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Tomas Taškauskas

Skaitymo ekstazė ir ekstazis
Kaip tikriausiai nemažai jūsų, žinią apie Justi
no Marcinkevičiaus mirtį perskaičiau kompiuterio
ekrane. Pirmoji mano reakcija... Baisu prisipažinti,
bet, tiesą pasakius... jos nebuvo. Dar viena žinu
tė, dar vienas informacinis vienetas milžiniškame
informacijos sraute. Ir tik praėjus kuriam laikui,
pagaliau pradėjau suprasti, kad įvyko kažkas reikš
mingo, neatšaukiamai svarbaus kultūrai, kad mirė
poetas, su kuriuo užaugo ištisa lietuvių karta, vienas
iš tų laimingųjų menininkų, kuriam pavyko sude
rinti, sutaikyti dar Horacijaus Poezijos mene mini
mas dvi literatūros poveikio formas – naudingumą
ir malonumą. Galbūt todėl šis profesionalus, įvai
rus, įdomus, originalus (epitetų seką galima būtų
tęsti...) autorius ir buvo toks populiarus? Galbūt.
Nors pats nesu prisiekęs Just. Marcinkevičiaus
talento gerbėjas, mane labiausiai glumina ir di
džiausia paslaptimi lieka daugelio žmonių gyvai
ir interneto komentaruose išsakyta patirtis: „Mes
užaugome su šio poeto eilėmis, su jo kūryba.“
Žinoma, tikriausiai kiekvienas, daugiau lietuvių
literatūros ragavęs, žmogus supranta, kad Justinas
Marcinkevičius – neapeinamas, kanono dalimi tik
rai tapsiąs autorius. Bet tas, nerandu kitų žodžių,
mokytojiškas, ugdytojiškas jo kūrybos santykis su
visuomene, t. y. su daugybe žmonių, negali nekelti
ir daugiau klausimų.
Kai su kolegomis nuėjome pagerbti Mokslų
akademijos Didžiojoje salėje pašarvoto poeto (ku
ris ten atrodė toks mažytis...), laukdami ėmėme
kalbėtis apie jo kūrybą, apie savo santykius su ja...
Vis dar tikiu, kad vienas geros literatūros skiria
mųjų bruožų yra jos gebėjimas įtraukti skaitantįjį
į ekstatinę būseną. Ekstazė, kaip aiškėja iš graikiš

ko žodžio etimologijos, nėra vien didžiausio susi
jaudinimo būsena, pasidalinimas meilėje, mylint,
bet kartu tai ir išėjimas iš savęs, už savo asmenybės
ribų. Tikriausiai apie šitokią ugdančią ir pasaulio,
savęs bei kitų matymo lauką plečiančią patirtį ir
kalba dauguma Marcinkevičiaus skaitytojų, kurie
mylėjo poeto irgi mylėtą žodį. Teigiamą patirtį.
Gerai yra pastebėjęs psichoterapeutas Viktoras
Franklis, akcentuodamas terapinę, arba veikiau
reikėtų sakyti – prevencinę, literatūros funkciją:
„Pasaulis nesveikas, tačiau jį galima pagydyti. Ir
literatūra, kuri atsisako būti vaistas, atsisako prisi
dėti kovojant prieš laiko dvasios ligą, tokia litera
tūra – ne terapija, o simptomas, masinės neurozės,
kurią ji pati dar ir skatina, simptomas. Jei rašytojas
nesugeba suteikti imuniteto nevilčiai, jis bent jau
neturėtų plūktis, stengdamasis užkrėsti skaitytoją
neviltimi.“ Ši mintis įgauna naujos jėgos mąstant,
kad ir apie trijų aštuonetų kartos autorių (šiai kar
tai priskiriami 1978–1988 m. gimę rašytojai), arba
tik pradedančių rašyti jaunuolių kūrybą. Ji labiau
panėšėja į tokią, kuri savo ironiškomis kaukėmis,
žodyno ir sintaksės negrynumu, formų laužymu,
netgi smulkinimu, siekiu šokiruoti, nevilties eks
ponavimu, dažniau sužadina ne ekstatines, o į eks
tazio poveikį panašesnes būsenas. (Nežinantiems:
ekstazis sukelia miego problemų, atsiranda neri
mas, išsiblaškymas, vystosi širdies ritmo sutrikimai,
depresija, įvairios fobijos, sutrinka koordinacija,
todėl pasidaro sunku dirbti kruopštumo reikalau
jančius darbus…)
Ne kartą yra tekę išgirsti, kad kūrybos nenau
dingumas, savitiksliškumas yra tikras iššūkis homo
consumens, žmogaus vartotojo kuriamai kultūrai.
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Bet ar tikrai? Ar dabartinis žodžio menas gelbėja,
stengiasi prižadinti pasaulį, ar dar labiau jį skandi
na, pasitenkindamas savo sureikšmintais žaidimais
ir nesveikų būsenų eksponavimu? Ar ne laikas būtų
naujai atrasti išpuoselėtą ir vientisą, o ne fragmen
tišką šokiravimo estetiką, tinkamesnę geltonajai
spaudai? Ar nevertėtų grįžti nuo deformuotų sin
taksės ir semantikos pavidalų prie sveikų formų?
Ar mūsų kartoje atsiras bent vienas poetas,
kurio tekstais būtų galima ne tik svaigintis, bet ir
auginti save? Juk mes visada renkamės, kaip kalbė
ti apie pasaulį, kuris tiesiog yra. Mes renkamės –
laukti ekstazės, kurti sukurs tinkamas meilės žo
džiui aplinkybes arba vartoti ekstazį...
***

***
Žodžiai yra mūsų kūnai.
V. Vitmenas

Jeigu žodžiai yra žmonių kūnai,
Tai dar daugiau jie yra žmonių sielos.
Aš girdžiu tave kalbant
Ir galiu pasakyti,
kas tu esi.
Žodžiai, kaip ir daiktai, –
Atšimpa ir nusinešioja.
Juos reikia galąsti,
o prieš ištariant, dulkes nušluostyt,
Kaip nušluostome jas nuo paveikslų.
Tad kalbėkim tik dideliais
ir labai švariais žodžiais.

Mirtis visada priverčia susimąstyti. Turbūt to
dėl, kad yra neišvengiama. Justinas Marcinkevičius
jau atgulė amžinam poilsiui Antakalnio kapinėse...
Jo kūnui pamažu, bet vis labiau, neišvengiamai
tampant žodžiu, norėtųsi straipsnyje keliamą vi
siškai ne retorinį klausimą palydėti šiomis paties
poeto eilutėmis:

Gabrielė Barysaitė.
Vogčiomis, 2010.
Brighton
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Gabrielė Žičkutė

reinkarnacija
Derybos.
Tarp už ir prieš.
Tarp nemaraus
Ir dabarties.
Lytėjimo vergijos,
Tylios rimties.
Apgirtęs pranašas
Akliems šventeivoms
Amžinas kančias
Žadės.
Virs kraujas,
Kūnai degs.
Išalkę neprivalgys,
Ištroškę neprigers.
Šiandien ant stalo duona
Ir butelis vandens.
Pavirst juos pyragu ir
Vynu
Nė vienas neprivers.
Derybos.
Gyvenimo korta iškrito
Ar mirties.

om om. kubu
širdin tavon
kubu
pasėjau piktžoles.
užsiundžiau lietų,
žaizdas užlopiau,
kad kraujas
nevarvėtų.
išeidama išdūriau
tau akis,
kad grįžtančios
nepastebėtum.

ilgai slėpiau,
kad meilę tau žadėtą
širdin aš įkišau
į pačią tolimiausią
vietą.

***
o jeigu feniksas?
ir jeigu
nedegus?
ir jei dar
katinui
nukirpsime nagus?
matrioškų dvylika,
o dvyliktai vėžys,
tas, kur žiemoti
po ledu
palys.
trys broliai,
tėvas – nebylys.
išvyti sūnus
iš namų
nedrįs.
o lauko vidury
su laumės juosta
pasikoręs
kaimo juokdarys.
o jeigu Mohametas
lauks,
o kalnas ims ir pasiklys?
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Darius Indrišionis

Aš ir kiti neįvardyti krizę
išgyvenantys herojai,
arba Kai plaučius ventiliuoja,
į imbierą nusispjaut
Daugiabučio namo rūsyje 16 val.

Paupyje 21 val.

Iš pradžių žvelgiau į dulkes ir nesupratau, ar
dulkės – tai visuma, ar visuma – dulkės. Tada trep
telėjau koja sukeldamas nedidelį debesėlį. Po to
nusispjoviau ir prasižiojau:
– Mėgstu rudenį. Jis ne toks banalus kaip pa
vasaris. Pavasaris – popkultūros produktas. Atgi
mimas, pabudimas – banalu. Rudenį irgi bandė
subanalinti, bet nepavyko.
Prieblanda neatsakė. Vis dėlto dar nepateikiau
jokių pritrenkiančių argumentų, į kuriuos reikėtų
smogti atgal.
– Ruduo nėra statiškai liūdnas, kaip teigiama.
Vaje, drėgmė, sumirkę lapai, dargana. Šaltis, –
reikšmingai mirktelėjau akimis tamsai. – Rudens
nuotaikos priklauso nuo mūsų pačių nuotaikų.
Kondensuota tamsa, kuria buvo išteptos rūsio
sienos, kostelėjo ir tarė:
– Eik prie reikalo.
Dar kartą nusispjoviau.
– Jei turėčiau mylimą merginą, ruduo man ne
būtų liūdnas. Jis ir dabar man nėra liūdnas, bet...
Vaikščiotume molėtomis Lėvens, Mūšos ar Svalios
pakrantėmis susikibę už rankų... Stebėtume iš
skrendančius paukščius... Švelniai šnibždėtume...
Tamsa nutraukė mane:
– Baigei? Persišviesk galvą. Mirties trauka, dar
dvi serijos.
Keiktelėjęs atsistojau nuo suolo ir priėjęs prie
skersinio supratau, kad dulkės ne visuma, o visata.

Cigaretė jo rankoje įtartinai drebėjo:
– Nesityčiok. Aš žinau, kaip tai atrodo iš ša
lies... Bet tu turi mane suprasti...
Linktelėjau. Esą suprantu. Tas kitas irgi link
telėjo. Irgi mat supratingas. Supratingas jaunimas,
supratinga visuomenė, o gal tiesiog niekam neįdo
mios nesupratingos nuomonės.
– Nežiūrėkit taip į mane... – norėjo ištarti pik
tai ir atstumiamai, bet nepavyko ir jis susijuokė.
Tas kitas priekaištingai sušnairavo.
– Būna, – teištariau, nes nežinojau, ką sakyti.
Tas kitas prašneko guodžiančiu balsu:
– Bus tų mergų, ne karo metas.
Nervingasis pabandė pirštais suplėšyti degančią
cigaretę. Trinktelėjau jam per riešus.
– Jūs nesuprantat! Palikit mane vieną! – rikte
lėjo jis. Jei anąkart nepavyko nutaisyti pikto balso,
dabar pasisekė. Vos susilaikiau nepaplojęs.
Tas trečias atsistojo ir ruošėsi vykdyti nurody
mą, bet aš papurčiau galvą. Ne, jis nebūtų nusižu
dęs, nes nusižudyti šioje upės pakrantėje nebuvo
kaip.
– Mes tavo draugai. Vertink tai, – prabilau kaž
kokioje banalioje nesąmonėje girdėtais žodžiais,
kuriais nė pats netikėjau. – Išsimiegosi, rytoj būsi
laimingas ir džiaugsies, kad... išsimiegojai, – pasa
kiau, nes nieko gudresnio nesugalvojau.
– Palikit mane vieną! – suriko. Garantuoju, kad
jeigu jis dabar nesėdėtų prie upės įmerkęs kojų su
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batais ir kelnėmis į šaltą vandenį, o būtų prie durų,
tai jas iš visos jėgos trenktų.
– Velniop tave, – nusispjoviau. – Žudykis. Vie
nu jausmingu debilu bus mažiau, – atsistojau ir
nuėjau.
„Vienu saviškiu, vadinasi“, – pagalvojau ste
bėdamas žemų eglių viršūnes. Trečias bidzeno iš
paskos.
Prie veidrodžio 14 val.
Kartais noriu nespinduliuoti ironijos, sarkaz
mo, o pastaruoju metu – cinizmo. Kodėl negaliu
būti taikus paauglys? Kodėl negaliu, užuot ginči
jęsis su pedagogais, jiems nuolankiai pritarti? Tai
juk būtų šaunu – palengvintų mano kelią geresnių
pažymių, šviesios ateities link.
Pavydžiu padlaižiams. Daug sunkiau įveikti
maištingą savo sielą nei leisti jai maištauti. Mes visi –
iš prigimties revoliucionieriai. Vieni yra protingi
revoliucionieriai, nes kantriai save žemina ir žino,
kad, tykiai užkopę į viršūnę, galės atskleisti, išleisti į
atmosferą visą neapykantą, tulžį. Kiti – kvailiai.
Įdomu, kuri rožė, pamerkta į vandenį, spin
duliuos savo grožį ilgiau – aštriais ar nuskabytais
spygliais?
Nusispjaut. Vis tiek narcizas.
Kambaryje už violetinių užuolaidų 12 val.
Jaunuolis nemėtė plytų nei į langus, nei pro
balkoną, bet ne todėl, kad nebuvo nusiteikęs de
struktyviai, o todėl, kad visai nėjo į gryną orą.
– O man gerai prie kompiuterio, – atsakydavo.
Velniop lietų, saulę, vėją. Ar oras žino kokį
terminą, išslystantį iš Naglio Šulijos gerklės, – vis
kas likdavo anapus violetinių jaunuolio kambario
užuolaidų.
Jaunuolis puikiai žinojo savo gyvenimo kelią.
– Baigsiu va mokyklą, kur nors įstosiu, apsigy
vensiu, susirasiu draugų ir eisim gerti. Taip daro
visi studentai! Jei negeri, tu – ne studentas!

