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Aidas Marčėnas

Kūrybą, poezijos rašymą tikriausiai reikėtų pava
dinti soulsurfi ngu, banguojančia siela arba sielos 
bangavimu. Tiesiog jauti tam tikras vibracijas ir 
tiksliai, nei per anksti, nei per vėlai, pagauni lūž
tančią, savo energiją išlaisvinančią, bangą. O tam 
reikia ir intuicijos, ir meistriškumo. Ir, supranta
ma, valios – bristi į tą audrotą ledinuotąjį. Ir, aiš
ku, vaizduotės, – nes be jos jokio vandenyno nėra. 
Tiesa, bangos lūžta pasiekusios seklumą, kurioje ir 
budi bangų gaudytojas. Ir tokią seklumą galėtume 
pavadinti poeto gyvenimu. Tiek prasmės.

Eilėraštis 

aš kasdien rudeniop
kaip ir medis tampu vienišesnis kasdien

vis labiau ir labiau į save
panašesnis tampu su kiekvienu lapu
vis skaudžiau aš krentu vis baisiau

vis toliau nuo visų link žiemos
krentant lapams kalbu

vis skurdžiau ir skurdžiau
ligi kito pavasario žiedo

Metai be žiogo

Šalta naktis. Bet dieną dar atšyla.
Greta mirtis, todėl gyvybė kaupias
prieš pirmą šalną. Vasara jau traukias, –
greit amžiną mirtiesgyvybės bylą
išspręs ruduo. Laiškai neparašyti
sudegs. Taip parkuos deginami lapai.
Vienutėn iš vienutės – šie etapai.
Be žiogo – metai. Bandymai išgyti.

„Iš nervų visos. Tik viena – iš meilės.“
„Kas nemylėjo – tas ir negyveno.“
„Tremčių ir kryžių! Tautai reikia meno
suprantamo.“ „Ką reiškia šitos eilės?“
žiogeli, griežk. Nesigailėk kojelių!
Aš negirdžiu, bet gal išgirs koks glušas?
Rudens liūtis – blaivyklos šaltas dušas, –
išleis, ir eik neklausinėjęs kelio.

Nubusk ir melskis: „Tėve nebe mūsų,
neduok daugiau jiems duonos kasdieninės, –
pyrago duok.“ Kasdien mažiau tėvynės.
Teliko himnas, o giesmė užduso.
Juokinga skųstis. Giedrą keičia lietūs,
tad saulės blyksniai skaudūs kaip patyčios.
Joks šventraštis neišaugins garstyčios, – 
todėl esu. Ir tik todėl – poetas.

Todėl kiekvienas laiškas – paskutinis.
Išspaustas vynas neraškytų vaisių.
Todėl esu. Ir tik todėl išeisiu
užrašęs turtą – rudenį auksinį.
Rugsėjo auksas – visos brangenybės.
Diena trumpyn, bet ir naktis trumpėja.
„Gimimo dienai dovanok man vėją.
Gimimo nakčiai – dar šiek tiek gyvybės.“

1993 08 17–1993 09 05

Iš knygos Aidas Marčėnas. Eilinė. – Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, Vilnius. 2006

Vlado Braziūno nuotrauka
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Praėjusiame Pašvaistės numeryje Simas Čelut
ka pateikė Z. Baumano teorija grįstą atsakymą į 
pasvarstymą, jei Lietuva gyvena niekaip – kas gi 
tas niekaip? Vartotojiškumas? Juk Lietuva neatsi
lieka nuo kitų Vakarų visuomenių nei patvirtinda
ma vartotojiškas teorijas, nei konstruodama savo 
bei kiekvieno piliečio tapatumą toje niekur terpė
je. Pasitelkdama prancūzų filosofo Jeano Baud
rillard’o simuliakro teoriją klausiu: ar tikrai visas 
pasaulis gyvena niekaip ir krenta į niekur bedugnę 
be realybės?

Jeanas Baudrillard’as (1929–2007) yra būtent 
tokio niekur specialistas, jo indėlis į postmoderno 
filosofinę, politinę bei sociologinę mintį didžiulis: 
ankstyvuoju kūrybos periodu autorius koncentra
vosi ties K. Marxo kritika ir vartotojiškos visuo
menės teorijos kūrimu, nagrinėjo technologinio 
progreso poveikį visuomenei, tyrinėjo semiotiką – 
ženklus bei simbolius – ir galiausiai sukonstravo 
simuliakro koncepciją. Simuliakro (lot. simula-
crum – panašumas) idėja siekia Antiką: Platonas 
kalbėjo apie atvaizdą ir originalo kopijas, jo Vals-
tybėje Sokrato lūpomis kritikuojami poetai, iškrei-
pią tikrovę netiksliai ją pavaizduodami. Iki XX a. 
antrosios pusės simuliakro terminas, pirmąkart 
pavartotas XVI a., reiškė daugiau ar mažiau tik ti
krovės kopiją. O J. Baudrillard’ui simuliakras yra 
ne kopija, o kažkas, kas egzistuoja savarankiškai, 
be originalo, kažkas, kas yra realiau už originalą, 
už tikrovę. 

Pastaruosius kelis dešimtmečius Vakarai pa
mišę dėl J. Baurillard’o knygos Simuliakrai ir si-
muliacija: ji populiari ir tarp akademikų, ir tarp 
menkai išsilavinusio madų besivaikančio jaunimo. 

Marija Antanavičiūtė 

Realybė mirė, 
tegyvuoja parduodama realybė

Remiantis knygos idėjomis rašomi grožiniai prozos 
kūriniai, kuriami filmai (tarp jų ir garsioji Matricos 
trilogija, galima priskirti ir neseniai kino teatruose 
rodytą Pradžią). Tačiau daugelis, kalbėdami apie 
simuliakrus, daro didžiulę klaidą, realybę laikyda
mi kažkuo, kas vis dar egzistuoja. J. Baudrillard’as 
teigia: hipertikrovei ir simuliakrams už nugaros ne
stovi jokia realybė, jie atvaizduoja nebe kažką kitą 
(kaip galvota apie meną Platono Valstybės laikais), 
o reflektuoja patys save. Garsioji frazė simuliakrai 
eina pirma  būtent tai ir indikuoja – jie eina pirma 
tikrovės, kuri dar neegzistuoja, o galbūt niekada 
ir neegzistuos. Gyvename pagal žemėlapį, kuriame 
nupieštų kalnų iš tiesų nėra, o pavaizduotos upės 
neteka. 

Ir susipažinusiam su postmoderno filosofija, ir 
nieko apie ją negirdėjusiam kyla natūralus klausi
mas: kaip tikrovė gali neegzistuoti? Paaiškinti visada 
lengviausia pavyzdžiais, net ir tokiais, kurie šioje 
situacijoje nėra visiškai tikslūs: Matricos užmigdytų 
fizinių kūnų smegenys elektrinius impulsus priima 
kaip tikrovę, nesvarbu, jog ji netikra; filmo Truma-
no šou protagonistui – taip pat, nenutuokdamas 
apie kitokį gyvenimą, savo realybę jis laiko vienin
tele (nors šie filmai nutolę nuo J. Baudrillard’o fi
losofijos tuo, jog juose vaizduojamuose pasauliuose 
realybė vienokia ar kitokia forma vis dar egzistuoja 
už simuliakrų pasaulio). Visi jie gyvena pasauliuo
se, kurie yra gana realūs, netgi daugiau nei realūs, 
todėl taip lengva juose gyventi ir jais tikėti – tol, 
kol tikroji realybė yra nepažini. Į klausimą, ar ji 
apskritai gali būti pažini, J. Baudrillard’as atsako 
neigiamai ir kalba apie hipertikrovę, kažką, kas yra 
daugiau už tikrovę. Šiuolaikinis žmogus ne tik ja 
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pasitenkina, jis trokšta jos. Pateikti pavyz
džiai yra išimtinai kino produkcija, tačiau 
kasdienybėje gyvename lygiai taip pat. Daž
nai fi lmas atrodo realesnis už gyvenimą, he
rojai ekrane atrodo gyveną labiau už žiūrovą, 
kurį slegia kasdieniai vargai; dabar mūsų hi
pertikrovė yra daug realesnė, ergo daugeliui 
mielesnė. Garsaus dizainerio sukurtas rūbas 
atrodo tikresnis už kitus rūbus, todėl ilgainiui 
imame vilkėti ne apdarus, o nešioti etiketes, 
mokame už kažką, ko realybėje nėra, ko ne
galime pačiupinėti – už prekės ženklą, sim
bolį; milijonai žmonių tiki neegzistuojančiu 
prekės ženklu, tuo pat metu išjuokdami ti
kinčiuosius Dievu, esą jo negalima paliesti, 
taigi jis neegzistuoja. Žmogus ir savo tapatybę 
konstruoja iš simuliakrų, nebe iš asmeninių 
savybių ar gebėjimų. Mūsų savastį sudaro 
ženklai ir simboliai, o toks asmens tapatu
mas neturi jokio vertybinio pamato, taigi yra 
nestabilus ir lengvai keičiamas. Esame prekių 
ženklais apkarstytos pakabos. Tai, ką indivi
das dėvi, daiktai, kuriuos naudoja, ką perka, 
kur eina, kaip elgiasi, modeliai, pagal kuriuos 
kalba, galvoja, kriterijai, pagal kuriuos ren
kasi draugus ar laisvalaikio užsiėmimus (iš 
esmės viskas, ką daro),  – tai yra jo „aš“  ir tai 
yra visiems bendri bei prieinami simboliai: 
jau niekas nebegali įrodyti, kad tai nėra tavo
ji tapatybė, tiksliau – niekas tiesiog nebegali 
rasti tikrosios tavo tapatybės – ir tai pirmoji 
priežastis galybės socialinių bėdų, dėl kurių 
nuolat verkia moralistai, pradedant susveti
mėjimu, baigiant materializmu. Tačiau patys 
simboliai, taigi ir jų pasirinkimas, visiškai pri
klauso nuo tų, kurie produkuoja simbolius, 
taigi prigimtis, tuomet ir prasmės, priklauso 
nuo simbolių gamybos, asmens tapatumas, 
kuris priklauso nuo simbolių, priklauso nuo 
tų simbolių kūrėjų, tad apie kokią laisvę mes 
galime kalbėti, kai esame sąlygoti simbolių 
gamybos procesų?  

Čia akivaizdžiai atsiremiame į būtiną pasirinkimą: 
puiki, nuolat stebinanti hipertikrovė be rūpesčių ar realy
bė su įvairiausiomis socialinėmis negandomis. Žavu, bet 
netikra, ar tikra, nors ir skaudu? Tokios ir panašios alter
natyvos laukia mūsų ateityje, pavyzdžiui, turėti vaikų, gal 
nelabai gražių ar protingų, bet su gamtos parinktu genų 
rinkiniu ar dirbtinai laboratorijoje parinkti jiems charak
terio savybes ir išvaizdą – auginti tobulus vaikus, bet ne
aišku, kiek jie bus tavo vaikai? Bėda ta, jog netikras pasau
lis yra itin estetiškas, o jau nuo XIX a. pabaigos vis labiau 
įsigalinti Nietzsche’s fi losofi ja vienareikšmiškai nuteisia – 
tik estetika gali įprasminti žmogaus gyvenimą, geriau gy
venti gražiame mele nei bjaurioje tiesoje. Tai, kuo tikėjo 
F. Nietzsche, J. Baudrillard’as nurodo jau kaip visuotinį 
reiškinį. Abu autoriai nemano, kad mes galime rinktis, 
kad yra alternatyva – mes jau gyvename netikroje realybė
je, stipriai estetizuotame pasaulyje, kuriame negalime at
sirinkti, kas tikra, o kas ne. Interpretacijų epochoje tiesa, 
taigi ir vienintelė realybė, tampa beverte. J. Baudrillard’as 
padaro drastiškesnę išvadą – jos tiesiog nėra.  

Brigita Kudarauskaitė. Rudenėjančius rytus
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Kalbant apie politiką ir simuliakro sąvoką, J. Baud
rillard’o pateiktos įžvalgos apie Votergeito skandalą (pas
tarasis demaskuojamas norint įrodyti, jog moralė bei po
litika vis dar gyvos, tačiau autorius ginčija, jog tai – ne 
skandalas, o dirbtinė politinės moralės injekcija siekiant 
prikelti moralę, kuria tik įrodoma, jog pastaroji neegzis
tuoja) ir apie Disneilendą Prancūzijoje (trečio laipsnio 
simuliacija, šis Disneilendas reikalingas nuslėpti, jog tik
rasis Disneilendas yra JAV; realybė nėra klaidingai repre
zentuojama siekiant išgelbėti realybės principą, tiesiog 
nuslepiama, jog tikrovė nebėra tikrovė) yra eskaluojamos 
daugybėje akademinių šaltinių, tačiau atsargiai remiantis 
analogija galima pateikti ir artimesnių mūsų aplinkai, 
suprantamesnių pavyzdžių. Tarkim, Lino Karaliaus atos
togų skandalas, kuris realiai buvo tik vienas iš daugelio 
atvejų, kai parlamentaras balsuoja už posėdyje nedaly
vaujantį kolegą. Žiniasklaida išpūtė burbulą iš incidento 
vien parodyti, jog politika apskritai yra. Skandalas lyg lak
muso popierėlis indikuoja – kažkas iš tikrųjų vyksta, po
litikai kažką veikia; jei parlamente nėra jokių sensacijų – 
jis nedirba, jis mirė, politikos nėra. Ir čia regime vieną iš 

antipodų, apie kuriuos kalba J. Baudrillard’as 
(kairė–dešinė, geras–blogas, žiūrovas–dalyvis, 
politika–šou etc.), apsikeitimą vietomis: poli
tika mirė, nes skandalas, anksčiau indikavęs 
rimtos politikos mirtį, šiandien reiškia jos 
gyvybingumą. Tai nėra vien Lietuvoje pa
stebimas fenomenas, atvirkščiai, mes esame 
tik vieni ir tikrai ne pirmieji politikos, kaip 
šou, stebėtojai ir dalyviai, nesame vieninteliai 
gedėtojai politikos laidotuvėse. Dar vienas 
artimas atvejis, šįkart kultūros srityje – įvai
rūs šokių ar dainų projektai, kuriuose daly
vauja žvaigždės, įvairūs šalies viešosios erdvės 
veikėjai. Daugelis tų žmonių, trokšdami pa
sirodyti per televiziją, tik pabrėžia savo ne
visavertiškumą: jie nėra tikrosios žvaigždės, 
gabiausi bei šviesiausi šalies žmonės, tačiau 
elgiasi taip, jog būtų to verti ir būtų už ką 
juos valandų valandas rodyti per televiziją. Si
muliakras: didžiulis dėmesys menkiems ir to 
nevertiems žmonėms tik maskuoja tuštumą 
bei menkumą, kultūros smukimą šalyje. Ir tai 
vėlgi nėra tik neteisinga reprezentacija – tai 
nuslėpimas, jog realybė nebėra realybė, elitas 
nebėra elitas, tiesą sakant, elito net nebėra. 
Bet juk gal geriau apsimesti, jog jis vis dar 
egzistuoja krypuojančių nepažįstamųjų tele
vizoriaus ekrane pavidalu?   

Jei pasirenkame tikėti vis dar egzistuojan
čia realybe, pasaulis vis vien neišsiverčia be si
muliakrų, mes patys kasdien žudome tikrovę 
bei gyvenimą rinkdamiesi dažniausiai komer
cines realybės programas kaip egzistencijos 
formas, manydami, jog toks gyvenimas yra 
daug geresnis už nuobodžią rutiną. Žmogus 
liaujasi rūpintis savo fi ziniu išgyvenimu: ne
besvarbu, kokį maistą valgai, kokį orą įkvepi į 
plaučius, iš ko padaryti tave supantys daiktai, 
nes tai nėra tikrasis gyvenimas. Individai ne 
tik gyvena, jie trokšta gyventi hipertikrovė
je, vietoje, kuri yra už nuobodaus pasaulio 
ir transgresyvumas yra to troškimo išraiška. 

Marija Morkevičiūtė. Dykuma tirpsta
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Jiems reikia tų liminalių akimirkų, kurios yra tarp 
šio nuobodaus gyvenimo ir kažko „daugiau“, kaž
ko, kas atitrauktų nuo kasdienybės, nesvarbu, ar 
tai alkoholis, ar psichotropinės medžiagos, ar kom
piuteriniai žaidimai, pirkimo manijos priepuoliai, 
ar dar kas kita. Kontroliuojant priemones, atitrau
kiančias nuo nuobodžios egzistencijos, priemones, 
leidžiančias iš tikro gyventi, galima kontroliuoti ir 
minią. Problema ta, jog minia mėgaujasi šitaip val
doma, ilgainiui ji gali padaryti bet ką, kad tik ne
bepatirtų nuobodulio, kad nereikėtų grįžti į niūrią 
rutiną – jau dabar yra žmonių, daug mieliau laiką 
leidžiančių prie kompiuterio namuose ir gyvenan-
čių virtualaus gyvenimo žaidimuose, pavyzdžiui, 
Second Life, užuot apsidairę aplink. Pabėgti nuo ru
tinos, nuo to, kas kartojasi, nuolat keistis, atsinau
jinti – tokia šiandieninė siekiamybė. O atsinauji
nimas yra neatsiejamas nuo vartojimo, nuolatinio 
naujų daiktų ar įvaizdžių įsigijimo, vartojimo, kuris 
yra nebūtinas, perteklinis. Išvada? J. Baudrillard’o 
žodžiais tariant, vartok arba būsi suvartotas.   

