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Pokalbis

Gyvenime, kaip poezijoje,
svarbiausia – paslaptis...

Viskas prasidėjo Lietuvos rašytojų sąjungos organizuojamoje moksleivių akademijoje Nidoje, Urbo kalne.
Julius Čepukėnas, Tadas Zaronskis ir aš leidome
sau keistoką avantiūrą ir pačiupome už rankovių Birutę Jonuškaitę, Ričardą Šileiką ir Viktorą Rudžianską – tris gyvas Rašytojų sąjungos akademijų
legendas. Negana to, sumanėm užpulti juos kvailais
ir beprasmiais abstrakčiais klausimais, į kuriuos, kaip
manėm, protingai atsakyti buvo neįmanoma. Mūsų
nuostabai, respondentai nepasiuntė mūsų velniop, o
ėmėsi atsakinėti ilgai ir nuoširdžiai. Pokalbis pats
nuplaukė ten, kur jam buvo vieta, natūraliai jame
gimė netikėti nauji klausimai ir dar netikėtesni pasakojimai. Šiuo keistu metodu surinktą medžiagą
daugybę kartų karpiau, kol liko tik tai, kas, mano
nuomone, byloja apie pašnekovų pasaulėžiūrą ir gyvenimus. Nežinau, ar galima vadinti šį keistą tekstą
interviu, labiau, ko gero, tiktų R. Šileikos pamėgtas
žanras – nuogirdos. Užrašė Rugilė Kazlauskaitė.
Tadas Zaronskis: Citata iš vakarykščio pokalbio
mūsų kambaryje: „Kaip tau sekasi?“ Rugilė: „Ne
gražiai. Dėl to ir rašau.“
Birutė Jonuškaitė: Daugelis rašytojų rašė todėl,
kad jiems „negražiai“ sekėsi, rašė iš nerimo, kan
čios, nevilties, rašė norėdami išsisakyti, išsišaukti
arba tiesiog užfiksuoti savo dvasines būsenas. Vasaros akademijose dalyvaujantys moksleiviai dažnai
klausia: „Kaip manot, ar man pasiseks, ar būsiu
rašytojas, ar nebūsiu?“
Viktoras Rudžianskas: Jeigu būsi, tai nebūtinai
nepasiseks.

Birutė Jonuškaitė: Kažin ar pasiseks tam, kuris
stengsis save užprogramuoti taip, kad ant lentynė
lių atsirastų daugybė prirašytų tomų. Aš netikiu
tokiais rašytojais, nes jie rašo ne vidinės nesutram
domos aistros verčiami, o tik proto.
Viktoras Rudžianskas: Aš ne visad sutinku su
mintimi, kad rašymo priežastis – kažkokia tragiš
ka nesėkmė. Reikia, kad pats rašymo amatas tau
sektųsi šiek tiek geriau nei vidutiniškai, tai yra bet
kokios veiklos atspirties taškas, bylojantis tam tikrą
kokybę, liudijantis bent kiek atspėtą veiklos sritį.
Apskritai nežinau, ar būti rašytoju yra gyvenimiška
sėkmė. Štai žiūriu į Ričardą, lakstantį su Nojumi
(Ričardo Šileikos sūnus – R. K. past.) ir beveik esu
tikras, kad tuo metu jie abu laimingesni negu tada,
kai tėvas įsikalina prie rašomojo stalo. Viskas są
lygiška.
Birutė Jonuškaitė: Netvirtinu, kad tai – gyveni
miška sėkmė. Nors kažkuris iš paskaitininkų per
moksleivių Vasaros akademiją sakė: „Viskas, vaikai,
jei jau pradėjot rašyt, esat pasmerkti.“
Viktoras Rudžianskas: Bet tokie pasakymai po
liarizuoti. Pasisekė, pasiaukojo, pasmerktas... Man
priimtinesnė būtų tokia profesinė formuluotė: jei
tau malonu spręsti visas problemas, kurias padova
noja profesija, vadinasi, pasisekė.
Birutė Jonuškaitė: Kiekvienas talentas yra Dievo
dovana. Tu atrandi ją savyje ir išnaudoji arba ne.
Taip yra ir su rašymu.
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Ričardas Šileika: Ir, žinai, dar ką pastebėjau
sendamas – menininkai yra blaivesni žmonės už
blaiviausius. Sėdim, šnekam ir vokiam gyvenimą.
Ne tik gebam ir mokam užrašyt. Mums pavyksta
jį vokti ir vogti. Gyvenam visi lygiai, kaip išeina,
bet rašytojams pavyksta jį dar ir pačiupinėti. Kaip
rašo Alfonsas NykaNiliūnas savo dienoraščiuose,
kad nebegali laisvai būti, niekur eiti, iškart visame
kame dėlioji tekstą, – nebeišeina nesuinteresuotai
būti pačiam sau.
Birutė Jonuškaitė: Ir šita būsena kartais netgi erzi
na. Atrodo, eitum ir praeitum pro bet kokį reiški
nį, kaip praeina tūkstančiai žmonių. Ko čia nervin
tis, ko jaudintis? Kodėl turiu imt pieštuką ir rašyt?
Toks įspūdis, kad reaguoju į kai kurias gyvenimo
detales daug jautriau negu daugelis mane supančių
žmonių. Gal dėl to jautrumo ir sovietmečiu me
nininkai daugiausia prasigėrė – jiems sunkiausiai
sekėsi rasti kompromisus su savo sąžine, prisitaiky
ti prie melo ir nužmoginimo. Jie nesugebėjo gerai
jaustis nelaisvėje, rašyti su pasitenkinimu tai, ko
nenorėtų.
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Rugilė Kazlauskaitė: Tačiau stereotipas, kad me
nininkai yra bohemiški lėbautojai, dažnai girtuok
liai, egzistavo ne tik sovietmečiui, bet ir vėlesniais
laikais. Iš kur tai?
Viktoras Rudžianskas: Lengviausiai visuomenė
pastebi dviejų profesijų girtuokliaujančius žmo
nes – jūreivius ir menininkus. Jūreiviai paprastai
pasakoja apie jūroje patirtus nuotykius, todėl jau
po kelių minučių aišku, su kuo kalbi. Kartais ir to
nereikia: būna su uniformomis. Tačiau jie jūroje
praleidžia daugiau laiko negu krante. Ir kai įvertini
šią aplinkybę, imi abejoti, ar jie daugiau apkvaitę ar
blaivūs būna. Menininkai irgi nespjauna į taurelę
ir paprastai per daug nekreipia dėmesio, ką apie tai
mano aplinkiniai. Lietuvoje nuo alkoholizmo ken
čia gana daug gydytojų, teisėjų, prokurorų, kunigų,
bet juos, kitaip nei jūrininkus, drausmina profesinė
padėtis, visuomenės požiūris, tam tikri susiklostę
standartai. Jie privengia viešumo. Menininkai šiuo
požiūriu artimesni jūrininkams, nors motyvai tur
būt skirtingi. Jaunystėje, pavyzdžiui, prisiklausiau,
kad E. Mieželaitis rašydamas tuštindavo butelį po
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B. Jonuškaitė

V. Rudžianskas

butelio. Pabandykit, pasistatę butelį, parašyt, kiek
jis, ir be jokių pašalinių įsikišimų išsivaduosit nuo
tokių prietarų. Yra ir tokių, kurie lėbauja kur kas
mažiau, negu apie tai pasakojama. Vienas rašytojas
kažkada sakė, kad pats paskleidžia apie save kokį
gandą, kad žmonės apie jį kalbėtų. Matyt, galima
tokia įvaizdžio dalis.
Rugilė Kazlauskaitė: O skaitytojai nori tokio
įvaizdžio?
Viktoras Rudžianskas: Įvaizdis skaitytojams svar
bus. O rašytojas, kad ir kaip tuo rūpintųsi, kad ir
kokį jį kurtų, vis vien nepabėgs nuo savo kūrybos.
Net tada, kai jo įvaizdį užgoš koks nors ryškesnis
įvaizdis.
Ričardas Šileika: Pats žodis „sėkmė“ man yra įtar
tinas. Niekad nežinai, kas būtų, jei būtų kitaip, ne
turi su kuo palygint, ar tau pasisekė, ar ne. Turim
tik vienintelį kelią ir nuoširdžiai pasiteisindami tai
įvardinam sėkme, nes neturim, iš ko kito rinktis.
Esam tokie, kokie esam, su tam tikru patirties ir
nevilties bagažu. Nežinau, ar čia sėkmė. Tačiau kie
kvienam iš mūsų „pridiegta“ nemažai tradiciškai
absurdiškos galvosenos. Ir rašytojams primetamas
skaitytojų susiklijuotas ir numaliavotas stereotipas.
Tačiau man tai neįdomu. Aš turiu kitokių – daug
smagesnių – žaidimėlių. Mano gyvenime apskritai
nebūna betikslio besitęsiančio džiaugsmo, jo būna
tik trumpais fragmentais.

R. Šileika (J. Kleizienės nuotr.)

R. Kazlauskaitė

Birutė Jonuškaitė: Vis dėlto nėra gerai, kad ne
mokam džiaugtis. Kasdien turim tam šimtus prie
žasčių. Bet atrodo, kad viskas tarytum mums savai
me priklauso, imam ir nepasidžiaugiam. Aš dėl to
dažnai sau priekaištauju. Sakau sėsk, nurimt, baik
niurnėti, nes dabar yra labai gerai: štai rately susė
dę visi kalbamės, vasara, šilta, o kas garantuos, kad
rytoj nebūsim pas Abraomą?
Ričardas Šileika: Nors aš tai džiaugiuosi, kad ne
moku džiaugtis. Jei bandyčiau džiaugtis per prie
vartą, būčiau gegutėje įmontuotas asilas.
Viktoras Rudžianskas: Mes dažnai būnam kaip
tie Teleloto lošėjai, kurie vietoj automobilio randa
tūkstantį litų ir nusimena. Bet gal tai yra tavo gyvy
bė padovanota, gal su automobiliu lėktum avarijos
link. Mano mama sakydavo: „Pažiūrėk, kodėl aš
turėčiau būt nelaiminga tris etatus dirbdama. Va,
Vanda negali, raiša, ji du vaikus turi, pašalpėlę gau
na... O man gerai, aš turiu sveikatos.“ Gal dėl tokio
mokymo esu į optimizmą linkęs.
Ričardas Šileika: Visi mes esam optimistinės pa
kraipos. Kadangi žmogui įmontuota viltis. Kad ir
kaip tau blogai, vis vien tikiesi, kad viskas pakryps
į gera.
Birutė Jonuškaitė: Man pasisekė ta prasme, kad
Dievulis davė galimybę pasinerti į alternatyvų pa
saulį, į tą, kuriame man gerai. Jame, kaip noriu,
3

Pokalbis
taip tvarkau savo personažų gyvenimus, jų sėkmes
ir nesėkmes. Jeigu realiame gyvenime likimas nela
bai glosto, tai smagu turėti savo nišą, kurioje jau
tiesi saugi ir laiminga. O kita didžioji sėkmė, nors
tai savotiška ir kupra, yra gimimas anapus sienos.
Turiu kitokią jaunystės patirtį negu žmonės, gimę
Lietuvoje. Esu laiminga, kad augau matydama di
nozaurišką, orią savo tėvų kartą, kuri, kad ir kas
nutiktų, labai stengėsi gyventi pagal dešimt Die
vo įsakymų. Jų garsiai nedeklaravo ir per prievartą
mums nekišo, bet jų santykis su pasauliu ir kitu
žmogumi formavo mūsų sąžinės, atsakomybės
sampratą. Tai ir yra tas tiesus, stiprus stuburas, su
kuriuo išėjau iš tėvų namų ir kuris mane gelbsti
visą gyvenimą
Viktoras Rudžianskas: Atsimenu, pirmoji tėvo
dovana buvo Maironio poezijos tomelis. Jis sake:
„Čia yra visa Lietuva. Aš, kai armijoj tarnavau, bū
čiau palūžęs. Apsikabinęs pušį verkdavau, kad ne
Lietuvos armijai tarnauju. Bet tai yra tas poetas,
kuris man padėjo išgyvent.“ Man Hemingway’us
ten padėjo išgyvent, stepėje pušų nebuvo, ką ten ją
apsikabinsi, tačiau ligi šiol džiaugiuosi, kad būtent
Maironio tomelis buvo pirmoji dovana. Jei būtų
buvęs, tarkime, peilis? Kaip Ričardas sako, nežinia,
kas būtų, jei būtų. Ir gerai, kad nebuvo.
Birutė Jonuškaitė: Iš tikrųjų visos sėkmės nesė
kmės, knygos, premijos yra gryni niekai palyginti
su žmogumi. Labiausiai man pasisekė, kad turiu
dvi sveikas dukras. Tai yra didžiausia laimė. Jeigu
reikėtų padėti ant svarstyklių ir rinktis, nesvarsty
dama mesčiau visas knygas į laužą ir rinkčiausi jas.
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Viktoras Rudžianskas: Padaryčiau lygiai tą pat,
jei kategoriškai reiktų rinktis. Kažkuriuo momentu
nejauti, bet paskui, juo toliau, tuo labiau pradedi
suvokti, kad galbūt ateis laikas, kai tavo vaikai bus
kažkur labai toli, bet tau bus gera žinoti, kad jie
vis dėlto yra. Be to, jei rašydamas duodi kažkam
sėkmės ar nesėkmės, vilties ar nevilties pamokų,
tuomet supranti, kad geriausias pamokas gali duoti
savo vaikams.
Julius Čepukėnas: Dar vienas esminis klausimas
pabaigai: ar jūs jau visko matėte gyvenime?
Ričardas Šileika: Taigi čia pats smagumas, kad
nieko nežinai. Juk nežinojom, kokį atsakymą iš
mūsų išpešit. Didelis džiugesys kyla iš to nežino
jimo. Neseniai patyriau, kad labai smagu senti –
labai keistos jausenos ateina. Kad ir pačiam regėti,
kaip keitiesi.
Birutė Jonuškaitė: Man vis dar atrodo, kad nepra
dėjau gyvent, kad dar visko buvo labai nedaug.
Ričardas Šileika: Gal taip yra dėl to, kad tas bu
vusysis vis išsitrina. Taip patvarkyta Dievo, nes, jei
praeities abėcėlė nepraretėtų, mes išprotėtumėm
(mus išprotintų). Todėl visos lapės uodegom pa
šluoja mūsų pėdsakus. Aišku, lieka tam tikri daly
kai, bet sniegas užkloja buvusius didelius skausmus
ir džiaugsmus.
Birutė Jonuškaitė: O man tai, ką nugyvenau, tam
pa tam tikra atspirtim dabartyje. Lig šiol nuolatos
mane lydėjo maištas, ieškojimai, draskymaisi, ne
viltys. Dabar lyg ir matau takeliuką per džiungles.
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Dėl to labai džiaugiuosi, galvoju, kad ne veltui pra
ėjo ieškojimų ir klystkelių kupini metai, galų gale
lyg ir užčiuopiau siūlo galą. Nežinia, kas toliau lau
kia, kur tas siūlas nuves, bet laikausi jo įsitvėrus.

damas ir mąstydamas, brautis per dilgėles, kai kitas
žingsniuos dobilų pievele. Tačiau ėjimo patirtys yra
vertingos.
Rugilė Kazlauskaitė: Tai dilgėlės vertingos?