Mantas Šimkūnas. Į mokyklą... II klasė. 2011 m. Mokytoja
Vida Sevrukienė. Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mo
kyklos fondų

Po to paprastai iššokdavo kokia nors klausytojo
replika. Priklausomai nuo jos pobūdžio, jaunuolis
keisdavo atsakymo intonaciją. Tik intonaciją, nes
atsakymas į bet kokią repliką visada toks pat:
– O man taip tiesiog yra geriau. Kai išgeriu,
jaučiuosi geriau, tiesiog geriau.
Būna, kas nors tyliai sumurma. Drąsesni taria
vieną žodį – teiginį, o bailesni tą patį teiginį paver
čia kiek taktiškesniu klausimu. Jaunuolis atsakymą
irgi žino negalvojęs:
– Aš kasdien negeriu nuo ryto iki vakaro, taigi
aš ne alchašas.
Užgauk stygą, išgauk garsą. Užtekdavo jau
nuolio paklausti apie jo merginas, ir mūsų herojus
rodydavo klausytojams nedidelį Lietuvos žemėlapį.
Žemėlapį, prismaigstytą degtukų.
– Vilniuje septynios mergos, Kaune – keturios,
Šauliuose netgi dvylika, visos – ledinės žiurkės.
Dar dvi Klaipėdoje, bet labai toli, kam tiek trenk
tis? Na, dar Panevėžyje viena, Biržuose dvi...
Šaunus jaunuolis. Pavydžiu jam tvirtumo.
Žmogus turi būti tvirtas ir nesvyruojantis – rodos,
taip teigė Vydūnas. Šaunuolis akimirksniu atsako į
paskutinį klausimą:
– Pasvalyje visos mergos – žiurkės.
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Prieš kompiuterio ekraną 17 val.
Naivus nuoširdumas – tai amžinas siaurasis
geležinkelis, kurio bėgių neišvogs jokie drąsūs jau
nuoliai. Tuo patikėjau klausydamasis klaviatūros
melodijų, kurias grojo mano pirštai.
Meile mano, pastaruoju metu daug mąsčiau apie
mus, apie mūsų nepakartojamą bendravimą ir supratau, kad kitos tokios kaip tu dar nebuvau sutikęs...
Tu esi tas rytinės saulės spindulys, kuris tamsiausią
nakties valandą priverčia mano širdį nesustojamai
plakti... Tu esi tas tulpės žiedas, kuris niekada nenugalimas šalčio, nes tas žiedas – mano karštoje širdyje...
Šiais svaiginančiais prisipažinimais noriu išsakyti
vieną vienintelę mintį, kad ir telefoniniai sukčiai pavergė mano protą: tu mano brangiausias turtas ir aš
trokštu kiekvienu savo sielos plastelėjimu reikšti savo
begalinę meilę tau.
– Man čia „telefoniniai sukčiai“ nepatinka, –
sumurmėjo, kai baigiau spausdinti.
– Ir kuo tau dabar kliūva šitas moderniosios ro
mantikos gūsis mano rašliavoje? – pradėjau garsiai
keiktis.
– Na, tu supranti... Būna gi tokių mergų, ku
rios nesupranta tokių bajerių ir gali net įsižeisti... –
teisinasi.
– Gerai, nežliumbk, – nubraukiau tą palygini
mą. – Bus aštuoni litai penkiasdešimt centų.
– Ko taip brangiai? – priekaištauja. – Seniau
būdavo tik septyni...
O aš atsakiau žodžiu, kuriuo savo vaikaičiams
apibūdinsime šį laikotarpį:
– Krizė.
Vietos nepamenu, valandos irgi
Kiekvieną rytą (šiandien esu kiek abstraktus)
mes einame į mokyklą. Visų pirma, ar žinote, kas
yra mokykla?
Mokykla – pastatas, kuriame daugybė jaunuo
lių praleidžia pačias darbingiausias dienos valandas.
Užuot tuo metu nešioję plytas statybose ar ieškoję
6

turtingų verslininkų sau į vyrus, jie ir jos priversti
būti tame pastate ir klausytis savo mokytojų.
Mokytojai – paprastai kiek vyresni už savo mo
kinius žmonės, kurie į rankas gauna ne per dau
giausiai, laisvo laiko neturi ir yra kitaip motyvuoti
šviesti jaunimą per pamokas.
Pamokos – keturiasdešimt penkias minutes
trunkantys periodai, per kuriuos jaunuoliai pri
versti sėdėti ir vaidinti, kad klausosi savo moky
tojų. Geriau vaidinantys netgi vaidina, jog kažką
supranta. Prastesni aktoriai vadinami dvejetuki
ninkais. Itin prasti aktoriai turi pratęsti savo prak
tiką vasarą arba kartoti kursą.
Vis dėlto mokyklos negalima vadinti teatro
akademija. Netikslu. Daug tiksliau mokyklą va
dinti vadybos universitetu. Studijų programos tu
rinį šiame universitete koreguoja patys jaunuoliai.
Štai po dvylikos metų studijų išugdomos minios
talentingų miegalių, etatinių ėdrūnų, kleptomanų,
konsumatorių ir kriminalinių elementų.
Tęskime trumpą žinyną.
Diskoteka – reiškinys, kai erdvioje patalpoje
prigesinama šviesa, į ją sukišami abiejų lyčių moks
leiviai ir pateikiamas garsų kratinys, vadinamas
muzika. Abiejų lyčių moksleiviai bando judinti
savo kūnus pagal įsivaizduojamą ritmą. Tai savotiš
kas poravimosi ritualas, kuris it magnetas traukia
muštynes.
Muštynės – chaotiškų įvykių grandinė, kuriai
vyniojantis pora (arba grupė) jaunuolių (dažniau
siai vienos lyties) staigiais ir stipriais rankų arba
kojų judesiais liečia kitų muštynėse dalyvaujančių
jaunuolių kūnus.
Patyčios – mistinis ir tik teoriškai egzistuojantis
reiškinys, kurį kaip pavojų skelbia žiniasklaida. Iš
tikrųjų, tokie dalykai vyksta tik kur nors Rusijos
glūdumoje, bet ne drąsioje šalyje – Breivlande!
Vėl prie veidrodžio 13 val.
Žmogus užribis, žmogus mistika, žmogus su
akiniais ir žmogus, stovintis prieš klausytojus. Arba
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žmogus narcizas, kuriame per kažkokias talento
užuomazgas į pasaulį veržiasi žmogus grafoma
nas. Žmogus lietuvis, tikintis, kad nieko verta jo
rašliava bus išgirsta žmonių klausytojų. O žmonės
klausytojai, suprasdami tai, kad, švelniai tariant,
šis tekstas nesuprantamas, stengiasi kuo protinges
nėmis akimis žvelgti į žmogų pezėtoją, kuris stovi
prieš juos drebėdamas visu savo kūnu, pradedant
37 cm apimties blauzdomis ir baigiant 113 cm ap
imties pečiais.
Protingas žvilgsnis nekainuoja, ypač kai tas asi
las šneka tokias pievas, kurias suprasti būtų sunku
net psichiatrams. Taip, jis tikras psichas. Ką kita
galima pasakyti apie žmogų, kuris, užuot rašęs sal
džius posmus apie prabundančias upes, pirmąją
meilę ir jos pasekmes – pilve skraidančius drugelius
(po vizito pas šeimos gydytoją paaiškėja, kad tai –
kaspinuočiai), rašo kažkokias nesąmones? Rašymas
turi būti praktiškas, už rašymą reikia gauti jei ne
pinigus, tai bent sužavėtų patelių šypsenas.
Žmogus idiotas savo mutavusiu balsu tęsia
prakalbą. O taip! Savikritiškas vertinimas – origi
nalus ėjimas. Štai ko mums trūksta! Savikritikos!
Kritikuokim ir kritikuokim tik save ir nieką kitą,
kol sutiksim žmogų, kuris nenorės savęs kritikuoti.
Galbūt tai bus Rimvydas Valatka, o galbūt tiesiog
žengsime tris žingsnius nuo veidrodžio, išeisim į
laiptinę ir susilauksim kritiškų pagiringo kaimyno
keiksmų voros.
Taigi savikritika – labiausiai nevykęs ėjimas.
Žmogus turi būti ne žmogus asketas, ne žmogus
savikritikas, o žmogus grobuonis. Pirmyn į naujas
aukštumas!
O žmogus atšipusiais dantimis užbaigia savo
beprasmę rašliavą ir lydimas pasigailėjimo plojimų
sėdasi į savo vietą.
Pasakų pasaulyje 16 val.
NumaNuma, liūtų karalius, sėdėjo ant sukry
pusios kėdės priešais kompiuterį ir aiškino mums
gyvenimo tiesas.

Lukas Čaplikas. Pagaliau į dailės mokyklą! II klasė. 2011 m.
Mokytoja Vida Sevrukienė. Iš Vilniaus Justino Vienožinskio
dailės mokyklos fondų

