeis. Gal vėl surinksim
naują kompaniją. O gal ir ne (šypsosi). Geriausia,
kaip yra dabar. (Praėjus dviem savaitėms po interviu

sužinojau, kad grupė atsisveikino su bosistu Žilvinu
ir klavišininku Ugnium – J. J. past.)
Ką jums reiškia žodžiai „Kiauras kibiras“?
Paulius: Sugalvojome tokį pokštą, be to, šie žodžiai skambėjo žaismingai. Sugalvojome mudu
su pačiu pirmu bosistu – Justu. Ne! Čia buvo dar
seniau, aš dar net nemokėjau gitara grot. Ir Justas pats vos kažką galėjo sugrot. Jis buvo pirmakursis, o aš, man atrodo, buvau devintokas. Mes
kartu klausydavom daug muzikos ir svaigdavom,
kad grosim (šypsosi). Prisimenu, tada jis nusipirko
bosinę gitarą, man paskolino savo elektrinę ir mes
grodavom visokias nesąmones (dar plačiau šypsosi).
Ir tada sugalvojom, kad grupė bus Kiauras kibiras,
nes juokingai skamba.
Kostas: Iš tiesų, pirmiau atsirado pavadinimas, o
tik vėliau grupė.
Kokie jūsų santykiai grupėje? Ar laisvalaikį leidžiate
kartu?
Kostas: Žiūrint, ką laikysime laisvalaikiu. Susitinkame per repeticijas. O gyvenime susitinka keli nariai, bet visa grupė vienu metu nesusirenka. Kadangi mes esam septyniese (dabar penkiese – J. J. past.),
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tad taikytis prie kiekvieno žmogaus yra sunku.
Paulius: Repeticijas organizuoti irgi yra sudėtinga.
Kostas: Juo labiau kad kiekvienas iš mūsų studijuoja, dirba.
Koks įsimintiniausias jūsų koncertas?
Paulius: Tikriausiai Juodšiliuose.
Kostas: Tai toks kaimelis netoli Vilniaus. Ten maždaug prieš metus turėjome koncertą. Viskas vyko
kultūros namų salėje. Geriausia buvo, kai nulipome
nuo scenos, o garsistas jau buvo nulūžęs, miegojo.
Ir kai lipom į autobusą grįžti į Vilnių, vairuotojas
pasiūlė mums paskubėti, kad vietiniai pacanai, einantys į diskoteką, mūsų neprimuštų.
Ko gero, to net koncertu negalima vadinti, nes
salėje buvo penkios šeimos susirinkusios, sėdėjo ir
klausė (juokiasi). Ten buvo didžiausia nesąmonė, o
ne koncertas.
Su kokiais atlikėjais, grupėmis jus dažniausiai lygina?
Paulius: Kaip po festivalio Baltijos Garsas Sodas
(vienas festivalio organizatorių – J. J. past.) rašė
apie kiekvieną grojusią grupę, mus su Led Zepellin
palygino.
Kostas: Dažniausiai, jei kas nors rašo straipsnį apie
mus, parašo, kad mes grojame „Led Zepelllin kultūroje“. Man atrodo, kad mūsų muzikoje mažai
panašumo į Led Zepellin.
Jeigu frype pažiūrėtumėt, su kokiomis grupėmis
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mus lygina, rastumėt didžiausią nesąmonę. Pavyzdžiui, mus lygina su Kastaneda, tikrai toli gražu.
Paulius: Ten kreivai lygina – pagal auditoriją.
Kostas: Man atrodo, kad Lietuvoje mus lyginti su
kuo nors sunku, nes mes grojam ne visai roką, ne
visai bliuzą. Bandom išgaut kažką savito.
Papasakokite apie kūrybos procesą.
Kostas: Paulius buvo iniciatorius nuo pat pradžių.
Paulius: Dabar kuria ir Laura, ir Vitalijus.
Kostas: Dabar visi grupės nariai stengiasi dalyvaut
kūrybos procese...
Paulius: Dažniausiai būna taip, kad sėdžiu, groju
namie, sukuriu rifą ir atrodo, kad gerai skamba.
Man nepatinka vienam grot, tad kompiuteriu suprogramuoju būgnus, bosą, jei gerai, įsirašau, kad
nepamirščiau. Parodau, ką sukūriau, kitiems grupės nariams ir bandom lipdyt kažką, kartais išeina,
kartais ne.
Dauguma grupės narių yra studentai. Koks jūsų požiūris į švietimo sistemą ir ką norėtumėte joje pakeisti?
Paulius: Buvo gerai, kaip buvo prieš reformą.
Kostas: Ir jeigu priims tą naują reformą dėl tų
krepšelių, bus visiškas absurdas. Mano nuomone, pusė Lietuvos studentų išvažiuotų iš Lietuvos.
Nors valstybė sako, kad kai mes daugiau mokėsim
už mokslą, gausim geresnį išsilavinimą, bet juk
dėstytojai nepasikeis.