Viktoras Rudžianskas: Iš tiesų smagu senti, kai
tam yra laikas. Bet labai liūdna žiūrėti į pasenusius
trisdešimtmečius. O šiaip, juo toliau gyveni, tuo
geriau supranti, kad patirtis toli gražu nėra didin
gas dalykas. Daugybė dalykų praeityje buvo visiš
kai kvailai padaryta, bet kas iš to? Ir toliau darome
kvailystes. Turbūt daugiau rastųsi tų, kurie ant to
paties grėblio užlipa po keletą kartų, negu tų, kurie
išvengia antro karto. Aš džiaugiuosi atradęs kos
minę valandą, kuri tęsiasi 72 metus. Tai žmogaus
gyvenimo vidurkis. Vienos valandos drugelis esi, o
jeigu dar toj valandoj, kai išlipai iš kokono, lyja,
gali net nepatirti skrydžio džiaugsmo... Kada imi
galvoti apie save šitoj kosminėj sistemoj, supran
ti, kad žmogiškoji patirtis yra negili. Viso labo per
keturiasdešimt minučių gyvenau. Vienos pamokos
laikas. Kiek jau čia beišmoksi? Kita vertus, galima
tikėti, kad atsineši genetinėj atmintyje prieš tai bu
vusias patirtis. Gal todėl mes ir prie lietaus prisitai
kom, ir prie audros?
Rugilė Kazlauskaitė: Ar jums atrodo, kad maiš
taudami priėjot tas pačias senas tiesas. Ar atrodo,
kad tas maištas dar nesibaigė? O gal senų tiesų pa
prasčiausiai nėra?
Viktoras Rudžianskas: Aš manau, kad visi ateina
į tas pačias tiesas. Įdomus tiktai kiekvieno indivi
dualus ėjimas. Tu gali eiti baisiai sudėtingai skaity

Viktoras Rudžianskas: Dilgėlės ir dobiliukai – tai
tas pats iš esmės. Sunku per dilgėles eiti kuo ne
skausmingiau. Tačiau turi labai saugotis tarp dobi
liukų, kad užsižiopsojęs neužliptum ant spygliuo
tos vielos. Lygiai tiek pat yra ir grožio, ir pavojaus.
Gyvenimas yra kaip poezija – paslaptis.
Iš savo patirties žinau, kad maištaujama papras
tai dėl neesminių dalykų. Užtat maištininkų nėra
daug, o maištai nesunkiai užgesinami, dar lengviau
patys užgęsta. Rusai turi gerą posakį: „Lošimas ne
atperka žvakių.“ Taip sakoma, kai siūloma lošti iš
tokių menkų sumų, kad sudegusios žvakės kainuo
ja daugiau, nei galima išlošt. Kita vertus, maištuose
yra žavesio, bandyti verta, bet... Revoliucija yra kas
kita. Ir ne kiekvieno nosiai.
Birutė Jonuškaitė: Aš manau, kad visko turi būti
gyvenime: ir dilgėlių, ir dobiliukų. Tačiau man
visada gražūs maištaujantys žmonės. Juos palai
kyčiau, o ne susenusius trisdešimtmečius. Geriau
jau aistringai besibraunantys per dilgeles, per brūz
gynus, keliantys klausimus, eksperimentuojantys,
ieškantys, protestuojantys negu galvojantys: ieš
kosiu ieškosiu, kol prisikasiu prie tų pačių tiesų.
Kam man to reikia? Neįdomu. Geriau jau nieko
neveikti, geriau tegul televizorius gyvena mano gy
venimą, o aš pagulėsiu ir pažiūrėsiu. Tai pats blo
giausias kelias.

Ričardo Šileika nuotraukos
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Eglė Jakučionytė

***
it įkvėpdama paskui mane
kriaušė laukinė atsilošia
ir spiečius sausų dusulingų žiedų
ant pagalvės nukrinta
vėjas toks menkas nelygus
vynioja užuolaidos tvarstį
džiovina virš lūpos medų ir prakaitą – –
šykščią malonę
o kad tu būtum šeivamedis
balta žiedadulkių pusnis
vaikystės pasakoj
(ar tebėra po čiužinio kampu?)

vidudienio karšty mirgėdamos – –
tokia nepažįstama
sėdžiu ant malkinės slenksčio,
žiūriu į savo namus,
tarsi nė nebūčiau turėjusi,
to, ką atimtų akis – –
ak, vėjai, miegantys Dievo ausy,
jūs vis nenutylate!..

***

tu gi sergi
dar labiau už mane
mano peršalus vasara

Nuslydo lapas pažeme –
dvasia, šešėlį pavadinus mano, –
diena netemdama sutemo – –
tarytum mintijau kažką – –
daiktai, prarasdami mane,
pripildo vakarą it salę.

***

Tuštėjantis

Užsigalvojusi
žiūriu, kur mano eita,
kas palikta ant tako
(krepšys, piktžolės, žirklės) – –
Namai atdari,
neįžvelgiami, tarsi pirmą kartą
stebėčiau iš šono,
ką reiškia užgyventi
šešėlio kailį, džiūvantį ant sienos,
obels šakų raštus lange (kiekviename jis skirtingas).
Krienų aksominės vėduoklės po langu
suglebusios,
vyšnių išstypusios metūgės:
jos lenkiasi mano rankos,
nuo žvilgsnio pasislepia,

vidury ištuštėjusio buto
prasilenkia žodžių likučiai,
ataidi po vieną skirtingom kryptim,
tarsi grįžtų – –
nuo palangės atsilupa mėnuo,
vos patrini pirštais –
lyg varinė praskydus dėmė
(turbūt nuo arbatos) –
ir jau nebėra, kur žiūrėti,
kažkas vis dar vėlinas,
bet juk būtum pajutusi
nepraeinantį – –
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ant sienos – silueto tuštėjantis indas,
tikriausiai jis tavo

Poezija

Greta Lisauskaitė

Popierėlis
Kas pirmas pagaus
žuvį – –

visas kryptis, o rankos spusteli
lazdą, kaulams brakšint,
ir linguoja krituoliais.

devynerių tverdavau vestuves –
delnai pilni saldainių,
kojos apraišiotos
margais vilnoniais siūlais.

Galvoju, kad šitaip ir užaugau –
dar vienas popierėlis
į knygą.

Niekada nesutrūkdavo,
kiek atsimenu.

Fin landia

Dviračių varpeliai –
kai muš septintą
vakaro, grįšime namop
ir įsivyniosime.
Būna, kai ilgai palieki
popierėlį
storoje knygoje,
išdyla jo raidės ir gamos,
spalvos tiesėmis bėga –
siluetai, išeinantys iš kreiduoto
apskritimo, o gal tai buvo
ovalas –
akmenys pėdas vėrė,
mes juokėmės,
kaži ką ta bobutė niurnėjo –
jos obuolių lyg neskindavom
temstant, kai rasa lipa ant
pirštų,
jos čia lyg niekad anksčiau
nebūta –
akys gražios, mato

mano vaike, upėje
reikia kabintis už vaivorykštės
akmenų,
išsprogstančių byrant lietui,
iššluostančių mums akis,
ištekančių
į kitą pasaulę,
šįryt rūkas išaugo į upę
laumių plaukais
apsivydamas kaklą,
ir kluoji irk luoji – –
šiaurėje upės nešąla,
ropškis man ant
nugaros – skruzdėlės
žygiuoja prieš vėją
šįryt rūkas išaugo
prie šalies, kurioje
viskas baigiasi,
jūra šiaušiasi,
susimildamas
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Justė Karpavičiūtė

Brolis, mylimas
Jis turi nesveiką brolį, mano mylimas turi ne
sveiką brolį. Brolis visada šypsosi žaliomis akimis,
mylimo akys juodos, plaukai balti, o šypsena tik
man. Brolis kartais pasako man labas, mylimas pa
bučiuoja. Kartais mes einam į kiną, visi trys – my
limas, aš ir brolis. Susikibę už rankų – kaip daržely
vaikai žaisdami Ali Baba. Tik niekas nebėga mūsų
link ir nebando išskirt, niekas neskanduoja ir ran
kas laikom daug laisviau, ne taip tvirtai. O kartais
norisi, kad skirtų ir išskirtų, nesveiką brolį pasiim
tų į savo komandą, o mus paliktų. Ne dėl to, kad
painiojasi ar šypsosi, ne dėl žalių akių, o dėl brolio
nesveikumo, bėgančio pro akis, ausis ir burną. No
riu jį išgydyt, bet negaliu. Mano mylimas ne jis.
– Šiandien eisim į kiną.
– Brolis, tu ir aš?
– Mh.
Ir man nelieka, ką pasakyt, ir aš nežinau, kaip
pasakyt. Užsakau internetu bilietus, nors inter
neto nekenčiu kaip ir kino. Milijonas žmonių,
milijonas veidų, skirtingo juoko, skirtingų dūsa
vimų. O filmas turi būti kiekvienam iš mūsų as
meniškai, kiekvienam suprast, pajust. Visai neno
riu jausti svetimo kvėpavimo į abi ausis ar girdėti
svetimo juoko vietose, kurios visai nejuokingos.
Išsispausdinu, sulankstau, įsidedu į piniginę, ją į
nutrintą kuprinę, kurią dažniausiai nešioja bro
lis, apsiaunu juodus ilgus batus, apsivelku juodą
striukę, užsirišu juodą šalį, rakinu, trenkiu, rakinu,
lipu. Apačioj du vyrai, skirtingi, ir abu man ir su
manim. Vėl rankos, vėl Ali Baba. Brolis pasakoja
kažką nežemiško, apie pasaulio pabaigą, susijaudi
nęs greitai kvėpuoja ir vis stipriau spaudžia ranką.
Mylimas eina ramiai, šalia, kartais atsisuka.
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– Kiek valandų?
– Dar dešimt minučių. Spėsim.
Mylimas punktualus, o aš bandau klausytis
brolio ir atlaisvinti ranką, kurioje kraujo liko ne
daugiau nei vienas lašas. Eilė prie kasų dar labiau
aštrina pasakojimą apie išmirusią augaliją ir mirusį
triušį, kuris žemėje svarbiausias.
– Kodėl?
Kiškis ėda ir šokinėja, niekas nemoka taip šoki
nėt, o kiškis moka.
– Kengūros.
Kengūros ne čia, kengūros Australijoj, o ten –
ne pasaulis ir pasaulio pabaiga ten neateis. Brolis
vėl spaudžia ranką, o mylimas pamiršta atsisukt.
Parodau bilietus, nekreipiu dėmesio į keistą vyro
tarpdury žvilgsnį, tempiu vyrus – vieną, pasako
jantį kiškio gyvenimo istoriją, kitą tylintį – į mūsų
vietas, nuolatines vietas dešiniajame kampe, kad
mažiau girdėčiau kitus žmones. Laukiu filmo pra
džios, kad pasibaigtų apokalipsės ir triušio tema, o
brolis netikėtai nutyla. Mylimas atsisuka.
– Kas?
Dairausi tai į vieną, tai į kitą, mylimas ranką
laiko, brolis nebe, kažkas ne taip, nors taip ir tu
rėtų būti, bet taip niekada nebūna. Brolio akyse
ašaros, o mylimas vis dar tyli, žiūri į mane. Už
simerkiu taip stipriai, kad ima skaudėti akiduo
bes, akių vokus, galiausiai visą veidą. Brolis vėl
ima kalbėti, mylimas padeda galvą man ant pe
ties, galva sunkesnė nei įprastai, prikimšta tylos
ir vėjo. Lauke ruduo ir jis įlenda giliau nei giliai.
Filmas baigiasi taip ir neprasidėjęs, mes vėl stoja
mės, vėl kartu, susikibę už rankų, brolis vėl kalba,
mylimas tyli, aš laisvinu ranką, mylimas klausia,
kiek valandų, aš vėl raminu ir tempiu juos toliau.
Prie namų apkabinu abu vienodai, nubėgu į savo

Proza
antro aukšto butą. Per langą stebiu brolį ir mylimą,
susikibusius už rankų, mylimas tyli, o brolis vis dar
kalba. Spėju, apie triušį ir pasaulio pabaigą. Žiūriu
ilgai, kol akys parausta ir ima ašaroti, ir suvokiu,
kad nežinau, kas yra mylimas, o kas yra brolis.
Brolis myli labiau nei mylimas, brolio akys žalios,
brolis man atskleidžia svarbiausias pasaulio tiesas,
bando išmokyti ir išaiškinti. O mylimas tik tyli ir
klausia, kiek valandų. Lyg pasaulio pabaiga nenu
maldomai artėtų. O gal mano mylimas brolis yra
pasaulio pabaiga?

Petro Cvirkos 7
Nors ir kreivas, jis stovėjo išdidžiai. Mirtimi
dvelkianti gatvė kasdien bandė sugromuliuoti, su
traiškyti ir praryti. Bet rudos sienų lentos ir raudo
nas stogas švieste švietė taip, lyg būtų modernioje
alėjoje. Bet buvo kitaip. Kaimynai paskui save tem
pė mirties tvaiką, tarsi dūmai iš galvos ruseno kiek
vienam jų. Karčiai saldus, kartais rūgštokas kvapas
skverbėsi į namo sienas. Pro jas – į kambarius. Ir
į žmogų. Balti plaukai raitėsi nuo gatvės kvapo,
kurią jis jau seniai vadino Mirties gatve. Kartais,
įsėdęs į taksi, vietoj Petro Cvirkos 7, pasakydavo:
– Mirties gatvė septyni.
Taksistas lėtai ir piktai atsisukdavo.
– Kokiam mieste? – sušvokšdavo.
– Važiuokit, parodysiu, – baltaplaukis nenorė
davo pasirodyti suklydęs, todėl, kaskart neteisingai
nurodęs gatvę, pats nupasakodavo kelią. Tačiau at
vykus viskas išaiškėdavo.
– Ant jūsų namo aiškiai parašyta – Petro Cvir
kos septyni. Kitą kartą taip ir sakykite. Penki litai.
Vos pravėrus automobilio duris mirties kvapas
užplūsdavo kvėpavimo takus ir kitas kūno angas.
Šįkart grįžęs namo, pro tvoros viršų jis matė ruse
nant dūmus. Lyg smilkstant cigaretę, bet kiek ki
taip – skysčiau ir mažiau matomai, su vos įžiūrima
melsva spalva. Ant suoliuko sėdėjo kaimynas.

– Labas vakaras, Alfonsai, – pasistengė kuo
mandagiau.
– Sveikas, jaunuoli Kostai, – ir ištiesė suglebusią
ranką. – Kostai, ar žinai, kodėl medžių lapai žali?
– Taip, Alfonsai. Juose yra chlorofilo, – ne
mirktelėjęs išbėrė jaunuolis.
– Ne, – kaimynas lėtai atsistojo. Apėjo kieme
augančius vaismedžius ir lėtai nuslinko gatvės link.
Kostas užėjo į namą. Kvapą jautė visur: plaukuose,
rūbuose, net savyje – ypač – rankoje, kuria svei
kinosi. Trynė viskuo, ką rado – muilu, šampūnu,
indų plovikliu. Kvapas nedingo. Net sapnuodamas
jautė. O sapnavo save: žilaplaukį senį, kurį kaimy
nai iki šiol vadina jaunuoliu. Stovintį savo gatvėje,
kuri, keista, bet kitokia: šviežia. Jokio mirties tvai
ko, tik šiltas vėjas ir alyvų kvapas. Tiesa, geresnis
nei tas, kurį bandome sukurti tualetiniu purškik
liu. Tas tikrasis alyvų kvapas: sugėręs vėją ir lietų,
žolės kvapą ir žmonių kvėpavimą. Pabudęs Kostas
užsiėmė nosį: kvapas buvo nepakeliamas.
– Labas rytas, jaunuoli Kostai.
Apsimiegojusi žila galva pakilo nuo pagalvės.
– Labas rytas... Alfonsai... Ką čia taip anksti? –
Norėjau. Tik norėjau. Ateiti. Medžių lapai žali,
nes...
– Sugeria žmonių kvėpavimą, – išburbėjo Kos
tas pro rankomis uždengtą nosį ir burną. Kvapas
po truputį ėmė pykinti. Sugraibęs stiklinę vandens
ant naktinio staliuko, vyras godžiai užsivertė.
– Viso gero, Kostai.
– Su Dievu! – ir Alfonsas išėjo.
Kostas atsisėdo lovoje. Kojūgalis šlapo. Pačiu
pinėjo, pasitrynė akis – tiesa, šlampa. Nuo kvapo
vis dar pykino. Bet Kostas nesikėlė – toliau sėdėjo
ir stebėjo, kaip šlampa antklodė.
Kitą rytą Alfonsas lėtai peržengė rudų lentų ir
raudono stogo namo slenkstį. Kostas sėdėjo visas
šlapias, užmerktom akim, rankomis užsidengęs
nosį ir burną. Vanduo išbėgo pro kojas.
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Esė