– Svarbu neišsiskirti iš minios. Išsiskyrimas iš
minios gali sukelti kitų pyktį.
Vienas mūsų nesuprato:
– Tai ką, geriau būti pilka mase?
NumaNuma kostelėjo. Į delną. Bet ne krauju.
Dar.
– Mase – taip. Pilka – ne. Masė, kurioje aš –
įvairiaspalvė.
Antras puolė:
– Tu save laikai įvairiaspalvės masės dalimi,
nors esi pilkas šaligatvio blokelis, pilka daugiabu
čio plyta ir juoda varna? Negi turi kokių išskirtinių
bruožų?
Liūtų karalius nedvejodamas atsakė:
– Aš esu NumaNuma, liūtų karalius.
Į ataką išėjau aš:
– Ir kas tavo masė? Kiti nevykėliai numanu
mos, visokios vidutinybės ir žmonės, gyvenantys,
nes taip reikia? Juk neklystu – gyveni tik todėl, kad
to nori tavo tėvai ir LR statistikos departamentas?
Tas antras pridėjo:
– Visa, kas tikra, – mirtis ir mokesčiai, ar ne?
Atsakymas atėjo šaltas ir ramus:
– Aš NumaNuma, liūtų karalius.
7
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Iki tol tylėjęs pirmasis pareiškė:
– Per mūšį apakintus karius statydavo į vorą.
Vieną paskui kitą. Nepaklysdavo...
Numa-Numa nudžiugęs pritarė:
– Va, pats sakai, kad apakintieji nepaklysdavo.
O aš juk ne apakintas! Aš esu Numa-Numa, liūtų
karalius!
Pacitavau Cobainą išeidamas:
– Geriau užgesti staigiai nei ilgai pleventi.
Bet argi animaciniam veikėjui ne tas pat?
Mokyklos koridoriuje 11.30 val.
Stovim štai su inteligentiškai atrodančiais ben
draamžiais prie palangės. Pertrauka. Vienas iš bręs
tančių vyriškių laiko savo kojas ant šildomojo įren
ginio, nykios liaudies vadinamo radiatoriumi.
– Ka wk? – priėjęs smalsauja kažkoks nupie
pęs interesantas. Vienas iš bręstančių vyriškių (tas,
kuris nelaikė kojų pusiau horizontalioje padėtyje)
jam teikėsi atsakyti stereotipiškai:
– Nk, o tju?
Interesantas net žiopteli apimtas pozityvių emo
cijų – rado bendraminčių, panašios sielos žmonių.
Prie mūsų chuntos prisideda dar vienas bręstantis
vyriškis. Tas būsimasis LR pilietis, kursai murmėjo
kažką mormorando ir teikėsi sėdėti man iš dešinės,
staiga prabyla kvosdamas naujakurį:
– Kokius zhmogeliuxus tu mėgsti?
Pretendentas, neleisdamas į savo širdį įsiskverb
ti dvejonėms, atsako:
– Mėgstu fajnus drawgiskus zmogeliuxus, su kurjiais yra linxma ir idomu.
Tas keistas jaunuolis, kurį laikome grupuotės
lyderiu ir kurį aš kartą per savaitę matau veidro
dyje, net suploja delnais – štai tau perspektyvus,
talentingas naujokas ir jokių amoralių veiksmų.
– Kokia pmk? – sušnabžda kažkuris.
– Rs, – išsamiai atsakau.
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Klasėje 10 val.
Per klasę švokščia malonus it trūkę furgono
stabdžiai jos balselis:
– Kai baigsiu Pasvalio Petro Vileišio gimnazi
ją, studijuosiu mediciną. Studijuosiu labai stro
piai – dar stropiau nei dabar. Baigsiu labai daug
medicinos mokslų ir išrasiu vaistus nuo vėžio, Alz
haimerio ligos ir erkinio encefalito. Po to, jei bus
laiko, – stosiu į kokių nors humanitarinių mokslų
studijas ir, jas baigusi, sustabdysiu karą Gruzijoje ir
badą Afrikoje. Būsiu darbšti ir stropi darbuotoja,
mylinti savo darbą labiau nei kitus reikalus.
Pedagogė kažką pasako ir pakviečia dar vieną
savo balso savininką ir etatinį savų ir svetimų min
čių naudotoją priešais būrį keistų jaunuolių. Prieš
klasę.
– Kai baigsiu Pasvalio Petro Vileišio gimnazi
ją – tris savaites švęsiu. (Klasės gale kažkas džiaugsmingai šūkteli.) Po to išsilaikysiu vairuotojo teises,
jei neišlaikysiu – duosiu kyšį, ką čia slėpt... (Klasės
priekis kukliai, mergaitiškai sukikena.) Na, o po to
tipo stosiu gal kur... Kadangi greičiausiai niekur ne
įstosiu, nes esu bambukas (draugiškai juokiasi visa
klasė), – tad bus gerai ir profkė. Būsiu šaltkalvissuvirintojas! – triumfuodamas bręstantis vyriškis
iškelia abi rankas į dangų ir lydimas triukšmingų
ovacijų sėdasi į savo suolą.
– Ar gerai pasirodžiau, saulute? – paklausia bū
simasis šaltkalvis.
– Nepakartojamai, – jo glėbyje meiliai sumur
kia būsimoji pasaulio gelbėtoja.
Persirengimo kambaryje 11 val.
Tos atmosferos neįmanoma perteikti žodžiais.
Jausmas, jog gali kitiems be baimės sakyti tai, už
ką kitur būtum be gailesčio sumintas, – nepakar
tojamas.
Vis dėlto meluoju. Man šitas jausmas jau ganė
tinai nusibodęs. Kadangi rudenį sveika (profilakti

Esė
ka nuo depresijos) atsikratyti nusibodusių daiktų,
tad nusprendžiau numesti šią atmosferą į jūsiškius
kiaulių gripo, Drąsiaus Kedžio ir numylėto Seimo
išvargintus protus. Amen.
– Tu esi storas kiaulė, – be baimės sakau klasės
draugui, kuris atrodė daug stambesnis už mane ir, ko
gero, galėtų mane tiesiog sutrėkšti. It maliarinį uodą.
– O tu – ačkarikas, – ploja man per petį šypso
damasis anas, – ir pezi nesąmones.
– Tavo merga lieva, – moja kažkuriam bendra
moksliui greta sėdintis ir kedų raištelius tampantis
bendraklasis. – Tokią, naktį pamačius, mane ištik
tų infarktas!
– Prabilo misteris onanistas! – neliko jam sko
lingas taikinys. – Tai onanisto žodis!
Visa rūbinė suskamba dvylikos apšepusių
moksleivių gausmu:
– Dėkojame onanistui!
Įšoka į mūsų atmosferą dar vienas. Su mėsai
niu.
– Oi, vakar kaip gėriau, tu durnas... – giriasi jis
visam daliniui.
Tas su V. Putino torsu nedelsdamas rėžia:
– Iš unitazo, manding?
Mėsainių mėgėjas ir tariamas gėrūnas trepteli
koja ir kerta it dalgiu 1863iaisiais:
– Už tuos pinigus, kuriuos vakar pametei per
tariamą savo kišenės skylę.
Putino torsas puola tikrinti techninę kelnių
kišenių būklę, o mėsainių poetas užsipuola keistai
atrodantį vyriškį:
– Nusiprausk, brangusis, atrodai it dalmatinas.
Dalmatinas užsilipa ant suolo ir reklamuoja
savo oponentą:
– Ar matote, piliečiai, šį vyrą? Tai ne šiaip eili
nis šešiolikmetis iš 2b klasės, tai – puiki priemonė
naikinti blusas ir blakes! Vien tas specifinis kvapas
ko vertas!
Mėsainių poetas laikinai nokautuojamas su
tartinio apšepusių veidų juoko. Išmuša dalmatino
žvaigždžių valanda:

Darja Tupčaja. Vartai į mokyklą. II klasė. 2011 m. Mokytoja
Vida Sevrukienė. Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mo
kyklos fondų.

– Kai baigsiu mokyklą, susirasiu moteriškę, o
ta moteriškė susilauks nuo manęs vaikų... – prade
da planuoti dalmatinas.
– Arba nuo tavo kaimyno... – kirsdamas įsiter
pia mėsainių poetas. – Tęsk, brangusis.
Dalmatinas tyliai kosteli ir tęsia savo planų pa
viešinimą apšepusiųjų brolijai:
– Ir kai tie vaikai susiras moteris ir susilauks
savų vaikų, tada aš tiems vaikaičiams su pasitenki
nimu pasakosiu, su kokiais idiotais mokiausi mo
kykloje.
– Valio! – visi garsiai ploja dalmatinui.
Taip apšilę nuėjome į pamoką, į kūno kultūrą.
O tie iš laikraščių dar sako, kad Lietuva – neto
lerantiškas kraštas.
Mokyklos vestibiulyje 7.30 val.
Vos tik įžengiau pro mokyklos duris, supratau,
jog ši diena bus ne tokia kaip kitos dienos mūsų
visų mylimoje mokslo įstaigoje. Kai kurie žmonės
lementų, jog toks jausmas yra šeštasis pojūtis ar pa
9
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Tatjana Seredocha. Siurrealistinė kompozicija mokyklos inter
jere. II klasė. 2010 m. Mokytoja Violeta Laužonytė. Iš Vilniaus
Justino Vienožinskio dailės mokyklos fondų.

našiai, bet aš tai supratau pasinaudojęs klausa. Ir ko
jie visi nuščiuvo?
Nuščiuvo, o po to pradėjo šnabždėtis. Velnias,
kuo nusipelniau? Pirmadienis. Galimas daiktas,
jog per savaitgalį nuveikiau ką nors įspūdingo. Ką
veikiau savaitgalį? Sėdėjau namie. Vadinasi, pasi
žymėjau ne savaitgalį. Penktadienį? Gal dalyvavau
kokiame incidente? Pasičiupinėju paakius, pakle
benu nosį. Ne, nedalyvavau. Atrodo, kad ir penk
tadienį netapau žvaigžde. Kas per velniava?
Apimtas gilių minčių protrūkio ir vis garsė
jant šnabždėjimui, atsisuku į vestibiulio veidrodį.
Galbūt užmigęs sekmadienio vakarą, pirmadienio
rytą pabudau juodaodis? Kiek žinau, tokie dalykai
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moksliškai neįmanomi, bet... Bendramokslių reak
cija panaši į tą mano draugų (neslėpsiu: ir mano)
reakciją, kai pamatėme, jog Pieno žvaigždės pasi
samdė naujų amerikiečių. Ne, negru netapau. Gal
šukuosena? Nenuploviau šampūno?
Veidrodis mane glumina. Jo atspindyje tik aš,
aš ir dar kartą aš, na, ir fone tie penki įvairių lyčių
jaunuoliai, kurie įdėmiai mane stebi. Pačiame ves
tibiulyje gal trisdešimt. Gal trisdešimt porų akių
mane įdėmiai stebi, gal trisdešimt burnų kažką
šnabžda, gal trisdešimt porų...
Ir štai rimtis nutrūksta. Iš masės išbėga dvi
mergiūkštės. Pribėga prie manęs ir kvykia:
– Mokyklos laikraštis, mokyklos laikraštis! Ga
lima padaryti jūsų nuotrauką?
Labai mandagiai linkteliu ir leidžiuosi nupa
veiksluojamas. Noriu klausti už ką, bet man per
nugarą kažkas meiliai smogia. Atsisukęs pastebiu
kažkokią nereikšmingą motlyties būtybę, nuo ku
rios grožio vos neprisiklijuoju prie sienos.
– Labas, gal galėtum pasirašyti? – bruka man į
rankas rašiklį. Nieko nesuprasdamas, paimu ir pa
sirašau vienu iš dvylikos oficialių savo parašų ant
kažkokio lapelio.
Va, tada prasidėjo. Visi iki tol šnabždėję pi
liečiai supuolė aplink mane maloniai rėkaudami:
„Dariau, brangusis Dariau, pasirašyk man!“ Čiu
pau kažkieno rašiklį ir pradėjau pasirašinėti... Pasi
rašinėjau ant lapelių, reklaminių bukletų, pažymių
knygelių, SPK, delnų, marškinėlių. Manęs prašė
nusipaveiksluoti kartu – aš mielai sutikau. Buvau
savo šlovės viršukalnėje...
Ech. Gerai būtų. Mano skruostais varva karčios
ašaros. Ne, jie, nedėkinga liaudis, ir pirmadienį...
Pirmadienį jie man taip nedėkos dėl to, kad esu
vienas iš tų keturiasdešimt šešių procentų, kurių
dėka paskelbtas karantinas...

Proza

Tomas Paulauskas

Skaičiuojant atbulomis
Prasidėjo viskas gana paprastai. Žmogus rūkė
balkone ir spoksojo ten, kur turėjo būti horizon
tas. Jis brėžė tariamą liniją akimis ir stebėjo, kaip
tirštas tabako dūmas kyla virš jos galiausiai pranyk
damas rūke. Rūkas vangiai gėrė dūmus ir blausią
tuščių žiburių šviesą, persisotinęs ir apatiškas. Pro
tirštą miglą prasiskverbė tik tylus elektros zyzimas.
Žmogaus niekas nepastebėjo, nes nebuvo kam pa
stebėti. Jis išmetė cigaretę, palydėjo jos nykstančias
žiežirbas akimis ir grįžo vidun.
– Sveiki sugrįžę, – pasisveikino netikra mote
ris.
Žiurkė narve sukirbėjo ir ėmė kabarotis gro
tomis, viltingai mėgindama atkreipti į save dė
mesį, tačiau žmogus praėjo pro šalį. Gyvūnas
metėsi į kitą narvo kraštą, bet, šeimininkui išny
kus už durų, vėl susirangė į kamuoliuką ir ėmė
laukti. Juodose akutėse atsispindėjo zvimbianti
elektra. Ji pulsavo ritmiškais smailaus kampo
vingiais, tarsi labai tiksliai dirbanti širdis. Tarsi
vienintelė ideali kardiograma – mirusiojo kardio
grama. Kambaryje kurį laiką buvo beveik tylu.
Oras nesudrumstas, lygus tarsi veidrodis, standus
ir neperlaužiamas, tarsi plastikas. Žmogus grįžo
į kambarį, nešinas puodeliu. Jis atsisėdo ir ėmė
lėtai gurkšnoti.
– Jums nebūtina toliau gerti, – suzvimbė elek
triniu balsu netikra moteris. – Jau išgėrėte dienos
normą.
Žmogus toliau gurkšnojo nepratardamas nė
žodžio. Žiurkė narve kilstelėjo galvą, tačiau tuoj
pat vėl vangiai ją nuleido.