Taigi, pasak J. Baudrillard’o, simuliakrai yra 
neišvengiama šio pasaulio dalis. Manau, jog hiper
pasauliui, estetiškai išsigimusiai realybei, pagrindas 
buvo padėtas būtent tada, kai pirmenybė imta 
teikti ne tiesai, o estetikai ar interpretacijai, nuo
monei. Nors prancūzų fi losofui simuliakras – tik 
neigiamas reiškinys, manau, reikia įžvelgti ir teigia
mus, nepaisant jų menkumo, bruožus. Visų pirma 
hipertikrovėje idėjos sklinda ir patraukia žmones 

daug greičiau jau vien dėl jų estetiško pateikimo ar 
tiesiog ženklų, formuojančių tapatumą, madingu
mo. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais ypač pelningi 
organic produktų gamybos verslai. Tai dauguma 
atvejų yra mada – minios vilki marškinėlius su 
užrašu „I ♥ Planet“, nešiojasi drobines rankines, 
deklaruoja meilę perdirbamai plastmasei etc., ta
čiau to paskatos tėra tokia pati aplinkinių meilė 
gamtai, apsiribojanti paprasčiausiais dalykais. O 
tos meilės išraiška vėlgi yra vartojimas, tik šįkart 
natūralių produktų. Realaus suvokimo, kas darosi 
žemėje ar tikėjimo jos šventumu, dažniausiai nėra. 
Tačiau niekas nesiginčytų, jog gamtai visa tai išeina 
tik į naudą. Galiausiai žiniasklaidos, kaip neišven
giamos simuliakrais paremtos asmenybės konstra
vimo kompanionės, įteigėjos bei ženklų, daiktų 
ir potencialaus pirkėjo tarpininkės nepaneigiama 
nauda – informacijos sklaida, teisės žinoti garanta
vimas ir raštingumo plėtra.  

Kaip ir kiekvieną socialinę teoriją, šią taip pat rei
kia apmąstyti su tam tikru kritiškumu. Jeigu sutinki 
žaisti pagal šio prancūzų fi losofo taisykles – belieka 
atsisveikinti su realybe. Kita vertus, visada galima 
rinktis gražius ir išpuoselėtus gyvenimo bei tapatu
mo simuliakrus. Priešnuodžio kovojant su jais Jeanas 
Baudrillard’as nepaliko, visuotinė vakcina nėra ir ne
bus išrasta bent jau tol, kol masės susipras sergančios. 
Profi laktikai, manau, niekada nepakenks tiesiog mė
gautis savo rutina ir neieškoti gyvenimo pakaitų ten, 
kur atsiskaitoma kreditinėmis kortelėmis.  

Lina Danė Bielinytė. Rinko vėrė suvėrė atvėrėLina Danė Bielinytė. Rinko vėrė suvėrė atvėrė
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Vieną popietę, kai skubėjau Vilniaus gatve, 
mane užkalbino gana padoriai atrodantis jaunuo
lis. Jis matė, kad skubu, juolab aš jam taip ir pasa
kiau, bet vis dėlto jis ėmė gaišinti mano minutes! Jis 
paprašė, kad duočiau jam pinigų arba nupirkčiau 
maisto. Turbūt tada buvau be galo gera, nes nuė
jau su tuo visai nesmirdančiu ir maloniu jaunuo
liu į parduotuvę. Daug nešnekėjau, tik numykiau 
kažką apie lietuvišką mentalitetą, o jis pasiskundė, 
kad visi visur skuba ir palinkėjo man sėkmės. Tada 
pradėjau galvoti. Ne tik apie tą konkretų atvejį, o 
apskritai apie visuomenės susvetimėjimą.

Kalbėdami apie dabartinę situaciją ir norėda
mi ją palyginti su praeitimi, turime arba nugyventi 
ilgą gyvenimą ir sukaupti didelį bagažą išminties, 
arba bent šiek tiek domėtis istorija. Nenugyvenę 
ilgo gyvenimo, galime prisiminti mokykloje iš
moktas pamokas apie Lietuvos nepriklausomybės 
kovas. Visus tuos žmones, kurie kovojo dėl savo ša
lies, kuriuos siejo bendri tikslai: laisvės troškimas, 
meilė Tėvynei. Visi jie rizikavo gyvybe ir visada 
buvo pasiruošę ją paaukoti. O dabar? Dabar Lietu
va laisva, nepriklausoma, žmonės gali laisvai reikšti 
savo nuomonę, tačiau vis vien esame nepatenkinti. 
Ne, nekalbėsiu apie emigraciją ir jos priežastis. Mes 
skubam, lekiam, mes nebematome vieni kitų. Mes 
pamirštam, kad esame žmonės. Mes pamirštam, 
kad reikia ištiesti pagalbos ranką ne tik artimajam. 
Ne veltui paminėjau „pažintį“ su benamiu. Mes 
bėgam nuo tokių žmonių, mes jų bijom, ignoruo
jam... Tačiau ar paklausiam savęs: „O kas padės, kai 
man bus sunku?“ Čia ir visa problema. Mes nelinkę 
prašyti pagalbos, mes visas problemas, sunkumus, 

Justė Kaminskaitė

Kas mes esame?

nuoskaudas esame linkę užspausti savyje. Mes sta
tome aplink save sieną, kaip tai darė pagrindinis 
fi lmo Siena veikėjas. Skirtumas tik toks, kad praėjo 
ne viena dešimtis metų, Berlyno siena sugriauta, 
geležinės uždangos nebėra, o ir laisvės skonis dar 

Edgaras Andriūnas. Beyond Th e Dying Light
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juntamas. Nėra ko stebėtis, kad pirmaujam pagal 
savižudybių skaičių Europoje... Kita vertus, bent 
kažkuo esame garsūs pasaulyje. O gal mes bijom, 
kad tie, nuo kurių bėgam, apnuogins mūsų sielas? 
Kad tie, kurie mums tokie atgrasūs, parodys, kad 
esame materialistai ir bijome net pažvelgti kitam į 
akis? Ko gero, į tokius klausimus turime atsakyti 
kiekvienas pats sau.

Man dažnai kyla klausimas, kokios viso to 
priežastys. Juk niekas iš nieko neatsiranda. Ir iš 
tikrųjų sunku atsakyti į šį klausimą. Ar kaltas 
klimatas, ar šiuolaikinės technologijos mus „iš
lepino“, ar mūsų visuomenė nuolat mutuoja... 
Juk anksčiau riekė duonos buvo didelis turtas. O 
jei dar visas kepalas!.. Dabar daugelis turime ir 
duonos, ir pinigų, ir visokių kitokių nereikalingų 
daiktų, be kurių jau neįsivaizduojame savo gyve
nimo, nors be jų gyveno ta karta, kuri net neži
nojo, kaip atrodo kompiuteris. Dabar aptingome, 
nes daugumą darbų galime atlikti ne patys. Dabar 
apsistatėme savo sielą plytomis ir garbiname vie
natvę. Oi, ne, aš vienatvės tikrai nepeikiu. Aš ją 
myliu! Ne veltui Hermanno Hesse’s stepių vilkas 
sakė: „Vienatvė – tai nepriklausomybė.“ Tačiau 
žmogus yra gimęs būti tarp žmonių. Aš tikiu, kad 
pasaulyje yra ne vienas ir ne du tokie „stepių vil
kai“. Žmonės, kurie myli praeitį, niekina dabar
tį, o ateitis jiems nerūpi. Žmonės, kurie jaučiasi 
svetimi šioje žemėje ir vienintelę išeitį iš padėties 
mato tik savižudybę. Žmonės, kurių sieloje slypi 
dvilypumas. Žmonės, kurie nori būti mylimi ir 
gerbiami. Tačiau mylimi būtent už tą dvilypumą. 
Jei tokių žmonių tik rai yra, kas juos pavertė to
kiais? Netikiu, kad žmogus gimdamas į pasaulį 
atsineša jau nulemtą likimą. Jis gali rinktis. Be to, 
visuomenė formuoja savo narius. Kai visuomenė 
atstumia, tokie „stepių vilkai“ dar labiau grimzta į 
vienatvę, į prarają, iš kurios išvaduoti gali tik mei
lė. Ir nebūtinai meilė priešingos lyties žmogui. 
Meilė kūrybai, meilė Tėvynei, meilė gyvenimui... 
Pastarąją turbūt jaučia labai maža dalis žmonių. 

Kodėl? Nes bijome gyventi taip, kaip norime. 
Bijome išsiskirti. Bijome būti „baltom varnom“. 
Bijome būti neapkenčiami už savo išskirtinumą. 
Kodėl pagrindinis Albert’o Camus romano Sveti-
mas herojus taip ir numirė neprataręs nė žodžio? 
Jis nesiteisino dėl padaryto nusikaltimo, jis net 
mirties valandą neatsisakė savo pažiūrų ir išrėžė 
jas atėjusiam kapelionui. Jis galėjo pasislėpti už 
Dievo ir atgailauti. Bet to nepadarė. Vieniems 
pasirodys, kad jis buvo bedievis niekšas. Jeigu ir 
taip, niekas nepaneigs, kad be galo stiprus niek
šas. Ne fi ziškai. Dvasiškai. Deja, šiuolaikinėje vi
suomenėje tokių, kurie nebijotų galvoti taip, kaip 
negalvoja niekas kitas, mažai.

Gal nebijokime apnuoginti savo sielos ir galų 
gale nugriaukime tą sieną. O kai pagaliau išdrįsi
me tai padaryti, paklauskime savęs, kas mes esame? 
Tik savęs.

Edgaras Andriūnas. Pasėjant lietų
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„Neįmanoma stovėti judančiuose smėlynuose. 
Neįmanoma ir stovėti šiame vėlyvosios moderny
bės ar postmoderniajame mūsų pasaulyje“, – mano 
Zygmuntas Baumanas. Mes nuolatos judame 
kraustydamiesi iš vienos vietos į kitą, perjunginė
dami TV kanalus, naršydami internetą, keliauda
mi, vartodami, dirbdami. Postmodernybėje ilgintis 
pastovumo neįmanoma stovėti vietoje. Smėlynai 
linkę užpustyti stovintįjį.

Bet kaip gali būti, kad keičiasi mūsų būtis? 
Juk negali pastovi būtis tapti tapsmu. Visuotinis 
tapsmas arba yra, arba nėra. Prieš pustrečio tūks
tančio metų gyvenęs Herakleitas Efesietis viena
me savo fragmentų aprašė amžiną tėkmę: „Tosna 
pačiosna upėsna įžengiantiems atplūsta vis kiti ir 
kiti“ vandenys, į kuriuos „įžengiame ir neįžengia
me, esame“ juose „ir nesame“. Ir priduria: „Į tą 
pačią upę neįmanoma dusyk įžengti.“ Aiškinant 
tiesiogiai, kiltų mintis, kad tik įžengus į upę, vos 
prisilietus prie vandens, mes paliečiame vis kitokį 
vandenį, mat vis kiti vandenys atplūsta, upė tam
pa vis kitokia, o praėjusios akimirkos niekad ne
būsiančios pakartotos. Visuotinis tapsmas griauna 
bet kokį pagrindą kalbėti apie dabartį, nes dabar
tis nepaliaujamai tampa praeitimi ir mes negalime 
to sustabdyti. Nėra jokio pastovumo. Pastovumo 
prarastis taip pat griauna ir galimybę kalbėti apie 
tapatumą ar tapatybę apskritai, šios gi yra sąlygo
tos pastovumo. Atrodo, lyg pasaulis būtų amžino
jo kitimo tėkmėje.

Tokia tradicinė Herakleito interpretacija daž
nai priešpriešinama Parmenido išminčiai. Jis teigia 
amžinąją būtį, kuri yra pastovi: „Būtis yra tai, kas 

Vilius Bartninkas

Stovintiems tikrovės smėlynuose

yra. Būtis yra, o nebūties nėra.“ Būties pastovumą 
sąlygojo amžinumas ir vientisumas. Būtis yra am
žina todėl, kad kitu atveju ji turėtų iš kažko rastis. 
Kažkas tegali būti nebūtis, kurios nėra. Taip pat 
būtis turi būti nedaloma, nes „jeigu būtų daloma, 
jos tarpus užpildytų nebūtis, kurios nėra“. Todėl 
atrodo, kad tarp ikisokratikų būta dviejų radikaliai 
skirtingų pozicijų – arba yra būtis, arba tapsmas.

Aristotelis mums pateikia vieną įdomų nutiki
mą. Homeras, kartą atvykęs Iojonos salon, sutiko 
pakrante einančius žvejus. Homeras užklausė juos 
apie laimikį, bet žvejai atsakė mįsle: „Ką pamatė
me ir sugavome, tą paliekame, ko nepamatėme ir 
nepagavome, tą nešamės.“ Homeras niekaip nega
lėjo įminti mįslės ir iš sielvarto numirė, nors mįslė 
reiškė tik tai, kad jokio laimikio žvejai nesugavo, 
išskyrus utėles, kurias suradę užmušė ir paliko nu
sibaigti, o „kurių nepamatė ir nesugavo, nešasi rū
buose“. Šis pasakojimas buvo gana garsus Antikos 
laikais. Tai atskleidžia, kokią svarbą senovės grai
kai teikė mįslei. Paprastas žmogus nepretenduoja 
būti išminčium ir mįslei neteikia reikšmės. Bet 
iššūkis išminčiaus intelektui gali baigtis ir mirti
mi (Tėbų mite apie Sfinksą taip pat kalbama apie 
mirtį prišaukiančią mįslę, kurią išsprendė Oidipas, 
pasitelkęs išmintį). Juk tik išmintis yra jo būties 
pagrindas, padedantis apšviesti pasaulio slėpinius, 
paslaptis ir mįsles.

Viename fragmente Herakleitas sako: „Žmo
nės dėl aiškių dalykų pažinimo apsigauna panašiai 
kaip Homeras, kuris buvo už visus graikus išmin
tingesnis. Mat ir jį apgavo utėlinėjęsi vaikai, pasa
kę: „Ką pamatėme ir sugavome, tą paliekame, ko 
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nepamatėme ir nepagavome, tą nešamės.“ 
Pasak Giorgio Colli, Herakleitas šiuo pasa
žu meta iššūkį skaitytojui. Pateikdamas seną 
homerinę mįslę, jis užmena dar vieną mįslę 
klausdamas: „Ką mes pamatome ir sugauna
me, bet iškart paliekame, o ko nepamatyda
mi ir nepagaudami nešamės visada kartu?“ 
Herakleitas ne viename fragmente kalba apie 
juslinę regimybę. Herakleitui atrodo, kad 
jokie pojūčiai negali būti pastovūs, kad bet 
koks potyris – skonio, kvapo, garso, lytėji
mo – trunka tik akimirką ir paskui išnyksta. 
Bandymai potyrį paversti pastoviu veda mus 
prie klastojimo, mat mes tegalime mintimis 
atkartoti potyrį, jį projektuoti vaizduotėje, 
bet ne realybėje. Todėl visa, ką mes sugau
name ar pamatome, paliekame. Ši interpre
tacija tiesiogiai siejasi su upės metafora. Colli 
mano, kad herakleitiška upė yra „mumyse 
tekantis jutimas, kuriam suteikiame upės 
vardą, tos pačios upės, mat ne kartą mums 
sukelia jutimą, panašų į pirmąjį: tačiau kie
kvieną sykį tai, kas čia konkretu, yra ne kas 
kita kaip akimirkos pojūtis, nereiškiantis nie
ko objektyvaus. O labiausiai tokie pojūčiai 
nepateikia nieko išliekančio, nors ir būtų pa
našūs; jeigu kiekvieną jų norime paženklinti 
upės vardu, galime šitai padaryti, tačiau kie
kvieną kartą bus kalbama apie naują upę.“ 
Atrodo, kad šie Colli svarstymai visiškai dera 
su manymu, kad Herakleitas yra visuotino 
tapsmo doktrinos pradininkas. Bet tai nėra 
tiesa. Herakleitas atskleidžia, kad yra šis tas, 
kas yra pastovu.

Dabar metas išnarplioti antrąją mįslės 
dalį: „Kas yra tai, ko nepagauname, bet ką 
nešamės?“ Matyt, nepagaunama yra tai, kas 
neturi ribų, kas turi neišmatuojamą gelmę, 
kur visi dydžiai praranda prasmę ir ko mūsų 
rankos negali paliesti. Herakleitas sako: „Ei
damas sielos ribų neatrastum, kad ir kokiu 

keliu trauktum, – tokia joje žosmės gelmė.“ Sujungę pir
mąją ir antrąją mįslės dalis, galime teigti, kad kūno po
tyriais pagauname ir pamatome pasaulio daiktus, kuriuos 
nuolat turime palikti, bet mes niekad negalime sugauti 
beribės savo sielos (o jeigu norite – proto), kurią nešamės 
savyje. Ji mums yra permanentiška. 