Ugnius Babinskas

Vienio spindulys
Tamsiems debesims liejant ledinį vandenį, o
pastarajam plaunant juodąjį gajos paklotą, dangu
je dundantį griaustinį ūmai užgožia keistas garsas.
Tvirtas, bet melancholiška šaltuma atsiduodantis
balsas ima melstis man. Nežinau, iš kur ir kaip
sklinda ši malda, tačiau girdžiu ją aiškiai, o vir
pantis keistojo balso tonas primena kūkčiojančio
vaiko išpažintį. Balsas trūkčioja ir, jeigu jį skleidžia
kažkokia gyvastis, pasakyčiau, kad ji yra priversta
patenkinti gaivalingą impulsą, kurio priežasties aš
nesugebu išanalizuoti, suvokti ir suformulavęs išva
dą nurimti. Taip, man net pačiam keista, tačiau tai
kelia nerimą, ir logika čia nė kiek nepadeda. Gir
džiu, kaip savo malda keistasis balsas lieja skausmą.
Tikriausiai tai – gyvas daiktas ir tikriausiai turintis
sielą, nes juk tik sielą turintys gali jausti skausmą.
Garsas sklinda vis skardžiau ir užlieja viską, ką re
giu. Jis visur: prie nuvirtusios liepos, ant debesų,
lietuje, atrodo net už manęs – čia pat po pavėsine.
Staiga pasuku galvą ir apsidairau. Čia tik aš, sėdintis
ant apipuvusio rąstigalio. Tik aš ir mano cigaretė,
kuri ūmai užgęsta. Rūsti diena aptemsta dar labiau,
o balsas ima šnabždėti į ausį taip šaižiai, kad raume
nys pradeda virpėti, o aš matau tik tamsą...
... Tuštybės tinklais apraizgyti žmonės švaisto
savo prakaitą, pavirtusį popierium, jie naikina savo
prasmę bandydami suvokti beprasmybę. Klausyk,
žmogau, tai, ką suokia baltasis feniksas, nes jis pri
sikelia paskutinei maldai, paskutiniam skrydžiui
begalybės link. Aš atėjau perduoti jo valios ir pa
sakyti tai, kad esu visur ir būsiu visada, visai kaip
jis. Kaip tavo sąžinės krislas drungnose tavo seilėse.
Savo pykčiu tu ir tavo brolija žudote jo dovaną,
kuri yra vienintelis jūsų turtas. Manydami, kad ga
lite apsivalyti pažinimu, jūs tobulinate savo būvį
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taip trokšdami įsikūnyti Dievo iliuzijoje, prilygti
tobulos idėjos abstrakcijai. Vergaudami prigimti
nei gyvasties varai ir misdami sąmonėje kylančia
tyra fantazijos mana, jūs kuriate konstruktus, ku
riais bandote įprasminti savo būtį, kuri, manote,
yra atsakymas į klausimą, kodėl apskritai kažko
klausiate. Feniksui kylant, o pelenams iš jo sparnų
krintant ant juodo marmuro, nuo ašarotų akių jūs
valgote tai, ką dar visai neseniai išvėmėte. Ryjate
euforiją ir svaiginatės kūnu. Kol aruodai sklidini
auksu žibančio medaus guodžia jūsų tuštybę, širdis
pumpuoja puikybės prisodrintą kraują ir jūs jaučia
tės esą prasmingi. Prasmė, pasmerktieji, tai tik dar
vienas induktyviu pažinimu sukurtas konstruktas.
Kuris esate įsitikinęs, kad jis yra aukščiausias pa
tirties taškas jūsų kauksmo simfonijoje? Pabaigos,
kaip ir pradžios, egzistencijoje nėra, nes tai vienas
ir tas pat. Vienio ryšys, pavirtęs skirtybėmis ap
siausta nežinomybe, sieja visus ir viską, net dabar,
kai Gajoje žengiate jūs. Jūs, kilę iš pradžios, o gimę
iš nebūties. Organikos žabangose įsiraitę jūsų sielos
plaukai ima pūti ten, kur dar visai neseniai snau
dė – minties gražume ir vienio neapibrėžtume. Jūs
pasmerkti gimti ir nežinoti, kodėl gimėte būtent
todėl, kad iš tikro nesate gimę. Jūsų prakeiksmas
yra nežinomybės pašventinimas, fenikso klyksmas.
Jo maldą išgirdusieji užsirakina stiklo rūmuose,
kurie trapūs it krištolas bei kankinantys kaip tyla.
Abejonė – tai dar viena jūsų kančia... Juk tie, kurie
kenčia yra visur ir bus visada...
... Saulė, dūmai ir kančia. Stiklas, cigaretė ir
mintis tyli... Apie ką aš kalbu, lietaus lašai jau se
niai juk išdžiūvę, o sūrymas ant purvinųjų tolių...
Jis dar ten. Spindi tarytum šnabždėtų naujos auš
ros maldą. Aš žinau, aš čia. Už tylaus krištolo.

Premjera

Labanakt, mama

...įsijausti, atjausti ir jaudintis – štai kodėl mes
einame į kiną [arba teatrą]. Bet mes pageidaujame,
kad gana sąlyginė struktūra atrodytų visiškai natūrali
ir gyvenimiška…
Aleksandr Mitta

Ką darytum, jei tavo mylimas šeimos narys
(mama, tėtis, sesė ar brolis) vieną gražią dieną staiga
ramiai pareikštų, kad tvirtai nusprendė nusižudyti?
A. Bandytum atkalbėti;
B. Duotum jam (jai) ginklą;
C. Nieko nedarytum.
Daugmaž tokia dilema gvildenama spektakly
je Labanakt, mama, kurio premjera Valstybiniame
jaunimo teatre įvyko paskutinį spalio ketvirtadie
nį. Trumputis spektakliukas sukėlė daug minčių ir
atvėrė erdvę įvairiems pamąstymams. Kone kiek
vienoje Pašvaistėje būna bent vienas tekstas apie
žmonių susvetimėjimą, visuotinę globalizaciją ir
kitas panašias šiuolaikinio pasaulio negeroves. Pos
tringauti apie panašius dalykus tapo taip įprasta,
kad jau iškilo grėsmė nuvalkiotai kartotis, bet, at
rodo, nekalbėti apie tam tikras esmines vertybes
paprasčiausiai neįmanoma. Suklusti verčia jau vien
spektaklio kūrybinė komanda – režisieriai Algirdas
Latėnas ir Gediminas Storpirštis. Aktorių spektak
lyje lygiai tiek pat kiek režisierių – dvi. Tai šiemet
teatro bakalauro laipsnį įgijusios Jonė Dambraus
kaitė ir Giedrė Giedraitytė. Du patyrę pripažinti
režisieriai ir dvi jaunos perspektyvios aktorės – tai
tiesiog negali būti neįdomu.
Marshos Norman pjesė Labanakt, mama
(’night, Mother), pagal kurią pastatytas spektaklis,
parašyta dar 1983 m. ir buvo apdovanota Pulitze

rio premija, kuri skiriama už geriausius žurnalisti
kos, literatūros arba muzikos kūrinius. Taigi, pirma
mintis, kylanti žiūrint spektaklį, kad jis pastatytas
pagal labai gerą tekstą, visiškai neatsitiktinė. O ža
viausia tai, kad kone prieš trisdešimt metų para
šyta pjesė ne tik neprarado savo vertės, bet tapo
dar aktualesnė nei bet kada anksčiau. Šioje geni
aliai paprastoje pjesėje, būtent dėl to nepaprastai
tinkamoje realizuoti ir teatre, ir kine, vaizduojama
absurdiška antiidilė – painių dukros Džesės (akt.
Jonė Dambrauskaitė) ir mamos Telmos (akt. Gied
rė Giedraitytė) santykių rutina, kurią suardo (ne)
tikėtas dukros apsisprendimas nusižudyti. Viskas
įvyksta maždaug taip: „Mama, aš nusprendžiau
nusižudyti.“ – „Taip, taip, Džese. Ką dar sugalvosi?
Baik juokus.“ – „Aš nejuokauju, mama. Nusižu
dysiu.“ Taip prasideda drama, kurios finalo neat
skleisiu, tikėdamasis, kad ši recenzija sudomins jus
pamatyti aprašomą spektaklį.
Pilnutėlėje ankštoje Salėje 99 užgęsta šviesos,
pasigirsta šaižus dūžio garsas ir po akimirkos sce
noje išvystame masyvią, mamuto kailį primenan
čiu kostiumu apsitaisiusią moterį ir aplink ją šo
kančią merginą. Muzika ir įmantrus šokis sukuria
baugią atmosferą, kuri įtraukia į spektaklį, nebepa
leidžiantį iki pat pabaigos. Vos pasibaigus maka
briškam šokiui, prasideda dviejų moterų dialogas,
pamažu atskleidžiantis komplikuotus veikėjų san
tykius ir absurdiškai dramatišką situaciją. Nuo pat
pradžių keblumų kyla dėl veikėjų amžiaus atpaži
nimo – tik gerokai įsibėgėjus dialogui pasidaro ga
lutinai aišku, kad dukrai – daugmaž keturiasdešimt
(nes ji turi narkomaną sūnų ir ją palikusį vyrą), o
jos motinai – dar bent dvidešimčia metų daugiau
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Premjera

(nes jos vyras jau palaidotas). Ilgai iki tol atrodo,
kad dukra – paauglė arba studentė, o motinos am
žius nuolat kinta – iš aktorės kalbėjimo manieros
ir elgsenos kartais atrodo, kad ji išgyvenusi kone
šimtą metų, be galo sunkiai judanti senutė, o kar
tais – bent dvigubai jaunesnė dama. Aktoriams įsi
jausti ir atlikti ne savo amžiaus vaidmenį išties ne
paprasta, ir šiuo atveju ir vienai, ir kitai aktorei kilo
nemažai keblumų. Tai neabejotinai trukdė įsijausti
į banguojantį ir dramatišką spektaklio pasaulį, nes
galvoje nuolat kildavo įvairių visai nereikalingų
klausimų.
Po spektaklio teko neformalioje aplinkoje
šnektelti su A. Latėnu. Jis prasitarė, kad tokios „ka
tastrofiškos premjeros“ dar nepatyrė per visą ilgą
savo karjerą. Pačioje spektaklio pradžioje užgesus
šviesoms pasigirdęs dūžio garsas – visai ne supla
nuotas pradžios akcentas, o paprasčiausiai nety
čia sudužusio rekvizito skambesys. Sudužo ne tik
apvalus stiklinis indas – susiraižė visas spektaklis.
Aktorės kiek sutriko ir negalėjo atlikti sudėtingų
vaidmenų. Maža to, dūžtant indui G. Giedraitytė
persirėžė pirštą, iš jo kiek vėliau pasruvo kraujas.
Ir vis dėlto, nepaisant visų aktores užklupusių ne
tikėtumų, jos neblogai išsisuko iš padėties, be to,
gavo puikią pamoką, kokių netikėčiausių atsitiki
mų gali įvykti per premjerą vaidinant tūkstančius
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kartų prieš tai sklandžiai surepetuotus vaidmenis.
Ir galiausiai drįstu smarkiai suabejoti, ar kas nors iš
žiūrovų laiko šią premjerą „katastrofiška“.
Rašydamas šį rašinį, internete aptikau, kad
pagal Marshos Norman pjesę 1986 m. režisierius
Tomas Mooras sukūrė to paties pavadinimo gana
sėkmingą ilgametražį filmą. Šis filmas – tiesiog
edukacinės vertės pavyzdys, ką reiškia gera istorija
(kitaip tariant – gera pjesė arba geras scenarijus).
Ilgiau nei pusantros valandos (96 min.) trunkan
čiame filme, kaip ir spektaklyje, iš esmės vaidina
dvi aktorės – prieš penkmetį mirusi Anne Bancroft
ir dar vis besifilmuojanti Sissy Spacek. Visas filmo
veiksmas vyksta viename name ir yra paremtas
dviejų moterų dialogu (nėra jokių atsiminimų in
tarpų ar pan.). Tiesa, vienoje nedidelėje scenoje pa
rodoma visa Džesės brolio šeimynėlė, bet tik rakur
su pro namo langą, ir tai trunka vos keliasdešimt
sekundžių. Ši scena veikiausiai parodyta vien tam,
kad neatrodytų, jog visame pasaulyje liko tik dvi
damos. Nedažnai tenka galimybė palyginti spek
taklį ir filmą, sukurtus pagal tą pačią pjesę, todėl
šis nagrinėjimas man priminė jau anksčiau kilusį
klausimą: kas įtaigesnis – teatras ar kinas? Sakot,
atsakymas akivaizdus? Teatras! Nes jis vyksta čia ir
dabar, prieš mūsų akis. Bet ne viskas taip akivaiz
du, kai pasikapstai giliau. Teatro scenoje veikiantys
realūs asmenys visiškai nesąmoningai ir neišvengia
mai sukuria psichologinį įsijautimo į jų personažus
barjerą – o juk būtent susitapatinimas su kūrinio
herojais yra vienas svarbiausių įtaigumo bruožų.
Spektaklis ar filmas gali būti puikiai „sukaltas“, o
aktoriai nepriekaištingai atlikti savuosius vaidme
nis, bet jei mums nesvarbu, kas nutiks veikėjams
ir nė kiek nejaudina jų problemos – tas spektaklis
ar filmas visiškai žlugęs. Šiuo atveju filmai turi pra
našumą – žvelgdami į kino teatro, televizoriaus ar
nešiojamojo kompiuterio ekraną, mes žvelgiame
tarsi į veidrodį, kuriame atpažįstame savo bruožus
ir gyvenimiškas situacijas. Kine taip pat veikia gyvi
žmonės, bet jie nėra tokie gyvi kaip teatro scenoje

Premjera
ir čia nereikia įveikti to keisto psichologinio su
sitapatinimo barjero. Tiesa, filmai turi kitą pro
blemą – žiūrėdamas juos namuose, bet kada gali
paspausti mygtuką „stop“ ir atsukti vaizdą atgal,
nebaigtą žiūrėti filmą pradėti stebėti nuo vidurio
po kokios savaitės ir t. t. – čia ir žlunga visa iliuzija.

Kuri – spektaklinė ar filmiškoji – Labanakt, mama
versija man pasirodė įtaigesnė? Istorijos dėstymas
pasirodė paveikesnis spektaklyje, bet finalinė scena
labiau sukrėtė žiūrint filmą. Ir vis dėlto įtaigiausia
man atrodo pati pjesė.
Armas Rudaitis

Raštininkas Bartlbis
Lapkričio 6 dieną Valstybinis jaunimo teatras
pakvietė į dar vieną premjerą.
Rolando Kazlo režisuotas spektaklis Raštininkas
Bartlbis – sukurtas pagal Hermano Melvilio apysa
ką Bartlbis, kuri priskiriama vėlyvajam kūrybos pe
riodui, kai visi jau buvo pamiršę apie knygą Mobi
Dikas, arba Banginis. Šioje apysakoje H. Melvilis
sugriauna beveik visus principus, būdingus anks
tesniai jo kūrybai. Dingo demoniški, titaniški
įvaizdžiai. Veiksmo centre atsiduria kuklus doku
mentų perrašinėtojas ir teisininkas, branginantis
gerą savo vardą, naudą ir sielos ramybę. Vande
nynų platybes, tolimų šalių egzotiką keičia kukli
juridinė kontora judriajame Volstryte, pro kurios
langus matyti aklina plytų siena.
Pagrindinis herojus – vienišas mažakalbis keis
tuolis, itin paslaptinga asmenybė, atėjusi iš „neatsi
imtų laiškų skyriaus“. Bartlbis kupinas nenusako
mos vidinės tvirtybės, žinantis kažką labai svarbaus
ir tik jam vienam suvokiamo. Jis mandagiai ir at
kakliai laikosi savo nuostatų. Vidinė stiprybė ir visa
apimanti ramybė jam padeda išlikti savimi bet ko
kiomis aplinkybėmis. Iš kur ta jo tvirtybė? Tai lieka
paslaptimi, kurios rašytojas neatskleidžia. Bartlbio
egzistencija nepavaldi įprastai logikai ir nusistovė
jusioms visuomenės gyvenimo normoms.