– Jums derėtų manęs paklausyti, – vėl nuskam
bėjo netikras balsas. – Aš žinau, kas jums geriausia.
Jūs jau viršijote apskaičiuotą dienos normą.
Žmogus padėjo puodelį ant stalo. Išsitraukė iš
kišenės dar vieną cigaretę ir nužingsniavo atgal į
balkoną. Žiburių vis mažėjo. Taip buvo taupoma
energija – ritmiški šokčiojimai blėso be pašalinio
stebėtojo, be vartotojo, be prižiūrėtojo. Kažkur toli
dangus sekundės daliai nušvito violetine spalva.
Rūkas buvo tirštas ir dusinantis. Jis jau spėjo pa
smaugti pievas ir medžius ir dabar griebėsi gatvių
žibintų ir langų, tarsi pitonas rangydamasis sklei
džiamais jų spinduliais, apsivydamas kiekvieną iš
linkimą. Kažkur vėl tvykstelėjo violetinis žaibas. Jie
lėtai artėjo.
– Sveiki sugrįžę, – vėl pasisveikino netikra mo
teris, žmogui įėjus vidun.
Žiurkė ir šį kartą subruzdo, tačiau jis praėjo pro
šalį.
– Kiek dar? – paklausė žmogus.
– Trys valandos, – atsakė netikra moteris. Jos
balse tiksliais šuoliais tvinksėjo elektra.
Žmogus atsisėdo į savo vietą ir paėmęs puodelį
vėl ėmė gurkšnoti.
– Jums reikia pramogų, – suzvimbė dirbtinis
balsas. – Gal įjungti televizorių?
– Aš noriu pagalvoti, – atsakė žmogus.
– Jums reikia poilsio. Jūsų pulsas nereguliarus.
Gal įjungti muzikos? – be klaidų tvinksėjo elektra.
– Aš noriu pagalvot, – pakartojo žmogus.
Jis atsistojo ir nuėjo prie knygų lentynos. Visos
jos buvo perpratusios gyvenimą ir mirtį, atgimimą
11
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ir gyvybės ratą, suskirsčiusios jį į tobulai apskaičiuotus ci
klus, sunumeruotus, sukonkretintus, sistemingus. Žmo
gus perbraukė knygas ranka. Negi jos visos iki vienos ga
lėjo klysti? Jis vėl atsisėdo ir įsispoksojo į grindis. Po jomis
tyliai zvimbė laidai. Žmogus jų nematė, bet nė kiek tuo
neabejojo.
– Kiek dar? – po kurio laiko vėl paklausė.
– Dvi valandos, – atsakė netikra moteris bangos lūžio
tikslumu.
Žmogus atsistojo ir nužingsniavo į balkoną. Beveik
visos šviesos jau buvo užgesusios, ir dabar pridegta ciga
retė žibėjo ryškiau už bet kurią iš jų. Kvėpuojant rūkas
tarsi gleivinga masė lindo į plaučius ir veržėsi atgal. Taba
ko dūmų buvo nebeįmanoma atskirti. Violetiniai žaibai
blyksėjo jau arčiau. Buvo beveik visiškai tylu.
– Sveiki sugrįžę, – pasisveikino netikra moteris žmo
gui vėl įėjus kambarin.
Žiurkė kilstelėjo galvą. Žmogus atsisuko į ją. Ši pašo
ko ir stvėrėsi narvo grotelių. Žmogus nuėjo šalin. Žiurkė
vėl susigūžė į kamuolėlį.

Andrius Zakarauskas. Iš ciklo Peizažo nutapymo būdų tapyba, 2010
(galerija Vartai)
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Žmogus grįžo su dar vienu puodeliu. Pri
ėjęs prie lentynos, išsitraukė knygą pavadini
mu Atgimimo fazės ir ilgai į ją spoksojo.
– Nejau tai netiesa? – paklausė savęs gar
siai.
– Jei norite, galiu patikrinti naujausius
tyrimų duomenis, tiesiai iš instituto, – elek
trinis netikros moters balsas buvo kaip visada
tikslus.
– Nereikia, – tarė žmogus.
Jis juk žinojo. Juk buvo tai patyręs. Ar vis
dėlto tik skaitė apie tai? Dabar žmogus abejo
jo. Fazė C, atminties ir sąmonės fazė. Jis pa
tyrė C. Daug kartų. Fazė B – preinformacinė
fazė, naujo kūno pasiruošimas priimti duo
menis. B niekas negalėjo atsiminti. Bet visi ją
išgyveno. Juk taip, taip ir buvo. Taip ir buvo
parašyta. Tik parašyta? Žmogus pirmą kartą
suabejojo raidžių reikšme. Visa tai buvo tiks
liai apskaičiuota ir dešimtis kartų pergalvota.
Kaip jis galėjo abejoti? Kaip jos galėjo klysti?
– Kiek dar? – paklausė žmogus.
– Viena valanda, – suzvimbė netikra mo
teris.
Žmogus vėl išėjo į balkoną ir prisidegė
cigaretę. Buvo matyti tik keli greta dūzgian
tys gatvės žibintai. Rūkas glemžėsi jų tikslius
bangos lūžio kampus. Violetiniai žaibai blyk
čiojo dažniau ir jau visai arti. Cigaretė smilko
ir trumpėjo. Tada žmogus pastebėjo jos nely
gius intervalus – vienu įtraukimu jos sudeg
davo daugiau ar mažiau nei prieš tai buvu
siu. Išsigandęs jis išmetė iki galo nepabaigtą
nuorūką ir keletą sekundžių spoksojo į tamsą.
Tada aprimo ir grįžo vidun.
– Sveiki sugrįžę, – iškart pasisveikino ne
tikra moteris.
Žmogus sustojo prie žiurkės narvo. Ši
pakėlė galvą į jį, kūną vis dar susukusi į ka
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muoliuką. Žmogus atidarė narvą. Gyvūnas,
mostaguodamas uodega, iškart šoko prie šei
mininko. Jis paėmė žiurkę ant rankų ir nune
šė prie durų. Atidarė jas ir paleido gyvūną ant
žemės. Žiurkė kurį laiką spoksojo į šeiminin
ką. Juodose akutėse atsispindėjo blausus elek
tros zvimbimas. Žmogus linktelėjo, smailus
bangos kampas nežymiai sutrūkčiojo, ir žiur
kė apsisukusi pranyko tamsoje. Jos juodose
akutėse šmėžtelėjo medžiai ir neaprėpiamas
pasaulis.
Žmogus vėl sėdėjo savo vietoje ir gurkš
nojo iš puodelio.
– Jums derėtų pailsėti. Jūs pavargęs, jūsų
pulsas nereguliarus, – suzvimbė netikras bal
sas. – Siūlau pamiegoti keletą valandų.
– Kiek dar? – paklausė žmogus.
– Penkios minutės, – pateikė tikslų atsa
kymą netikra moteris.
Žmogus atsistojo ir padėjo puodelį ant
stalo. Fazė A – prefiziologinė fazė. Laukimas
naujo fizinio kūno. Laikas tuo metu neeg
zistavo. Jis būdavo peršokamas smulkesniu
intervalu nei mažiausias įmanomas skaičius.
Visi ją patyrė. Ji buvo apskaičiuota. Tada
žmogus suabejojo. Ar kas nors ją patyrė? Prie
ko buvo lipinamos raidės? Dvidešimt penk
tas puslapis. Jis puikiai atsiminė. Puslapis ar
realus išgyvenimas? Žmogus abejojo, ir jo
rankos drebėjo.
– Likit sveiki, – tarė netikra moteris.
Elektros zvimbesys nurimo, ir vingiai
išsilygino. Kardiograma pasiekė tobulybę,
ir šviesos užgeso. Stojo tyla. Žmogus išėjo į
balkoną, ir šiaip ne taip drebančiomis ranko
mis prisidegė cigaretę. Nebuvo likę nė vieno
žiburio. Rūkas susimaišė su tamsa tapdamas
dervos tirštumo mase, plūduriuojančia er
dvėje. Žmogus laukė. Širdis plakė – vienas

Andrius Zakarauskas. Iš ciklo Peizažo nutapymo būdų tapyba, 2010
(galerija Vartai)

dūžis anksčiau ar vėliau kito. Žmogus bijojo. Ir tada dan
gus nušvito violetine šviesa, žaibas trenkė tiesiai žmogui
į galvą, ir jis pajuto elektrą siaubingu greičiu tekančią jo
venomis. Ir ši daužėsi ir šokinėjo kaip pašėlusi, kampai
buvo tai smailūs, tai buki, neritmingi, galingi ir draskan
tys kiekvieną kūno ląstelę. Jokios fazės A, B ar C, jokių
ciklų po to, tikslumas buvo sudaužytas ir išmėtytas gaba
lais, didesniais ar mažesniais vienas už kitą. Ir tada ramy
bė. Tobula ramybė, vienintelė tiksli, absoliučiai nejudri,
tiesi kardiograma.
Žiurkė šmirinėjo po pievas ir dairėsi po naująjį pa
saulį mažomis akutėmis. Jų juodymė prilygo nakčiai, ir
gyvūnui tai patiko. Žolė šnarėjo atsitiktiniuose vėjo gū
siuose bet kokią muziką pranokstančia aritmija. Šis pa
saulis buvo kur kas geresnis nė kiek nesistengdamas.
O puodelis tebuvo tiesiog puodelis.
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„Negaliu netapyti...“

Tapybos paroda „Moonchild“ atidaryta kovo trečią
dieną Fluxus ministerijoje (Gedimino pr. 27, trečiame aukšte). Parodoje ir pokalbyje dalyvauja Kristina Kurilionok, Olga Dedova, Eglė Karpavičiūtė,
Rūta Povilaitytė, Ieva Juršėnaitė, Indrė Ercmonaitė. Kiekviena šių menininkių turi savitą tyrinėjimų
erdvę, kuriai būdingas keistumas, buitiškumas ir
abiejų šių aspektų jungtis.
Indrė: Tu, kaip Moonchild parodos kuratorė, gal
prisipažinsi turinti ryšių su vampyrais? (Tik nesa
kyk, kas šis klausimas tau netikėtas.)
Kristina: Klausimas tikrai netikėtas. Tiesa, iš
girdusi iš tavęs apie japonų filmą Moonchild (rež.
Takahisa Zeze, 2003), suprantu, kodėl to klausi.
Paroda yra apie kasdienį keistumą, nors rengdamos
parodą elgiamės kaip vampyrės, kurioms dėmesys
gyvybiškai būtinas.
Vampyrų idėja turbūt daugeliui yra patraukli,
amžino gyvenimo tikimybė masina, tačiau ši pa
roda neturi jokių idėjinių sąsajų su mistiniais pa
darais, joje tik žemiški „lunatikai“, paveikti keistų
tapybos impulsų.
Indrė: Tavo drobė tarsi veidrodis: savi-refleksija,
savikritika, egoizmas, introspekcija, analizė – koks
yra tavo tyrinėjimų laukas?
Kristina: Visa tai, ką išvardinai, puikiai tinka mano
tyrinėjimams. Analizuodama save, sukuriu terpę sa
vikritikai, ji tiesiogiai veikia mano egoizmą. Šie da
lykai yra glaudžiai susiję ir susipynę. Visa tai egzis
tuoja kartu. Manau, kiekvieno kuriančio žmogaus
variklis priklauso nuo jo asmenybės. Negali vertinti
kitų, nesuprasdamas savęs. Šiuo metu esu paieškų
ir nagrinėjimo procese, o man tai yra skausminga
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procedūra. Dėl to ir atsiranda mano vaizduojami
personažai. Siekiu surasti žmogaus „ašį“.
Indrė: Žinau, kad esi perskaičiusi begalę knygų,
kokios tau artimiausios? Kokias knygas patartum
perskaityti savo žiūrovui?
Kristina: Jau nuo mažens mane labiausiai traukė
rašytojai, sugebantys kurti 3 dimensijų formatu:
valdantys žodį, sugebantys sužadinti vaizduotę bei
sukurti trimatį personažą – su savitu charakteriu,
skiriamaisiais bruožais ir asmenybės gyliu.
Indrė: Tavo tapyba man iki skausmo keista, bau
gina tokios aiškios sąsajos su realybe. Nuginčyk
mane, prašau.
Kristina: Visai nenorėčiau tavęs nuginčyti. Tavo
realybėje, matyt, tokių sąsajų ir nėra. Didžiausias
siaubas vyksta mūsų viduje – ar žiūrėtume siaubo
filmą, ar paveikslą, baimes projektuojame savaran
kiškai. Savo tapyboje pabrėžiu šį jausmą norėdama
nuo jo išsivaduoti.
Indrė: Pastaruoju metu kuri videodarbus, bet vis ne
nustoji tapiusi. Ar galėtum atsistojusi prieš visus pasa
kyti: „Sveiki, esu Kristina ir negaliu nustoti tapyti?“
Kristina: Mano videodarbai atsirado dar studijuo
jant, tai buvo įdomi ir sudėtinga patirtis, tačiau
drąsiai galėčiau atsistoti ir pasakyti: „Sveiki, esu
Kristina ir aš negaliu nustoti tapyti.“ Su mažesnė
mis ar didesnėmis pertraukomis tapau nuo vai
kystės. Tai daug emocinių pastangų reikalaujanti
veikla, kuriai kas kartą reikia subręsti iš naujo.
***
Indrė: Papasakok, Olga, kaip „veikia“ tavo projek
tas Žemėlapiai lunatikams (Maps For Sleepwalkers),
nes realių žemėlapių, nuorodų žiūrovui neatskleidi.