Kad ir kaip paradoksalu, ir tapsmas, ir būtis yra. Bet 
smėlynų žmogus kalba apie srautinį kitimą kaip apie at
sinaujinančios kūrybos, tapatybės žaismės galimybę. Jis 
taria, kad pastovumas formuoja represines struktūras, 
sąstingį visuomenėje, o tapsmas neleidžia įsitvirtinti jo
kiai pastoviai ideologijai ar struktūrai. Smėlynų žmogaus 
manymas, kad pasaulis yra nuolatinėje tėkmėje, nėra visiš
kai teisingas. Ne tiek pasaulis keičiasi, kiek mūsų potyriai 
užfi ksuoja vis kitokį pasaulį. Jis vis užmiršta, kad pojūčiai 
kinta, o amžinas pastovumas slepiasi mūsų vidujybėje. Tai 
neturi nieko bendra su kalbėjimu, kad tapsmas yra kūry
ba, o būtis yra sustabarėjimas. Jokia kūryba neįmanoma 
be pastovios struktūros, – bendruomenės, polio ar valsty
bės, – kuri galėtų įamžinti kūrinius. Nesuprantamas džiu
gesys ir dėl tapatybės žaismės. Juk kintanti tapatybė griau
na santykių tvarumą ir palieka žmones vienišus. Ir jeigu 
smėlynų žmogus yra įsitikinęs, kad viskas tėra tapsmas, tai 
ką jis prarado? Pastovumą ir... sielą?

Merkys ties Salovarte, 2010. Ričardo Šileikos nuotrauka
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Guliu prie upės, esančios visai šalia įkaitusių 
daugiabučių. Užsimerkusi matau šviesias plėveles 
ir užuodžiu tarp poilsiautojų dantų traškančios 
duonos kvapą. Vasaros man primena paauglystės 
nuotraukas: tokias žalsvas ir pablukusias. Svilina 
saulė. Pastaruoju metu esu soti ir nieko nenoriu: 
net pasidulkinti arba išgerti. Rytais skaitau knygas. 
„Nežinau, ar turim. Kaip sakėt pavardytė?“ – bib
liotekininkė mėgsta mažybinti daiktus, ir jeigu 
būtų jos valia, prie vardų rodyklės greitai atsirastų 
moteriška rašysena prirašytos pastabos: Sigitėlio 
poezijukė, Tomuko Mano apsakymukai, niekieno 
nevartomi žodynukai, labai geros knygutės apie 
vampyriukus ir t. t. Po vizito pas bibliotekininkę 
grįžtu kaip reikiant sumažinta: kartais net noriu iš
sitiesti šalia Jorio ir žvelgti kvailu kūdikio žvilgsniu. 
Dar žiūriu filmus: įsmukusi į žalsvą fotelį, kuriame 
sėdintysis tampa panašus į aristokratą. Tik reikia 
tinkamai užmesti kojytes.

„Ei, ar čia jūsų vaikas? – klausia balsas, ir šviesios 
plėvelės dingsta. – Atropojo pas mus ir užmigo. Ar 
nebijot, kad gaus saulės smūgį?“ Pasiimu miegantį 
Jorį ir paguldžiusi ant rankšluosčio nutariu niurktel
ti į upę. Plaukiu gilyn, toliau nuo besitaškančių pa
auglių, į gelmę, kur žuvys prakaituoja ilgais vandens 
siūlais: iš baimės ką nors pamiršti ar prisiminti.

Grįžusi iš vandens, esu šlapia ir šalta: tokios 
mažiems vaikams nepatinka. Bet Joris pabunda ir 
klyktelėjęs alkanu falcetu sucaksi burnyte: „Duok 
krūtį, moterie!” Viešas kūdikio žindymas anksčiau 
man asocijuodavosi su čigonėmis. Laikančios kū
dikius sijonų sterblėse jos paleidžia savo laukines 
krūtis, lyg kokius atmatų prisilesusius balandžius. 
Ir visur krenta mirtį nešančios miesto dulkės. Bet 
dabar viskas kitaip: aš esu tik maistas, o Joris yra 

Jurga Tumasonytė

Upių sodas

tik vaikas. Danguje sugriaudėja ir suprantame, kad 
reikia eiti namo.

– Kaip gerai, kad grįžot, norėjau rašyt žinutę, 
kad italai prakniso, – sako Vytautas. 

Jis žino, kad nesidomiu futbolu. Paguldžiu
si Jorį į lovą, užkaičiu virdulį, ant stalo kažkodėl 
mėtosi Vytauto trumpikės – nuskalbtos ir šlapios. 
Tikriausiai ir vėl naršė po gėjų tinklalapius.

– Kaip vanduo? – šūkteli iš svetainės.
Anksčiau Vytautas klausėsi roko ir turėjo mė

lynakį vaikiną, hipių sūnų. Dabar jis jau senas, 
beveik penkiasdešimties. Susipažinome pro stiklą. 
Prieš dvejus metus Vytas dirbo spaudos kioske: kas 
rytą prieidavau nusipirkti pakelio Kento.

– Vytai, o kur tu padėjai majonezą?
– Ar girdi? – pritaria burbuliuojantis virdulys.
Kai grįžau iš gydytojo, paskambinau Vytui ir pa

klausiau, ar nenorėtų įsivaizduoti, kad vaikas jo. Taip 
jis išsigelbėjo nuo vienatvės, o mes atradome namus. 
Svarbiausia buvo surasti kažką tvirtesnio už stiklą.

Mes vakarieniaujame, naudodamiesi sidabrinėmis 
Vyto močiutės šakutėmis. Valgome pigiausius maka
ronus su majonezu, nes nėra sūrio. Esame pusiau aris
tokratai: abu neturime darbo ir per dienas užkišinėja
me nuobodulio duobes: Vytautas – prie kompiuterio, 
aš – be tikslo klaidžiodama su vaiku po miestą. Žiūriu 
į draugą, kurio veidas kiek patinęs ir liūdnas. 

– Tau reikia išeit į žmones, Vytai, – sakau 
jam, – tokie kaip tu negali gyvent atsiskyrę.  

– Aš ir nesu atsiskyręs.
Mes miegame vienoje lovoje, nes taip pato

giau. Be to, Vytas man pakaso nugarą, jei papra
šau. Naktis karšta ir tvanki, labai sunku užmigti, o 
ir smegenys it didžiulis, riebus šliužas tvinksi nuo 
įvairiausių minčių.
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Pavyzdžiui, imu gailėti tokios talentingos akto
rės, šį birželį ėmusios ir numirusios. Ta aktorė buvo 
dvidešimt devynerių – visai kaip aš. Pamenu, kaip 
priėjau kelioms sekundėms dirstelėti į jos karstą 
nešina Joriu, kuris niekaip nenustojo žviegęs (gal 
manė, kad mirė kokia nors artima jo giminaitė?). 
Gulėjo pridažyta, sugarbanotais plaukais ir skleidė 
maitos kvapą. Liūdėjau, nes toji aktoriūkštė buvo 
dar viena gudruolė, mokėjusi išeiti tinkamu metu. 
Kiti žmonės moka dar ir ateiti. O ką aš? Mano 
tėvai, Zigmas Volkus ir Zita Liauksminaitė, atsi
tiktinai susipažino Palangos paplūdimy ir po ke
lių mėnesių susituokė, nes jaunoji nustojo sirgti 
mėnesinėmis. Augau dvyliktame aukšte. Zita tuo 
metu mezgė megztinius, o Zigmas dirbo statybo
se. Pirmieji mano įspūdžiai iš vaikystės – paniška 
aukščio baimė (pamenu, kaip kartą sirgau laringi
tu, o motina laikė mane balkone ir kūkčiojo). Kar
tą vidury kambario atsirado spinta, skirianti tėvo ir 
mamos pusę. Zigmo pusėje liko televizorius, o Zita 
sėdėdavo ant stalo ir kalbėdama telefonu gerdavo 
iš kaimo atsivežtą naminį vyną. Tėvą prisimenu 
blankiai, kartais galvoju, kad kartu esame važiavę 
į Raudondvarį pirkti man zomšinių batukų, bet 
visko gali būti, gal prisifantazavau. 

Šiandien šeštadienis, mes einame miesto alėja. Aš 
ir Joris, kybantis man ant pilvo lininėje skepetoje. Prie 
knygyno klūpo prisimerkusi močiutė, o kiek tolėliau 
maža mergytė su plastmasine dūdele. Jos plaukai se
nokai trinkti, groja gatvėje išmoktą dainelę, o akys 
gaudo praeivius. „Mažoji Piaf“, – sakau Joriui. „Tu
dududu!“ – sudraudžia mane sūnus. Suaugęs jis nie
kada nebesuras to miesto, kurį jam parodė motina.

– Kaip tik šiandien apie tave pagalvojau, – sako 
Darius, kurį sutinkame sėdintį kavinės balkone. 

– Ką galvojai? – klausiu maišydama kavą. Joris 
miega Dariui ant kelių. 

– Kad seniai mačiau tave savo veidrodžiuose. 
– Dabar matytum ir Jorį. 
– Tikrai, – lėtai nutęsia. – Žinau. 
Darius gyvena Vilijampolėje, mediniame name, 

kurį jam paliko tėvas. Viršuje yra daugybė veidro

džių, suneštų iš rūsio (ten tėvas laikydavo iš viešbu
čio nurašytus rakandus). Sūnus jiems padarė žalva
rinius rėmus, panašius kaip ir jo piešinių, sukabintų 
apačioje. Tuose stikluose liko įvairūs mudviejų at
spindžiai, kuriuos dabar kitos moterys trina mels
vu stiklo valikliu: „Čia tiek dulkių“, – kartoja jos. 
Niekam nepasakoju, kad Joris atėjo iš veidrodžių 
karalystės.

„Anakonda. Nežinau, kada gimė, bet nugaišo 
šešiasdešimt trečiaisiais“, – aiškinu vaikui, kai sto
vime roplių skyriuje, iškamšų muziejuje. Toji juos
vai ruda, stora ir ilga gyvatė kiek suplotu snukiu 
ir dirbtinėmis akutėmis guli susiraičiusi tokia pat 
poza kaip ir prieš dvidešimt metų, kai ją pamačiau 
pirmą sykį. Ji yra už stiklo ir kitokia nei jos gen
tainės. Galima džiaugtis tokia neįprasta gyvatės si
tuacija, net negalvojant apie kitokią galimybę, nes 
galimybių tiesiog nėra. Štai kaip puiku gulėti be
veik penkiasdešimt metų tarp kitų iškamšų ir būti 
pagerbtai tarp kitų gyvačių. Štai kaip puiku eiti va
karėjančiu senamiesčiu, girdėti plakančią kūdikio 
širdį ir jausti lipnų mudviejų prakaitą.

Grįžtame namo ir vėl valgome makaronus, tik 
šįkart vienus, nes baigėsi majonezas. Vytas pritaria, 
kai sakau, kad visas šis judėjimas ne į gera. Daik
tai akimirksnį blyksteli ir dingsta. „Vytai, tu irgi 
dingsi.“

Suplaunu indus ir paguldau Jorį į lovytę. Ma
žylis spyruokliuoja tomis guminėmis kūdikių ko
jytėmis ir šypsosi. Matau savo atspindį jo akyse, 
paveldėtose iš manęs. „Žiūrėk į savo motiną, vaike, 
gal pavyks šį tą užčiuopti ir išsaugoti.“

Pagaliau Vytas išjungia kompiuterį ir klesteli į 
lovą, o aš patyliukais išeinu į lauką ir atsigulu tamsioje 
miesto gatvėje. Kiek žinau, tai srauniausia šio miesto 
arterija, vedanti tiesiai į sustingusią anakondos akį.

Kai guliu visai nurimusi, su tamsiu, nenuplė
šiamu vualiu ant akių, išgirstu, kaip prie manęs 
prieina moteris su klykiančiu kūdikiu ant rankų. 
Ji įdėmiai pažiūri man į veidą ir plaukus, ir paaiš
kina vaikui, kad čia kadaise buvo garsi ir talentinga 
miesto aktorė.
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Nojus Saulytis

kaip trauka

tamsoka o svirplys šlapioj žolėj 
tamsoka o svirplys 
ūsus suraukęs kasosi koją 
nujausdamas tvenkinį 
lydeka nendrėse virpteli 
susapnavusi kablį 
susapnuotą kablį traukia  
žvilgančioj žiaunoj  
sukrenkščia gluosnis ir vandenį 
geria sulinkęs kaip davatka 
sukrenkščia ir geria sulinkęs 
mus nulaižo sparnuota tamsa 
šis padusęs prūdas mus nulaižo 
kaip nemieganti varlytė 
šis padusęs prūdas 
ryja mėnulį 
ir pėdoms jau šalta 
nors pėdoms jau šalta 
tačiau stovime

skaičiuotė

dabar yra keturios  
todėl tiesą pasakius dabar pusė aštuonių  
ir tai per dieną būna du kartus  
nes jeigu yra pusė aštuonių  
vadinas keturios 

tu visada būni tiktai viena  
arba su manimi  
nesvarbu tai pusė obuolio  
nė pusės žodžio  
1/2 cigaretės ar  
amžinybės pusė 
(manau visai nesvarbu  
tu šoki visa  

sukies kaip rodyklė  
tavo skaičiuose tyliai  
blyksi mėnulis  
ir kelias namo  
neduria akmenų galvomis) 

veikiau atvirkščiai:  
mes esame pusė 4  
taip kaip reikėtų  
todėl mudu kartojamės  
todėl mudu visada kartojamės  
su puse o 

pabaigos nesimato tik kartai  
ir įtemptas plaukas  
ir už plauko nurūkstantis  
traukinys – pasižiūriu  
į ekraną perone 
ten banguoja skaitmuo

uolumas

rytoj sako tėvas  
ateisiu su vandens kibiru.
tavęs 
į bažnyčią

šnekamasis

aš skaitau ir aš beveik ploju  
ir tada nusiploju save nuo scenos  
nes skaityti nemoku  
niekada nemokėjau  
esu beraštis  
tačiau galiu sukervezoti iksą  
ant savo kapelio

šitai mes mokam visi
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Algis Laurinavičius

ceremonija sapno

tą kartą buvo keturi. skambėjo maišant. 
nelyg varpeliai ne avelių, piemenų. 

moteris sėdi, o atrodo, kad moterys 
arba pulkas žuvėdrų virš uosto. ji paglosto 
arbatinuką pirštu liečia grakščią figūrą ir 

sako: mainysim en passant po to 
suėsiu tave gyvą dukart prie arbatos 

sakau: ten, kur gulasi žuvys, kur vanduo keičia kryptį, 
teka vos arba teka laisvai. 
mes nepakeičiami nors ir patys nekeičiame 
viskas baigiasi vakar, prasidėt nėra kaip 

kerta darkart tyla ir šįkart itin tyliai. viskas staiga 
sunku ir šitaip nepažįstama. 

tai buvo moteris, žinojusi daugiau 
negu žinoti gali priešas. 
baimės dideles ir mėlynas skrėstuvu –
prisimenu. ji niekada nemėgo matematikos.

balandžiai tavo bažnyčiose

maksimiljanas robespjeras laukė
parimęs ant palangės visą
liepą. 
Prancūzija vis dėlto laukt pavargo
ir tada jie visi nusišovė –

beprotybė

žalių medelių apsupty sekioja ir siūlo save
vaizduotė kuri po truputį tampa manija

nemiga ■■

kai ieškai to ką jau seniai radai
tyliai į praeitį per sau patogų petį 
dairaisi ar kažko nepamiršai

ta, kuri moja skarele

kai kopose tarp pušų
palydimi į tolį
laivai
jinai, žino, kad yra ten
kur būti nori

sninga

kaip sekundės maži
po gatvės žibintais
levituoja žvaigždynai
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Kai Kathrynos Bigelow Išminuotojų būrys su
sišlavė pagrindines Oskaro statulėles ir prie suski
lusios geldos paliko Jameso Camerono Avatarą, 
pergalė buvo suvokta kaip gerėjančios padėties Ho
livude ženklas: vidutinio dydžio produkcija, skirta 
nepriklausomiems festivaliams, įveikė superpro
dukciją, kurios techninis virtuoziškumas nepajėgia 
nuslėpti pasakojimo banalumo. Ar tai reiškia, jog 
Holivudas nėra paprasčiausia blokbasterių gamykla 
ir geba įvertinti paribyje pasirodančias kūrybines 
pastangas? Galbūt – bet tai tik didelis galbūt. 

Dėl visų savo mistifikacijų, Avataras aiškiai ta
patinasi su tais, kurie priešinasi globaliniam Kari
niamIndustriniam Kompleksui, supergalybės ka
rines pajėgas piešdamas kaip brutalios destrukcijos 
jėgą, tarnaujančią didžiųjų korporacijų interesams. 
Savo ruožtu Išminuotojų būrys JAV kariuomenę 
vaizduoja tokią, kuri labiau dera su šiandien, hu
manitarinių intervencijų ir karinio pacifizmo lai
kais, JAV vyraujančiu jos viešuoju įvaizdžiu.