O kaip tai scenoje perteikia režisierius R. Kazlas
ir aktoriai Artūras Sužiedėlis, Rolandas Kazlas, Arū
nas Storpirštis, Lukas Petrauskas, Jonė Dambraus
kaitė, Andrius Bialobžeskis, Antanas Šurna, Nerijus
Gadliauskas, Rimgaudas Karvelis, Ignas Ciplijaus
kas, Jurgis Damaševičius, lieka spręsti žiūrovui.
Pašvaistės inf.
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Jaunojo tapytojo prizas
Žinomas dailininkas Vilmantas Marcinkevi
čius Jaunojo tapytojo prizo idėją pasiūlė remda
masis asmenine patirtimi – žinodamas, kaip sudė
tinga jaunam žmogui, baigusiam Akademiją ar dar
studijuojančiam, atkreipti į save dėmesį. Kur eiti,
su kuo kalbėti, kai neturi pažinčių, nesi „kažkas“,
o tik studentas, sukaupęs begales eskizų, idėjų bei
išliejęs ant drobės savo įsivaizduojamą, sukurtą pa
saulį? Juk nesi tikras, ar tai, ką kuri, yra prasminga,
svarbu tik tau vienam, ar gali sudominti platesnę
auditoriją. Ar esi originalus, ar turi ką pasakyti savo
kūriniais? Bendravimas su dėstytoju, kuris yra au
toritetas, – labai svarbus jaunam menininkui. Ta
čiau bendravimas auditorijoje akis į akį – tai meno
kūrinio gimimas, o konkursas – to kūrinio išban
dymas. Jaunojo tapytojo prizas suteikia galimybę
platesniam kūrybos „pamatymui“ – komisija, ku
rią sudaro kompetentingi meno žinovai (kurato
riai, dailėtyrininkai, menininkai), atrenka dešimt
geriausių tapybos darbų. Tų darbų paroda, vyks
tanti žmonių lankomose erdvėse, – puiki galimybė
suvokti save kitų akimis, gera pradžia pažinti save
bei savo kūrybinį potencialą.
Pirmasis projektas Jaunojo tapytojo prizas 2009
įvyko bendradarbiaujant su Pamėnkalnio galerija.
Ši galerija pasirinkta neatsitiktinai – tai seniausia
Vilniaus galerija, atidaryta 1960 metais, be to, joje
gyvuoja tradicija pristatyti jaunųjų dailininkų kū
rybą. 2009 metais šią tradiciją pratęsė ir projekto
Jaunojo tapytojo prizas 2009 dalyviai. Šį projektą
palaikė ir palaiko svarbiausios Lietuvos meno ins
titucijos: Nacionalinė dailės galerija, Šiuolaikinio
meno centras, Lietuvos dailininkų sąjunga, Vil
niaus dailės akademija. Projektas sulaukė didelio
menotyrininkų, kolekcininkų, menininkų, galeri
ninkų bei žiniasklaidos susidomėjimo ir įvertini
mo. Jaunieji kūrėjai gavo ir materialinę, ir mora
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linę paramą. Privačių mecenatų – Nicolas Ortizo
ir Mindaugo Railos – lėšomis buvo įsteigti trys
piniginiai prizai.
Galima pasidžiaugti, kad susidomėjimas JTP
projektu auga. 2009 metais buvo pateiktos 28 me
nininkų paraiškos, 2010 metų projektui – net 46
kūrėjų. Į konkurso finalą pateko tik dešimt. Tad jie
jau gali džiaugtis, kad yra pastebėti.
Šiais metais konkursinę parodą Pamėnkalnio
galerijoje, lydėjo dvi parodos VDA DIC Titanikas
ekspozicijų salėse: Jaunojo tapytojo prizo 2009 lai
mėtojo Andriaus Zakarausko personalinė paroda
Peizažo nutapymo būdų tapyba bei JTP’10 metų
finalininkų darbų paroda Nr. 10.
Jaunojo tapytojo prizas organizatorė ir koordinatorė

Julija Petkevičienė

Milda Gailiūtė. Ištrinta erdvė, 2010

Dailė

Audronė Ercmonaitė

Dešimt geriausių
šių metų jaunųjų tapytojų
Jaunojo tapytojo prizą šiemet laimėjo Jolanta
Kyzikaitė. Dailininkė pasirinko poparto manierą
ir gana populiariai ir aiškiai suformavo estetiškas,
švarias bei spalviškai jaukias kompozicijas. Jos
labiau priminė spalvotą grafiką nei tapybą (daili
ninkė naudojo akrilo dažus), tačiau dėstoma tema,
nors ir gana literatūriškai, bet gana sklandžiai ru
tuliojo virtualiojo ir realiojo pasaulių įtakas jauno
žmogaus būčiai ir veiksmams. Dailininkė kompo
navo lengvai ir šmaikščiai, ir jai pavyko paprasto
mis lakoniškomis raiškos priemonėmis išrutulioti
temą. Paveiksle Miško muziejus dailininkė bandė
atkreipti dėmesį į tai, kaip lengvai, nepastebimai,
nekaltai žaidžiant agresijos taikinys gali persikelti
į žmogų, jei visuomenė neturės nusistačiusi aiškios
vertybių ir prioritetų skalės įvairiuose gyvenimo
lygiuose, savimonėje ir nuo kūdikystės neskiepys
jaunajai kartai doros ir atsakingumo nuostatų.
Antrasis prizas atiteko Mildai Gailiūtei. Jos
darbai sudarė savotišką ciklą, kurio kertinis objek
tas – senas apleistas vėjo malūnas. Juodos ir baltos
spalvos tapyba atrodė kaip praeitis be prisiminimų,
kaip būtis be svajonės. Taip pat ir vėjo malūnas
čia buvo be sparnų... Dailininkei apleistas senas
įdomių proporcijų statinys simbolizavo „ištrintą
erdvę“. Užmarštis kausto jausmus. Dailininkė liejo
(naudojo skystą dažą) vieną po kitos tapybos „akva
reles“, desperatiškai taškė dažais drobę, tarsi siekė
pabudinti mintį. Paveiksluose nykstantis kultūros
paveldas pamirštas – kaip ir neužbaigti dailinin
kės paveikslai. Visuomenė nebeturi laiko grožėtis
ir rūpintis senosios kartos palikimu. Tą pat galima
pasakyti ne tik apie kultūros paveldo objektus, bet
ir apskritai apie požiūrį į gyvenimą, į kūrybą.

Adomui Danusevičiui skirtas trečiasis prizas.
Dailininkas tapyboje naudojo nedaug spalvų ir
atspalvių, viskas atrodo nuobodu, vienoda, ne
reikšminga. Žmonės ir įvykiai niveliavosi, tapo
neatpažįstami, kol galų gale išsitrynė, lyg koks
slogus prisiminimas. Prisiminimai, nors ir nykūs
ar nereikšmingi, jungėsi į ciklą, į prisiminimų ar
įvykių grandinę, kuri vis vien formavo ir formuoja
žmogaus pasaulėjautą ir nuostatas. Paveiksle Don’t
ask, don’t tell (iš ciklo Karminas) labai saikingomis
priemonėmis pagauta nuotaika ir išreikšta junta
ma būsena.
Publika balsavo interneto svetainėje ir rinko
si labiausiai patinkantį paveikslą iš dešimties: jos
simpatijos atiteko Astos Stasionytės paveikslui An
Unexpected System Error Occured I. Tapyba primi
nė kompiuterinės grafikos 3D vaizdą. Paveiksle iš
glaistytas apsalęs grožis atrodė netikras, dirbtinis.
Paveiksle padarytos „klaidos“ patvirtino vaizdo
netikrumą, virtualumą, o kita vertus, toji destruk
cija parodė nors šiokį tokį gyvybės požymį.
Eglė Karpavičiūtė tapė Luco Tuymanso pa
veikslų ekspoziciją. Šis belgų tapytojas labai po
puliarus (taip pat ir Lietuvoje), jo darbai puikūs.
Ekspozicijoje tvyrojo spindulinga baltu skaistumu
kibirkščiuojanti meninė terpė, bet ekspozicija, ku
rioje eksponuojami tokie šedevrai (manau, autorei
irgi šio dailininko kūryba patiko) pati savaime vis
vien nieko nereiškė. Kad ir kaip įdomu ir nepakar
tojama būti arti paveikslo, bet vos tik nuo jo atsi
trauki, paveikslas netenka įtakos erdvei ir aplinkai,
ir nieko nebereiškia žiūrovui kaip objektas. Paro
dos ekspozicija, kurioje dažniausiai matome meno
15
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kūrinius, pati savaime nėra kažkas materialaus ir
savaime reikšminga.
Indrė Ercmonaitė į paveikslą irgi pasižiūrėjo
tarsi iš šalies (Paveikslo pabaiga), bet jai paveikslas
egzistavo darbo kūrimo erdvėje. Čia tikrieji objektai
įsiliejo į paveikslo plotą arba iš jo ištekėjo, susidarė
iliuziniai gyliai, nerealios šviesos. Naujai kuriamas
vaizdas negailestingai uždengė objektyviąją erdvę,
nustūmė ją į praeitį, nors ji vis dar mėgino grįžti
į pirmą planą. Kūrybos procese abu pasauliai (re
alusis ir nerealusis) kažkaip susimaišė, išskydo juos
siejanti riba. Vaizdas atrodė neišbaigtas, spalvos be
niuansų, „flomasterinės“, atrodė, tarsi vaizdas dar
neturėjo aiškaus motyvo išryškėti. Kitame paveiks
le (Be pavadinimo) sugautas kūrybos pradžios įspū
dis. Baltas drobės paviršius „išsivyniojo“ goždamas
realųjį pasaulį, dominuodamas erdvėje, laukdamas
įvykio. Riba tarp matomo ir kuriamo pradėjo nyk
ti. Paveiksle Du prieš du bandyta nustatyti vaizdo ir
atvaizdo santykį. Tarsi nebeliko ribos tarp realybės
ir įsivaizdavimo, viskas išsibarstė balkšvoje erdvėje
be kontūrų, tapo panašu į natūralų sandėrį, veiks
mą, mainus, bendravimą.
Alinos Melnikovos paveiksle Tavo buvusio laiko
prognozė mano tariamo laiko juostoje matome hi
perbolizuotų formų, neužbaigtų kūnų amorfiją.
Darinys, kurį galima būtų apibūdinti ir kaip mai
šalynę, ir kaip vaizdinių debesį ir kuris kaip gyvas
amorfinis kūnas galėjo gyvuoti neatpažintos ir ne
suformuotos terpės pavidalu, nes laikui tai nebuvo
svarbu. Tačiau darinys turėjo įvairius prisisiurbimo
čiulptukus ir čiuptukus, kurie per jutimus galėjo
fiksuoti laiko materializavimosi atskaitas.
Monika Butyraitė atkreipė dėmesį į žmogaus ir
aplinkos santykį. Pastebėjo, kad žmogus, įsijautęs į
savo emocijas, atsiriboja nuo aplinkos arba visiškai
nemato jį supančio pasaulio. Taigi jos paveiksluose
medžiagiškoji aplinka ir neegzistavo.
Simona Žilėnaitė nutapė du nedidelius sena
miesčio etiudus. Objektų specialiai nesirinko, vaiz
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do nesureikšmino – buvo taip, kaip buvo, paprasta
buitis, pilkoka (žiemos peizažai) aplinka, bet sava.
Kai sniegas pridengė skurdą ir užglaistė pašiūrių
plyšius, dailininkei toji aplinka pasirodė esanti ro
mantiška, gyva ir subtili.
Visai kitokia Lino Jusionio tapyba. Dailininkas
pasirinko minimalistinį vaizdavimo būdą, prime
nantį plakatinę trafaretinės spaudos grafiką. Nau
dojo atviras akrilinių dažų spalvas, vengė laisvų
nevaržomų potėpių. Griežtas erdvės konstravimas,
spalvos kontrastai priminė šiandieninio moderniz
mo kategoriškumą, aplinkos šaltumą, pojūčių ir
emocijų minimalizavimą, praeities ir prisiminimų
ignoravimą. Dailininkas atsargiai uždėjo tvarkin
gai nutapytą (paveikslas Disciplina) vielos tinklą,
ir paprastas vaizdinys įgavo šiurpumo, prievartos,
destrukcijos požymių.
Jaunųjų tapyboje atsiskleidė gana daug nihi
listinių nuotaikų, išprovokuotų šiuolaikinio bran
daus mūsų gyvenimo realijų ir susirūpinimo dėl at
sakingumo prieš žmoniją, aplinką ir asmenį stokos.
Jų kūryboje tvyrojo saikingas noras suprasti ir kaip
nors paveikti gyvenimą. Jaunieji dailininkai siekė
išryškinti realaus gyvenimo vertes, pajusti realiojo
ir virtualiojo pasaulių sąsajas, įkomponuoti savo
kūrybą į visuotinės kūrybos visumą. Jie sėkmingai
ieškojo savitų raiškos priemonių, įdomiai dekla
ruodami savas gyvenimo nuostatas, laukė visuome
nės pripažinimo. Ar šiemet šie pristatyti dešimt au
torių, kuriuos išrinko parodos ekspertų komisija,
yra geriausi, ar teisingai surikiuota apdovanotųjų
eilė, sunku pasakyti. Kiekviena komisija turi savų
subjektyvių nuostatų. Mane domino šių dienų
jaunųjų dailininkų tapyba ir jų kūrybos polėkis. Ji
nuteikė optimistiškai (kūrinio turinio prasme) – jų
pozicija gyvenimo realijų atžvilgiu atsakinga, bet
norėtųsi sulaukti ir ryškesnių, kvapą gniaužiančių
meninės formos atradimų. Gali būti, kad tokios
jaunojo tapytojo prizo akcijos laikui bėgant gali
duoti vaisių.

Dailė

Jolanta Kyzikaitė. Miško muziejus, 200x250 cm, drobė, akrilas, 2010.