Pokalbis
Olga: Projektas Maps For Sleepwalkers yra apie ne
rimtumą. Tiksliau, apie tai, kad viskas rimta (svar
bu, sudėtinga, baisu, skausminga ir t. t.) tik tiek,
kiek mes tai su(si)reikšminame. Šis projektas yra
apie atsitiktinumų dėsningumą ir taisyklių reliaty
vumą, apie reiškinius, nepavaldžius logikai, suda
rančius keistą, disonuojančią visumą.

Olga: Reikės pažiūrėti, nes man turėtų patikti toks
futuristinis rytietiškas kokteilis su lengvu idiotiz
mo prieskoniu. Na jau po visų siaubų ir peripetijų
tikriausiai nebėra ką prarasti, belieka tapyti. Pa
rodą, beje, atidarėme, kovo 3, kai Japonija švenčia
Hinamatsuri – mergaičių ir lėlių šventę. Taigi, mus
lydi sutapimai ir atsitiktinumai.

Indrė: Pasidalink savo „lunatikavimo“ patirtimi,
būtų įdomu sužinoti, kas tave pastūmėjo griebtis
šio projekto.

***

Olga: Kartais sapnuoju įvykius, kurie po to ima ir
atsitinka. Sapne jie atrodo keisti, nelogiški, tačiau
realybėje po to viskas susidėlioja ir sustoja į vie
tas. Taigi, galima teigti, kad lunatikuoju realybėje.
Nors kas ten žino, gal aš esu šimtakojis, sapnuo
jantis, kad jis yra Dedova, ir nebūtinai – Dedova,
sapnuojanti šimtakojus ar kitus smagius padarus.
Visus savo darbus pamatau iškart, pradėdama ta
pyti, jau žinau, kaip jie tiksliai atrodys, kas kur bus
ir t. t. Niekad nedarau eskizų, viskas iš kažkur atsi
randa mano galvoje.
Indrė: Ankstesnėje kūryboje apžaisdavai baimes,
šlykštynes, pateikdama jas „ant lėkštelės“, o kaip šį
kartą? Bijai pasiklysti tamsoje?
Olga: Tamsos nebijau, aiškiai matau šviesą tunelio
gale. Šis projektas irgi yra šiek tiek apie baimes ir
nerimą, ir apie tai, kad visos baimės gali būti nuga
lėtos tiesiog nustojus su jomis kovoti. Dažnai bijo
me to, kas nesuprantama, svetima. Bet kai suvoki,
kad viskas yra šio pasaulio dalis, pradedi žvelgti į
daugelį reiškinių daug paprasčiau, ramiau, išmoks
ti juos pritaikyti, prisijaukinti.
Indrė: Moonchild pavadinimas taip pat dengia
įvairias paslaptis, baimes, atspindžiai užgožia tik
rovę. Neseniai žiūrėjau japonų filmą Moonchild.
Veiksmas vyksta nelabai tolimoje ateityje, kompa
nija jaunuolių, vienas kurių yra vampyras, šaudo
si, gaudosi. Filmo eigoje žūsta visi, išskyrus vieną
merginą, kuri važiuoja studijuoti tapybos. Smagus
sutapimas, kad šios parodos dalyvės yra vien mer
ginos! Ir visos iki vienos studijavusios tapybą!

Indrė: Tavo tapyba išsiskiria savo spindesiu, švy
tinčiu potėpiu. Turiu omenyje tavo baltą ant balto
potėpį, erdvės erdvę. Papasakok plačiau apie savo
mątymą, pamatymą, pamąstymą.
Eglė: Pastaruoju metu vis dažniau pastebiu, o gal
sąmoningai ieškau, praeities apraiškų ir „įformi
nimo“ mane supančioje aplinkoje. Nauja tai, kas
perdaroma, perkuriama, perrašoma ir t. t. Tai reiš
kia, kad mane supa kultūros klodų kupina aplinka.
Pavyzdžiui, žiūrėdama į gamtos vaizdą, negaliu at
sikratyti vaizdinių citatų. Ir mąstai, va čia Cezane’o
motyvas, o čia Samuolio...
Indrė: Sunku laisvai jaustis net gamtoje, kai jos
motyvai jau kažkam priklauso... Man tavo tapyba,
nors ir „pertapyta“, atrodo laisva, kupina impresio
nistinės dvasios, pilna „saulės zuikučių“.
Eglė: Jei mano tapyboje atsiranda „saulės zuikutis“
(beje, visai įdomus pastebėjimas), gal tai tik dėl pa
ties atlikimo. Dėl balto dažo, grunto bei vietomis
persišviečiančios drobės santykio. Man tai – tapy
bos, paveikslo pirmapradiškumo būsena.
Indrė: Ką slepia tavo potėpiai?
Eglė: Neatrandamas tapybos galimybes ir negali
mybes.
Indrė: O galėtum atsistoti prieš visus ir išdidžiai
ištarti: „Sveiki, mano vardas Eglė. Aš... negaliu ne
tapyti!“?
Eglė: TAIP!
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***
Indrė: Tavo kūrinys Mitas eksponuojamas juodoje
patalpoje, o kiekvienas šio mito „kadras“ yra tvar
kingai ir smarkiai apšviestas. Sukūrei paveikią erdvę
žiūrovui, tarsi atskirą, mistinį pasaulį, į kurį galime
pasižiūrėti kaip pro langą. Papasakok plačiau.

Eglė Karpavičiūtė. Nutapyta Gerhard Richter ekspozicija /
Painted Gerhard Richter exhibition, II, 2010

***
Indrė: Iš visų Moonchild dalyvių man pasirodei
tyliausia ir kukliausia, bet aš netikiu šia savo nuo
mone. Papasakok, kokios piktos mintys sukasi tavo
pasaulyje?
Rūta: O aš pritariu tavo pastebėjimui apie tylumą ir
kuklumą. Man labai baisu susireikšminti. Tik atsitrau
kimas ir buvimas su savimi kartais prikviečia kažkokį
Džekilo ir Haido sindromą. Kada nors neišvengiamai
ateina laikas sukurti pusiausvyrą savo dorybėms.
Indrė: Drįsčiau įtarti, kad kurdama montuoji sa
votiškas woo-doo lėles.
Rūta: Mane tapyba veikia kaip gera terapija. Daž
nai pykstu dėl pačių įvairiausių dalykų, o pykčio
pavertimas pokštu suveikia gydomai. Paviršutiniš
kumas, tuštybė, abejingumas, bukumas – visa tai
mane erzina. Dar nepatinka dabartinio žmogaus
gyvenimas – nors kupinas galimybių, bet vedantis
į baisią sumaištį. Vis dėlto aš optimistė ir manau,
kad įmanoma išsaugoti blaivią galvą.
Indrė: Kaip renkiesi personažus?
Rūta: Tie mano personažai tokie archetipiniai,
dažniausiai simbolizuoja kokią blogybę ir yra „an
tiherojai“.
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Ieva: Tai seno žmogaus pasakojimas prieblandoje
vaikui. Pasakojimas prasideda nuo pradžių, o pra
džia visuomet apie gyvenimo kilmę. Jis pradeda
išgalvodamas įvykį, paslaptingai, be liudininkų.
Vyresnysis pasakoja apie savo praeitį ketindamas
paveikti vaiko ateitį. Senas žmogus atsijoja atmin
ties sankaupas: jis atmeta nereikalingus įvykius,
plėtoja svarbias detales, suderina atskirus inciden
tus. Iš fizinių procesų jis sukuria metafizines proce
sijas. Jis perkelia savo žinių chronologiją į reikšmių
hierarchiją. Per savo išgyvenimų prizmę jis rengia
nuotykių retrospektyvą, kuri ir yra mitas. (Pagal
Maya Deren Divine Horsemen the Living Gods of
Haiti). Remdamasi savo vaizduote bei pasąmonėje
susidariusiais siužetais, aš kuriu šiuolaikinį mitą.
Visi šio mito vaizdiniai atsiranda ne iš patirties ar
nuoseklaus pasakojimo, o savaime, susideda iš tam
tikrų stereotipų, sapnų ar baimių. Mitas yra teisin
ga žinia apie tolimą praeitį, tačiau mano kuriamos
istorijos daugiau byloja apie dabartį ar ateitį. Šis
mitas yra kaip paraleliai egzistuojantis pasaulis, ku
riame svarbiausi klausimai yra gamtos ir žmogaus
tarpusavio santykiai bei grėsmės.
***
Indrė: Įsivaizduoju, kad MANO tapybą žiūri
MANO žiūrovas, kuris supranta MANO mintis su
visais dažais ir potėpynų kryptynais. Tikiu, kad taip
kartais būna… Manau, kad taip galėtų būti…
Kai taip atsitiks – nebetapysiu. Aš negaliu ne
tapyti!
Sveiki visi, mano vardas Indrė...
Visi choru: Laaaaabas, Iiiiindre.
Indrė: Aš negaliu netapyti...

Olga Dedova prie savo darbų Žemėlapiai lunatikams / Maps for
Sleepwalkers, 2011

Olga Dedova. Voodoo child, 2011

Eglė Karpavičiūtė.
Nutapyta Gerhard
Richter ekspozicija /
Painted Gerhard Richter
exhibition, I, 2010
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Kristina Kurilionok. Susipynimas / Entangle, 2011

Ieva Juršėnaitė. Mitas / The myth, 2010
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Kristina Kurilionok. Susiskaldymas / Disunity, 2011

Indrė Ercmonaitė. 1 iš 10. Parodoje 10 darbų bendru pavadinimu / 10 works with the same title – Ė,
negrasink pilotui, ar šiaip ar taip iki Saulės nuskristi neužteks degalų... / Hey, don’t threaten the pilot, Anyway
there’s not enough of fuel to get to the sun… 2010–2011

Rūta Povilaitytė. Iš ciklo Kur tas mano protelis? / Where is my little mind?, 2011
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Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis. Rex, 1909
Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis. Avinas, iš ciklo
Zodiakas, 1907
Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis. Jautis, iš ciklo
Zodiakas, 1907
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M. K. Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms

Aistė Kanapickaitė

Esu tik žmogus
Įkvepiu ir iškvepiu. Aš pasaulio valdovas. Vai
ruoju savo laivą per vandenyną. Mano namai – vi
sas pasaulis. Nežinau, ką rasiu kitame uoste ir ar
mane ten kas pasitiks. Bet plaukiu į priekį. Esu
laimingas būdamas čia ir dabar. Turėdamas tiek,
kiek turiu. Suvokdamas, kas esu. Tiesiog kvėpuo
damas... Aš laisvas ir amžinas.
Įkvėpiau ir iškvėpiau. Sutrikau. Bandau nusi
raminti. Juk dar neseniai viskas atrodė taip šviesu,
tobulai darnu ir aišku. Jaučiausi pasaulio valdovas.
Dabar matau, kad viso labo egoizmas buvo mane
apakinęs. Tačiau kas atsitiko? Jaučiuosi lyg iš žy
dinčių Edeno sodų nukritęs į dulkėtą žemę... Už
ko užkliuvau? Kodėl esu čia? Ir apskritai, kas aš
esu? Jaučiu, kad ne viskas vyksta pagal mano pla
nus. Yra dar Kažkas... Kažkas, daug didesnis už
mane. Kažkas, kas žiūri iš aukštai, stebi... Gal su
šypsena, gal su užuojauta. Tačiau stebi ir ženklais
(ne visada sugebu suprasti juos, bet tik dėl mano
sąmoningumo stokos) nuolat primena apie savo
buvimą. Ir kaip man išsiaiškinti, kaip suprasti, kas
tai? Ir koks mudviejų santykis? Jis didelis, man net
nesuvokiamas. Iš kokio taško bežiūrėčiau, vis vien
nesugebėsiu aprėpti viso vaizdo.... Gal turėčiau
lenktis kuriam nors iš Panteono dievų? Jei taip, tai
kurią dievybę man šlovinti? Ar turėčiau eiti baso
mis kryžiaus keliais, užsakyti šimtą mišių? O gal
atsisukti rytų kryptimi ir pulti lankstytis prieš Ala
chą? Gal sunerti kojas lotoso poza ir, įteigus sau,
kad visas žmogaus gyvenimas – kančia, stengtis
išsižadėti bet kokio troškimo, kaip tai daro budis

tai? Bet nė vienu atveju mano širdis nenurims ir
nebus joje palaimos... Tad kas duos man raktus
į tą tyrą būvį ir pasitenkinimą, kuriame gyvenau
lig šiol? Daug klausimų, o atsakymų nematau.
Manyje siaučia audra: ji daužo ir laužo viską. Tai,
kas atrodė tikra ir vertinga, kaip paaiškėjo, buvo
tik butaforija. Kaip atstatyti, ne, tiksliau apskritai
pasistatyti tvirtą dvasios rūmą, kuriame būčiau
saugus ir niekas jo nesugebėtų pajudinti? Ir kaip
gi numaldyti šią stichiją? Jeigu ji siautėtų išorėje,
tikriausiai būtų lengviau... Nors kiekvieną kartą
per audrą meldžiu, kad likčiau gyvas, dabar trokštu
tokio gaivalo. Stočiau prieš ją drąsiai, nedrebėčiau.
Dabar, kai aplink taip ramu ir skaidru, kai nerei
kia koncentruotis į kažką išoriško ir galvoti tik apie
išlikimą, kai pasaulis sudaro idealias sąlygas nerti
į vidinius vandenis, man taip sunku tai daryti...
Jaučiu, kad nerasiu juose kažko labai džiuginančio.
Juk bet kuris į savo vidų pažvelgęs žmogus nesulau
kia labai linksmų rezultatų. Man baugu savo men
kumo. Bet kartu žinau, kad nešiojuosi nepaprastą
gelmę, kurios buvimą stengiuosi nuslėpti pats nuo
savęs – o jei pasižiūrėjus susisuks galva ir nukrisiu?
Ir niekas manęs neišgelbės... Taip tikrai gali nutikti.
Todėl pasuku savo laivą kranto link. Išlipu ir tvirtai
atsistoju ant Motinos Žemės. Rituališkai pakeliu
rankas į Tėvą Dangų ir ištariu: „Teesie Tavo valia,
teišsipildo Tavo valia per mane.“ Susitaikau su tuo,
kad esu viso labo tik žmogus. Prisimenu, kad kvė
puoju, kad dabar, nepaisant viso vidinio sąmyšio,
esu ir man palengvėja.

Pagal M. K. Čiurlionio paveikslą Rex, 1909
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Ikvepiu ir iškvepiu. Man gera, nors žinau, kad
nieko nežinau. Man ramu. Girdžiu savo širdies
plakimą. Kvėpuoju ritmingai, lėtai, giliai – tuo
pačiu oru kaip ir visos gyvos būtybės. Ko daugiau
reikia? Jaučiu bendrumą su viskuo, kas yra. Aš tie
siog esu. Nors vos lašo didumo – paprastas, mažas.
Tačiau atskiri lašeliai sudaro vandenynus... Mane
valdo dėsniai. Pripažįstu tai. Nesistengiu jų išveng

ti ar pabėgti nuo lemties. Gal viskas yra tik sapnas.
Gal mes sapnuojame Dievą, o gal Dievas mus?..
Nežinau. Ir netikiu tais, kurie rėkia, kad žino. Ži
nau tik tiek, kad esu beribės visatos dalis ir turiu
teisę čia būti. Ir – šią akimirką – man to pakanka,
kad širdyje tvyrotų šviesa ir ramybė, o protas būtų
skaidrus.

Avinas

Jautis

Jis stovi ant kalno ir sveikina tekančią saulę.
Danguje dar švyti žvaigždės… Jos išdėliotos avino
ženklu… Atėjo nauja pradžia. Teka saulė ir viskas
atrodo dar nepatirta. Laukia nauja diena ir dau
gybė nenueitų kelių. Tačiau tai tik pasikartojantis
ciklas. Gal vakar kažkas buvo ne taip, kaip tikė
tasi... Bet dabar galima pradėti iš naujo – tiesog
taip paprastai ir drąsiai. Tam nereikia išvedžiojimų
ir ilgų samprotavimų. Juk jei nori būti laimingas –
tiesiog reikia būti tokiam… Drąsiai sutikti ateitį.
Nebijoti apginti to, kas brangu sielai. Racionalus
protas nuves į tikslą. Dvasios ugnis nušvies kelią.
Tik reikia tam ryžtis. Nėra nieko neįveikiamo – ir
nuo kalno viršūnės tai puikiai matyti. Tad ko gi
laukti? Gyvenimas priklauso drąsiesiems, nebijan
tiems sudegti.

Lėtai dangaus skliautu kopia saulė užpildydama
erdvę šviesa. Ramiai iš miego pakyla jautis. Atėjo
dar vienas rytas – puiki galimybė tęsti darbus...
Vidinė ramybė, susivokimas ir santarvė su savimi
leidžia matyti pasaulio grožį. Juk čia tiek visko ir
įkvėpti gali bet kas... Tik reikia stabtelėti, nurimti
ir išgirsti, iš kur ir ką šnabžda dvasia. Gal ji šian
dien kalba vėjo šuoru, vos juntamai palietusiu odą,
o gal rodo ištisą spektaklį dangiškajame debesų te
atre... Gal įkvepimą pajusti padės prisilietimas prie
žemės, jos tvirtumo ir neaprėpiamybės suvokimas...
Motina žemė gali daug išmokyti. Tik reikia norėti
mokytis. O iš to gali gimti kažkas nauja, nepapras
ta... Juk esame, kad gyventume smagiai, harmo
ningai. Kurtume. Matytume grožį ir parodytume jį
kitiems... Tai paprasta. Bet tikra. Todėl prasminga.

„Na štai, aš stoviu ant kalno… Būk pasveikin
ta, Saule! Tegyvuoja diena ir gyvenimas! Aš esu.
Esu! Ir viskas mano valioje. Be baimės, be abejo
nių žengsiu į priekį. Žinau, jog nėra tokios sienos,
kurios nesugebėčiau pramušti, tik reikia pakanka
mai stipriai trinktelėti… O jėgos man netrūksta.
Viskas priklauso nuo manęs. Savo laimę susikursiu
pats. Tad, būk pasveikinta, Saule, būk pašlovintas,
Gyvenime… Išgersiu tave iki paskutinio lašo...“

„Štai Saulė… Gražu. Dėl grožio ir malonumų
verta gyventi. Šiandien toliau eisiu savo keliu į
priekį. Aš turiu Dievo dovaną suvokti grožį. Noriu
juo pasidalyti su pasauliu, nes tai, ką matau keliau
damas, – nuostabu. Būtų niekinga tai pasilikti tik
sau. Tad pirmyn. Saule, apšviesk mane ir mano
darbus!“

Pagal M. K. Čiurlionio paveikslų ciklą Zodiakas, 1907
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Poezija

Haroldas Baubinas

miego vagys

priešaušriai

jie braižo lentas
jie laužia lentas
rankos iš žemių
kaulai juodo vandens
kyla kaktos molėtos
pėdsakai driekiasi proskyna
tai sutrūnijusios lūpos
seka mano bėgimą

Žvėryne senas šuo
po pušimi laukia ėdalo
grandinė regis sunkesnė nei kūnas

už kastuvų bilda mediniai akių obuoliai
slėpk mano galvą kol jos naktis nesurado
ar girdi urzgimą tai jie lietumi braižo langus
ant taurių elniai šviesos
dar devynis kartus lenkiasi nuosėdoms
tavo alsavimas belaikis vanduo
prikrėstas samanų ir sudegusių žodžių
iš beržų liejasi kraujas nuo viršūnės sudraskytos pagalvės
sninga pievose kurių šniokštimas
daug aiškesnis nei susiliejusios ribos
žvelk lauke aplink obelį sudegę balandžiai sklando
kraujo vatos plaukia skliautu it saulei būtų smogta į veidą
ant šakų tupi vaikai ir renka nakties violetines siūles
jiems mojuoja nulaužta ranka
ant lango pakartas pajacas
tolimojoj pakrantėj gieda vakaro žvėris
sidabriniais žvynais įsikirtęs dievui į veidą
bedievių name lūžta durys vaitodamas medis parpuola
tokie šviesūs atėjo mūsų sapnų
į amžiną tamsą išnešti

rudenį sudygsta tarp plytų
surūdijusios adatos ir drėgnos
apleistais geidulių rūbais latekso išnaros
palei pamatus vėl kapsčiau žemę
vieni kaulai ir akmenys dar
prakaito druskos tarp trijų supuvusių bulvių
visos sienlentės juodos kaip dantys kroviko
kur palei surūdijusią gelžkelio tiesę
ieško kas rytą trijų nutrauktų pirštų ir nuorūkos
dichlofoso purkštelėjimas yra mūcha B
į pigaus alaus taurę žiūriu kaip trūkčioja
apšepęs žmogus lyg musė įsipynęs į rūką
perbėga sienomis voras šviesos
iš po žemės tįsta apsunkus migla
it mirusieji būtų užkūrę mums laužą
sudegusiame kambaryje prie trikojo staliuko
prasilenkia žodžiai aš neiššneku šalčio
o jis išeina atsiauginęs sparnus
slinkdamas link apšiurusios knaipės
posūkiuose svyrinėja neblaivus Mykolas
jis lyg tikras viešpaties angelas –
tvirtai abiem rankomis laiko rudenį
kairė jo sauja pilna pelenų
dešinė nuo šalnos pabalusios sėklos
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Aurimas Novikovas