Filmas vengia kalbėti apie pačią JAV karinę in
tervenciją Irake – dėmesys sutelkiamas į kasdienius 
paprastų amerikiečių karių išbandymus, kuriems 
tenka akis į akį susidurti su pavojumi ir destrukci
ja. Pseudodokumentiniu būdu (ar greičiau portretų 
serija) pasakojama istorija apie elitinį amerikiečių 
karių būrį ir potencialiai mirtiną jų darbą – išmi
navimą. Toks pasirinkimas yra giliai simptomiškas: 
nors yra kariai, jie nežudo, tačiau kasdien rizikuoja 
savo gyvybėmis, stengdamiesi išminuoti teroristų 
padėtas bombas, grasinančias nužudyti civilius gy
ventojus. Ar gali būti kas nors labiau dirginančio 
liberalųjį mūsų jautrumą? Argi Kare su Terorizmu 
dalyvaujančios mūsų kariuomenės, net kai bruta

Slavoj Žižek

Švelnus požiūris į karą

liai bombarduoja ir naikina, neprimena šių elitinių 
amerikiečių būrių, kantriai ardančių teroristų tin
klus, kad apsaugotų civilius gyventojus? 

Tačiau apie filmą reikia pasakyti daugiau. 
Išminuotojų būrys į Holivudą atnešė madą, kuri 
lėmė sėkmę dviem neseniai sukurtiems žydų fil
mams apie 1982 m. Libano karą: Ari Folmano 
animaciniam dokumentiniam Valsui su Baširu bei 
Samuelio Maozo Libanui. Libane Maozas pasa
koja savo atsiminimus tų laikų, kai buvo jaunas 
karys, ir visą karo baimę bei klaustrofobiją per
teikia didžiumą kadrų filmuodamas iš tanko vi
daus. Filme rodomi keturi nepatyrę kariai, išsiųsti 
„susidoroti“ su priešais viename Libano mieste, 
kuris jau subombarduotas Izraelio oro pajėgų. 
Pakalbintas 2009 m. Venecijos kino festivalyje, 
Yoavas Donatas, jaunąjį Maozą vaidinantis ak
torius, pasakė: „Tai ne tas filmas, kurį pažiūrėjęs 
gali pasakyti: „Ką tik buvau kine.“ Tai filmas, kurį 
žiūrėdamas pasijunti esąs tikrame kare.“ Panašiai 
Valsas su Baširu vaizduoja 1982 m. karo siaubą iš 
Izraelio karių pozicijos. 

Maozas yra sakęs, kad jo filmas yra ne Izraelio 
politikos pasmerkimas, o asmeninis požiūris į tai, 
ką jam teko patirti. „Mano klaida buvo ta, jog pa
vadinau filmą Libanas, nes Libano karas savo esme 
niekuo nesiskiria nuo jokio kito karo. Bet koks 
mėginimas būti politiškai šališkam būtų sugadinęs 
filmą.“ Tai – ideologija gryniausia prasme: akcento 
perkėlimas ant paties kaltininko trauminės patir
ties leidžia ištrinti visą etinįpolitinį karinio kon
flikto kontekstą ir svarbiausią klausimą: ką Izraelio 
kariuomenė veikė Libane? Tokia „humanizacija“ 
padeda užslėpti pagrindinį dalyką: būtinybę negai



Esė

15

lestingai ir atvirai išsiaiškinti, koks mūsų vaidmuo 
šioje politinėjekarinėje kampanijoje ir kas yra pa
statyta ant kortos. Mūsų politiniaikariniai veiks
mai nėra kažkokia tamsi, neaiški istorija, brutaliai 
įsiveržianti ir sugriaunanti mūsų intymius asmeni
nius gyvenimus – tai yra veiksmai, į kuriuos mes 
esame visiškai įsitraukę. 

Kalbant plačiau, tokia kario „humanizacija“ 
(primenanti priežodinę išmintį „klysti žmogiška“) 
yra pagrindinis Izraelio gynybos pajėgų ideologinės 
(auto)prezentacijos komponentas. Izraelio žinia
sklaida mėgsta istorijas apie Izraelio karių netobu
lumus ir psichines traumas, vaizduodama juos ne 
kaip tobulas militaristines mašinas ir ne kaip ant
žmogius, o kaip paprastus žmones, kurie, įsukti į 
karo ir istorijos dramas, daro klaidų ir gali sutrikti 
lygiai taip pat kaip ir visi kiti žmonės. 

Pavyzdžiui, 2003 metų sausį Izraelio gynybos 
pajėgos susprogdino įtariamo teroristo šeimos 
namą. Viskas buvo atlikta su pabrėžtinu gera
noriškumu, – prieš visiškai sugriaunant namą 
buldozeriu, kariškiai netgi padėjo išnešti baldus. 
Šiek tiek anksčiau panašus incidentas buvo nu
šviestas Izraelio spaudoje. Kai Izraelio kariškis 
palestiniečio namuose ieškojo įtariamųjų, šeimos 
motina pašaukė savo dukterį vardu, norėdama 
ją nuraminti. Nustebęs kariškis nugirdo, jog iš
sigandusios mergaitės vardas toks pat kaip ir jo 
dukros. Užplūdus jausmams, vyras išsitraukė pi
niginę ir parodė palestinietei motinai savo dukry
tės nuotrauką. 

Nesunku įžvelgti tokio empatijos gesto apgau
lingumą: mintis, jog, nepaisant politinių skirtumų, 
mes visi esame žmonės su tokiais pat džiaugsmais 
ir rūpesčiais, neutralizuoja poveikį to, ką karys 
šiuo metu iš tikrųjų atlieka. Vienintelis tinkamas 
motinos veiksmas šiuo atveju – pareikalauti, kad 
karys atsakytų į klausimą: „Jeigu tu iš tiesų esi toks 
pat žmogus kaip ir aš, kodėl tu darai tai, ką darai?“ 
Karys gali išsigelbėti tik ištardamas: „Man tai ne
patinka, aš tik vykdau įsakymą“, taip išvengdamas 
atsakomybės už savo veiksmus. 

Tokios humanizacijos tikslas yra pabrėžti sudė
tingos asmens realybės ir vaidmens, kurį kareiviai – 
prieš jų tikrąją prigimtį – yra priversti atlikti, skir
tumą. „Mano šeimoje karingumas nėra genetiškai 
nulemtas“, – Claude’o Lanzmanno dokumentinėje 
juostoje Tsahal taria vienas iš pakalbintų karių, kuris 
nustemba suvokęs, jog yra karjeros konsultantas. 

Ir čia mes sugrįžtame prie Išminuotojų būrio. 
Jame vaizduojamas kasdienis siaubas bei tarnystės 
karo zonoje trauminis poveikis lyg ir turėtų gero
kai atskirti šį fi lmą nuo sentimentalaus JAV kariuo
menės humanitarinio vaidmens garbinimo, kurį 
matome liūdnai pagarsėjusioje Johno Wayne’o 
juostoje Žaliosios beretės. Vis dėlto mes privalome 
turėti omenyje, kad realistinis karo absurdo atvaiz
davimas Išminuotojų būryje tik šiek tiek apglaisto ir 
padaro priimtiną faktą, jog jo herojai atlieka lygiai 
tokį pat darbą kaip ir Žaliųjų berečių herojai. Nors 
ir nematomos, ideologijos čia esama, net ryškiau 
nei bet kada: mes esame čia, su savo vyrukais, ta
patinamės su jų baimėmis ir kančiomis užuot pir
miausia paklausę, ką jie veikia šiame kare. 

Vertė ir pagal Th e New Statesman parengė Simas Čelutka 

Karo reliktas Kopenhagoje, 2010. 
Miglės Daugnoraitės nuotrauka



Dailė

16

„Zugzwang“ yra meno projektas, subūręs jaunuo-
sius Baltijos šalių menininkus į meninę akciją, kuri 
rugsėjį vyko apleistame Vilniaus duonos kombinate. 
Parodoje dalyvavo 23 autoriai: iš Estijos – Marta 
Stratskas, Kerli Kurikka, Margit Lohmus, Mai Sööt, 
Kristi Kongi, Holger Loodus, Mart Vainre, Maar-
ja Nurk; iš Latvijos – Neonilla Medvedeva, Aigars 
Kokins, Madara Peiseniece, Lauris Vitolins, Ansis 
Dobicins, Sanda Undzena; iš Lietuvos – Kristina 
Ališauskaitė, Adomas Danusevičius, Olga Dedova, 
Indrė Ercmonaitė, Gabrielė Gervickaitė, Jonas Jurci-
kas, Eglė Karpavičiūtė, Kristina Kurilionok, Simona 
Žilėnaitė.

Ėjau į parodą suirzusi – juk neteisinga, kad jau
nieji menininkai, gabūs ir nepaprasti, eilinį kartą 
įstumti į kampą, į nešvarią, brutalią, mirusią erdvę 
(paroda eksponuota seniai uždarytame Vilniaus 
duonos kombinate, sužlugdytos pramonės kata
kombose), į tokią neperspektyvią terpę, iš kurios 
tik savo dar nesubrendusiomis pastangomis, danti
mis ir nagais kabindamiesi, galėtų išsikapstyti. Py
kau, kad toli nuo miesto centro, kad nuošalu, kad 
čia neužplauks minia „išalkusių“ meno gerbėjų... 
Tada pagalvojau, kad tai irgi Zugzwang – privers
tinis ėjimas, kaip sako šachmatininkai. Dar sako: 
„Tu eini, o aš laimiu...“ Aš ir norėjau, kad jie lai
mėtų. Aš eisiu, o jie tegul laimi. Norisi, kad jaunie
ji menininkai nepatektų į stereotipinio mąstymo 
liūną, valdiškos gyvensenos spąstus, kad sugebėtų 
išnirti iš tų visuomenės suformuotų antrankių, ku
rie ir tapo Zugzwang parodos simboliu. 

Parodos atidarymo dieną (rugsėjo 3ią) žmo
nių prisirinko – visi šmirinėjo, žiūrinėjo, buvo ir 

Audronė Ercmonaitė     

Jaunųjų menininkų Zugzwang – 
puikus ėjimas

vaizdelių. Bandžiau susivokti, ką jaunieji meninin
kai laiko menu, buvo įdomu, ką jie čia sugalvojo 
ir ką aš pati praleidau užklimpusi biurokratinia
me struktūralizme... Supratau ne iškart, teko vėl 
sugrįžti – paroda suintrigavo. Manau, papirko 
jaunųjų dailininkų solidarumas – jie kūrė bendrą 
projektą ar mąstymo modelį pasirinkta Zugzwang 
tema ir išrutuliodami jos glūdumas kūrybiniame 
procese savomis raiškos priemonėmis. Viename 
Indrės Ercmonaitės paveiksle iš 8 vnt. (2010), kurį 
pavadinčiau Laisvas kritimas=skrydis ar panašiai, 
primenama apie laisvo kritimo jausmą, kurį ga
lima būtų prilyginti jaunųjų menininkų situaci
jai – įspūdis, nepaprastas jausmas, baimė, laisvė, 
žavesys, nežinia, solidarumas, kai skrendi aukštai 
susikibęs rankomis, ir, žinoma, kiekvienam savas 
parašiutas, kai priartėji prie žemės. Imponavo, kad 
visi parodos kūriniai turėjo konceptualų užtaisą, 
kuris meną padaro brandų.

Žvelgiant į eksponuotą tapybą, skulptūrą, gra
fiką ir medijos kūrinius, susidarė įspūdis, kad ne 
visi jaunieji menininkai yra apčiuopę savo meninės 
raiškos gaires, ne visi išaugo savo mokyklų ir mo
kytojų priderintus rūbelius ir ne visi pabandė pri
statyti parodai naujus kūrinius. Kūryboje juntama 
įvairių meno pakraipų (konceptualiojo meno, mi
nimalizmo, postmodernizmo ir kitų izmų) įtaka ir 
bandymas interpretuoti senųjų autoritetų kūrybą. 
Konceptualusis Duchamp’o Fontanas savotiškai 
atgimė latvio Laurio Vitolins skulptūroje Analogiš-
kos žinios, baltojo kubo metamorfozė tęsėsi latvės 
Madaros Peiseniece versijoje Apie tave svajoju su 
pantomimos atrakcija, Jonas Jurcikas Pasaką apie 
Marsą varijavo poparto tema su lietuviško folkloro 
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interpretacija. Skleidėsi ir kitos variacijos. Šiame 
kūrybos, ieškojimų, atsinaujinimų etape parody
tos ironiškos postmodernistinio atgarsio meninės 
versijos siekė peržengti tradicinio kūrinio sąvokos 
ribas, įžvelgiant naujosios meno eros perspektyvą. 

Visi meno akcijos dalyviai sukūrė darbštaus 
kolektyvo, jau pereinančio į naują kūrybos spiralės 
ratą, įspūdį. Šie jaunieji kūrėjai nesisklaidė avan
gardiniais manifestais ir nevykdė revoliucinių per
versmų, kurie, kaip mes visi iš patirties jau žinome, 
vis vien baigiasi kapitalizmo kuluaruose... Tačiau 
kūrybos evoliucija, nevaržoma meninės redakci
jos cenzūros (šioje parodoje galėjo dalyvauti visi, 
jei turėjo ką pasakyti – meninių komisijų nebuvo, 
ir vietos pakako), atrado naujų apraiškų ir pasiekė 
netikėtų raiškos sintezės rezultatų. Daugelyje kū
rinių vaizdavimo objektu tapo sunkiai nusakomos 
būsenos, jausmai, jutimai, išgyvenimai, laikas, er
dvė, judėjimas, motyvacija, bet ne daiktinis objek
tas ar kūnas. Kad pasiektų norimą meninį rezulta
tą, menininkai pasitelkė papildomus vaizdo, garso 
dirgiklius – šviesą, muziką, kalbėjimą, traškėjimą, 
motyvuotą instaliacinį efektą. Taip jų kūriniai ge
bėjo (bent jau to siekė) įsilieti į viešojo gyvenimo 
kakofoniją, provokavo žiūrovus veiksmui.

Estai Martas Vainre paveiksle Trys sekundės ju-
dėjimo Taline... pabandė trimis spalvomis sukurti 
laiko tėkmės ir minios judėjimo efektą, o Magrit 
Löhmus bandė išreikšti laiko tėkmės efektą, sugre
tindama du tos pačios kompozicijos darbus, tapy
tus su trejų metų pertrauka, siekdama užfiksuoti 
jausmų ir pavidalo pokyčius. Kita estė Kristi Kongi 
modeliavo privataus gyvenimo iliuziją. Simonos 
Žilėnaitės tapyboje atmintis siejama su jausmo 
fikcija, priklausoma nuo vaizduojamo daikto pa
vidalo, faktūros. Kristina Ališauskaitė minimalisti
nėse tapybos miniatiūrose pateikė susvetimėjimo, 
atsiskyrimo, pabėgimo ir panašių sąvokų ir būsenų 
traktuotes. Adomas Danusevičius, Olga Dedova, 
Gabrielė Gervickaitė ėmėsi labai asmeniškų įžval
gų perteikimo tapyboje, piešinyje ir tik parodoje 
netiesiogiai susiejo jas su jaunojo kūrėjo savijau

ta. Parodoje pristatyti Kristinos Kurilionok, esčių 
Kerli Kurikka ir Mai Sööt įdomūs videodarbai ir 
estės Maarjos Nurk užfiksuotas performanse.

Iš Vilniaus meno projektas Zugzwang keliaus į 
buvusį Talino žaislų fabriką. Toliau numatyta ke
lionė į Rygą. Šis projektas pradėtas siekiant paska
tinti jaunųjų menininkų iniciatyvą ir parodyti savo 
sumanymus bei kūrybą kaimyninėse šalyse. Pro
jekto organizatoriai mano, kad tikslingai parinko 
parodos akcijai Zugzwang pavadinimą, kuris nusa
ko tam tikrą padėtį žaidžiant šachmatais, kai pa
darytas ėjimas yra nenaudingas. Rengėjai įsitikinę, 
kad šiandien jaunojo menininko padėtis yra pana
ši: „Be tinkamo žinomumo menininkas negali gau
ti matomumo, o be tinkamo matomumo – negali 
tapti žinomas.“ Tikėtasi, kad ši paroda paskatins 
jaunuosius menininkus veikti, rizikuoti, įsitraukti 
į žaidimą ir pradėti laisvai bei savarankiškai reikštis 
meno pasaulyje. Rengėjai parodoms pasiūlė rink
tis įvairias netradicines vietas, apleistas industrines 
patalpas, taip palaikydami miesto iniciatyvą meną 
pateikti netikėtose, viešosiose erdvėse, išspręsdami 
finansavimo problemas bei pasinaudodami netikė
tais industrinės erdvės suformuotais efektais. 