Indrė Ercmonaitė. Du prieš du, 170x140 cm, drobė, aliejus, 2010.
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Alina Melnikova.
Tavo buvusio laiko
prognozė mano
tariamo laiko juostoje, 120x92 cm,
drobė, aliejus,
2010

Linas Jusionis.
Disciplina,
110x150 cm,
drobė, akrilas,
2010.
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Marija Antanavičiūtė

Komplikuoti santykiai:
galia ir pasipriešinimas
Pasipriešinimas kolektyvinėje sąmonėje užima
tam tikrą istorinę, dažniausiai mitologizuotą bei
romantizuotą vietą: revoliucijos, maištai, sukilimai.
Pasipriešinimas dažniausiai siejamas su politika,
ideologija ar represiniu valstybės aparatu, tačiau
tai nėra vienintelės pasipriešinimo formos: kasdie
niame gyvenime žmogus jaučia esąs veikiamas vie
nokios ar kitokios jėgos, taigi ir jo pasipriešinimo
formos yra atitinkamos. Pasikeitus galios pobū
džiui, keičiasi ir pasipriešinimas. Dabar sociologija,
antropologija bei kiti socialiniai mokslai daug dė
mesio skiria „silpnųjų ginklams“, kasdieniams, ne
smurtiniams veiksmams, kuriais kovojama, nesant
jokios kitos pasipriešinimo galimybės. Be to, pasta
rąjį šimtmetį vis mažėja fizinės galios apraiškų. Tai

gi, pasikeitus galios ir pasipriešinimo pobūdžiui,
keičiasi jų santykis, turintis kelis modelius.
Prancūzų filosofas, sociologas Michelis Fou
cault galios ir pasipriešinimo santykius aptaria is
toriniame įstaigų bei institucijų (beprotnamio, ka
lėjimo, ligoninės) raidoje bei diskurso formavime.
Autorius kalba apie pasikeitusį galios pobūdį: galia
yra visur (dėl to, jog ji kyla visur, ne todėl, jog ji vis
ką valdo); galia nėra struktūra ar institucija; nebėra
aiškaus skirtumo tarp valdomų ir valdančiųjų; galia
turi tikslą, bet nėra sąmoningai pasirenkama indi
vidų1. Ypač svarbią vietą Foucault teorijoje užima
kontrolė, veikianti per disciplinos (visuotinio su
rašymo, klasifikavimo, egzaminavimo) bei diskur
so kontrolę. Taip galia atskiriama nuo biologinio

Adomas Danusevičius.
Don’t ask, don’t tell (iš ciklo
Karminas). 170x140 cm,
drobė, aliejus, 2010.
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kūno, o tai didina žmogaus ekonominę, bet maži
na politinę galią, t. y. didina politinį paklusnumą2.
Galia nebėra vien fizinė represija, galia bei kontrolė
įsilieja į kasdienį individų gyvenimą beveik nepas
tebimai, o to pasekmės gali būti net blogesnės nei
tradicinės fizinės represijos, visų pirma dėl to, jog
individas (ypač hedonistinio mąstymo), nejusda
mas fizinės represijos, įtiki savo laisve ir nesuvokia
esąs veikiamas vienos ar kitos jėgos. Taigi, autorius,
kalbėdamas apie seksualumo diskursą, teigia: pats
faktas, jog daug kalbų apie draudimus, ribojimą,
apie galią – visa tai byloja apie sąmoningą draudi
mų peržengimą3. Būtent galia indikuoja pasiprieši
nimą: priespaudos suvokimas, iki galo įsisąmoninta
galia, kalbos apie ją nurodo ne tik pasipriešinimą,
bet ir galios pabaigos perspektyvą. Suvokimas, jog
yra valdomas, žmogui sukelia neigiamą reakciją ir
pasipriešinimą: kur yra galia, ten yra ir pasiprieši
nimas4. Ši teorija netiesiogiai implikuoja, jog jeigu
žmogus nesuvokia savęs kaip priespaudos objekto,
net jei ta priespauda egzistuoja, jis nesipriešins. Tai
skamba gana logiškai, tačiau dažnai pabrėžiama
Vakarų kultūros hegemonija neturi nė menkiausios

Monika Butyrinaitė. Command 05,
60x60 cm, drobė, aliejus, 2010.
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galimybės būti įveikta, nes vargu bau ar visuomenė
(kuri gali maksimizuoti savo malonumus ir beveik
visiškai minimizuoti skausmą) noriai suvoktų esan
ti kultūrinėje priespaudoje(?). Iš to išplaukia tobu
los priespaudos receptas: hegemonijos, kultūrinės
priespaudos ir galios mechanizmas, kuris yra taip
infiltruotas į kasdienybę, jog žmonės jo nesuvokia.
Michelis Foucault tai vadina diskurso formavimu:
kas nustato, apie ką ir kaip yra kalbama bei rašoma,
kas nustato „geras“ bei „blogas“ sąvokų reikšmes
kolektyvinėje sąmonėje, to ir valdžia. Kažin ar to
kią galią galimą suvokti, o juk nesuvokus priešintis
jai neįmanoma. Taigi, Foucault pateikiamas pasi
priešinimo ir galios santykis iš esmės yra klasikinis:
kai individas pajunta, jog yra mušamas, tą pačią
akimirką jis pradeda priešintis – kur galia, ten ir
pasipriešinimas.
Galios mechanizmas, netiesiogiai veikiantis
kasdienybėje, atrodo baugiai, tačiau, esant tokiai
pasikeitusiai galios sampratai, kyla klausimas: ar
galia visada yra pririšta prie pasipriešinimo? Atro
do, ir pats Foucault mato esant reikalinga kalbėti
apie pasikeitusį galios ir pasipriešinimo santykį, o
alternatyvią tokio santykio sampratą giliau anali
zuoja Lila AbuLughod: tai pasipriešinimas indi
kuoja galią, o ne vice versa. Autorė nagrinėja įvairių
pobūdžių pasipriešinimą ne tiek kaip pastangas
išsilaisvinti, kiek kaip priemonę nagrinėti galią ir
jos formas. Kaip pavyzdys pateikiamos Egipte gy
venančios beduinų bendruomenės moterys, kurios
įvairiais būdais (kelias dienas trunkanti tyla ar ba
das, folkloras, nepagarba vyriškumui bei jo išjuo
kimas ir t. t.) priešinasi lytinei nelygybei. Esminis
dalykas yra tai, jog tos moterys remia esamą galios
sistemą, jos netrokšta kitokios5. Užuominų apie tai,
jog pasipriešinimo tikslas savaime nebėra sistemos
pakeitimas, randama ir Foucault darbuose: pasi
priešinimas yra kiekvienoje galios tinklo vietoje ir
jis veikia kaip parama, priežastis, tikslas galios san
tykiams6. Priešinimosi prasmė yra ne tik suardyti
esamus galios santykius, priešinimasis keičia indi
vidų santykius, pergrupuoja galios grupes ar tiesiog

Esė
panaikina įtampą tarp individų taip apsisaugojant
nuo struktūrinės kaitos visuomenėje. Kita vertus,
teigti, jog priešinimasis indikuoja galią, yra tas pats
kaip pamatyti vieną žmogų, mušantį kitą, ir saky
ti, jog jis ginasi. Ar gali pasipriešinimas būti labiau
represinis nei pati galia? Ar gali pasipriešinimas eiti
pirmiau galios ir ją prisišaukti, sukurti ją? O galbūt
pasipriešinimas išvis nebėra nei tiesiogiai, nei ne
tiesiogiai priklausomas nuo galios? Ar gali jis pats
būti galia? Lila AbuLughod taip pat kelia klausi
mą: ar gali galia veikti taip (netiesiogiai) ar tiesiog
taip teigiamai masinti individus, jog pastarieji ne
sipriešintų tai galiai?
Labai plona riba skiria pasipriešinimą ir galią
XIX a., ypač kai kalbama apie „išsilaisvinimą“.
Vieno laisvė labai dažnai yra kito laisvės sąskaita ir
ne visada įmanoma „laisvintis“ nepavergiant kitų
(lyg nulinės sumos laisvės žaidimas). Idėja, jog
tai – pasipriešinimas, indikuoja galią, iškelia kelis
pavojus. Visų pirma natūralu, jog toks galios ir
pasipriešinimo modelis yra gana parankus kritinės
teorijos bei įvairių mažumų „laisvinimosi“ šalinin
kams. Šiuo atveju pasipriešinimas gali būti labiau
represinis nei pati galia bei eiti pirmiau pastarosios.
Tam tikra mažuma imasi atitinkamų veiksmų ir
iškelia pretenzijas, esą dauguma ją represuoja. Ma
tome pasipriešinimą ir, atrodo, turėtume pagal tai
nagrinėti atitinkamas galios apraiškas. Tačiau kaip
galima būti tikram, jog pretenzijos pagrįstos? Ko
dėl nepriėmus į darbą homoseksualaus individo?
To priežastis turi būti būtent netolerancija lytinei
orientacijai. Pasipriešinimas tokiu atveju nukreip
tas būtent į tokią netoleranciją, bet tokia galia gali
net neegzistuoti. Kaip pasekmė per didelis laisvės
reikalavimas ir pasipriešinimas gali apversti galios
ir pasipriešinimo pozicijas: pasipriešinimas tampa
labiau represinis nei pati galia (šiuo atveju – tole
rancija tampa labiau represinė nei netolerancija).
Pasipriešinimas taip pat turi tendenciją sukurti
prieš tai neegzistavusią galią. Tai iliustruoja ir nese
ni įvykiai Lietuvoje: dalis žmonių iki praėjusio pa
vasario visiškai nebuvo nusiteikę prieš homoseksu

alus, tačiau po jų parado (kuris būtent turėjo būti
pasipriešinimas netolerancijai) bei įvairių su tuo
susijusių pareiškimų viešoje erdvėje pakeitė savo
nusistatymus. Visa tai rodo, jog pasipriešinimas ir
galia nebeturi aiškios priklausomybės. Tokiu atveju
esantis pasipriešinimo ir galios bei jų santykio dis
kursas yra kuriamas, nes tai paranku. Paradoksalu,
bet šio diskurso kūrimas taip pat yra galios apraiš
ka, o šis straipsnis tėra tik viena iš pasipriešinimo
tam formų.
Laisvės, kaip vertybės savaime, siekimas Va
karų visuomenėje buvo esminis tikslas ir viena
pagrindinių progreso priežasčių. Pasipriešinimas
vienokiai ar kitokiai galiai – pagrindinė to prie
monė siekiant šio tikslo. Dabar beveik visuotinai
pripažįstama, jog pasikeitė ir galios, ir pasiprie
šinimo pobūdis bei jų santykis. Ar pateisinamas
pasipriešinimas nesiekiant įveikti galios? Toks pa
sipriešinimo pobūdis gali būti tiesiausias kelias į
totalitaristinę visuomenę, kuri nesuvokia to ir yra
patenkinta, jog yra valdoma. Ir „išsilaisvinimas“
bet kokia kaina, kuris dažnai gali būti itin represi
nis kitų atžvilgiu, ir pasipriešinimas nesiekiant pa
keisti esamos struktūros visuomenėje susiduria su
pavojumi įjungti represinius aparatus. Deja, trečio
kelio, trečios svarios alternatyvos, galios ir pasi
priešinimo santykio, kol kas nėra, išskyrus visišką
galios ir pasipriešinimo atskyrimą. Aišku, visada
galima romantizuoti pasipriešinimą ir kasdien
ruoštis revoliucijai. Tik ką versime nuo valdžios
sosto – galią ar pasipriešinimą?
1
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„Aktorius yra melagis su sąžine“

Pokalbis su žinomu aktoriumi ir režisieriumi Valentinu Masalskiu buvo šiek tiek makabriškas. Aktorius
atėjo kiek anksčiau sutarto laiko ir iš karto pradėjo
šnekėti, o diktofonas vėlavo... Pokalbiui krypstant
į pabaigą, diktofonas sustreikavo – išseko baterijos.
Bet toks jau nenuspėjamas Valentinas Masalskis...
Labai emocingą pokalbį spausdiname be pradžios ir
pabaigos. Tačiau tai, kas svarbiausia, atrodo, užﬁksavome.
Pokalbyje dalyvavo kino režisūrą studijuojantis Armas Rudaitis, ﬁlosoﬁją studijuojantis Simas
Čelutka, žurnalistiką studijuojanti Jorė Janavičiūtė, ﬁlosofas Andrius Konickis, redaktorė Audronė
Daugnorienė.
Daugiau apie Valentiną Masalskį galite sužinoti
iš neseniai leidyklos „Tyto Alba“ išleistos Daivos Šabasevičienės knygos „Valentinas Masalskis: Ieškant
teatro“: joje sudėti šešerius metus vykę pokalbiai.
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Valentinas Masalskis: ...kai mes kalbame, mes
veikiame. Vaidyba yra veiksmas. Vaidindamas aš
kuriu ženklą publikai. Jei atkreipsite dėmesį, mūsų
menuose niekas nekalba apie ženklo sukūrimą pub
likai. Publika turi kažką suprast. Aš pasakoju isto
riją tam tikrais ženklais, kine istorija pasakojama
vaizdais – tai yra judantis paveikslas. Tokį paveikslą
suprantame kaip kompoziciją, kai jis pradeda ju
dėt, jame pradeda keistis kompozicija. Jis veikia
mane judėjimu. Nuotrauka mane veikia kompo
zicija, nuotaika, paveikslas – nuotaika, spalvom...
Kinas arba teatras yra veiksmo menas, konfliktuo
jantis menas. Net muzikoje yra konfliktas.
Partneris scenoje veikia kitą. Iš mano kalbėjimo,
iš žodžių tu pasidarysi mano charakteristiką. Jeigu aš
sakysiu: „Atsistosi tu ar ne, gyvate?!“ (pakelta intona
cija, šaukdamas – red. past.), suprasi, koks aš. Mano
gudrumas, piktumas, gerumas atsiras priklausomai
nuo mano veikimo temperatūros. Aš nevaidinsiu.
Aš kursiu ženklą. Mes abudu kuriam tau, publikai.

Pokalbis
Tai yra ženklų kalba, tiktai mūsų vaidyba visada yra
veiksmas. Aktorius turi veikti kitą ir per tą veiksmą
atsiranda tokia „cheminė reakcija“...
Aš dabar veikiu jus. Mes susitikome. Jūs man
nesat jokie draugai. Mes išėjome į kovą – nuo čia
prasidėjo mūsų teatras. Jūs esate publika, aš esu
aktorius. Aš galiu būti pedagogas, aš jus veikiu ir
turiu jus nugalėti. Kokia prasme? Mano gyvenimo
kriterijai yra tokie, vertybės tokios, ir aš bandau
primesti jas jums.
Simas Čelutka: Ar šia prasme kinas ir teatras yra
vienodi?
Valentinas Masalskis: Skiriasi laikas: miręs ir esa
mas. Aš veikiu žodžiu ir energetika, kuri sklinda
dabar, o kine veikiama vaizdu. Kine aš – aktorius –
esu tiktai paveikslo spalva, dalis. Labai daug me
chanikos. Pavyzdžiui, kine aš žiūriu į vieną tašką,
susikoncentruoju, ir jūs sakote: jis galvoja. Aš nie
ko negalvoju, aš meluoju. Aktorius yra melagis su
morale ir sąžine. Jeigu jis ją išnaudoja, tampa me
nininku, jeigu neturi sąžinės ir moralės, tampa me
lagiu, vagim, aferistu, vadinkit, kaip tik norit. Bet
kokiu atveju jūs meluosit, savo istorija jūs įtrauksit
mane į tam tikrą istoriją.
Įsikalkit į galvą – nėra gerų žmonių, nėra blogų
žmonių. Yra blogi arba geri veiksmai. Taip praside
da teatras. Mes turim nevaidinti jokių turinių, kad
aš esu geras žmogus arba blogas žmogus – tai miręs
teatras. Iš mano veiksmo jūs suprasit, ar aš esu geras
žmogus, ar ne. Įsivaizduokit, staiga užsidegė šitas
stogas, yra įvykis. Tad reikia veikti. Ji, apimta šoko,
pradeda verkti. Jos išraiškos priemonė – verksmas.
Aš puolu skambinti, kad atvažiuotų gaisrinė. Tu išsi
gąsti, bėgi pro duris. Publika daro išvadas: aš – geras
žmogus, rūpinuosi kitais – altruistas, jinai pernelyg
nervinga, tu bailys – rūpiniesi tik savimi – egoistas,
o tas, kuris metasi ant stogo, lipa, plėšia nuo savęs
rūbus ir gesina gaisrą – didvyris. Taip „padaromi“
personažai. Jie nevaidinami.
Simas Čelutka: Arba veiksmo nedarymas?