Žaliam debesy
Aplink tylu lyg apleistose bekraštėse kapinė
se. Saulė jau beveik atsisveikinusi, šalo. Dairiausi
negalėdamas suprasti, kodėl atkakau būtent čia.
Netikau tylai, ramybei, susikaupimui. Mano sie
la – tokia pat kaip ir bet kokio kito jauno žmogaus.
Lengva kaip oras, nuolat kintanti, nepasiduodanti
nebūčiai. Ir štai aš čia, finų žemėje, prie Asikkalan
selkä ežero kranto. Po kojomis – nesuskaičiuoja
mai daug mažyčių akmenėlių. Jie, regis, vienintelė
draugija šitaip toli nuo namų, šitaip toli, šiaurėje.
Už gero šimto metrų stovėjo namukas ant ratų,
langeliai jau tamsūs, durys – užtrenktos. Žmonės,
kad ir iš kur atvykę, kad ir ko jiems čia reikėjo,
greičiausiai jau planavo, ką veiks išaušus.
Aš nieko neveiksiu, tariau sau. Matyt, bandysiu
traukti atgal, nors nuo čia iki greitkelio į Helsin
kį – daugiau nei daug žmogui, keliaujančiam be
savo transporto.
Iš namų pajudėjau visai neseniai. Lengvai pavy
ko rasti žmogų, vykstantį į šiaurę. Sustabdė pakelėj
savo tamsiai žalią suzukį, man nespėjus nė prasi
žioti, paklausė, kur traukiu. Atsakiau, kad tiesiai,
sienos link. Išties, nežinojau, kur vykti. Malonus
vyrukas pamėtėjo mane iki Latvijos, grįžti neturė
jau kaip, be to, norėjau patirti ką nors naujo.
Tamsiai pilko senutėlio BMW vairuotojas su
tiko pavėžėti mane iki pat Talino. Neabejodamas
sutikau. Daiktų turėjau mažai, pinigų – būtiniau
siems dalykams. Žmogus aiškiai matė, kiek nedaug
teturiu bagažo, bet neklausinėjo. Ne kartą pats esu
patyręs, jog tranzuotojui į širdį geriau nesibelsti.
Sukrapščiau keliolika eurų keltui į Helsinkį,
po pusantros dienos mane trečioji pakeleivinga
mašina atvežė čia. Nelabai supratau, ką ta suomė
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moteris, sėdėjusi prie vairo, pasakojo, bet šiaip ne
taip įsidėmėjau ežero pavadinimą. Jau riedėjome
tarp didžiulių kalvų, properšomis. Akyse maišėsi
daugybė žalių atspalvių. Kelias priminė norvegiš
kuosius serpantinus, bet čia viskas kiek paprasčiau.
Kuo arčiau miestų, tuo viskas lengviau.
Prie pat ežero kranto radau kempingą, šiaip ne
taip įrodžiau, kad noriu palapinės vienai nakčiai.
Senukas, dirbęs ten, nesuprato, kam man ta pala
pinė. Siūlė permiegoti name, nueiti į pirtį. Neturiu
tam pinigų, duokite man palapinę, paprašiau. Jis
kažko nepatenkintas pakraipė galvą, laužyta anglų
kalba pasakė, kad viską padarys. Nesupratau, ką
turėjo omeny, matyt, norėjo rasti man palapinę ir
atsikratyti gavęs pinigus. Mintimis nusiunčiau vai
ravusiai moteriai linkėjimus, kad neišmetė manęs
nežinia kur, kur negalėčiau pernakvoti.
Išėjau į lauką.
Priėjęs prie vandens, pajutau, kad tai – slopi
nančia tyla apgaubtos vietos. It kapinės. Kažkur už
daugybės miškų nusileido saulė. Oda sustiro. Pra
dėjau drebėti.
Kas mane atvedė į šitą užkampį, klausiau savęs.
Ar tai grynas atsitiktinumas, ar giliai užslėptas no
ras, kurio nepajutau turįs? Matyt, tokiai avantiūrai
turėtų ryžtis nebent visiškas kvailys. Nepasiimti pi
nigų, daiktų, nepranešti artimiesiems apie tai, kur
gali būti. Žinoma, pasakiau, kad noriu pakeliauti.
Bet kas, jei nebegrįšiu? Juk manęs niekas neras. Jei
dingčiau Paryžiuje, Vienoje, Naujajame Orleane,
bent būtų realu, kad namiškiai sužinos, kas nutiko.
Juk kas nors vis vien surastų, pamatytų dokumen
tus, kam nors praneštų. O kas mane surastų čia,
šiame miške, prie bekraščio rūku apgaubto ežero?

Proza

Martynas Petreikis. Už laisvę, tėvynę ir tave, 2011

Čia nėra nė elektros stulpų, tikriausiai ir mobiliojo
ryšio.
Visiškas užkampis, bet kaip tik čia mane atvedė
akys.
Jaučiau, kaip siela palengva atsigauna, lyg atsi
kvėpdama, supratusi, jog pasidaviau jai. Jaučiausi
lyg plaukčiau ar sklandyčiau kartu su visais, kas ju
dėti dangaus skliautu dar tik pradeda. Viduj ramu
ramu, nė debesėlio abejonės, tačiau protas svaidėsi
pykčio žaibais, keikė mane dėl šios kelionės. Nuo
kiekvieno garso krūptelėdavau, baikščiai dairiausi,
nors ir žinojau, kad nieko baisaus nenutiks.
Vieną akimirką pagalvojau, kad plyšiu perpus.
Visai sušalęs grįžau prie savo kuprinaitės, išsi
traukiau nertinį. Kažkas tik ką pasistatė palapinę
visai šalia manęs. Apsirengęs užėjau pas senuką į
namą, teiraudamasis, kur manasis brezentinis būs
tas. Jau kažkas pasistatė, reikia ir man, pasakiau. Jis
tik šyptelėjo. Ko čia vėpsai, vos nedrėbiau neišlai

kęs. Senukas priėjo prie namelio durų, atidarė jas,
į vidų pliūptelėjo gaivaus oro. Sustojęs tarpdury vis
dar šypsodamasis pirštu parodė į mano tik ką ma
tytą palapinę.
– That one’s for me? – paklausiau negalėdamas
patikėti.
– Kyllä*, – atsakė jis, išleisdamas mane.
Nesupratau, ką pasakė. Bet, matyt, ji pastatyta
kaip tik man.
Joje neradau niekieno daiktų: dar niekas neįsi
kūręs. Taigi senukas iš tikrųjų ją pastatė man. Žvel
giau į jo namelio langus, juose dar bolavo menkos
švieselės. Pamaniau, ryte būtinai reikės atsidėkoti.
Įmetęs į vidų daiktus, šiek tiek paėjau krantu
tolyn. Tolumoje pamačiau mažą žmogaus figūrėlę.
Traukiau jos link, galvodamas, ką pasakyti. Norėjau
ką nors veikti. Tai ne miestas, kuriame, atsisėdęs ant
suoliuko, gali stebėti aplinką: pirmyn atgal migruo
jančius žmones, kas akimirką besimainančius jų
veidus. Čia reikia kažko daugiau, čia nepernakvosi
toje pačioje vietoje, kur sėdėdamas daireisi aplink.
Tai buvo sunkiai įmenamo amžiaus vyrukas,
vilkįs sportine apranga. Jis nekrustelėdamas žvel
gė į vandenį, lyg vaikas, pirmąsyk pamatęs ramias
bangeles, pasiduodančias vakaro tamsai, tokias
juodas, paslaptingas.
Pasisveikinau su juo, o jis išliko tylus. Veidas nė
nevirptelėjo. Pamėginau darsyk prakalbinti, pirma
minėdamas, koks didelis šis ežeras, po to – kaip
tylu aplink. Nieko nepešiau. Rimtis vyro akyse
buvo lyg akmeninė, neperlaužiama. Jose slypėjo
visas vyro gyvenimas, bet niekaip nesugebėjau pri
versti tas uždaras duris bent milimetrą prasiverti ir
sutikti visai netyčia užklydusį svečią, mane.
Nusispjovęs grįžau atgal, jaučiau, kaip bjūra
dėkingumo persmelkta nuotaika... Kurių velnių
man šitam užkampy būti? Negi nebetraukia pary
žiai, niujorkai, prahos? Čia apskritai nieko nėra, tik
amžinai nekintantys vandenys ir atsiskyrėliai seniai,
gyveną nesuvokdami, kad artimiausias padoresnis
miestelis – už aibės apžėlusių serpantinų.
Susiraičiau palapinėje, po galva pasidėjęs kup
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rinę. Aš, tik menka savo paties kūno, proto bu
veinė, visa esybe panėriau gilyn, kuo šiauriau ir
ką gi gavau? Lyg nuo žemės atsiskyrusius tolius,
banguojančius tolumoj. Kas iš to, kam to reikia?
Noriu dangoraižių, automobilių gausmo, lengvų
santykių su dar lengvesnėm panom, alkoholio visai
nakčiai, niekad nesibaigiančių cigarečių. Nejučiom
prisiminiau vieną seną gerą dainą, sukurtą tėvynai
nio. Apie mokyklos baigimą, gyvenimo pradžią,
jos prasmę ir liūdesį. Užsnūsdamas galvojau, kad
nepakaktų rytą vakarą šviežiom nuorūkom sėti ve
jas, išgerti, kaip sako senoliai, savąją bačką už no
rus, kurie žlugo ar buvo sužlugdyti nesibaigiančių
klaidų. Šios begalybės nenuskandinsi, neapgaubsi
dūmais. Bet juk kažkaip reikia išmokti kentėti.
Pabusdavau nuo menkiausio garselio. Tai šaka
trakšteli, tai vėjas pakyla, tai banga nuošia ir mano
akys jau švyti, vėl užsimerkia... Mintyse kilo pri
siminimų lankai: bažnyčia, prie kurios kadais pa
rašiau eilėraštį mylimajai; namai, kuriuos palikau
beveik neprižiūrimus; pirmasis vynas, kurį išgėriau
namie su moterimi, paskaitęs prie bažnyčios gimu
sias eiles. Viskas ratu, nieko naujo nevyksta, viskas
lyg užprogramuota kartotis.
Prasikeikiau. Bet juk bus, po paraliais, bent ką
prisiminti, mėginau guostis. Juk gamta čia tokia
pasakiška – be abejonės, inspiruotų kurti kiekvie
ną, net menkiausią, gyvastį.
Koja atitraukiau palapinės užtrauktuką. Sustin
gau. Nustojau kvėpuoti. Oda perbėgo šiurpas. Kas
ten, prieky? Prisiminiau kartą žiūrėjęs vaizdo kli
puką apie liūtą, užaugintą žmonių. Du hipiai, re
gis, Anglijoje augino liūtuką, paskui jis užaugo per
didelis ir visiems trims teko atsisveikinti. Tačiau po
kurio laiko, gal po metų, šeimininkai panoro savo
augintinį vėl pamatyti. Taigi jie nuvyko į Afriką,
nežinau kaip, bet surado Christiano, toks buvo liū
to vardas, gyvenamas vietas. Ir tuomet jie visi trys,
du žmonės bei žvėris, susitiko darsyk. Vyrų akyse
sužibo neslopinamas džiaugsmas, o plėšrūnas...
Grėsmingai ėjo pirmyn, galvojau, sudraskys juos,
ir tiek – juk negali būti, kad ką nors prisimintų iš
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dienų, kai buvo mažytis. Staiga jis pradėjo bėgti,
o likus keliems metrams iki žmonių atsistojo ant
dviejų kojų ir ėmė glaustytis, žaisti, trintis, bučiuo
ti, sveikinti... Tai kadais iš esmės pakeitė mano gy
venimą. Tai – ryšys su gamta, su šaknimis, iš kurių
išaugta.
O ten, prieky... Kylanti akinamai oranžinė
saulė, nutvieksdama akis ir viską, ką tik įmanoma
pasiekti. Dangus virš manęs dar rašališkai mėlynas.
Tai priminė apokalipsę, dar vieną pasaulio pradžią.
Saulė kilo iš vandens, iš spinduliais mirgančio
ežero tolių... Žvelgiau prisimerkdamas, jausdamas,
kad nieko nuostabesnio rytą dar neteko matyti.
Suulbėjo pirmieji paukščiai, trakštelėjo šakos. Ro
dos, Suomija budo. Net akmenėliai, naktį buvę
tokie šalti, negyvi, dabar spindėjo šviesa. Atsargiai
žengdamas, priėjau prie pat kranto, pasėmiau tyro
vandens.
Žmonės iš vienintelio kemperio taip pat smal
siai sužiuro į dangų. Jų veiduose – nuostabos ku
pinos šypsenos.
Tas vyrukas, kurį mačiau vakar, taip pat išlin
dęs, rimtai žvelgė į tolį. Jis neskubėdamas atkako
iki manęs, atsiduso, nenuleisdamas akių nuo dan
gaus.
Turistė moteris iš kemperio švilptelėjo mums,
atsisukome ne išsyk. Pamojo klausdama:
– Would you like some tea?
– Wait for a while**, – atsakiau jai, nė nenuma
nydamas, kada pajėgsiu žengti bent žingsnį.
– Hyvää huomenta***, – pagaliau pasisveikino
žmogus sportiniu kostiumu, sviesdamas akmenėlį
į vandenį.
Ar žuvys matė, kaip jis pliumptelėjo toli nuo
mūsų, nutviekstas tos angeliškos šviesos?
Saulė dar tik kilo, ji tik tik užgimusi, veide nu
švietusi šypseną.
* Ar ši man? (angl.) – Taip. (suom.)
** Gal norėtumėte arbatos? – Palaukit šiek tiek. (angl.)
*** Labas rytas. (suom.)

Pokalbis

Į teatrą su vėju

Šių metų kovo 3–4 d. Valstybiniame jaunimo teatre buvo parodyta premjera „Keturiais vėjais“. Inscenizacijos autorius ir spektaklio režisierius – Tomas
Jašinskas. Ką tik studijas baigęs režisierius į teatrą
įnešė naujo vėjo. Įsigilinęs į garsaus poeto Kazio Binkio eiles ir dienoraščius, išnagrinėjęs poeto suburto
būrelio, pasivadinusio keturvėjininkais, veiklą, režisierius leidžia ir žiūrovui surasti savo santykį su ano
meto avangardistais. Atrodo, jų idėjos nepaseno ir
šiandien.
Režisierių Tomą Jašinską kalbina Audronė
Daugnorienė.