Zugzwang projekto dalyviai bendradarbiauja su 
jaunų ir iniciatyvių žmonių grupe Commune Art, 
kuriuos vienija noras kurti bei populiarinti lietu
višką meno produkciją. Jų tikslas – suvienyti kūry
bingus ir kultūrai bei menui neabejingus žmones 
ir visiems kartu kelti Lietuvos kultūrinį išprusimą, 
visuomenės domėjimąsi ir tradicinėmis, ir alterna
tyviomis meno formomis bei padėti jauniems kū
rėjams išeiti į dienos šviesą.

Paroda sutelkė jaunų menininkų kolektyvą, 
parodė jų kūrybinę energiją, didžiulį idėjų bagažą, 
bandymus keisti nusistovėjusią tvarką ir sėkmingai 
realizuotis naujame kūrybos etape. Jų kūrybinė 
energija simboliškai ištrūko ir prasiveržė iš sudūlė
jusios industrinės, komercinės struktūros, pramo
ninio sąvartyno, iš surūdijusio vamzdžio – kaip lat
vio Ansio Dobicinio skulptūroje Šviesos jėga šviesa 
išsiveržia kaip tik pradėtos šlifuoti metalo gijos.
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Parodos Zugzwang plakatas. 
Dailininkas Džiugas Valančiauskas

Madara Peiseniece. Kodėl apie 
tave svajoju?, mišri technika. 2010

Indrė Ercmonaitė. Iš ciklo 8 vnt., drobė, aliejus. 2010

Lauris Vitolins. Analogiškos žinios, metalinė instaliacija. 2010



Dailė

19

Mart Vainre. Trys 
sekundės judėjimo Taline 
2010 m. gegužės 25 d., 
14:36:24, 14:36:25, 
14:36:26 trimis 
pagrindinėmis spalvomis, 
drobė, aliejus. 2010

Kristi Kongi. Iš ciklo 
Mano princesė 1-4, 
drobė, aliejus. 2010
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Olga Dedova. 
Unknown II, drobė, 
aliejus. 2009

Jonas Jurcikas. 
Iš ciklo Marso 
užkariavimas, 
drobė, aliejus. 2009
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Bendra idėja, bendras siekis, bendra ideologija – visa 
tai neegzistavo ir neegzistuoja. Visad lieki vienas prieš sis
temą, sukurtus ar susikurtus stereotipus ir prieš buvusius 
bendraminčius, kurie išdavė drauge puoselėtus idealus. 
Nėra anarchijos, tik „bardakas“.

Sauliaus Drungos fi lmo Anarchija Žirmūnuose teko 
laukti net trejus metus. 2007aisiais autorius gavo MEDIA 
New Talent apdovanojimą už geriausią neekranizuotą sce
narijų Europoje. Nuo tada prasidėjo kalbos apie visiškai 
kitokį lietuvišką fi lmą, kurio potencialus žiūrovas yra jau
nas, maištingas, savęs ir artimų sau ieškantis žmogus, apie 
fi lmą, kuriame rodomos šių dienų realijos, kuriame nėra 
keliaaukščių keiksmažodžių, kur paprastai ir suprantamai 
papasakota istorija. Nežinia, ar kaltas ilgas laukimas, ar ilga 
ir skambi reklaminė kampanija, tačiau burbulas sprogo.

Iš provincijos į Vilnių studijuoti atvykusi Vilė (aktorė 
Toma Vaškevičiūtė) yra apstulbinta didelio ir nepažįstamo 
miesto. Ji jaučiasi svetima naujoje vietoje, o ir teta (akto
rė Jūratė Onaitytė), visad pragmatiška ir šalta, nepadeda 
numalšinti atsiradusios vienatvės. Vilė susiranda butą Žir
mūnuose. Jį išsinuomoja iš Sandros (aktorė Severija Janu
šauskaitė), kuri yra visiška Vilės priešingybė – savimi pasi
tikinti, vaikų namuose augusi, drąsiai per gyvenimą einanti 
ir nuolat apie anarchiją kalbanti mergina greit pelno Vilės 
simpatijas. Nors anarchija joms reiškia visiškai skirtingus 
dalykus, būtent ji merginas ir suartina.

Kai kurios fi lmo scenos, pavyzdžiui, kai Vilė visiems 
sutiktiesiems siūlo mamos išvirtos uogienės ir stebisi, kodėl 
vilniečiai jos nemėgsta ir nevertina, kai pirmą kartą skam
bina mamai, mėgindama nuslėpti atsivėrusią tuštumą, kai į 
namus parsiveda vaikiną, prikausto žiūrovo dėmesį ir tikrai 
įtikina. Nuolat pasikartojančios taiklios užuominos apie 
emigraciją ir krizę čia nuskamba labai artimai ir pažįstamai 
daugeliui mūsų. Deja, vis neapleidžia jausmas, kad fi lmo 

Monika Gimbutaitė

Daug Žirmūnų, mažai anarchijos
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scenarijus buvo įtaigesnis už fi lmą. Neretai apnikdavo ir butaforiškumo 
bei dirbtinumo įspūdis, lyg visi siužeto vingiai, visi jausmai būtų pasisko
linti ar sugalvoti, o ne iš tiesų išgyventi.

Didžiausias fi lmo trūkumas – dinamiškumo stoka. Pabaigoje atsklei
džiamas ironiškas požiūris į maištą, kovą prieš sistemą ir ideologiją nebu
vo toks paveikus, koks turėtų būti, nes visa personažų „anarchija“ buvo 
labai lokali, emociniai pokyčiai pernelyg menki, o fi lmas netikėtai lėtas 
ir neritmiškas. Veiksmo, tarytum, ne tiek ir mažai, bet iš esmės viskas 
stovi vietoje, taip vangiai, net kiek atmestinai, be menkiausios maišto ir 
jaunystės dvasios. Filmo kulminacija buvo pasiekta tik formaliai – iš tiesų 
iki jos net nebuvo prieita.

Pats režisierius teigia, kad pagrindinė aktorė yra S. Janušauskaitė. Ta
čiau stulbinančio grožio mergina dažnai atrodydavo pasirinkta tik dėl 
savo tipažo, o ne dėl aktorinių gebėjimų. Beveik visos fi lmo scenos buvo 
suvaidintos taip pat – įkypas žvilgsnis, žemas, prislopintas balsas, rimtas 
ir neįtikėtinai šaltas veidas, kurio nepapuošia šypsena. Galų gale tai nebe
įtikina, atrodo dirbtina ir pradeda erzinti. Apskritai dažnai atrodydavo, 
jog aktorei vaidinti nepakeliamai nuobodu. Norėtųsi pagirti Tomą Vaš
kevičiūtę. Nors ir pasitaikė scenų, kai ji, atrodytų, tik tuščiai žiūri dide
lėmis akimis, neišreikšdama jokios emocijos, bet jos gerokai natūralesnė 
ir nuoširdesnė vaidyba neretai gelbėdavo ne visai vykusias fi lmo scenas. 
Vis dėlto savo vaidyba labiausiai įtikino Lietuvos teatro ir kino legenda 
Jūratė Onaitytė. Nors jos sukurtas personažas šioje juostoje antraeilis, ta
čiau aktorės sugebėjimas įsijausti į perdėm racionalios ir praktiškos tetos 
personažą sulaukė žiūrovų pritarimo ir šypsenų.

Saulius Drunga kartais tiesiogiai, kartais ne, žadėjo, kad dramatiškų 
ir tuščių dialogų fi lme nebus. Dar žadėjo, kad nebus lietuviškam kinui 
įprastų ir dažnai visai nereikalingų ilgų pauzių ir patylėjimų/nutylėjimų. 
Tačiau buvo, ir ne tiek jau mažai. Kartais žiūrovai nejaukiai pasimuisty
davo kėdėse, kartais nesusilaikydavo ir pradėdavo prunkšti, lyg išvydę 
visiškai prie fi lmo tematikos ir žanro nederantį svetimkūnį. Tokią re
akciją sukėlė ir daugeliui nesuprantamas pasirinkimas, – montažas per 
tamsą (fade to black), – scenas jungia kelios sekundės tamsos ir tylos, o 
tokio žanro ir tematikos fi lmui labiau tiktų aštresnis, greitesnis, kapotes
nis montažas, kurį kartkartėmis išvysdavome (tiesa, gal labiau muzikinį 
klipą primenantį variantą) pasigirdus latvių grupės Satellites LV dainai – 
pagrindinei fi lmo muzikinei temai. 

Istorija, pasakojanti apie patį liūdniausią ir skaudžiausią žmogaus gy
venimo etapą, kai žlunga vertybių ir moralės sistema, sugriaudama viską, 
kuo taip ilgai tikėjai, galėjo tapti stipriu ir aktualiu fi lmu jaunimui. Vei
kiausiai pritrūko profesionalumo ir nuoširdumo, maišto prieš jau sukur
tus ir nuvalkiotus įvaizdžius bei klišes. Pritrūko anarchijos.
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Ar gali patyrusiam žiūrovui patikti daugeliu 
atžvilgių neprofesionaliai susuktas filmas? „Kaip 
lietuviams, tai gal ir nieko“, – toks dažniausiai gir
dimas atsiliepimas išėjus iš juostos Anarchija Žir-
mūnuose peržiūros kino teatre. Atrodytų, bet koks 
teigiamas šio kūrinio vertinimas atsiranda ne tiek 
dėl emociniame lygmenyje patirto „patinka“, kiek 
dėl įprastos vertinimo kriterijų sistemos pakeitimo 
„lietuviškąjaproblemine“. Įvertinę Lietuvos kino 
industrijos gyvavimo trukmę, esamų kino profesio
nalų skaičių, jų patirtį, kitų pastaruoju metu Lietu
voje sukurtų vaidybinių filmų meninę vertę ir pub
likos recepciją, – dėmesį sutelkiame į sėkmingus 
Sauliaus Drungos sprendimus ignoruodami nesėk
mingus. Tai darome instinktyviai. Žiūrint lietuvių 
filmus mūsų galvose vyksta kitokie procesai negu 
žiūrint holivudinę ar geriausių tradicijų europinę 
produkciją. Reaguojame į lokacijas, aktorius, kalbą 
ir kalbėjimą, į kitus konkrečios erdvės paženklintus 
kino aspektus. Atsakydamas į iškeltą klausimą, no
rėčiau aptarti būtent šiuos filmo aspektus.

Ko gero, didžiausias Anarchijos Žirmūnuose pra
našumas yra ironija, žaidimas stereotipais ir tipažais. 
Kaimiškas naivumas lengvai pašiepiamas sėkmingai 
parinktomis detalėmis: bailus žvilgsnis, kryžiažodžių 
sprendimas, mizanscenos su uogiene, netgi dešinio
jo bato atsirišimas (juk vilniečių batai neatsiriša, čia 
žmonės pasitiki savimi, užtat ir neatsiriša). Tačiau 
ironiškas kameros žvilgsnis nukreiptas ir į sostinėje 
gyvenančią Sandrą. Iš čia ir atsiranda iki sakralaus 
lygio iškeltos kvailystės („Mane saugo Anarchija“) 
bei Džeimso Bondo stiliaus kalbėsena. O tiksliau – 
tai to paties vaikiško naivumo apraiškos, įtikėjus, jog 
pasaulis už lango yra priešiškas, o keli rimtu veidu 
kartojami žodžiai gali nuo jo išgelbėti.

Maksim Ivanov

Vilniuje niekas nemėgsta uogienės

Ironiškai vaizduojamas ir Vilės tetos gyveni
mas. Teta vis kartoja, kad viskas „pinigus kainuo
ja“, ir kiekvieną vakarą tamsoje, be jokio susido
mėjimo junginėja nemokamus televizijos kanalus. 
Jos žiūrimose žiniose kalbama apie didžiulius lie
tuvių emigracijos mastus ir lietuvių žmogžudžių 
įvaizdį užsienyje. Visa tai žiūrovai greitai atpažįsta 
ir dauguma linksi galvomis, kai skirtingi veikėjai 
vis užsimena apie neišvengiamą būtinybę išvažiuo
ti iš Lietuvos. Tų veikėjų motyvai dažniausiai lieka 
nepaaiškinti, tačiau tetos argumentą verta aptarti. 
Jos pasirinkimas yra paradoksalus: taip, ji sutaupo 
nemokėdama už kabelinę ar internetą, užtat kiek
vieną vakarą nežino, kuo užsiimti, ir žiūri vis tą 
patį, vienintelį, gerai transliuojamą kanalą. Vilės 
teta neturi šeimos, nebendrauja su seserimi, nes 
laikosi jai vienai suprantamų principų. Geriausia 
apskritai neišeiti iš namų, tik skųstis gyvenimu ir 
paslapčia mėgautis tuo, jog kas vakarą per Žinias 
tau bus pasiūlytas naujas pasiteisinimas.

Geriausia yra ne šiaip tikėti, jog kažkas man 
padeda sunkiomis akimirkomis, bet išvis atiduoti 
savo likimą trims A raidėms ir broliui, kuris „paža
dėjo, kad man niekada nebereikės dirbti“. Kažkam 
iš išorės. Tegul jie viskuo pasirūpina už mane. Mo
kytis ir dirbti čia yra a priori beprasmiška („peda
goginis auklėjimas“). Gerbti kitus ir mandagiai su 
jais elgtis aš negaliu, nes užaugau vaikų namuose ir 
turiu atkeršyti visuomenei („Duok taip, kad neatsi
keltų. Nesvarbu, žmogus, stulpas ar namas!“).

Filmo veikėjų išsakomas nenoras dirbti sieti
nas su gėda. Kai Sandra įsidarbina greitojo mais
to restorane, ji slepia tai nuo draugių. Teta gailiai 
nužvelgia Vilę, kai ši sako dirbusi visą praėjusią 
vasarą: „Kaimynų vaikus prižiūrėjai ir šieną grė
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bei...“ Suprask, uždarbiauti tokiais būdais yra 
žema. Rašinyje Lietuvio laimė, kalbėdamas apie 
realiai vykstančios emigracijos priežastis, Tomas 
Daugirdas pastebi lietuvių tendenciją niekinti vis
ką, kas yra sava ir artima, kas turėtų būti atrama 
gyvenime, sykiu užsienį vertinant kaip visokerio
pos gerovės ir svajonių išsipildymo erdvę1. Remda
miesi tokia logika, už filmo personažų pasisakymų 
galime įžvelgti ir antrąją medalio pusę: viena yra 
dirbti Lietuvoje, tačiau visai kas kita yra lieti devy
nis prakaitus dirbant tuos pačius darbus užsienyje. 
Gėdijimasis visko, kas lietuviška, persmelkia netgi 
juostos veikėjų požiūrį į uogienę (kuri, be kita ko, 
yra mūsų regiono atributas, t. y. jos paragauti gali
ma tik Lietuvoje ir dar keliose kaimyninėse šalyse). 
Neigiama naujųjų Vilės draugių reakcija į uogienę 
apeliuoja ne tik į dichotomiją sostinė–provincija, 
bet ir užsienis–Lietuva. Merginos tapatinasi su už
sieniu, civilizuotu pasauliu, o Vilę su jos uogiene 
menkinamai priskiria Lietuvai, kaimui.

Beje, originaliame scenarijuje, remiantis lfc.lt 
paviešintomis ištraukomis2, buvo viena įdomi fra
zė, kurios neliko galutiniame filmo variante. Vilė 
klausinėja Sandrą apie jos brolį.

Sandra (nepakeldama galvos). Jis dabar užsie
nyje. Anglijoje.

Vilė. Išvažiavo?
Sandra (nepakeldama galvos). Truputį. Bet ne 

taip kaip visi. Jis sako, kad ir čia yra ką veikti.
Vilė žingsniuoja šalia džinsus besitvarkančios 

Sandros.
Vilė. Aš irgi niekur nevažiuosiu.
Frazė: „Jis sako, kad ir čia yra, ką veikti“, kurios 

neliko filme, išreiškia „kreivą“ patriotizmą. Viena 
vertus, ji pabrėžia brolio ketinimą grįžti į Lietuvą, 
kita vertus, reikia turėti omenyje, kad jo žodyne 
„veikti“ turbūt reiškia „užsiimti nusikalstama veik
la“. Kita vertus, net jeigu ir nepriimtinais būdais, 
brolis vis dėlto siekia keisti jo netenkinančias gy
venimo sąlygas, o Sandra to nedaro. Jos aplinkoje 
niekas nieko nesiima: kai Vilė pasako Linai, jog 
saldumynai nėra sveika, ši tik atsainiai gūžteli pe

čiais: „O ką daryt?“ Lietuviška anarchija yra garsiai 
deklaruojamas noras viską pakeisti pačiam nieko 
nedarant. Blogiausia yra tai, kad ji randasi asme
niniame lygmenyje, tačiau išsikeroja į gyvenamąja 
aplinka nusivylusių jaunų žmonių grupeles, ištisas 
pasyvią destrukciją propaguojančias bendruome
nes. Tokia anarchija negali gyvuoti viename mik
rorajone, ji plinta.