Valentinas Masalskis: Veiksmo nedarymo gyveni
me nebūna niekad.
Simas Čelutka: O jei tu sėdi išsigandęs?
Valentinas Masalskis: Tai irgi veiksmas. Jei mes
norim suvaidinti nieko neveikimą, iš karto reikia
galvoti, kaip sukurti ženklą, kad jūs suprastumė
te, jog aš nieko neveikiu, kad man nuobodu. Aš
turiu ką nors veikti, kad sukurčiau iliuziją, jog
nieko neveikiu. Jei aš atsisėsiu ir dūsausiu, tai bus
jau rodymas. Nekursiu ženklo, o informuosiu apie
ženklą. Dabartinė mūsų vaidyba yra tai, jog mes
informuojam žiūrovą, bet neveikiam.
Audronė Daugnorienė: Bet, Valentinai, ženklai
turi būti atpažįstami?
Valentinas Masalskis: Taip. Jums.
Audronė Daugnorienė: Jeigu mes neatpažinsim
to ženklo, mes suprasim ne taip?
Valentinas Masalskis: Visiškai teisingai, ir ne tik
neatpažindami. Aš visai negalvoju apie spektaklio
formą, aš susikoncentruoju į jus, jauną žmogų, tokį,
kokį aš šiandien matau gatvėje. Pavyzdžiui, aš dažau
Vievyje tvorą, eina vaikas iš mokyklos. Jis nešasi mo
bilųjį telefoną ir iš jo sklinda tokia debiliška muzika:
mt at, mt at, mt at... Ir aš ne Pašvaistei ar Literatūrai
ir menui statau spektaklį, o tam vaikui. Kaip jį su
stabdyt? Kokia energija kreiptis į jį, kad apsėsčiau
prasme? Aš turiu jį apkrėsti prasme. Turiu išmušt iš
jo tą mobilųjį. Ir tada atsiranda mano formos. Kai
susikoncentruoju į jus, man nebegalioja moralės dės
niai, nebegalioja gražu–negražu, atsiranda kreipinys
ir jūsų akys. Ir aš bandau, kad ta pusantros valandos,
kai mes kalbam, nepraeitų veltui, kad jūs kažką gau
tumėt. Aš susikoncentruoju į jus. Jūs pavargsit – aš
atpalaiduosiu. Padės mano patirtis: šiandien arba jos
turiu arba nebeturiu... Viskas kinta. Iš jūsų atsiras
klausimai, iš jūsų atsiras atsakymai.
Aktoriaus išėjimas į sceną – tai yra kova su ju
mis. Kaip ir dabar. Aš turiu jus apsėsti kokia nors
prasme, kažkuo, kuo aš pats tikiu. Bet jūs tai atme
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Simas Čelutka: Turbūt tada, kai jūs nustembate,
pamatęs Vievio berniuką, kuris klauso debiliškos
muzikos. Ir iš to jūs mums siunčiate vertybinę ži
nutę, kad tai yra blogai, o kažkada buvo geriau.

sit, jeigu norėsit. Arba sakysit: „O, fainai“, ir tęsit
tai, ką primečiau. Vyksta kova tarp pliuso ir mi
nuso. Tarp beprasmybės ir prasmės. Objektas esat
jūs ir mes kovojam. Ar sistema, mada nugalės jus,
ar Šliogeris, kuris yra gyvas žmogus, kuris bando
kreiptis į jus, kuris bando pasakyti savo mintį. Sis
tema nori pavergt individą: ar jūs imsite religiją, ar
ką kita. Ar jus padaryt silke tarp silkių, ar padaryt,
kad jūs taptumėt individais. Taip ta kova ir vyksta.
Pavyzdžiui, vienas, tikėdamas ta idėja, paeis
metus, po to pavargs ir sakys: „Ai, gyvensiu kaip
visi.“ Mačiau palūžtančių keturiasdešimtmečių,
penkiasdešimtmečių.
Teatras yra kova. Jeigu mes vaidinam dialogą,
pirmiausia mes sukuriam iliuziją, kad jūsų nėra.
Dabar teatras prarado ketvirtą sieną – mes išeinam
ir informuojam jus, maivomės, koketuojam su ju
mis, – toksai pajacavimas. O iš tikrųjų teatras turi
ketvirtąją sieną, kai aš apsimetu, kad jūsų nėra, –
taip kaip filmuojant kamera, – pirmoji sąlyga ak
toriui: jis turi nematyt kameros, jis turi apsimest,
kad jos nėra.
Armas Rudaitis: Nebent to reikia.
Valentinas Masalskis: Nebent jeigu ten yra krei
pinių, kurie yra labai svarbūs. Tuomet kreipiuosi į
kamerą kaip į partnerį, žiūrovąpartnerį. Dabar aš
jums užduosiu klausimą: kaip jums atrodo, kada
mene atsiranda turinys? Formą mes galime sugal
vot, bet kaip atsiranda turinys?
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Valentinas Masalskis: Ne kažkada geriau buvo.
Taip negali pasakyti. Tu sprendi problemą, ko
dėl yra taip. Menas yra tik klausimas. Klausimas
veiksme, jis jokio atsakymo neturi duot. Nes jeigu
menas duoda atsakymą arba jeigu mes randame
atsakymą arba dogmą, jisai iškart pavirsta nieku.
Nes atsakymas tuoj pat gimdo kitą klausimą. Ir
Francis’o S. Collinso knygoje Dievo kalba jūs priei
site prie to paties: „Užlipus ant mokslo kalno, mes
randam teologinių klausimų būrį.“ Esmė yra tokia,
kad menas turi būti klausimas. Ir kai man Stanis
lovas Dobrovolskis kažkada pasakė, kad svarbiau
sias klausimas „kodėl“, o ne „kaip“, tai man buvo
didžiulis postūmis. Ir dabar, po daugelio metų, aš
atrandu tą pasakymą Collinso knygoje.
Simas Čelutka: Koks yra filosofijos vaidmuo teat
re? Nes jūs ką tik pasakėt, kad režisieriai, aktoriai
klausia „kodėl“, o filosofai irgi klausia. Ar aktorius
neturi irgi būti kažkiek filosofas tame teatre?
Valentinas Masalskis: Ne kažkiek. Jis turi būti fi
losofas. Kas yra filosofija? Tai yra meilė išminčiai.
Turbūt tiktai kvailas žmogus neturi meilės išmin
čiai. Kai aš domiuosi kokiais nors daiktais, pirmiau
sia einu į jų pradžią, stengiuosi patekti į ištakas, į tą
šaltinį, iš kurio išteka upelis. Niekad neikite prieš
srovę, bet eikite ieškoti, iš kur teka vanduo. Tai
bus ieškojimas šaltinio ir tai nukreips jus eiti prieš
srovę. Dabartiniam aktoriui ar režisieriui siūlyčiau
nusipirkti psichologijos atlasą, kuriame yra pasa
kyta, kaip sukurti ženklus, pavyzdžiui, kaip sukurti
baimę, kas yra išgąstis, kaip ją suvadinti aktoriui.
Yra psichologijos atlasas, yra ir filosofijos atlasas.
Režisierius be jo kaip kunigas be maldaknygės. Ten
labai paprastai pasakyta: išsigandęs žmogus įsikabi
na ko nors. Viskas. Atidirbkim šitą įsikabinimą ir
turėsim išsigandimą. Staigus įsikabinimas ir bus iš
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sigandimas. Ne veidu vaidinsi, vaidinsi kūnu. Apie
tai kalbėjo Mejerholdas, minėdamas biomechani
ką. Įsikabinimas sukaupia mano energiją, sustabdo
ją ir parodo, kad aš išsigandau, o mes išsigąstam ta
vieta, kuri vadinama „morda“. Galima įsikabint ne
tik rankomis, galima įsikabint nugara į sieną arba
kojomis į žemę. Čia jau prasideda technologija –
rask nepatogią kūno padėtį ir jinai demonstruos,
kad tu esi kitoje dimensijoje, kitam būvyje. Tau
nereiks nieko vaidint. Vaidint nieko nereikia išvis.
Kaip jau sakiau, reikia mokėt gerai apsimetinėt –
melagis su sąžine. Menininkas yra prognozė. Jis
turi pranešt ateitį. Siūlau paskaityti Rollą May, jis
labai gražiai pamini vieną daiktą, ir tai yra tiesa.
Kodėl aš pradėjau kurti su studentais? Man atro
do, kad šiandieninio teatro nebeliko, nes nebeliko
šeimos. Teatras, kinas yra kolektyvinis menas. Tai
nėra įsakinėjimo menas, tai nėra projektas. Projek
tas paprastai daromas tam, kad nusikratytum atsa
komybės. Tavęs klausia, ką tu darai. Atsakai: „Da
lyvauju projekte.“ Tai reiškia: „Aš ne režisierius,
ne aktorius, bet dalyvauju projekte.“ Jeigu kuri
vaidmenį, jis gali nepavykti, tada yra blogai. Jeigu
kuri filmą, esi režisierius, ir jis nepavyksta, tai visos
ietys bus į tave sulaužytos. O kai sakai: „Dalyvauju
projekte...“, į klausimą: „Ir kaip jums sekėsi?“ ga
lima atsakyt: „Na, nepavyko tas projektas mums.“
„Mums nepavyko“, – kolektyvinė atsakomybė ir
nėra nei režisieriaus, nei aktoriaus, nei žurnalisto,
reikia tik informuot žiūrovą.

dieninis jūsų susitikimas su manim yra atsitiktinu
mas, tad... Man atrodo, kad tai yra dėsningumas.
Aš keliavau iki jūsų, o jūs keliavote iki manęs. Ir ta
kelionė buvo labai ilga. Ir kad aš čia atsidurčiau,
ir kad jūs čia atsidurtumėt, mes nudirbom labai
daug darbų. Ir tai buvo dėsninga. Jeigu mes galvo
jam, kad menas yra atsitiktinumas: kvėptelėjimas,
pirstelėjimas, kad menas yra tai, kas gali įvykti ne
tikėtai, kad nereikia pastangų, mokslo, tada viskas
yra menas. O jeigu viskas yra menas, tada jo nėra.
Jeigu viskas yra šviesa – nėra tamsos. Nežinau...
Šiandien kalama į galvą, kad tai nėra mokslas. Aš
įsivaizduoju, kad yra dėsniai, mokslas, į kurį mes
keliavom šimtmečius iki dabar. Ir aš esu tas, kuris
irgi galbūt prisidėsiu prie Stanislavskio, Mameto,
Grotovskio, Brooko, Mejerholdo, Michailo Če
chovo sistemos, kuri atkeliavo iki manęs. Aš galbūt
pridėsiu kruopelytę savo patirties, bet tai bus jau
kūryba. Arba beldimasis į jus. Bet, gink, Dieve, aš
nieko negaliu atmesti. Tai yra ne atsitiktinumai, tai
yra dėsniai...
Dabar aš matau, kad man reikia į tą vaiką
belstis, kad man reikia spręst tą problemą aštriau.
Mene yra paprastų klišių: apsikabinu ją – vadinasi,
aš liūdžiu, aš myliu ją arba atsiprašau jos. Bet jūsų
sąmonėje klišė pakinta, ji šiandien nebegalioja –
nebeveikia jūsų. Nebeveikia viens į kitą žiūrėjimas,
kai mes vaidinam meilę. Tai veikė prieš keturiasde
šimt metų. Šiandien tai pačiai klišei reikia surasti

Simas Čelutka: Norėjau paklaust, ar dabartiniame
teatre šiandien jūs matote daug filosofiškų aktorių
ir režisierių?
Valentinas Masalskis: Aš manau, kad to dabar
ir nereikalaujama. Šiuolaikiniame teatre reikalau
jama, kad tu judėtum ir atliktum kažkokią funk
ciją. Kad tu nemąstytum, kad tu neveiktum, tau
nereikia balso – tu esi atsitiktinis. Man atrodo, kad
šiandieniniame mene įvyko vienas dalykas, kuris
man ir atrodo svarbiausias. Kaip ir pedagogikoj,
kaip ir filosofijoj: jeigu mes galvojame, kad šian
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naują formą, nes jūs – naujas žmogus. Į tą pačią
upę mes negalime brist du kartus. Ir tada aš da
rau kažkokį pasisukimą, greitinu tempą, trenkiu
antausį jai ar mušu ją, ar apspjaunu, paskui nuva
lau, paskui atsiprašau... Kol aš prieinu prie to pa
ties pažiūrėjimo, ir tada jis jus veikia. Pavyzdžiui,
šiandien visuomenė reikalauja atsiprašymo, nes jo
nebelikę, ir tai jus jaudins.
Simas Čelutka: Ar tai nėra tam tikras pataikavi
mas miniai?
Valentinas Masalskis: Ne. Aš kuriu ženklą. Aš tu
riu jus sujaudint, turiu jums pranešt istoriją, turiu
žinoti, kaip tai padaryt... Tai ne pataikavimas.
Simas Čelutka: Gal tada yra kažkokie universalūs
teatro dėsniai, kurių negalima pakeisti?
Valentinas Masalskis: Tada užduosiu jums dar
vieną klausimą. Kaip jums atrodo, aktorius turi
jausti ant scenos ar ne? Arba atlikėjas, muzikantas
grodamas... Daug kas kalba apie jausmą. Dabar
prisiminkit: kai jūs, jauni žmonės, buvote įsimylė
ję, ar jūs save kontroliavot? Štai stovi po langu, šąli
ir žiūri, ar ji pasirodys... Rašai, neužmiegi... Arba
kita situacija: eina motina su vaiku per gatvę, ir jai
matant mašina partrenkia jos vaiką, sutraiško. Tada
gali matyti tikruosius jausmus. Jinai pradeda val
gyti žemę, pradeda juoktis... Jausmas – kai žmogus
savęs nekontroliuoja. Emocija yra forma. Jausmo

šešėlis, atgarsis, atspindys, bet ne jausmas. Pavyz
džiui: mes įeinam, guli nepažįstamo žmogaus lavo
nas, sėdi bobutės ir verkia... Mes norim nenorim
patenkam į šitą teatrą, mes pradedam jausti mirtį.
Per formą, emocinę iškrovą. Jos yra tikros aktorės...
Jos valdo mirties temą. Pažiūrėkit, ką jos daro –
verkšlena, rauda, aikčioja, paskui netikėtai klausia:
„Tu cukraus atnešei, ar ne? Nubėk, vaikuti, cukraus
atnešk, gerai.“ Ir vėl: „Dievuli tu mano, Dieve tu
mano, Antanai, Antanai...“ Ir jinai nemeluoja. Ji
sugeba peršokti iš netekties į realybę. Čia yra tas
momentas, kai ji tampa tikra aktore. Ji demons
truoja emocijas, įšoka į emociją labai nuoširdžiai
(teka ašaros) ir tuoj pat paprašo cukraus. Ir nėra ji
nai bloga. Ji veikia. Ji rūpinasi kitais. Malda tikroji
man yra tada, kai aš nueinu į tualetą, atsiklaupiu ir,
pasiėmęs maldaknygę, skaitau litaniją. Ir suprantu,
kad viskas yra šalia: ir smarvė, ir malda, ir tai yra
vienis. Aš, kaip aktorius, turiu prišaukti jausmą pats
demonstruodamas publikai emocines iškrovas.
Armas Rudaitis: Tiktai pradėjau skaityti Stanis
lavskio Aktoriaus saviraišką, bet jis ten tik ir kalba
apie sugebėjimą visiškai įsijausti į savo vaidmenį...
O tai, ką jūs pasakėt, yra visiškas atspindys, apgau
dinėjimas su morale, visiškai be to jausmo.
Valentinas Masalskis: Tai yra jausmas, tu to nesu
voki. Aš arti to, man labai lengva tai padaryt, o tau
reikės labai daug keliauti, kol sugebėsi tai padaryt
pagal technologiją. Tą moterį taip elgtis – sujungti
cukrų ir verksmą – privertė ekstremali situacija –
žmogaus mirtis, o menininkas turi nuolat būti to
kiam būvyje.
Audronė Daugnorienė: Valentinai, man atrodo,
kad reikia išgyventi tai...
Valentinas Masalskis: Ne, negalima išgyventi!
Audronė Daugnorienė: Jeigu tu pats buvai tokio
je situacijoje, labai greitai tai suprasi...
Valentinas Masalskis: Netiesa! Pavyzdžiui, tau
reikia suvaidinti motinos mirtį. Taigi nepalaidosi
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motinos!.. Ką, aš turiu palaidot motiną, kad tai
suvadinčiau? Bet aš laidojau žiogą vaikystėje arba
lėlę su nutrūkusia ranka. Verkiau ir stovėjau susi
kaupęs. Ir toliau fantazuoju: jeigu aš mamą laido
siu, tai ne tik verksiu, ne tik stovėsiu susikaupęs, aš
galiu prieiti, pabučiuoti ją, aš galiu kreiptis į Dievą,
nes tai – paskutinė akimirka... Turiu daryti kažką,
kas yra daugiau už to žiogo ar lėlės laidojimą. Aš
nejausiu. Aš turiu prisiminti, ką dariau, kaip jau
čiausi. Ir tai yra emocija. Turiu kontroliuot save,
nors ir nusirenginėju prieš publiką. Turiu apsimest,
kad jaučiu.
Kai Stanislavskis rašė savo sistemą, dar nebuvo
Jungo, Froido, Adlerio mokyklos, logoterapijos ne
buvo... Tada jausmas ir emocija buvo tas pats. To
atmest nereikia, bet reikia paversti savo kalba.
Simas Čelutka: Noriu paklausti referuodamas
į jūsų spektaklį Aš Fojerbachas. Kas jums arčiau
širdies: individualus darbas ar darbas su daugiau
aktorių? Ir ką reiškia monologas teatre? Gal mono
logas su publika?
Valentinas Masalskis: Jokiu būdu! Monologas yra
pokalbis su vizija. Aš kalbu su kažkokiu nesamu
objektu. Kitas dalykas – teatras nėra žiūrovo infor
mavimas. Jeigu parodyčiau jums Jėzaus nuotrauką
ir sakyčiau: aš tikiu Dievu. Aš informuočiau jus.
O jei salėje sėdi musulmonas ar ateistas? Man rei
kia sukurti tikėjimo ženklą. Pavyzdžiui, Romeo ir
Džuljetoj svarbu, kaip aš sukuriu meilę, kaip tą
meilę turiu ant scenos nužudyt. Ir žiūrovai turi
verkti ne todėl, kad mirė Romeo ir Džuljeta, o to
dėl, kad mirė meilė. Tokie esminiai dalykai mene.
Kai iš scenos išeina personažas arba kine žūsta per
sonažas, man gali būti gaila, gali būti liūdna, bet
kai išeina laikas ir dvasia iš scenos, tada būna amen.
Reikia pasiekt, kad mirus personažui iš scenos išei
tų laikas ir dvasia.
Audronė Daugnorienė: Atrodo, kad žiūrovą irgi
reikia užsiauginti. Gal reikia pradėt nuo jaunimo
auklėjimo?