Paulius: Anksčiau, kai buvo suskirstyta, kad dalis
moka už mokslą, dalis ne, visi buvo daugmaž laimingi ir nesiskundė. Dabar padarė, kad tik aštuonetukais besimokantiems nemokamas mokslas, mūsų
fakultete – aš Vilniaus universiteto Matematikos ir
informatikos fakultete studijuoju informatiką –
svarbiausia yra ne kuo geriau išlaikyti egzaminą, o
apskritai jį išlaikyti. Tad beveik visi dabar moka už
mokslą ir beveik niekas nebegauna stipendijų.
Kostas: Tai yra nesąmonė dar ir dėl to, kad visi
universitetai ir kolegijos yra suvienodinami. Žmogus, studijuojantis matematiką, yra sulyginamas su
tuo, kuris kolegijoj studijuoja medžio apdirbimą.
Aš Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje studijuoju dizainą ir iš mūsų grupės už mokslą nemoka tik kokie šeši žmonės, o jei priims tą naują
įstatymą, jie turės mokėti visą kainą, kuri sieks net
12 tūkstančių litų.
Paulius: Filologai dažnai gerai mokosi, ten daug
merginų, kurios mokosi gerai, tai jų fakultete
bus taip, kad beveik visi nemokės, o mūsiškiame
atvirkščiai. Aišku, mūsų fakultete yra ir labai gabių,
kurie vien dešimtukais mokosi, bet viename kurse
tokių būna 1–2. Programuotojai labai mėgsta tin-

Kostas

Interviu

gėti. Kiekviena specialybė yra skirtinga, skirtingi
studentai. Negalima tokių dalykų sulygint.
Kostas: Jei apmokestins aukštąjį mokslą, Lietuvoje aukštajam menui bus visiškai negerai, nes menininkai – muzikantai, dizaineriai, šokėjai – turės
mokėti vos ne daugiausiai. Daugiausiai turės mokėti pilotai, menininkai antroj vietoj. Tai va, kaip
galima sulyginti, kiek uždirba tapytojas, kiek koks
nors odontologas?.. Neįsivaizduoju, kas kuria tokius įstatymus. Galime šia tema kalbėti visą dieną.

Paulius

Ar laikote save pogrindine grupe?
Paulius: Žiūrint, kuo laikai pogrindį. Man pogrindis yra tai, kur atlikėjai nesiekia jokio profesionalumo. Visokie pankai. Dabar yra toks skirstymas
formatas/ neformatas.
Kostas: Bet čia irgi iš kurios pusės žiūrint...
Mažai žinomos grupės dažnai įsivaizduoja esančios
geresnės už tas, kurias rodo per MTV, kurias groja
per radiją...
Paulius: Tai gali būti teisybė ir ne. Vakaruose kultūra yra aukštesnio lygio. Net popsas yra daromas
aukštesnio lygio. Na, tarkim, užsienyje roko grupėms, kurių dainos yra grojamos per radiją, rodomos per televiziją, yra geresnės sąlygos, jų įrašai
geriau skamba, nors techniškai jie groja ne taip ir
gerai. O Lietuvoje sunkiau padaryti gerus įrašus,
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A. Mamontovas yra pasakęs, kad gerų atlikėjų kūryboje visą laiką yra užkoduota žinutė. Ar jūs jau galėtumėte pasakyti, kokia žinutė yra jūsų kūryboje?
Paulius: Na, kol kas dar ne, bet siekiame to. Kai
tik pradėjom grot, tai buvo: „O, čia gerai skamba,
kažkas dainuoja – jėga.“ O dabar Laura ir Vitalijus
kuria tekstus, tad pradėjom kreipti dėmesį į teksto
turinį, kad būtų netušti žodžiai.
Kostas: Geriausia kurti spontaniškai, repetuojant.
Jei mes parašom muziką ir vokalistai bando kurti
žodžius arba atvirkščiai – jei mes kuriame muziką
sukurtiems žodžiams, visiems kyla problemų, vis
kas nors nepatinka.