Viliuosi, kad S. Drunga į visa tai žiūri su ironija. 
Finalas tai tarsi patvirtina. Anarchija niekur nenu
veda, ji pasiglemžia pati save. Pirmoje filmo scenoje 
Sandros vykdyta egzekucija galiausiai atsisuka prieš 
ją. Ir svarbu tai, kad Vilė pasiskaito apie tikrąjį anar
chizmą ir leidžia Sandrai ir žiūrovams suprasti, jog 
tai, ką Sandra daro, tėra žaidimas. Vadinasi, tai, kas 
rodoma filme, nėra anarchija. Yra Žirmūnai, nėra 
anarchijos – čia irgi drungiška ironija.

Mes, lietuvių kino žiūrovai, įpratome kartoti, jog 
aktoriai lietuvių kine visuomet vaidina prastai. Ne
retai tie aktoriai yra pernelyg gerai mums pažįstami 
iš teatro, televizijos ar viešosios erdvės, mes negalime 
atsiriboti nuo kitų jų amplua, todėl mums nuo pat 
pradžių jie atrodo netikri. Jauni aktoriai dažniausiai 
ateina iš teatro, todėl yra linkę „perspausti“ vaidin
dami kine. Dar netikresni jų kuriami vaidmenys 
atrodo, jeigu kurį nors pažįsti asmeniškai. Visa tai 
sąlygoja labai nevienodą aktorystės vertinimą, tai 
patvirtina ir Anarchijos Žirmūnuose recenzijos: jeigu 
vienoje giriama charizmatiškoji Toma Vaškevičiūtė, 
suvaidinusi Vilę, ir neigiamai atsiliepiama apie Se
veriją Janušauskaitę, atlikusią berniukiškos Sandros 
vaidmenį3, kitoje – atvirkščiai4.

Kai kurių recenzijų autoriai teigia, jog filme cha
rakteriai yra dirbtini, nesivystantys5. Tačiau juosta ir 
yra apie charakterių vystymąsi: Sandra, užspausta 
aplinkybių, vis dėlto susiranda darbą. Teta paskam
bina seseriai ir susitaiko. (Ir kaip sėkmingai tai „už
rišama“ scenarijuje – susitaikyti padeda du vienodi 
krepšiai). Aleksas nebevilki brolio švarko ir paguvė
ja. Jurga atvirai pareiškia savo nuomonę apie bičiu
les. Visa tai sąlygoja Vilės atvykimas, juk todėl ji ir 
yra pagrindinė filmo herojė, nes viskas sukasi aplink 
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ją. Žinoma, Vilė irgi transformuojasi. Kažkam tas 
pasikeitimas atrodo neįtikimas, tačiau čia vėlgi grįž
tame prie vaidybos recepcijos klausimo. Vilės pasi
keitimą simbolizuoja ir uogienė: jos Vilniuje niekas 
nemėgsta, ji tik kelia juoką, tačiau filmo pabaigoje 
virsta Molotovo kokteiliu ir užsidega.

Derėtų pereiti prie to, kaip Anarchija Žirmū-
nuose yra pateikta. Į akis krinta netolygus vizua
linistechninis filmo realizavimas, pavyzdžiui, per 
ilgai sulaikomas nesufokusuotas kadras, kai kur 
staiga pasikeičia vaizdo kokybė. Kita vertus, paties 
operatoriaus darbas yra pagirtinas ir to darbo įdėta 
nemažai. Filmo scenos nufilmuotos taip, kad suda
ro geram kinui būdingą vaizdų seką, iš kurios vė
liau labai sėkmingai išsiskiria ir maloniai nustebina 
kadrai iš paukščio skrydžio. Estetiniu požiūriu, iš 
viršaus filmuojami Žirmūnai yra visos juostos vi
zitinė kortelė, unikalumo garantas, inovacija; pa
taisykite mane (ir išbraukite šią pastraipą), jeigu tai 
jau yra padaryta kitur.

Kol žiūrime kadrus iš viršaus, įvykiai ir veikėjai 
trumpam užsimiršta, nublanksta jų svarba. Pažįs
tami, tačiau pilki, niūrūs, ištrypti Žirmūnų kiemai 
čia figūruoja kaip erdvė, kurioje natūraliai veša 
veikėjus kažką keisti arba užsisklęsti skatinantis 
nepasitenkinimas esama būtimi. Taip priartėjama 
prie filosofo Gilles’io Deleuze’o aptariamo vaiz-
dinio-laiko kino, kai fiksuojamas tikrovės neapi
brėžtumas, žiūrovas „paleidžiamas“ ir juo nema
nipuliuojama nebesiekiant pakreipti jo mąstymo 
konkrečia linkme6. S. Drunga neaiškina, kaip de
rėtų suprasti tuos poetinius epizodus, žiūrovas pats 
ieško juose prasmių. Žinoma, šie kadrai iškrinta iš 
bendro filmo ritmo ir, ko gero, rodo režisieriaus 
ambicijas kurti ne šiaip pramoginį reginį, tačiau 
kiną su meninėmis pretenzijomis. Tikiuosi, kad 
S. Drunga, jeigu ir ateityje kurs filmus, toliau tik 
tobulės ir džiugins žiūrovus paveikia ir dinamiška 
naratyvinio ir nekonvencinio kino sinteze. Šiame, 
debiutiniame, filme jis užsimojo tai padaryti, ta
čiau įgyvendinimas buvo ne iki galo sėkmingas. 
Prie to prisidėjo ir fade to black montažas, kuris tar

si ir atliko savo funkciją, – parodyti, jog tarp dviejų 
epizodų praėjo šiek tiek laiko, – tačiau stabdė ir 
taip neretai flegmatiškai besirutuliojantį vyksmą. 
Apskritai kartais atrodė, jog vienas filmo lygmuo 
egzistuoja kito sąskaita: kartais neįtaigi vaidyba, 
bet puikus kameros darbas; po žavios mizanscenos 
seka neskoningas montažas ir t. t.

Viską apibendrinus, į teksto pradžioje iškeltą 
klausimą vis dėlto norėtųsi atsakyti teigiamai. Tai 
sąlygotų ir vienas užkadrinis Anarchijos Žirmū-
nuose aspektas, persmelkiantis visą kūrinį. Filme 
yra savitas entuziazmo ir teigiamos energijos už
taisas, juntamas kūrybos malonumas. Juokeliai, 
skambantys filme, yra nenaujomis temomis, tačiau 
originalūs, „kabinantys“, lygiai kaip ir siužetinė 
linija yra savita, drąsi, tvirtai suregzta. Tokį kiną 
ir tokią kūrybą reikia skatinti. Tai yra sveikas, ins
piruojantis pavyzdys kitiems kūrėjams, panašiai 
kaip Quentino Tarantino filmai arba Kietakiaušiai, 
kurių scenarijų du klasės draugai sukūrė būdami 
trylikos–penkiolikos metų. Taip ir Anarchija Žir-
mūnuose buvo sugalvota žmogaus, kuriam patinka 
kurti. Ir tai įkvepia.

1  T. Daugirdas. Lietuvio laimė // Naujasis Židinys-Aidai, 2010, 
nr. 7–8, p. 222–223.
2  Prieš premjerą. „Anarchija Žirmūnuose“: „...daugiau niekas 
mums nebeįsakinės. Niekada“, lfc.lt, 20100825 [Online]. 
Prieinama: http: //www.lfc.lt/lt/Page=ArticleList&ID=7987 
(Tikrinta: 20100922).
3 M. Gimbutaitė. Daug Žirmūnų, mažai anarchijos. Žr. p. 21.
4 J. Šuliokas. Ilgai laukta „Anarchija Žirmūnuose“: banaly-
bės, iš kurių bandoma daryti drama, o ne komedija // lrytas.
lt, 20100914 [Online].  Prieinama: http://www.lrytas.lt/
12844358901283716696ilgailauktaanarchijažirmūnuo
sebanalybėsiškuriųbandomadarytidramaonekomedija
nuotraukos.htm (Tikrinta: 20100922); R. Zabarauskas. Kita 
nuomonė. Apie „Anarchiją Žirmūnuose“, lfc.lt, 20100914 [Onli
ne]. Prieinama: http://www.lfc.lt/lt/Page=ArticleList&ID=8064 
(Tikrinta: 20100922).
5 A. Kancerevičiūtė. „Anarchija Žirmūnuose“. Bežaidžiant 
kiną // bernardinai.lt, 20100912 [Online]. Prieinama: http://
www.bernardinai.lt/straipsnis/20100912auksekancerevi
ciuteanarchijazirmunuosebezaidziantkina/50191 (Tikrinta: 
20100922); J. Šuliokas. Op. cit.
6 G. Deleuze. (1985 [1989]) Cinema 2: The Time-Image. Trans. 
Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. Minneapolis: Uni
versity of Minnesota Press.
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Idėja pakalbinti grupę Without Letters kilo rugpjū-
čio pabaigoje, kai dirbau praktikantu Nacionalinėje 
dailės galerijoje. Kolegė Dovilė pasiūlė parašyti eskizi-
nį tekstą būsimos parodos „Milijonas ir viena diena“ 
katalogui apie vieną iš kūrėjų. Gavau rinktis iš Jono 
Meko ir Deimanto Narkevičiaus. „Čiupau“ D. Nar-
kevičių, nes tuo metu neturėjau žalio supratimo, kas 
jis toks. Rašydamas apie jo filmą „Ausgeträumt“, su-
vokiau, kad filmo aktoriai, grupė „Without Letters“, 
gyvena ir kuria čia pat, Vilniuje! Į galvą šovė min-
tis – kodėl gi nepaklausus penkių jaunų muzikantų, 
ką jie mano apie filmą, apie bendradarbiavimą su 
vienu garsiausių šiuolaikinių lietuvių menininkų, 
apie šiuolaikinį meną bei muziką apskritai? Taigi 
vieną drėgną rugsėjo vakarą susitikau su vaikinais se-
namiestyje ir pasišnekėjau apie tai, kas kirbėjo mano 
galvoje dar nuo vasaros pabaigos. Grupę „Without 

Letters“ kalbino Paulius Andriuškevičius.

Prisistatykite: kokia grupės sudėtis, kokio stiliaus 
muziką grojate, kiek dainų turit ir kur jas galima 
išgirsti?
Algirdas Tiuninas: Sudėtingas klausimas.
Jonas Denapas: Mes, Without Letters, esam: aš – 
gitaristas, Adomas – gitaristas, Algirdas – vokalis
tas, grojantis sintezatoriumi, ir Artūras – bosistas. 
Dar turim būgnininką Stepą, bet...
A. T.: ...bet nelabai.
J. D.: O stilius mums yra skausmingiausias klausi
mas. Pavyzdžiui, neseniai, važiuodamas autobusu, 
pagalvojau, jog tai, ką aš groju gitara, yra kažkokia 
džiazo, math rocko ir elektronikos interpretacija.

„Mes nemąstom apie tai, 
kad esam naivūs“

Adomas Narkevičius: Man patiko užrašas, kurį 
kartą kažkur pamačiau: weird pop. Tai manau, kad 
mūsų muzika ir yra weird pop, nes nežinau, kaip 
kitaip apibrėžt.
J. D.: Mes grojam aukštu registru. Grupė Foals 
darė tą pat. Juos daug kas žino ir žmonės, išgirdę 
mus, sako: „O, kaip „neša“ į Foals“. O realiai yra 
krūva math rocko grupių, kurios irgi groja aukštu 
registru, ir, na, tiesiog erzina tie žmonės, kurie nėra 
girdėję tiek daug tokios muzikos, ir iškart sako: 
„Ai, čia kopijuoja.“

Na, iš tiesų, natūralu, kad, kai jūs esat kūrybinio 
kelio pradžioje, jūsų muzikoje jaučiama tų grupių, 
kurių klausot, įtaka. Tai visiškai natūralu ir gerai, 
kad jūs ramiai į tai reaguojat.
A. N.: Taip, taip, būtent.
A. T.: Šiaip tai, ko aš klausau, net nebūtinai atsi
spindi mūsų muzikoje. Visi klasifikuoja grupes pa
gal techninius skirtumus, bet nemato kitų dalykų. 
Tarkim, aš kartais jaučiu, kad tam tikro žmogaus 
energija kažkaip sutinka su mano vidine energija, 
ir aš galiu tos grupės labai daug klausytis būtent 
dėl labai gero jausmo. Pavyzdžiui, yra Jimas Mor
risonas. Jo muzika visiškai nepanaši į mūsų. Dar 
Casablancas iš šiandieninių, aišku. Dar yra Vysoc
kis. Ir kažkokios tiesioginės įtakos mūsų muzikai 
jie nedaro. Netgi, paklausęs jų, pamatytum, kad jie 
visi skirtingai skamba.
J. D.: Dėl tų klasifikavimų: užtektų, jei būtų tie
siog popmuzika, eksperimentalizmas ir klasikinė 
muzika. Čia netgi per akis.
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Ir vis dėlto, kiek dainų jūs turit ir kur jas galima 
išgirsti?
A. N.: Maždaug aštuonias devynias. Dauguma 
mūsų dainų yra tos, kurias turėjom jau labai seniai 
ir kurias vis keisdavom pagal tai, kaip mes tobulė
davom. Dabar yra prasidėjęs toks lyg ir naujas eta
pas, kai kuriam naujas dainas. O išgirsti mus gali
ma daug kur, turim MySpace‘ą, facebooką, frype‘ą, 
va, labai geras yra naujas, vadinamas... pala, tuoj 
prisiminsiu... band...
J. D.: Bandcampas?
A. N.: Va, bandcampas. Labai geras, geresnis už 
MySpace‘ą, mano nuomone.
Artūras Barkus: Ir YouTube‘ą turim, man atrodo.
A. N.: Taip, ir YouTube‘ą, žodžiu, visas priemones.

Gerai, dabar pakalbėkime apie „Ausgeträumt“. Dau-
gumoje internetinių puslapių, kuriuos teko skaityti, do-
mintis Deimanto Narkevičiaus filmu, šis vokiškas žodis 
apibūdinamas kaip „neturinintis tiesioginio vertinio į 
lietuvių ir anglų kalbas. Ausgeträumt yra būsena tarp 
miego ir realybės pabudimo momentu“. Čia tai, kas 
rašoma internete, bet man pasirodė įdomu, kodėl jūs 
pavadinot dainą būtent taip ir kaip šis pavadinimas 
siejasi, jeigu siejasi, su dainos tekstu, muzika? 
A. T.: Iš tikrųjų, man patiko šitas pavadinimas ne 
dėl to, kad jis tiesiogiai siejasi su žodžiais ar su kuo 
kitu, o dėl to, kad jame atsispindi tam tikras dainos 
jausmas.

Nuotaika galbūt?
A. T.: Taip, nuotaika.
A. N.: Man ta būsena buvo tokia ne tik paties ga
balo, bet ir visos grupės. Santykis tarp kažko visiš
kai mėgėjiško ir kažko labiau ambicingo. Ir Ausge-
träumtas tiesiog kažkaip apėmė visa tai; tas vienas 
žodis viską sulydė.
J. D.: Man tai visų pirma asocijuojasi su gera mankš
ta, nes aš dainoje turiu aštuonis devynis riffus, kurie 

niekad nesikartoja. Ir toks grojimas primena mie
gą – sapnuojant kyla krūva idėjų, man bent jau taip 
yra, iš ryto atsikeliu ir bandau kuo daugiau jų su
imti, ir galvoju: „O dabar jas turiu įgyvendint.“ Kai 
groju, taip pat yra su riffais: viena idėja – praeina, 
viskas, ją pamiršti; kita – vėl praeina. Kol galiausiai 
jos kažkaip vėl išnyra, tarsi sapnai.

Ši jūsų daina ypatinga, nes D. Narkevičius, vienas 
garsiausių šiuolaikinių Lietuvos ir Europos meni-
ninkų, sukūrė filmą tuo pačiu pavadinimu, kuriame 
jūsų muzika yra garso takelis, arba atvirkščiai – fil-
mas „Ausgeträumt“ yra jūsų dainos vaizdo klipas. 
Kaip jūs reagavot, kai D. Narkevičius pasiūlė jums 
tapti centriniu filmo objektu ir kaip tebereaguojat, 
žinodami, jog filmo premjera vyko „Tate Modern“ 
galerijoje Londone ir kad filmas dvejus metus bus 
rodomas didžiausiuose Jungtinės Karalystės kino te-
atruose prieš seansus vietoj reklamos? Ar tai kaip nors 
pakeitė/keičia grupės  funkcionavimą, požiūrį į save, 
kuriamą muziką ir jus supančią aplinką, formalią ir 
neformalią?
A. B.: Aš galiu pasakyti, kad apie pasiūlymą suži
nojau balandžio pirmą dieną (kiti juokiasi). Tada 
man tai atrodė žiauriai geras pokštas ir aš tikrai ne
galėjau tuo patikėti... Iki kitos dienos, žinoma.
J. D.: Adomas pasakė, kad mes ten kažką darysim. 
Pagalvojau: „Jėga, mes galim kažką padaryti! Ir 
padaryti gerai!“ Ir kai sužinojau, kad pristatymas 
vyks Tate, tiesiog pamaniau: „Geras!“ Kita vertus, 
grupėje nebuvo didelių pokyčių ar „pasikėlimo“, ir 
aš pats to nepajaučiau.
A. N.: Būtent. Iš tikrųjų, keisčiausia turbūt buvo 
man. Mes pietavom su tėvu restorane ir jis tiesiog 
paklausė: „Kaip tu galvoji, ar jūs galėtumėt pagroti 
filme?“ Aš sakiau, kad turiu pakalbėti su visais. Visi 
sutiko. Bet tai iš tiesų buvo gana avantiūriškas su
tikimas, nes mes tuo metu turėjom vieną dainą. Iš 
tikrųjų filme daina Ausgeträumt nėra centras, mes iki 



Interviu

28

pat galo nežinojom, kokį gabalą dėsim. Nebuvo taip: 
„O, kaip tik turim paruošę fi lmui dainą“ (nusijuo-
kia). Tiesiog tuo metu išvis nebuvo jokios dainos.
A. T.: Filmas netgi nelabai atspindi, kaip ta daina 
dabar skamba. Dabar ji jau kitokį atspalvį turi.
J. D.: Tas įrašas fi lme labai „užsisvajojęs“. Toks lyg 
visą bandą būtų pakėlę penktą valandą ryto ir pasa
kę: „Dabar eikit ir grokit.“ Aš jo pasiklausau ir gal
voju: „Kiek ilgai aš galėjau tą patį riff ą grot?“ (Visi 
nusijuokia) O dabar tos dainos įrašas aktyvesnis ir 
netgi agresyvesnis.