Jorės Janavičiūtės nuotraukos

Valentinas Masalskis: Auklėjimas yra pavyzdys.
Netikiu talentu, žvaigžde, kuri atsiranda per 2 mi
nutes. Tapsi žvaigžde, kai tave pamatys? Nesąmonė!
Tai pajacavimas – iliuzija, kad gali daryti, ką nori.
Kas mus padaro žmonėmis? Mokytojai, uždaviniai,
kuriuos išsikeliame, ir sunkumai, kuriuos įveikia
me juos spręsdami. Mane padarė vaidmenys.
Reikia išmokti matyti ir girdėti, tada gyveni
mas pasidaro sunkus, nes matai kitą, ne tik save.
Dar kartą sakau: netikiu talentu, tikiu pašauki
mu. Ne iš tavęs menas išeina, jis pereina per tave.
Religija, menas bando užmušti ego ir išmokyti
tarnauti kitam. Turi būti laisvas, kai apsisprendi
tarp „taip“ ir „ne“. Eiti mokytis ar vogti. Pasirin
kimas atveda prie pasekmių. Mes visi ką nors pa
sirenkam. Laisvė – tai prisirišimas, pavyzdžiui, aš
prisirišau prie studentų. Man trūksta šeimos, todėl
šeimyniškai bendrauju su studentais.
Teatre dabar trūksta bendruomenės. Teatras
turi būti pavyzdys, turi būti sekta. Menininkas
dabar turi būti šventesnis už šventą. Perėjęs juo
dą laiką, bet išsišvarinęs. Žodis turi nesiskirti nuo
darbų. Menininkas, filosofas, mokytojas turi būti
stipresnis, turi būti pavyzdys.
Dar labai svarbu neprisirišti prie daiktų. Kiek
reikia iki to keliaut, kad negailėtum daiktų!..
Mes nužmogėjom ir prisišaukėm tai, ką dabar
turim.
Kaip sakė Steineris, menas skirtas kitam. Tad aš
gyvenu į ateitį...
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Esė

Daina Habdankaitė

Gavelio Vilnius
Kuo šiandien laikyti Ričardą Gavelį: rakštimi
sovietų sistemoje, laisvės ambasadoriumi, nevilties
šaukliu, o gal paprasčiausiai tuo, kuris nusispjauna
nuo Žaliojo tilto? Kaip skaityti jo trilogiją (Vilniaus
pokeris, Jauno žmogaus memuarai ir Vilniaus džiazas): nuo pradžios ar nuo galo, rimtai ar ironiškai,
paraidžiui ar metaforiškai?
Įprasta, kad skaitymo būdą ir interpretacijos
lauką pasufleruoja pats tekstas. Tačiau R. Gavelio
romanų atveju nėra taip paprasta susivokti ir pajus
ti, kaip geriausia prieiti prie teksto. Galbūt sumaiš
tį kelia minties ir formos netolygumas. Paprastai
knygos rašomos stiprėjančia amplitude – platyn
kontekste, gilyn į metafizines nuojautas ir aukštyn
link formos tobulumo. R. Gavelis iššovė saliutą
Vilniaus pokeryje, pablyksėjo šaltosiomis ugnelėmis
Jauno žmogaus memuaruose, Vilniaus džiaze pade
gino žvakes ir liko smilkti, kolei užges. Ar užgeso?
Vargu, juolab kad pelenus žarstant įsipučia ugnelė,
kad ir silpnutė, kuri galbūt neapšvies visos menės,
bet bent jau žarstytojų veidus išraižys pamėkliškais
šešėliais. Ir nebeaišku, ar save matau, ar Gavelio
nusivylusiuosius, o gal tik kanukas esu prie niekaip
negęstančios švieselės.
R. Gavelio tekstai buvo ryte praryti vos išspaus
dinti dar sovietmečiu. Minia prašė daugiau, nes
alko. Nepasotinamieji. Regėję save it veidrody, o
užgesus šviesai pirštais braukydavę stiklą. Džyrin
davę atsispindinčius skruostikaulius, nosį, smak
rą. Ir virpėję laukdami, kol šviesą vėl įjungs, kad
būtų įmanoma matyti kiekvieną linkį, plaukelį ir
apgamą. Nagrinėti save, nes dar Delfuose buvo ti
kinama, kad pažinimo pradžia esi tik tu pats, ir tiki
kvailelis, ir virpčioji Vilniaus trilogijos maustomas.
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Ne apie mus ten. Ir net ne apie anuos. Tai –
Gavelio Vilnius. Gličios po nakties paklodės,
džiazas apleistoje bažnyčioje, apsiseilėję kanukai,
mėsgaliais apaugusios kadaise dailios moterys ir
amžinas žydas, klajojantis senamiesčio gatvėmis –
Gavelio Vilnius. Ir tik jo vieno. Galima bjaurėtis
ar nustebti, žavėtis, o gal nusispjaut, bet, palyginti
su gaveliškojo miesto vibravimu, tai bus tik tolimi
virpčiojimai. Žemas tonas, vienodas ir lygus, lyg
smegenis gremžtų metaliniais batų liežuvėliais,
kaip gremžiamas purvas nuo padų patižusį rude
nį. Šimtai, o gal net tūkstančiai mažų gremžtukų
kanukų rankutėse, o kanukai už siūlelio tampomi
paties Gavelio.
Užsimojęs paimti skaitytoją įkaitu, Vilnius įka
lina ne tik adresatą, bet ir laiško siuntėją. Ir pasi
jaučiu sėdinti toje pačioje kameroje su nuliūdusiu
rašytoju: abu linguojam galvas ir tyliai mykiam į
taktą gremžtukams mudviejų smegenyse. Ir net
pats miestas nebeišmano, kur dėtis įkalinus visa,
kas gyva, todėl išsigimsta, ima vysti ir težti, tary
tum užmiega be galimybės pabusti. Toj komoj
lieka skaitytojas, lieka Gavelis ir kanukai, mies
tas ir klajojantis žydas. Ši koma užklumpa Vilnių
dar lošiant pokerį, todėl džiazas išvinguriuojamas
vangiai, su priešmirtiniais trukčiojimais, o jaunam
žmogui belieka tik memuarai – prieš laiką susenus
ir jaučiant, kad nebedaug liko, kol miegantys iš
kvėpuos visą deguonį, ir žvakė ims gesti.
Be galo sunku kalbėti apie Ričardo Gavelio ro
manus dėl vyksmo laiko specifikos. Ir galima gin
čytis su įvairių teksto analizės srovių atstovais, ku
ris analizės būdas priimtinesnis R. Gavelio atveju.
Tenka rinktis: arba interpretuoti romaną neatsie

Esė
jant jo nuo istorinio konteksto, arba analizuoti
tekstą kaip kalbantį patį savaime, kaip nerei
kalaujantį fono ar specialaus įgarsinimo. Pir
muoju atveju, kai tekstai skaitomi kontekstua
liai, kyla pagunda R. Gavelio romanus įvardyti
kaip aktualius, maištingus ir kontraversiškus.
Tačiau tai būtų netikslinga jau vien todėl, kad
susiejus tekstus su istoriniu kontekstu, jie tam
pa aprašomuoju, geriausiu atveju reflektyviuo
ju, menu. Ir tada lengva nuklysti į bereikšmes
diskusijas apie adresatų patyrimų skirtumus,
kuriais aiškintina savotiška kanukų universalizacija, įgyvendinta adaptavus esmines džiazuo
jančio lošėjo idėjas mūsų gyvenamajam metui
romane Sun-Tzu gyvenimas šventame Vilniaus
mieste. Nors autorius perkelia susvetimėjimą,
ideologinį atbukimą ir desperatišką hedoniz
mą pražūties akivaizdoje į antlaikišką lygmenį,
tačiau pedantiškas konteksto paisymas trukdo
iškilti metafiziniam lygmeniui, kurį iš tikro
palaiko ne universalizuota problematika, bet
subjekto jausena, o tiksliau – nužmogintojo
antžmogėjimas. Siekiant neužslopinti gaveliš
kos metafizikos, vertėtų labiau kreipti dėme
sį į kalbinę raišką, ritmiką ir vaizdinius, nes
įspūdis yra universalus ir antlaikiškas: tik per
jį ištvirkaujantis lėbautojas atsiduria metafizi
nėje šviesoje, ir imamos spręsti hamletiškosios
dilemos, tačiau atsisakant būties ir nebūties
priešpriešos, o tiesiog renkantis būdą nebūti,
numatant pražūties neišvengiamybę.
Štai kodėl kelia abejonių panegirikos
R. Gaveliui ir štai dėl ko nematau prasmės
džiazuoti ir lošti tuo pat metu, nes abiem atve
jais apspangimo efektas garantuotas – lieka
tik formos skirtumai, kuriuos iš esmės galima
įvardyti kaip technines skirtybes. Būtent tech
nika R. Gavelis ir užsižaidžia: nuo fragmen
tiško romano (Vilniaus pokeris) pereidamas
į epistoliką (Jauno žmogaus memuarai) ir vėl
gręždamasis varijuoti romanistika (Vilniaus

Giedrė Putnikaitė. Vilniaus kiemas, 2000

džiazas) lyg autobiografiniais faktais ir fikcija žongli
ruojantis arlekinas. Ir net jei pateisintume romanų tri
logijos variacijas rašytojo poreikiu miklinti plunksną,
paskutinysis romanas alibi neturi. Šventame Vilniuje
lieka tik vakuumas su periodiškais sutankėjimais – Ga
velio Vilniaus likučiais. Ir užuot ištempęs lynus tarp
senojo ir naujojo miesto bokštų, autorius beda pirštu
į tamsą bylodamas, jog kažkas ateina, nors gerai žino,
kad ateiti nebėra kam.
Reikia drąsos byloti tylai. Bet dar daugiau narsos
reikia, kad gebėtum nutilti.
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Simonas Bernotas

tyla toliau

aš matau galą

hamletas tapo
rytinį natiurmortą arbatinuką du obuolius
vieną apipuvusį hamletas tapo pasviru
sio beržo šešėlį hamletas tapo kaukolę
ant šaldytuvo trumpais potėpiais mirtį
įkūnydamas hamletas tapo peizažą pievoj
įkalintą šunį be dantų ir be kojos hamletas
tapo beprotį šeštąsyk bandantį nušokti nuo
tilto gal anksčiau jis buvo strazdas ir skrido
per pievas kuriuose hamletas įkalino šunį
ar per pasvirusį beržą hamletas tapo
dulke

*
nekrofiliškas musytės zvimbimas
aplink granatą regis
dali (s) tuoj nubus drobėje
**
laižant karamelinio žurnalo
viršelį gimė dar vienas geo
politinis kūdikis

bohemiškas
sekundė ligos patale pabundant

Giedrė Putnikaitė. Lede, 2003

tik
sugniaužus pagalvę išlipa ratilai plunksnų
žąsų nuskrenda pavėjui sugniaužus per stipriai
krenta rėkiančios žąsys agonijoj plasteli nuo
grindų tarp pirštų lieka dar keletas mirksnių dar
prieš nuskrendant užuolaidos plaikstosi langas
tarsi mirk () telėdamas tarsi įspėdamas tark
užlaižo pūkai lubas kaip drobę
baltai atsimerkia
per vėlai
išskrido

naktis nuslenkanti koketiškai palengva
išmėtydama midaus pėdutes
lieka varholiški pusryčiai konservų dėžutė
nokstantis vynas per smakrą
varva
vakaras tebūnie rytas
naktis tebūnie tebūnie
smaugia dieną lašai teka kaklu
rašau i vietoj taško
O moterys
O laša (i)
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Giedrė Putnikaitė. Lede, 2003

Debiutai

Mindaugas Nastaravičius. Dėmėtų akių.
akių – Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius. 2010

Sandra Bernotaitė. Gaisras. – Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla, Vilnius. 2010

Postmodernizmo erai baigiantis maga pasielg
ti postmoderniai ir, pačiam nieko nekuriant, nu
gvelbti Valdemaro Kukulo ištarą. Cituoju: „Vien
šiais metais pirmosios knygos konkursui Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykloje pateikta šešiolika ran
kraščių ir iš jų bent septynetą drąsiai galima leisti
net pernelyg neredaguojant; deja, išeis tik viena
knyga.“ Štai ta knyga.
Mindaugo Nastaravičiaus Dėmėtų akių. Jautriai
mąstančio, ieškančio, jau prarandančio ir dar at
randančio, savitai artikuliuojančio jauno žmogaus
poezija. Ir nors žodžių joje dar kiek per daug, šis
paryškintas ir keistas žodis čia jau dera.

Jaunos rašytojos knygoje – dešimt novelių.
Pagrindinės jų veikėjos – dažniausiai merginos ar
moterys – keistuolės, išsiskiriančios iš supančios
aplinkos. Jos labai jautrios, ieškančios tiesos ir tei
sybės, svajotojos, tačiau jų svajones dažnai sudaužo
realybė. Moterų ir vyrų santykiai novelėse kompli
kuoti, ir vieni, ir kiti blaškosi ieškodami suartėji
mo, bet dažnai jo neranda.
Sandros Bernotaitės pasakojimo stilius savitas,
dažnai kiek ironiškas, kartais net sarkastiškas, o
kartais su ryškiai prasimušančiu skausmu.
Nors pati apie save Sandra sako, kad yra gra
fomanė, bet leidyklos jaunųjų rašytojų vertinimo
komisijos šiemet buvo įvertinta kaip geriausia ir
verta pirmosios knygos.