Vitalijus

albumai yra įrašinėjami iš koncertų ir tikrai yra
gana prastos kokybės.
Kostas: Bet matai, Lietuvoje, kad ir tų pačių popso grupių požiūris į publiką yra visai kitoks. Toks
įspūdis, kad jie padaro visišką šlamštą ir bando
prakišti. O užsienyje, pavyzdžiui, Robie Williamsas, groja taip, kad jo gali klausytis žmogus, kuris
visą gyvenimą klausosi roko. Jis tikrai gerai groja,
surenka profesionalius muzikantus.

Paulius: Naujausią dainą padarėme tiesiog taip:
mudu su Žilvinu improvizavome, tada įsitraukė
Kostas, atėjo Vitalijus, pradėjo kažką dainuoti, jiedu su Laura parašė tekstą ir išėjo toks bliuzrokinis
kūrinys. Ir tas tekstas nėra išskirtinis, bet jis tiesiog
tinka prie tos muzikos.
Vieną dainą padarėme pagal H. Radausko eilėraštį,
Laura domisi poezija, rašo prozą, kuria dainuojamąją poeziją. Jos tekstai turi kažkokia gilią prasmę,
ir kai klausai, ne iškart supranti. Jos tekstai tikrai
geri. Dar turime Vitalijų. Bet jis ir Laura klauso
gana skirtingos muzikos. Laura į bliuzą labiau
linksta, o Vitalijus labiau roko mėgėjas.
Kokie jūsų ateities planai?
Kostas: Muzikoje ar šiaip gyvenime?
Paulius: Žmona, vaikai...
Kostas: Namas, įrašų studija...
O muzikoje?
Paulius: Gal kokį albumėlį padarysim...
Kostas: Bandom dirbti su įrašais. Tada gal išleisim
albumėlį ir iki vasaros pabaigos gal nufilmuosim
kokį klipuką...
Paulius: Galvojam pakeisti grupės pavadinimą į
solidesnį, nes šis asocijuojasi su netvarka...
Kostas: Nes būna taip, kad dėl pavadinimo nekviečia groti į koncertus. Dar neturim konkretaus
varianto. Mąstom keist, bet dar reikia pribręst.

Laura

Grupės svetainė:
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Reportažas

Viktorija Navickaitė

Daugybė šokančio jaunimo
Kasmetiniu tapęs Vilniaus miesto savivaldybės
finansuojamas sostinės jaunimo festivalis Mes –
Vilniaus vaikai įvyko ir šiemet. Jau ketvirtus metus
Vilniaus renginio dalyvius bei žiūrovus priglaudžia
Elfų teatras. Pagal pasirodymų pobūdį festivalis
suskirstytas į dainų, teatro ir šokio dienas, taigi ir
truko tris dienas. Man teko garbė dalyvauti festivalio trečiojoje – šokio – dienoje ir kartu su komisija
padėti išrinkti renginio geriausiuosius.
„Šie metai yra pirmieji, kai šokio dienos koncerte dalyvauja šitiek dalyvių“, – tokiais žodžiais
pradėjo renginį vedėja. Iš viso žiūrovai scenoje matė
per 30 kolektyvų, t. y. daugiau nei 400 šokėjų. Kiekvienos dienos pasirodymai turėjo savo vertintojus.
Štai šokių dienos kolektyvus vertino profesionalus
šokėjas Deividas Meškauskas, dainininkė Asta Pylipaitė, aktorius Vidas Bareikis, Vilniaus licėjaus
mokinių savivaldos prezidentė Ugnė Kleinauskaitė. O scenoje būta visko – žiūrovai matė ir įžymųjį
ir, atrodo, tokiuose renginiuose neišvengiamą Ančiukų šokį, galybę vadinamojo street-dance stiliaus
pasirodymų, šiuo metu itin populiarius techtonik
stiliaus šokius šokančius kolektyvus, teatralizuotus šokio pasirodymus, taip pat baleto kolektyvus,
smagią atmosferą auditorijoje palaikė ir lindihopo
šokėjai. Renginio pabaigoje komisija gražių žodžių
negailėjo nei festivalio dalyviams, nei kolektyvų
vadovams ir išdalijo galybę simbolinių padėkų bei
dovanėlių. Geriausiai savo kategorijose pasirodę
kolektyvai turėjo progą dar kartelį pasirodyti publikai didžiajame festivalio uždarymo renginyje.