Žinot, kai vieną dieną būsit garsūs, publika jūsų pra-
šys pagroti „Narkevičiaus versiją“ (visi juokiasi).
A. N.: Reiktų tiesiog „išimti“ būgnus (juokiasi).

Tačiau mes nukrypome nuo temos. Taigi, galima 
sakyti, kad jūs D. Narkevičiaus pasiūlymą sutikote 
džiaugsmingai, tačiau be pasididžiavimo?
A. T.: Žinoma. Nebuvo jokio „pasikėlimo“ dėl to, 
kad kažkur toli tave parodė ir dabar tu atseit labai 
„kietas“. Yra tik ambicijų daryti kažką, kas mums 
patinka. Iš tiesų, kai tu paprašei daryt interviu 
būtent apie Ausgeträumtą, mums netgi buvo kilęs 
noras atsisakyti, nes ta daina mus kažkaip traukia 

į praeitį – tai, kad fi lmas buvo rodytas Anglijoje, 
ir pan. Galų gale fi lme skambanti dainos versija 
mums patiems netgi ne taip jau labai ir patinka.
A. N.: Mes patys suprantam, kad tas įrašas buvo 
netobulas.
A. B.: Čia nėra dėl ko „pasikelt“, tiesiog darom to
liau, tobulėjam, ir viskas.

Meno kritikai ir pats D. Narkevičius pagrindine kū-
rinio tema laiko naivumą. Refl ektuodamas save, kai 
pats dar buvo  meninio kelio pradžioje, jis įžvelgia 
naivumą penkių jaunų vaikinų iš Lietuvos, netu-
rinčių gilių pop/rock/alternative muzikos tradicijų, 
kuriančių „mėnuliškas“ dainas ir puoselėjančių viltis 
vieną dieną būti pripažintiems. Įdomu, kad tokia fi l-
mo temos interpretacija yra populiari ir bene vienin-
telė, tačiau niekas nepasidomėjo, ką patys „Without 
Letters“ mano apie tai. Mano klausimas būtų toks: ar 
jūs jaučiate naivumą, atsispindintį Deimanto Nar-
kevičiaus „Ausgeträumte“, ir ar jaučiate naivumą 
savo pačių kūryboje?
A. T.: Savyje yra sunku kažką tokio įžvelgti todėl, 
kad sau tu esi tiesiog tu. Galbūt gali refl ektuoti 
po dvidešimties metų, pažiūrėti į save ir pasakyti: 
„Koks aš buvau naivus.“ Ir dėl to jam buvo lengva 
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tą fi lmą kurti, žiūrint iš tolimesnės perspektyvos. 
Bet aš to jausmo nejaučiu. Nesakau, kad nėra skir
tumo tarp to, kas buvo tada, ir to, kas yra dabar – 
muzikos prasme. Tačiau kad būtų mano asmenybė 
pasikeitusi, to negaliu pasakyti.
A. N.: Dabar logiškai pamąsčius, buvo naivu su
tikti fi lmuotis fi lme, turint vieną nebaigtą dainą, 
bet, kita vertus, aš nesijaučiu labai naivus. Aš su
prantu, ką jis norėjo tuo fi lmu pasakyti, bet aš 
negaliu to pritaikyti sau ir sutikti: „Taip, taip, tai 
buvo naivu!“
J. D.: Man ta sovietinė fi lmo aplinka atspindi kaž
kokį konservatizmą. Mes grojam savo muziką, kuri 
tikrai skamba ne taip kaip sovietų laikų muzika 
tuščioje valgykloje. Ir aš pagalvojau, kad man pa
tinka ta tuščia valgykla, tas aplinkos ir mūsų gro
jamos muzikos kontrastas, nes konservatyvūs tų 
laikų žmonės neklausė ir neklauso nieko panašaus. 
Galbūt tai ir yra naivu.
A. N.: Iš esmės man fi lmas labai gerai atskleidžia 
naivumą ir tą mūsų grupės ir aplinkos kontrastą, 
bet mes patys naivumu nespinduliuojam.

Tuomet turbūt galima sakyti, kad tas naivumo reiški-
nys yra dvejopas – iš fi lmo jis sklinda, bet iš jūsų, kaip 
grupės, ir iš kiekvieno atskirai – ne.

A. T.: Iš tikrųjų, kai pagalvoji, tas naivumas išryškėja 
iš to, kad mes nemąstom apie tai, kad mes naivūs.

Taigi, D. Narkevičius pasirinko jus būti ta „išrinktą-
ja grupe“ ir sukūrė apie jus fi lmą. Nesvarbu, kokios 
temos jame gvildenamos ir kokias idėjas jis atsklei-
džia, jums tenka pagrindinis vaidmuo. Kadangi fi l-
mas rodomas šiuolaikinio meno kontekste, jūs norom 
nenorom tampate šio konteksto dalimi. Galima sa-
kyti, kad D. Narkevičius, sukurdamas nekomercinį 
meninį fi lmą apie jūsų grupę, netiesiogiai įpainio-
jo jus į šiuolaikinį meną. Koks yra jūsų požiūris į 
D. Narkevičių ir jo darbus, į videomeną ir apskritai 
į šiuolaikinį meną? Ir kaip jūs jaučiatės būdami šio 
meninio diskurso dalimi?
A. T.: Aš ir nenoriu to akcentuot, kad mes esam 
tame fi lme ir tame kontekste, nes nesu žinovas nei 
šiuolaikinio meno, nei D. Narkevičiaus darbų ir, 
jeigu sakyčiau: „Va, taip, mes šitam fi lme ir tai la
bai geras fi lmas“, iš karto kiltų atsakomybė atsakyti 
už savo žodžius, išmanyti tą meną. Dėl to ir neno
riu susisieti su tais dalykais, tiesiog sakau, kad mes 
atėjom ir pagrojom. Todėl tikrai nesijaučiu niekaip 
įtrauktas į tą meną.
A. N.: Mes esam objektas, bet nesam autorius.
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Taigi jūs sakot, kad D. Narkevičiaus šiame fi lme 
daugiau negu jūsų?
A. T.: Be abejo. Visoj idėjoj tikrai jo daugiau.
J. D.: Grupė yra tiesiog kaip įrankis.
A. B.: Apskritai, kalbant apie šiuolaikinį meną, aš 
manau, kad ta šiuolaikinio meno šaka, kurią mes 
išmanome bent kiek daugiau negu kitas, yra muzi
ka. O būti arčiausiai tos muzikos galime kurdami 
ją, – tai ir darome. Jei mes kursime muziką, na, pa
vadinkime ją šiuolaikiniu menu, tai, mano many
mu, mes ir kursime tą šiuolaikinį meną kabutėse.
A. N.: Čia dar yra kitas klausimas – ar menas ir 
muzika tapatu? Aš irgi nenoriu kažko kalbėti apie 
šiuolaikinį meną, nes mes nesam – gaila – dideli 
jo žinovai.
J. D.:  Aš šiaip domiuosi menu, bet nesu, tarkim, 
videomeno ekspertas, mažai apie jį žinau. Man 
teko matyti D. Narkevičiaus darbų ir man jie buvo 
įdomūs…

Taigi jūs nesijaučiat esantys to konteksto dalis, nesvar-
bu, kad šiek tiek netiesiogiai ja tapote D. Narkevi-
čiaus fi lme?
A. N.: Na, mes tikrai nejaučiam to.
A. T.: Aš nenoriu vaidint, kad esu kažkas daugiau 
negu iš tikrųjų esu. Dėl to ir sakau: aš su tuo fi lmu 
nesusijęs, aš esu susijęs su tuo, ką aš darau jame, 
bet ne su pačiu fi lmo kūrimu. Pripažįstu, kad ne
suprantu šiuolaikinio meno. Bet vieną D. Narke
vičiaus fi lmą supratau (visi nusikvatoja). Tą, kur 
verčiamas Lenino paminklas. Tai va, kadangi aš 
pripažįstu, kad to meno nesuprantu, tai ir nenoriu 
niekaip su juo sietis – nei teigiamai, nei neigiamai. 

Žodžiu, Šveicarija (visi juokiasi). O Dabar norėčiau 
pakalbėti apie parodą, kuri vyks Nacionalinėje dailės 
galerijoje. Jūs turbūt žinot, kad nuo spalio pradžios 
ten vyks paroda „Milijonas ir viena diena“, kurioje, 
be kitų foto- ir videomenininkų darbų, bus rodomas 

ir D. Narkevičiaus fi lmas „Ausgeträumt“. Kaip jūs 
reaguojate į tai, kad fi lmas bus rodomas parodoje? 
Kaip manote, ar tai galėtų prisidėti prie grupės po-
puliarumo?
A. N.: Žinoma, malonu, kad šis fi lmas bus rodo
mas. Pasižiūrėjau, kokie ten menininkai dalyvaus, 
kelių iš jų darbus esu matęs anksčiau. Manau, kad 
ir kažkokia reklama bus, nes dažniausiai žmonės, 
einantys į galerijas, ir šiuolaikinės muzikos paklau
so. Bet drauge nejaučiu, kad tai mano ar mūsų visų 
laimėjimas.
A. T.: Daugiausia, ką tai duos, – gal žmonės susi
domės ir pasiklausys, ką mes darom, bet mes vis 
vien turim tai daryti gerai. Nėra taip, kad paroda 
mus savaime išgarsintų, ji tik suteikia galimybę 
būti išgirstiems.

Na, ir pabaigai tradicinis klausimas: ką  veiksite atei-
tyje, ką grosit, kur grosit, kada grosit, ką planuojat 
įrašyt? 
J. D.: Dėl koncertų, – kur pakvies, ten ir grosim.
A. N.: Turim planų padaryti EP.
A. T.: Bet čia dar neaišku, kada.
A. N.: Nes vėlgi dėl būgnininko problema. Mūsų 
grupė gyvuoja dvejus su puse metų, ir visąlaik – 
būgnų problema. Jei ne tai, būtume padarę tą EP 
anksčiau. O dabar yra taip, kad mes jau turim nau
jų idėjų, todėl net neaišku, kada tą EP darysim ir 
kaip jis skambės.

Ačiū už pokalbį.

Deimanto Narkevičiaus fi lmas 
„Ausgeträumt“ bus rodomas Vilniuje, 
Nacionalinėje dailės galerijoje, parodoje 
„Milijonas ir viena diena“. Paroda veiks 
nuo 2010 m. spalio 15 d. iki 2010 m. 
gruodžio 9 d.
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Vieną lietingą rugsėjo dieną užsukau į UAB „Fotopro-
jektai“ studiją pakalbinti fotografo Arturo Valiau-
gos – mums geriausiai žinomo dėl identiteto paieškų 
dirbant su projektais „Tarp krantų“ ir „Tylusis identi-
tetas“. Kol Arturas šokinėjo aplink pašteto natiurmor-
tą, skirtą reklamai, kalbėjomės apie fotografi ją, žmogų, 
šiuolaikinį meną... Kalbino Jorė Janavičiūtė.

Kaip jūs atsidūrėte fotografi joje? Ar tai buvo jūsų pa-
šaukimas, ar atsitiktinumas?

Iš pradžių buvau lomografas. Kai tėvas man pado
vanojo LOMO Smena, aš ją išardžiau, nes reikėjo 
pasižiūrėti, kas viduje. Tiesą pasakius, mane labiau 
domino chemija ir sprogstančios medžiagos, lan
kiau chemijos būrelį ir buvau pirotechnikas, bet po 
drastiškų mano bandymų, man pasiūlė eiti į kino 
būrelį, nes ten irgi buvo galima dirbti su chemija. 
Taip aš atsidūriau kino būrelyje ir eksperimentavau 
su chemija. Šalia buvo fotografi jos būrelis ir aš pra
dėjau fotografuoti.  Po nesėkmingų bandymų tapti 
kino režisieriumi, įstojau į Technologijos techniku

Arturas Valiauga: 
„Neįmanoma fotografi ja 
sustabdyt akimirkos – tai tik iliuzija“

mą, ten buvo galima studijuoti fotografi ją. Paskui 
pradėjau daryti menus: tuos kino scenarijus, ku
riuos seniau norėjau fi lmuoti, ėmiau fotografuoti. 
Taip mano gyvenime atsirado kūrybinė fotografi ja. 
Kūrybinė veikla prasidėjo 1991 metais, o pirma 
paroda surengta 1993 metais kartu su Alfredu Si
monavičium, Gintaru Janavičium ir Žilvinus Jasiu.

Dauguma naujų jūsų projektų yra tiriamosios foto-
grafi jos projektai. Kas yra ta tiriamoji fotografi ja?

Socialinė fotografi ja atsirado gana atsitiktinai – 
kai pradėjau dalyvauti tarptautiniuose projek
tuose. Tiriamoji yra todėl, kad tokio pobūdžio 
fotografi jas užsako didelės visuomeninės organi
zacijos. Jos, fotografi jos, kaip meno kalba, nori 
atskleisti tiesą. Vėliau vyksta konferencijos: apie 
tas fotografi jas, jų prasmę diskutuoja kultūrolo
gai, sociologai, psichologai ir kitų sričių atstovai. 
Jie iš tų fotografi jų daro išvadas, apibendrinimus. 
Menininkas dažniausiai tik kelia problemą, bet į 
ją neatsako, o organizacijos, pasitelkusios moks
lininkus, bando įvertinti, ieškoti atsakymų dėl 

Vieną lietingą rugsėjo dieną užsukau į UAB „Fotopro- mą, ten buvo galima studijuoti fotografi ją. Paskui 
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socialinių pokyčių visuomenėje – globalizacijos, 
kosmopolitiškos bendruomenės atsiradimo ir dau
gelio kitų dalykų, susijusių su socialiniais mokslais, 
žmogaus socialinės tapatybės kaitos problema, ta
patybės krize.

O kaip vyksta fotografavimo procesas?

Aš dažniausiai užimu stebėtojo poziciją ir stengiuo
si minimaliai keisti aplinką, nors negaliu nuneigti, 
kad mano buvimas veikia žmonių veiksmus. Faktas 
tas, kad aš nekeičiu aplinkos, neperstumdau daiktų, 
leidžiu kamerai fotografuoti akies žvilgsnio judesiu. 
Aš niekada nedirbu su slapta kamera, svarbu rasti 
kontaktą su žmogumi, kurį fotografuoju. Kontak
tas yra ne tada, kai paspaudi mygtuką, kai žmogus 
to tikisi ir pozuoja, o tada, kai atsipalaiduoja, kai 
nebepastebi tavęs.  Pavyzdžiui, ateini ir sėdi kokias 
keturias valandas, tampi to žmogaus aplinkos dali
mi ir jis į tave nebekreipia dėmesio. Kaip ir tuose 
keltuose: fotografavau restorane ant staliuko pasi
dėjęs fotoaparatą. Fotografavau fūrų vairuotojus, 
bendravau su jais, jie pasakojo apie savo gyvenimą, 
apie darbą, o aš kartkartėm paspausdavau mygtu
ką. Po penkių valandų vienas jų paklausė, kokią 
fūrą aš vairuoju (šypsosi). Jis net nesuprato, ką da
rau. Tyliajam identitete panašiai: ateini pas žmones, 
bet neprovokuoji jų jokiais staigiais judesiais. Jie 
dažniausiai, norėdami nugalėti stresą, siūlo išger
ti kavos ar bent jau vandens, tu geri, išprovokuoji 
pokalbį, kad žmogus išsipasakotų, tiesiog sėdi, net 
nefotografuoji pirmas kelias valandas, žmogus ima 
tavim pasitikėti, tuomet pradeda nebekreipti dėme
sio, sėdi dar ilgiau, sėdi ir tyli. Kai žmogus kimba į 
savo reikalus – pradedi fotografuoti. Tyliajam iden-
titete yra viena nuotrauka, kurioje atsiskleidžia vyro 
ir moters  santykis sėdint prie televizoriaus. Manęs 
dažnai klausia, kaip man pavyko tą nuotaiką išgauti. 
Aš tiesiog fotografavau panoramą pro dangoraižio 
langą ir labai ilgai krapščiausi – porą ar tris valandas. 
Jie jau nebekreipė į mane dėmesio, atsisėdo žiūrėti 
televizoriaus, o tada tiesiog atsidūrė mano  kadre, 
kuriame atsiskleidė tik ras jų santykis per mimikas, 
žvilgsnius, sėdėseną.
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Ar jūsų, kaip fotografo, nepiktina, kad pasaulis tapo 
„galimų fotografi jų komplektu“ (Susan Sontag žo-
džiai – J. J. past.)? Kad vaizdų pasaulyje šitiek daug? 
Ar neigiama emocija jus aplenkia?