Aidas Marčėnas

Audronė Daugnorienė
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Kinas

Jorė Janavičiūtė

Amaya – baltų nuotykiai
Tolimuosiuose Rytuose
Tai naujas Mario Martinsono filmas (mums
režisierius ypač žinomas dėl filmo Nereikalingi
žmonės). Nors filmas Lietuvoje pradėtas rodyti
rugsėjį, bet vis dar vertas diskusijų.
Visų pirma norėčiau pastebėti, jog šis filmas
neturėtų būti priskiriamas Lietuvos nacionaliniam
kinui (filmo šalis: Latvija, Honkongas), mat jame
bene visas lietuviškumas sukoncentruotas į vieną iš
filmo žvaigždžių – Andrių Mamontovą.
Siužetas trumpai: Polas po skaudaus išsiskyri
mo su mylimąja keliauja po pasaulį – JAV, Čilė,
Japonija, Indija, Tailandas... Mokosi rytietiško
masažo meno. Po trejų metų romantiškasis Polas
atsiduria Honkonge – čia ir prasideda filmas. Čia
jis susipažįsta su keliomis moterimis ir netrukus
pasiklysta santykiuose su jomis. Tarp jų – ir vi
dutinio amžiaus Amaya, išgyvenanti egzistencinę
krizę, kenčianti dėl rutinos ir nuobodulio. Siuže
to vingiai šiame filme itin chaotiški. Šiame filme
nėra subtilių režisūrinių sprendimų kaip, sakykim,
to paties M. Martinsono Nereikalinguose žmonėse
(Andriaus Mamontovo personažas sėdi lėktuve,
skaito laišką, o jame – svarbi data. Kaip parodyti,
kad šią dieną veikėjas gimė? Štai sprendimas – jis
išsitraukia pasą ir pasižiūri į savo gimimo datą!)
Bet be tokių sprendimų Amayoje pasidaro neaišku,
kas vyksta, o kai žiūrovas nebesugeba sekti siužeto,
jo neįtraukia filmo kino kalba, filmas jam tampa
nebeįdomiu minčių kratiniu. Tai, ko gero, vienas
didžiausių šio filmo minusų. Režisierius teigia,
jog, norint filmą suprasti, reikia jį pažiūrėti kelis
kartus1. Bet jis mums nepadeda norėti pažiūrėti šį
filmą antrą kartą…
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Siužeto chaotiškumas nėra vienintelis dalykas,
kuris trukdo filmo realybei mus įtraukti ir įtikinti.
Filme pagrindinį vaidmenį atlieka A. Mamon
tovas. Jo už ypatingus vaidybinius sugebėjimus,
deja, negalime pagirti. Jo personažas Polas lyg ir
neturėtų būti statiškas deklamuotojas… A. Ma
montovas filme virsta labiau objektu negu veikėju.
Todėl žiūrovui gali kilti klausimas, kuo šis žmogus
žavi filmo moteris: gal tuo, kad yra egzotiškas
baltapūkis europietis, kuriam būdingesnis ne gi
laus kitos kultūros pažinimo troškimas, o „vieš
butinis“ požiūris ir turistinis įsigilinimas į save2,
personažas, kuris žavi ne gyvumu, natūralumu, o
banaloka išmintimi (pavyzdžiui, scena kavinėje,
kai Polas tokiai pat baltapūkei europietei Lori
aiškina, kaip atskirti turistus)? Tai kritika labiau
klišių pilnam M. Martinsono scenarijui ir kastingui
(t. y. faktui, jog vaidmeniui režisierius vėl pasirinko
A. Mamontovą, kuris akivaizdžiai nėra geriausias
pasirinkimas norint sukurti gerą filmą.)
Spaudos konferencijoje prieš filmo premjerą
M. Martinsonas tvirtino ieškojęs skambaus ir pras
mingo vardo pagrindiniam moters personažui. Šis
žodis japoniškai reiškia „nakties lietus“ – tai su
žinome tik filmo pabaigoje3. Filme mes matome
pasikartojantį naktinio lietaus motyvą, kuris ne tik
suteikia estetikos, bet padeda perteikti veikėjų bū
senas ir tikrai yra svarbus. Šia fraze jis mums lyg
ir patvirtina nujaučiamą faktą, jog filmas sukons
truotas dirbtinai, „pritemptas“.
Laikas būtų peržvelgti ir šio filmo teigiamybes.
Amayos vaidmenį altieka žinoma japonų aktorė
Kaori Mamoi (Geišos išpažintis). Apie jos vaidybą

Kinas
sunku ir nesinori sakyt ką nors bloga. Apie save
šiame filme ji sako: „Mes (ji ir filmo režisierius –
J. J. past.) susitikome Šanchajaus filmų festivalyje
prieš dvejus metus. <...> Aš buvau komisijos narė,
žiūrėjau jo filmą, jis turėjo galios, tokio filmo dar
nebuvau mačiusi. Vakarėlyje po apdovanojimų pa
sakiau: jei jums reikia japonų aktorės, paskambin
kite man. Ir vos po vienos dienos jis parašė trumpą
scenarijų apie Amayą.“4 Taigi, ji – ne tik aktorė, bet
ir viena iš šio filmo atsiradimo kaltininkių... Taip
pat prie teigiamų dalykų verta paminėti Honkon
go aktorių Hui Shiu Hungą, kuris vaidina Amayos
vyrą ir kinų aktorių Lau Daną, kuriam teko, ko
gero, spalvingiausias personažas, Amayos vyro bro
lis, šykštus masažo salono savininkas, visą gyveni
mą slapčia mylįs Amayą.
Šiame filme bene svarbiausias dalykas, atrody
tų, yra estetika. Už puikius, profesionalius ir ori
ginaliai nufilmuotus Honkongo vaizdus galime
dėkoti latvių operatoriui Ginčiui Berziniui.
Žinoma, būtų keista nepaminėti paties A. Ma
montovo sukurto garso takelio. Girdėdamas jį ne
jučiomis vis atsimeni, kad A. Mamontovas tikrai
geriau kuria muziką negu vaidina...
Aptartas filmas tarsi eina režisierių M. Antonio
ni ar Wong Karwai pramintais takais: bandoma
perteikti žmogaus – ir rytiečio, ir vakariečio – pa
saulėjautą globalizacijos procese be aiškios fabulos,
itin estetizuotoje aplinkoje, kuri padeda perteikti
veikėjo būsenas. Bet filmo kūrėjai vis dėlto pasuka
nevisiškai tokiais pat keliais kaip minėti autorinio
kino autoritetai5 ir filmas lieka tik baltų nuotykiais
Tolimuosiuose Rytuose… Kaip savo recenzijoje
pasakė Laima Kreivytė: „Filmas Amaya labai tiks
liai atitinka savo pavadinimą. Pirmą kartą išgirdus
jis nesako nieko.“6
Lieki žmogus nesupratęs, už ką šitas filmas
pasiūlytas Oskarui kaip geriausias filmas užsienio
kalba...7

K. Mažeikaitė. Vilniuje praūžė išankstinė ﬁlmo „Amaya“ premjera. Iš 15min.lt [interaktyvus], 2010-09-15.Prieiga per internetą:
<http://www.15min.lt/naujiena/zmones/kinas/vilniuje-prauzeisankstine-filmo-amaya-premjera-nuotraukos-4-115836>
2
L. Kreivytė. Filmo „Amaya“ premjera suitrigavo, bet nepateisino
lūkesčių. Iš bernardinai.lt [interaktyvus], 2010-10-07. Prieiga prie
interneto: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-10-07laima-kreivyte-filmo-amaya-premjera-suintrigavo-bet-nepateisino-lukesciu/51345>
3
Ten pat.
4
BNS inf. Filmo “Amaya” režisierius: žmonės turi šiam ﬁlmui leisti
eiti per pojūčius. Iš klaipeda.diena.lt [interaktyvus], 2010-09-15.
Prieiga per internetą: <http://klaipeda.diena.lt/naujienos/menas/filmo-amaya-rezisierius-zmones-turi-siam-filmui-leisti-eitiper-pojucius-299380>
5
A. Kanceravičiūtė. „Amaya“: kuo patraukli egzotika, arba Kino
ﬂirtai su populiariąja kultūra. Iš bernardinai.lt [interaktyvus],
2010-09-22. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.
lt/straipsnis/2010-09-22-aukse-kancereviciute-amaya-kuo-patraukli-egzotika-arba-kino-ﬂirtai-su-populiariaja-kultura/5056>
6
L. Kreivytė. Filmo „Amaya“ premjera suitrigavo, bet nepateisino
lūkesčių. Iš bernardinai.lt.
7
ELTA ir lrytas.lt inf. M. Martinsono ﬁlmas „Amaya“ pretenduoja į
„Oskarą“. Iš lrytas.lt [interaktyvus], 2010-10-14. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/-12870663661286679394-m-martinsono-filmas-amaya-pretenduoja-%C4%AF-oskar%C4%85.htm>
1

33

Reportažas

Lyriškai slenkant

Lapkričio 18 d. vakarą Mokytojų namuose pa
sirodė naujoji jaunųjų poetų karta, kaip ne kartą
tai įvardino vakaro vedėja poetė Erika Drungytė.
Poeto Aivaro Veiknio inicijuotame poezijos vakare
Slinktys net ir pripažintiems jauniesiems kūrėjams
slenkant į sceną virpėjo balsai ir iš rankų krito lapai.
Bet vis dėlto – vakaras pateisino įžanginį žodį taru
sio filosofo Andriaus Konickio mintį, kad renginio
pavadinimą galima interpretuoti įvairiai: nedrąsų
slinkimą geros poezijos link ar slinkimą kaip tie
siog įdomų veiksmą. Klausytis buvo įdomu, nors ir
ne visi jaunieji poetai jautėsi drąsiai.

V. Bakas
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V. Stankus

Renginyje dalyvavo poetai Vainius Bakas, Ieva
Gudmonaitė, Aušra Kaziliūnaitė, Mindaugas Nas
taravičius, Paulius Norvila, Vytautas Stankus, Vik
torija Vosyliūtė bei muzikantas Mindaugas Ancevi
čius. Visi dalyviai – iš esmės tos pačios, naujosios,
kartos, nepaisant kelerių metų skirtumo. Šio poezi
jos vakaro turinys galbūt dėl to ir įdomus: galima
spėlioti, ar tie keleri gyvenimo metai padarė įtaką
skirtingiems jaunųjų kūrėjų pasaulio regėjimams,
ar savotiška gyvenimo aplinka. Nors vakaro vedėja
Erika Drungytė akcentavo, jog visi jaunieji poetai
yra pamėgę neornamentuotą kalbą, sunku atrasti
daugiau juos vienijančių aspektų. Dalyviai nebijojo
savitai kalbėti apie meilę, skirti eiles pačiai poezijai
ar savo buvusioms antrosioms pusėms. Todėl gal
pagrindinis juos vienijantis bruožas – drąsa.
Galima teigti, kad kūrėjų savitumas ir pavertė
poezijos vakarą Slinktys tokiu patraukliu, skatinan
čiu stebėti ir pastebėti aplinką. Tik iškyla klausi
mas: ar esame tikri, kad visi šios kartos jaunieji
poetai jau atrasti?
Justė Karpavičiūtė

M. Nastaravičius

M. Ancevičius
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Rosita Abromavičiūtė

Apie naktinį Vilnių
ir pribraukytus lapus
Ketvirtus metus skaičiuojantis internetinės sve
tainės projektas www.pertrauka.lt skatina jaunuosius
visuomenės narius ne tik kurti ir skelbti savo tekstus
virtualioje erdvėje, bet ir susitikti su jų ugdytojais
realiai, išgirsti kritiką, patarimus, nuomones bei pa
gyrimus daug platesniu vertinimo spektru.
Kūrybinėse dirbtuvėse, vykusiose spalio 23–24
dienomis, dalyvavo septyni jauni autoriai, rašantys
prozą ar poeziją, bei devyni lektoriai. Tarp vyres
niųjų buvo rašytojų, redaktorių ir svetainės prižiū
rėtojų, stebinčių ir ugdančių kūrybinius moksleivių
sugebėjimus. Rašytojų pėdomis sekantys jaunuoliai
klausėsi Gintarės Adomaitytės, Viktoro Rudžians
ko paskaitų bei kitų lektorių patarimų bandydami
įveikti jiems patikėtas užduotis.
Per Gintarės Adomaitytės paskaitą buvo at
skleistos eseistikos paslaptys. Autorė mielai dalijosi
savo patirtimi ir supažindino su šio literatūrinio
žanro subtilybėmis. Per blic turnyrą moksleiviai
turėjo parašyti dialogo formos esė, atskleidžiančią
filosofinės tematikos aktualijas. Užduočiai skirtas
laikas buvo tikrai trumpas ir iš pradžių pasirodė
ganėtinai sunku viską tinkamai atlikti, tačiau ga
lutiniai rezultatai įrodė, kad moksleiviai tikrai turi
gebėjimą gerai rašyti.
Per Viktoro Rudžiansko paskaitą buvo gilina
masi į laiko sąvoką ir jos vaidmenį eilėraštyje. Pasak
poeto, laikas, kuriame esame pagauti įkvėpimo, yra
neskaičiuojamas, todėl vadinamas Dievo laiku. Vy
riausiasis savaitraščio Nemunas redaktorius papras
tai ir aiškiai perteikė savo žinias, davė daug nau
dingų patarimų, padedančių suvokti ir eilėraščio,
ir poeto vaidmenį visuomenėje.

Pirmos dienos pabaigoje moksleiviai gavo pa
grindinę užduotį, kuri turėjo būti atlikta iki ryto.
Kiekvienas dalyvis iš „stebuklingojo maišelio“
išsitraukė po nedidelį daiktą, kuris turėjo tapti
pagrindiniu kūrinio akcentu. Nors daikčiukai tik
rai nebuvo paprastučiai, tačiau gabūs ir išradingi
jaunieji rašytojai, pažvelgę pro savito matymo
prizmę, įkvėpė kiekvienam iš jų dvasią ir pavertė
mintis kūriniu.
Prozininkė Silvija Čiuladytė, ištraukusi šv.
Kristoforo statulėlę, parašė esė apie Vilnių, kurioje
jį palygino su kitais miestais, o ypač buvo akcen
tuojamas Kaunas. Tekstas sukėlė ilgą ir audringą
diskusiją, per kurią vilniečiai ir kauniečiai bandė
ginti savo miestų titulus. Taip pat kūryba pasida
lino Rosita Abromavičiūtė ir Gabrielė Pumerytė.
Merginų kūrybiniuose ieškojimuose buvo galima
išgirsti ne tik ošiančias jūras, bet ir regėti gyvasties
pilną audinio skiautelę ar kalbančią sagutę.
Trijulė jaunų poetų – Tadas Zaronskis, Simonas
Bernotas ir Haroldas Baubinas – savo eilėraščiais
tiesiog prikaustė klausytojus. Kiekvienas ištartas
žodis sklandė ore ir smigo giliai į klausytojų mintis.
Dar labiau privertė suklusti jautrus ir jausmingas
Agnės Alijauskaitės eilėraščio pasaulis.
Likusį projekto laiką dalyviai asmeniškai kon
sultavosi su rašytojais, redaktoriais ir kitais va
dovais bei tobulino spontaniškai rašytus tekstus.
Kaip kad lektoriai sakė, buvo sunku patikėti, jog
per tokį trumpą laiką jaunieji sukūrė tokius gerus
tekstus. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad juos dar
reikia gludinti ir šlifuoti iki tam tikro blizgesio,
bet tai nebus sunku turint tvirtą pagrindą. Toles
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nis darbų kokybiškumas priklausys tik nuo noro
dirbti su tekstu.
Renginio pabaigą vainikavo draugiška diskusi
ja, kurios metu dalyviai dar geriau pažino vienas
kitą ir įvertino užduočių rezultatus. Neblėstančios
šypsenos – pats geriausias pasisekusio projekto įro
dymas.

Dalyvių mintys:
Simonas Bernotas: Pertraukos kūrybinės dirbtuvės
man patiko. Įgijau nemažai patirties, susipažinau
su kūrybingais žmonėmis. Gaila, kad viskas truko
taip trumpai.
Silvija Čiuladytė: Pertraukos dirbtuvės buvo sma
gus atotrūkis nuo jau spėjusios atsibosti kasdie
nybės mokykloje ir kartu stiprus postūmis imtis
kūrybos, kuriai dažnai nelieka laiko. Labai vertinu
akimirkas, praleistas su žmonėmis, kurie užsiima
tokia pat veikla ir iš kurių visada turiu ko pasimo
kyti. O vertingiausias yra patyrusių poetų, prozi
ninkų palaikymas ir tikėjimas mumis. Už tai juos
visuomet be galo gerbsiu ir būsiu dėkinga.
Tadas Zaronskis: Man patinka susitikti, pasikal
bėti – šį kartą apie laiką. Poveikis nelaikinas ir labai
laiku. Mėgstu būti pertraukoje.
Gabrielė Pumerytė: Smagu. Labai smagu. O kaip
gi kitaip? Tiek naujų veidų, naujų balsų, naujų vie
tų, naujų patirčių... Ir šypsenų, ir klajonių Vilniaus
gatvėmis. Ir kūrybos. Jei galėčiau – kartočiau viską
iš naujo.
Agnė Alijauskaitė: Buvo nuostabu pajusti „kairos“
laiko tėkmę ir pasidalinti sava erdve su bendramin
čiais.
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