Makso Ivanovo nuotraukos
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Urtė Rusteikaitė

Talentingas žonglierius
1938 metais pusantro milijono amerikiečių
ėmėsi veiksmų prieš marsiečių invaziją į Žemę, kurios iš tiesų nebuvo. Dėl šios gana juokingos masinės panikos galima kaltinti Orsoną Wellesą, kuris
2002 m. išrinktas geriausiu visų laikų režisieriumi.
Būtent jis sugalvojo sukurti radijo spektaklį pagal
H. G. Welleso romaną War of the Worlds. Spektaklis buvo toks įtikinantis, kad žmonės, negirdėję jo
pradžios, priėmė viską už gryną pinigą. Po šio spektaklio O. Wellesą užgriuvo neįtikėtinas populiarumas. Žmonės pradėjo plūsti į jo režisuotus teatro
spektaklius, tokius kaip Macbeth, Julius Caesar ar
Faust. Šios, rodos, klasikinės pjesės Welleso rankose įgavo visai kitokį pobūdį. Genialusis režisierius
aktyviai sekdavo visas politines naujienas ir sugebėdavo subtiliai jas perteikti klasikiniuose kūriniuose. Pavyzdžiui, spektaklyje Julius Caesar, buvo galima įžvelgti užuominų apie Hitlerio ar Mussolini
valdymą.
Po jau minėto radijo spektaklio Orsoną Wellesą pastebėjo tuometinis prezidentas Franklinas
D. Rooseveltas ir, susižavėjęs jo talentu, pakvietė
stoti į politikų gretas. Nors Wellesas nesutiko, tačiau visą likusį Roosevelto prezidentavimo laiką
jis buvo aktyvus kairiųjų rėmėjas, dažnai už juos
pasisakydavo radijo laidose, rašydavo straipsnius,
tapo gerbiamas Vašingtone (ar veikiau buvo bijoma jo užnugario – Roosevelto). Toliau Wellesui
sekėsi vis labiau. Jį pakvietė į Holivudą tapti kino
režisieriumi ir štai 1941 metais jis pristato pirmąjį
darbą – Citizen Kane (Pilietis Keinas). Filmas, kuriame Orsonas Wellesas atliko pagrindinį vaidmenį, buvo ne kas kita, o jo paties – kaip protingo
politinio lyderio – reklama. Tačiau, nepaisant to,
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filmo scenarijus puikus, o filmavimo technika
gerokai lenkia laiką, todėl American Film Institute savo sudarytame Geriausių Amerikos filmų
šimtuke filmui Citizen Kane skiria pirmą vietą.
„Pradėjau viršūnėje ir tiesiu savo kelią žemyn“, –
apie savo veiklą po filmo Citizen Kane yra sakęs
O. Wellesas. Ir išties – 1942 m. jo režisuota poetinė šeimyninė saga The Magniﬁcent Ambersons
nesulaukė jokio dėmesio, jis buvo „išspirtas“ iš
Holivudo, o po Roosevelto mirties nebebuvo laukiamas ir Vašingtone. Taigi Wellesas pradėjo savo,
kaip nepriklausomo kino kūrėjo, karjerą. Taip pat
prisidurdavo vaidindamas šimtuose filmų, radijo
pjesėse, televizijos laidose ar net reklamose. Tačiau,
kaip sakė F. X. Feeney: „Wellesas yra tarsi talentingas žonglierius – pametęs vieną kamuoliuką, jis
apsimeta, kad taip ir turėjo būti“. Vėliau gyvenimas O. Welleso nelepino – penktame dešimtmetyje su juo dirbti nenorėjo nė viena kino įmonė, o
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bandymas dirbti radijuje taip pat baigėsi fiasko –
jį atleido dėl „nuomonių išsiskyrimo“. Nepavyko
tapti ir žurnalistu – bandė įsidarbinti laikraštyje
New York Post, tačiau ten jo buvo paprašyta rašyti
apie įvairias Holivudo paskalas – kas, su kuo, kaip,
kodėl ir už ką. O. Wellesas užsispyrė rašyti rimtus
politinius straipsnius apie pasaulinę taiką ir kaip
jos siekti. Taigi vėl buvo atleistas.
1947 m. Wellesas paliko Ameriką ir išsikraustė
į Europą, sakydamas, jog „renkasi laisvę“. Finansinio stabilumo praradimas pakeitė O. Welleso
kūrybą, ji tapo ne tokia manieringa. Lady from
Shanghai (1948 m.), Othello (1952 m.), The Trial
(1962 m.) ar F for Fake (1974 m.) netapo tokiais
kritikų pripažintais filmais kaip Citizen Kane, tačiau vis vien laikomi vienais geriausių amerikiečių
filmų.
Europoje jis daugiau dirbo kaip aktorius nei
kaip režisierius, todėl 1956 m. nusprendė, jog
visi bus pamiršę jo nesėkmes ir jis gali grįžti į JAV.
Grįžęs pradėjo režisuoti Don Quixote pagal žymųjį
Miguelio de Cervanteso romaną, tačiau vėl nusivylė Amerika ir, nepraleidęs čia nė trejų metų, grįžo
į Europą. Ispanijoje tęsė Don Quixote filmavimus,
tiesa, jau su kitais aktoriais, tačiau taip ir nebaigė.
Šiuo gyvenimo laikotarpiu Wellesas pradėjo režisuoti keletą filmų, kurių taip ir nebaigė (pavyzdžiui, The Deep). Europoje sukūręs keletą dėmesio
vertų filmų (tokių kaip The Trial, La Ricotta, The
Immortal Story), Wellesas vėl pajuto tėvynės šauksmą ir 1970 m., išbuvęs Europoje trejus metus, grįžo į JAV. Čia ir gyveno iki pat mirties, daugiausia
vaidino arba kūrė „filmus apie filmus“. Garsusis
režisierius ir aktorius paskutiniais gyvenimo metais
kentėjo nuo antsvorio, būtent dėl jo dažniausiai
gaudavo solidžių vyrų vaidmenis istoriniuose filmuose. Dėl antsvorio O. Wellesą kamavo astma,
manoma, jog būtent dėl to 1985 m. jį ištiko širdies
smūgis. Mirė geriausias amerikiečių režisierius, o jo
pelenai buvo išbarstyti jo draugo kieme.
Kadrai iš filmų: Macbeth, Citizen Kane, Lady from Shanghai
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Įdomybės