Nepiktina. Fotografi ja nuėjo ilgą technologijos 
klystkelį. Tai yra vaizdo perkėlimo technologija, tai 
nėra tiesos įrodymas. Tai tikrovės interpretavimo 
būdas vaizdu. Fotografi jos technologija yra vienas 
iš daugelio vaizdo perkėlimo būdų, vienas iš tikro
vės algoritmų ir, manau, kad ji kaip tik išgyvena 
renesansą, ji dar niekad nebuvo tokia populiari ir 
tiek visko valdanti, nebuvo įsiliejusi į tiek skirtingų 
disciplinų: meno, mokslo. Fotografi ja karaliauja – 
tai yra gerai (plačiai šypsosi).

Bet juk karaliauja daug nekokybiškos fotografi jos...

Ji dėl to nekalta. Kaltas žmogus, kuris neatsakingai 
elgiasi su vaizdu. Su vaizdu visada reikia elgtis pa
garbiai. Vaizdas savo kompozicija, visumos ir detalės 
santykiu popieriuje arba juostoje perkelia mūsų ma
tomą regimybę, į tai reikia žiūrėti labai atsakingai. 
Tai yra tas pat kaip rašytinis žodis, pavyzdžiui, netiks
liai padėtas kabliukas gali būti lemiamas, tikriausiai 
žinai tą pasakymą: „Bausti negalima pasigalėti.“ Ga
lima padėt kablelį „Bausti, negalima pasigailėti“ arba 
„Bausti negalima, pasigailėti“... Fotografi joje taip pat 
keičiasi prasmės. Dauguma žmonių tampa aptar
naujančia fototechnologijos technika, o turėtų būti 
atvirkščiai. Daugybė įsigijusių fotoaparatus nežino, 
ką su jais daryti, ką pasakyti. To reikia mokytis.

Jūsų meninė fotografi ja išsiskiria ne tik socialine 
identiteto tema, bet ir stiliumi. Jūs naudojate prikli-
juojamas prie kadro nuotraukas. Kaip tai atsirado 
jūsų fotografi joje, ką tai suteikia nuotraukai?

Tiesiog rėmai ir stiklai labai apsunkina darbų kabi
nimą. Nuotraukos yra neapriboti laikštai, tikrovės 
gabalai ir, atrodo, galbūt paveikesni. Bet tai nėra 
kažkoks labai ypatingas tik man būdingas bruo
žas... Tai ekonomiškai patrauklus ir savo forma 
labiau paveikus sprendimas.

O ar tai nėra susiję su kinematografi ja? Nes juk kartais 
dėl priklijavimo-montažo atsiranda tam tikri konteks-
tai, padedantys pasakoti istoriją... Tai ypač galima pa-
justi keltuose. Priklijuotos nuotraukos padeda sukurti 
nuotaiką ir istorija tampa aiškesnė...

Iš tikrųjų, nuo kino raiškos aš nepabėgau. Kadrų jun
gimas, kadrų pasikartojimas, to paties siužeto pasikar
tojimas skirtingu laiku – aš tai naudoju savo fotogra
fi jose, kurios kartais atrodo kaip kino pasakojimas. 
Bet, kita vertus, kinas turi labai aiškią laiko atkarpą, 
kurioje vyksta veiksmas, su fotografi jom aš negaliu 
to pasiekti. Tačiau vertinant vaizdo fragmentiškumą, 
kurį žmogus suvokia ir mato, tai yra panašu. Rėmas 
visada tarsi užbaigia vaizdą, o mano nuotraukose, kai 
nėra rėmų ir krašto, vaizdas atrodo kaip iškirptas iš 
tikrovės, jis nėra baigtinis – kaip ir mūsų gyvenimas. 
Neįmanoma fotografi ja sustabdyt akimirkos – tai tik 
iliuzija ir aš akimirkų nemedžioju. Yra prabėgančio 
laiko pojūtis, kaip ir kine. Žmogus aplinką suvokia 
fragmentiškai, o mūsų sąmonė fragmentus sujungia 
kaip pasakojimą, supratimą, archetipą. Tad fragmen
tų dėliojimas labiau atitinka tikrąją žmogaus suvoki
mo būseną. Turbūt taip. Tiesą sakant, dirbdamas aš 
taip negalvoju, aš tiesiog dirbu.

Koks įsimintiniausias jūsų sutiktas žmogus?

Man labai sunku išskirti kokį nors vieną žmogų. 
Kiekvienas projektas yra susidūrimas su aibe įdo

Ar jūsų, kaip fotografo, nepiktina, kad pasaulis tapo Tiesiog rėmai ir stiklai labai apsunkina darbų kabi
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mių žmonių. Nežinau, bet galbūt savo dvasia man 
labai artimas ir todėl įspūdį palikęs žmogus – Ste
pas. Serija Buvau pas Stepą. Kalbėjomės apie gyve-
nimą išpopuliarėjo... Tas žmogus savo natūraliu 
paprastumu yra genialus... Jis naiviai nuoširdus, 
neapsimetinėja – tiesiog gyvena. Turi vidinį žino
jimą apie gyvenimą, kurį esame seniai praradę, nes 
gyvename savo susikurtuose įvaizdžiuose. Vertina
me kitus pagal atliekamus vaidmenis, o tas žmogus 
turi žmogiškąją savastį, suvokimą, vidinę išmintį, 
ramybę, nuoširdų požiūrį į žmones, meilę jiems.

Kaip jūs jį sutikote?

Visiškai atsitiktinai ten užklydau... Jo jau nebėra 
gyvo, bet jo atvaizdas išlikęs ir veikia.

Koks jūsų santykis su šiuolaikiniu menu? Požiūris į 
vyraujantį konceptualumą?

Dabar menas jau nebėra konceptualus, jis yra kon
tekstualus. Dabar daugiau dėmesio skiriama aplin
kai, kontekstui. Yra siekiama ne protu pažinti, su
vokti, o suprasti per jausmą, būseną, psichologinę 
situaciją. Vienu žodžiu, dabar aplinka tampa labai 
svarbi. Tai, ko gero, susiję su pokyčiais visuomenėje. 
Ta pati fotografi ja – labai daug kur ji yra ištraukta 
iš aplinkos, iš konteksto. Tai išpopuliarėjusių skait
meninių technologijų, kurios leidžia labai lengvai 
formuoti vaizdą keičiant tikrąją jo būseną, vietą, re
zultatas. Yra gausybė image stockų (angl. – vaizdų iš
teklių – J. J. past.) – abstrakčių vaizdų, kurie yra par
duodami ir generuojami, jiems galima suteikti labai 
skirtingas prasmes, bet tiktai ne pirmąją prasmę. Jie 
ištraukti iš tikrosios aplinkos, jais manipuliuojama. 
Kontekstualus menas grąžina vaizdui pirmapradiš
kumą. Reklama iškraipo aplinką, o menas stengiasi 

grąžinti, suteikti tikrąją prasmę. Konceptualumas 
yra šiek tiek pasenusi sąvoka. Na, gal jo daugiau ki
tose meno kryptyse nei fotografi joje. Bet, sakykim, 
ir skulptūra tampa kontekstuali, ji veikia aplinko
je, ji kuriama aplinkoje, pati aplinka yra skulptūros 
dalis, kartais aplinka tampa skulptūra. Pavyzdžiui, 
Mindaugas Navakas... Vis mažiau kuriama skulptū
rų, kurios eksponuojamos galerijoje. Kita vertus, bet 
kuris meno kūrinys prasideda nuo idėjos, koncepto. 
Juk jei nėra idėjos, neaišku, ką ir daryti... Tu užduo
di tokius sudėtingus klausimus – žmonės ginčijasi 
jau šimtą metų, rašo disertacijas... (Ironiškai šypsosi) 
Trumpai tariant, aš manau, kad gryno konceptua
lizmo, grynos minties nebelikę, daugiau dėmesio 
skiriama aplinkai ir kontekstui, objektas, žmogus 
neatskiriamas nuo aplinkos. Fotografi joje socialinė 
aplinka padeda kalbėti apie žmogų, jo aplinka pasa
ko apie jį daugiau nei jo portretas.

Ir pabaigai norėčiau paklausti apie jūsų meninius 
projektus ateity?

Rugsėjo 24 d. (interviu darytas rugsėjo 21 d.) sa
vaitei išvažiuoju į plenerą Besarabijoje. Šios žemės 
šiuo metu priklauso Ukrainai, tai riba tarp Moldo
vos ir Ukrainos. Tai buvusi sovietinė militaristinė 
zona. Ten buvo iškeldintas ir sunaikintas kaimas, 
pastatytas karinis poligonas. Šiuo metu vienas 
verslininkas ukrainietis labai daug investuoja, kad 
gyvenvietė būtų atstatyta. Jis kviečia įvairius me
nininkus, kad jie tą problemą galėtų aktualizuoti. 
Dalyvaus ir skulptoriai, ir muzikantai, ir kinema
tografi ninkai. Problema yra akivaizdi: sovietizacijos 
pasekmės žmonėms, kurie buvo iškeldinti, neteko 
savo gimtinės. Taigi, reikės ten sukurti menus, ku
rie galėtų aktualizuoti problemą...

Ačiū už interviu.

mių žmonių. Nežinau, bet galbūt savo dvasia man grąžinti, suteikti tikrąją prasmę. Konceptualumas 
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Ar žmonės tikrai yra tokie, kokie atrodo? Ar jų 
darbai ir mintys priklauso jiems? Kaip susidoroti 
su atsakomybe kažką pasirinkti, kai nežinai, kas yra 
teisinga, ir ką daryti, kai paaiškėja, jog tų, kuriais 
tikėjai ir pasitikėjai, ketinimai yra visiškai kitokie? 
Tokio suvokimo siaubą mums perteikia režisierius 
Romanas Polanskis naujausiame savo fi lme Vai-
duoklis (Th e Ghost Writer).

Tai preciziškai žanro kanonus atitinkantis tri
leris, kurio atmosferą Polanskis pradeda kurti nuo 
pirmųjų kadrų. Merkiantis lietus ir šaltų spalvų 
peizažas, nedingsiantys per visą fi lmą, paskandina 
į niūrią ir slegiančią aplinką, kurioje visa pradeda 
atrodyti nepatvaru ir įtartina. Ne tik fi lmo siuže
tas, bet ir muzika bei paveikūs vaizdai (čia derėtų 
paminėti puikų operatoriaus Pawelo Edelmano 
darbą) sukuria tokią įtampą, kuri vietomis priver
čia gūžtis kėdėje ir neabejotinai leidžia Vaiduoklį 
vadinti emociškai įtaigiu fi lmu.

Aktoriaus Ewano McGregoro veikėjas, pasam
dytas pabaigti buvusio britų ministro pirmininko 
Adamo Lango (akt. Pierce Brosnan) biografi ją, 
atvyksta į salą Naujojoje Anglijoje, kur nuo besi
kaupiančio tarptautinio skandalo slepiasi būsimas 
jo klientas. Jaunas rašytojas, vadinamas tiesiog 
„žmogumi“ arba „vaiduokliu“ (angliškai fi lmo 
pavadinimas Th e Ghost Writer, neturintis tikslaus 
atitikmens lietuvių kalboje, reiškia asmenį, rašantį 
tekstus, kurių autorystę prisiima kitas žmogus), pa
veldi miglotomis aplinkybėmis žuvusio pirmtako 
rankraštį ir krūvelę neišnarpliotų mįslių apie eks
premjero praeitį. Pamažu nerūpestingas profesinis 
domėjimasis virsta pavojingu tyrimu ir asmeninių 
moralės nuostatų išbandymu.

Ugnė Gudžinskaitė

Kas yra, o kas atrodo?

Žinoma, šį fi lmą būtų galima pavadinti poli
tine drama, tačiau, kalbant Vaiduoklio žodžiais, 
„politika svarbi tik tiek, kiek ji padeda atskleisti 
asmenybę“. Nors Adamo Lango prototipu laiko
mas buvęs Didžiosios Britanijos premjeras Tony 
Blaire’as, įdomesnė šio veikėjo paralelė su paties 
režisieriaus gyvenimo įvykiais. Panašiai kaip ir Po
lanskis, Langas bei jo aplinkos žmonės faktiškai 
įkalinami jo viloje dėl žiniasklaidos aikštėn iškeltų 
praeities klaidų; be to, buvusiam premjerui gresia 
teismas dėl karo nusikaltimų. Langas vaizduojamas 
kaip žmogusmarionetė, parankus asmuo įgyven
dinti svetimus planus, o pati jo asmenybė dings
ta kažkur už krūvos į(si)teigtų įvaizdžių: idealaus 
visuomenės veikėjo su dantų pastos modelio šyp
sena, žmogaus, kuris maištingoje jaunystėje į poli
tiką pasuko iš meilės, arba proamerikietiško, karo 
ištroškusio kvailio. Kita juostoje vaizduojama prie
šingybė – žmonės, kurie it šmėklos priversti visą 
laiką likti šešėlyje, nes tik taip gali įvykdyti jiems 
skirtą darbą, o apie jų pačių vardo egzistavimą gali
ma pamiršti. Ši universali priešprieša to, kas yra, ir 
to, kas atrodo, sukuria pasaulį, kuriame neįmano
ma įvardinti, kas yra teisinga, ir padaryti tinkamą 
sprendimą. Bevardis McGregoro veikėjas pradeda 
kažką suprasti tik tada, kai pats įsipainioja į jam 
siūlomą žaidimą.

Kalbant apie šį fi lmą būtina atkreipti dėmesį 
į holivudinio (tačiau ne nepriklausomo Ameri
kos) ir europinio kino skirtumus. Atrodo, Polans
kis mėgina suderinti ir viena, ir kita. Jis pasirinko 
sukurti žanro grynumu pasižymintį trilerį, kurį 
papildo profesionaliai nudailinti vaizdai ir žymūs 
aktorių veidai, o to reikia Holivudo produkciją 
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pamėgusiam didžiųjų kompleksų žiūrovui. 
Kita vertus, kalbama apie tai, kas svarbu 
ir būdinga autoriui. Filmas įdomus tiek, 
kiek jame randame paties Polanskio realy
bės atšvaitų. Bandymą sugretinti šiuos du 
skirtingus pasaulius atspindi ir fi lmo erdvė 
bei veikėjai. Visas veiksmas vyksta JAV, ta
čiau mažas kaimelis su uždarais ir keistais 
gyventojais, skurdus jo kraštovaizdis, visą
laik merkiantis lietus – tai tipiški Anglijos 
įvaizdžiai, o detektyvinė fi lmo linija iškart 
bloškia į Arthuro Conan Doyle’o ir Agat
hos Christie romanų pasaulį, tik čia klausi
mą „ar verta ginti šeimos garbę?“ keičia „ar 
verta kovoti su terorizmu?“, viską apraizgo 
CŽV šešėlis, o paslaptys aiškinamos pasitel
kus GPS navigacinę sistemą (bene geriausiai 
šią pasikeitusią situaciją ironiškai atspindi 
Lango žmonos Ruth (akt. Olivia Williams) 
replika: „Jei mus užpuls teroristai, parašy
siu tau žinutę“). Ne kartą pabrėžiama, kad 
pagrindinis veikėjas – tai britas Amerikoje, 
kuris kitaip, kritiškai ir ironiškai, vertina 
įvykius, priešinasi nusistovėjusioms mąsty
mo normoms ir demonstruoja kitiems ne
būdingą toleranciją. Taip tarsi rodoma, jog 
fi lmo pasaulį visiškai suvokti įmanoma tik 
atsiribojus nuo įprasto žiūrėjimo kampo ir 
pakibus tarp dviejų skirtingų kultūrų.

Vis dėlto fi lmas vietomis nebeišlaiko 
jam keliamų dvigubų reikalavimų. Siužetas 
tampa nuspėjamas, veikėjų elgesys pateisi
namas nebent tuo, jog to reikia tolesniam 
istorijos vystymui, o pabaigos scena apskri
tai ne vieną privertė rūgščiai šyptelėti. Tuo
met pradeda kirbėti abejonė, ar režisierius 
nebando sąmoningai įsiteikti kuo plates
niam žiūrovų ratui, tačiau tiksli, nerimo ir 
įtampos persunkta emocija, nepaleidžianti 
viso fi lmo metu, bei malonumas žiūrėti iš
ties gražų ir estetišką kūrinį šį kartą visiškai 
išteisina Romaną Polanskį.
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