Garsiajam XX a. ispanų dailininkui Salvadorui Dali šių metų gegužės 11 dieną būtų sukakę
105-eri. Mirė jis 1989-aisiais, prieš 20 metų.
Salvadoro talentas išryškėjo labai anksti – būdamas ketverių, jis jau bandė piešti ant servetėlių.
Būdamas dešimties, nutapė pirmąjį paveikslą ir pavadino jį Paisaje (Peizažas).
Mokslai jam sekėsi ne taip gerai: buvo net paliktas antriems metams. Po ilgų klajonių 1921 metais,
būdamas septyniolikos, Dali priimtas į garsiąją San
Fernando meno mokyklą Madride, tačiau po dvejų
metų mokslus apleido ir buvo pašalintas.
Dvidešimt dvejų metų Dali – jau pripažintas
dailininkas.
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Ir tai buvo išskirtinis dailininkas – ne tik darbais, bet ir išvaizda bei elgesiu.
Jau studijuodamas Madride, Dali susižavi dendizmu: trumpai nukirptus plaukus išsitepdavo briliantinu, o sutvirtinimui užtepdavo tapybinio lako.
Norint išardyti tokią įspūdingą šukuoseną, galvą
tekdavo merkti į terpentiną.
Desertui Salvadoras Dali visuomet užsisakydavo džiovintų figų. Ir ne tik todėl, kad labai mėgo
šiuos vaisius – nuo saldžių vaisių lipniais pirštais
jis sugebėdavo sulipinti ir neįtikėtinai užriesti ilgus
savo ūsus.
Po didžiulio susižavėjimo Andalūzijos poetu
Federico Garcia Lorca Salvadoras Dali sutinka
Paulio Eluard’o žmoną Gala ir įsimyli šią siurrealistų mūzą.
Savo žmonai Galai dailininkas padovanojo
XIV a. bažnyčią Pubolio miestelyje, netoli gimtojo
miesto Figero, ir pavertė ją pilimi. Pilis buvo padalinta į dvi dalis: vienoje pusėje buvo dailininko
kambariai, kitoje – jo žmonos Galos. Visą interjerą sukūrė pats dailininkas. Įdomu tai, kad viskas
iki šių dienų išliko taip, kaip buvo dailininkui gyvam esant. Jo darbo kambaryje stovi molbertas su
nebaigtu tapyti darbu, kieme stovi jo pasididžiavimas – oranžinis automobilis, sode – dramblys
ilgomis kojomis, tik baseinėlyje, kuriame mėgo
maudytis Gala, dabar niekas nesimaudo.

Salvador Dali. Port Ligato Madona, 1950