Kaip Jūsų gyvenime atsirado žodis „režisierius“? Kada
sugalvojote, kad būsite režisierius ir kaip link to ėjote?
Žodis „režisierius“ mano žodyne atsirado ganėtinai
vėlai, gal dvyliktoje klasėje, kai ėmiau vaidinti vie
name spektaklyje gimnazijos teatro studijoje Kre
tingoje. Šis susitikimas su teatru man buvo kaip
gero gaivaus vėjo gūsis nusprendžiant pasirinkti
profesiją. Be to, visuomet labai mėgau vesti, orga
nizuoti renginius, visada jaučiau malonumą skai
tovų konkursuose ar merginoms deklamuodamas
eilėraščius.
Kai įstojau į Klaipėdos universiteto Menų fa
kultetą, į režisūros specialybę, prireikė visų metų,
kol galutinai suvokiau, kas tai per profesija ir kad
ji reikalauja iš žmogaus žvėriškai daug. Tie metai
buvo lemtingi: supratau – „teatras su manim iki
grabo lentos“.

O kaip atsidūrėte Maskvoje? Ar žinojote ką nors apie
rusų režisūros sistemą?
Maskvoje atsidūriau sužinojęs apie galimybę studi
juoti tarptautinėje teatro režisūros magistrantūroje,
Vsevolodo Mejerholdo centre prie Maskvos dailės
teatrostudijos. Nusiunčiau jiems savo bakalauro
studijų diplominį darbąspektaklį Pamišėlio užrašai. Vėliau pakvietė pokalbio ir mane atrinko. 2009
metų vasarį prasidėjo mano studijos Maskvoje.
O adaptuoti Stanislavskio sistemos principai
buvo perteikti pirmojo mano mokytojo Gedimino
Šimkaus kurse.
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Koks teatras Jums priimtinesnis: aktoriaus ar režisieriaus?
Kiek aktoriai dalyvauja statant Jūsų režisuotą spektaklį?
Tokio suskirstymo nepripažįstu, man priimtinas „sinteti
nis“ teatras, kai režisierius ištirpsta aktoriuose, o pastarieji
režisieriaus sumanyme. Teatre apskritai svarbu viskas: ir
šviesa, ir garsas, ir spalvos. Apskaičiuotas visų išvardintų
dalykų lydinys leidžia sukurti tvirtą spektaklį ir perteikti
norimą mintį.
Savo spektakliuose visuomet skatinu, kad mano ak
toriai nebūtų marionetės, kad visi siektų tapti bendra
autoriais, kuriuos vienija statomo spektaklio idėja. Man
imponuoja mąstantis, siūlantis ir išradingas aktorius.
Kaip atradote Kazį Binkį? Kuo Jums artima jo kūryba?
Tai jau tikrai ne mokyklos suole. Atradau jį staiga ir ne
tikėtai – Maskvos metropolitene skaitydamas. Man arti
mos jo ankstyvuoju bei „keturvėjininkų“ laikotarpiu pa
rašytos eilės. Taip pat žaviuosi Kazio Binkio publicistika.
Tai buvo neįtikėtinas žmogus, elegantiškas chuliganas,
drąsiai griebdavęsis sumanytos idėjos ir ją būtinai įgy
vendindavęs. Žodžiu, vertinu jo gebėjimą savo kūryboje
užčiuopti nuotaiką ir jo, kaip žmogaus, poziciją.
Ar galėčiau Jus pavadinti režisieriumi futuristu?
Kol kas neskubėkim manęs įvardinti jokiu istu. Aš jau
nas režisierius, jaučiu, kad gyva galybė įvykių man prieš
akis. Kol kas man tiesiog gera mąstyti, ieškoti ir rasti.
Kaip vertinate komedijas teatre? Pavyzdžiui, italų režisierius Paolo Landi, pastatęs kelis spektaklius Valstybiniame
jaunimo teatre, sako, kad pravirkdyti žiūrovą daug lengviau nei prajuokinti. Kaip Jums atrodo?
Komedija savarankiškas gilias tradicijas turintis teatro
žanras ir, beje, labai sudėtingas. Žmogų prajuokinti taik
lia satyra, ironija yra aukštasis pilotažas. Žinoma, dažno
kai šiuo žanru dengiasi ištisa plejada nekokybiškų, lėkš
tų spektaklių, kuriuose, vietoj ieškojimo ir subtilumo,
vyrauja šiurkštus tiesmukiškumas, įvyniojus atsiprašant
„antrą galą į blizgų popierių“. Tas pat lengvai gali atsitikti
ir su tragedija, kai stokojama skonio ir patirties, minėtas
žanras virsta pigia melodrama.
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Pokalbis
Jūsų spektaklis „Keturiais vėjais“ su gera doze humoro. Ar
tai padaryta sąmoningai?
Žinoma, tai daryta sąmoningai. Ilgai ieškojome, kaip iš
laviruoti deheroizuojant ano meto poetus, bet kartu ne
paverčiant jų klounais, be idėjos atliekančiais įvairiausius
atraktyvius triukus. Manau, tai mums ir pavyko.
Ar labai nusimintumėt, jeigu Jūsų spektaklį žiūrėtų ne šimtas, o trys žiūrovai?
Taip, žinoma, nusiminčiau. Tai reikštų, kad niekam neį
domu tai, apie ką aš noriu kalbėti su jais. Lyg būčiau įstri
gęs savo susikurtame pasaulėlyje, kuris įdomus tik man
pačiam, kurį stebi du draugai ir mama. Tokiu atveju, ma
nau, tai būtų tik egoistiškas „meninis“ onanizmas.
Į kokią auditoriją orientavotės kurdamas scenarijų ir statydamas spektaklį „Keturiais vėjais“?
Žinoma, tai nėra spektaklis vaikams. Tačiau amžiaus
cenzo nėra, spektaklis skirtas žmonėms, ieškantiems ir
norintiems atrasti. Manau, įvairi publika šį spektaklį gali
stebėti kuo įvairiausiais rakursais.
Kokį spektaklį svajojate pastatyti?
Kadangi mano kūrybinėje sąskaitoje dar tik keturi pasta
tyti spektakliai, ateičiai esu numatęs tikrai ne vieną savo
svajonių spektaklį. Tikiuosi tik tiek, kad kiekvienas jų
bus kitoniškas, aktualus ir gebantis išgauti stiprų rezo
nansą žiūrovų širdyse ir protuose.
O kokie anksčiau pastatyti spektakliai?
2008 m. monospektaklis – N. Gogolio Pamišėlio užrašai.
Diplominis darbas. Klaipėda.
2009 m. N. Gogolio Apsiaustas. Jungtinis režisierių spek
taklis. Maskva, Mejerholdo centras.
2010 m. monospektaklis Krytis pagal A. Camus. Maskva,
teatro centras Na Strastnom. (www.nastrastnom.ru).
2011 m. spektaklis Keturiais vėjais pagal K. Binkio ir
keturvėjininkų kūrybą. Valstybinis jaunimo teatras. Vil
nius.
Ačiū už pokalbį ir sėkmės kūryboje.

Armo Rudaičio nuotraukos
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Giedrė Kriaučionytė

Akmenų pelenai
Praėjusių metų spalį režisierius Agnius Jankevičius
Kauno valstybiniame dramos teatre pristatė, mano
manymu, geriausią savo spektaklį – Akmenų pelenai.
Agnius Jankevičius kuria prisiminimų teatrą. Jo
spektakliuose veikėjai pasakoja apie įvykius, kurie
jau pasibaigė, tačiau, kaip ir tikrame gyvenime pa
sakojant prisiminimus, veikėjai juos dar kartą išgy
vena. Todėl šio režisieriaus spektakliuose žiūrovas
priverstas pasitelkti vaizduotę. Vyksta vaizduotės
žiūrovų ir veikėjų dialogas.
„Savo žodžiais aš prakalbinu upės vidury augantį
medį“, – sako kanadiečių rašytojas Danielis Danisas.
Tai pagal jo kūrinį pastatytas spektaklis Akmenų pelenai. Jis išsiskiria kalbos skambumu bei pei
zažo poetika. Visame spektaklyje gausu monologų,
kurie išskirtinai nekasdieniški, perpinti įvaizdžiais
bei simboliais.
...vieną dieną tu pasijusi stipri.
Tu išeisi į lauką,
Nurausi dangų
Ir įvilksi į upę.
Paskui nueisi į kalnus
Ir juos sulyginsi su žeme.
Tada savo dantimis suplėšysi žemę.
Gulėdama visa išsekusi
Tuštumoj
Susisuksi lizdą.
Ir būsi rami.
Rami.
Spektaklis, net ir su tokiais poetiniais mono
logais, netampa banalus, žiūrint jį į galvą nelenda
panašios meilės istorijos, nes režisierius labai daug
įvykių palieka žiūrovo vaizduotei. Kai veikėjai pa
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sakoja apie įvykį, žiūrovai vaizduotėje kuria sau
atpažįstamas aplinkybes bei mato paprastus žmo
nes – taip pati istorija tampa intymi ir žiūrovą pa
veikia asmeniškai.
Tai spektaklis apie meilę bei žmones, kuriems
meilė yra vienintelis išsigelbėjimas, galimybė gy
venti toliau. Apie vienišumą ir vidinę kančią,
akmenis sieloje.
Spektaklyje keturi veikėjai: Klermonas, Koko,
Paskalė ir Širlė. Istorija nėra niekuo ypatinga, siuže
tas nestebina – Širlė myli Klermoną, kuris prarado
žmoną, todėl dabar savo sieloje nešiojasi akmenį, o
Koko myli Širlę. Paskalė, Klermono dukra, kenčia
matydama nelaimingą tėtį ir atokioje sodyboje pati
ieško meilės. Režisierius kalba apie bandymą sulip
dyti paprastus, gal net naivius santykius.
Tai vienas tų spektaklių, kuriuose aptinki teat
ro esmę bei patiri teatro malonumą. Daugelis reži
sierių dabar mėgina teatru auklėti, mėgina kalbėti
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apie svarbias nūdienos aktualijas, tačiau spektakly
je temos dažnai būna pabirusios, o žiūrovas, išėjęs
iš spektaklio, išsineša daugiausia moralą. Tačiau
spektaklis nepalieka jokio emocinio šleifo. Išėjęs
iš Akmenų pelenų, rodos, junti spektaklio kvapą,
įsigėrusį į drabužius ir vidų.
Režisieriui pavyko sukurti gyvakraujus perso
nažus. Ne šaržuotus, tačiau ryškius. Koko pasako
ja, kaip, būdamas viešnamyje, labiau susijaudinda
vo nuo iš kito kambario sklindančių aimanų nei
nuo moters, kuri tuo metu būdavo šalia.
Nors meilės trikampis, meilė be atsako perso
nažus atveda iki tragiškos pabaigos, tačiau supranti,
kad meilė gali išgelbėti pasmerktą sutrikusią sielą.
Jei moters neklausia,
Kodėl ji vieną vyruką myli labiau nei kitą,
Tegu neklausinėja ir vyro,
Kodėl jis padega savo namus,
Kodėl jis viską aplinkui sugriauna,
Kai palūžta.

Lino Palujansko nuotraukos
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Knyga

Simona Plonytė

Kas yra tikrai tikra
Nežinau Ričardo Gavelio kūrybos populia
rumo reitingų, tik nutuokiu, kad jis yra žinomas
tarp rašytojų, intelektualų ir labai mylinčių knygas
žmonių. Spėju, kad autorius neprisidėjo prie kokio
nors serialo scenarijaus kūrimo, pagal jo romaną,
rodos, nesukūrė filmo, tad Jauno žmogaus memuarai atrodo tarsi išnirę iš nepažintų lietuviškos lite
ratūros plotų.
Knygos pavadinime išsyk įžvelgiamas kontras
tas-paradoksas: nagi kokie dar memuarai jauno
žmogaus gyvenime? Vis dėlto puiku, kad anotacija,
o vėliau ir pats autorius, padeda susivokti skaity
tojui tarsi ežiukui rūke: „Romaną Jauno žmogaus
memuarai sudaro keturiolika laiškų, mirusio jau
no žmogaus Leono Cipario rašomų iš anapus savo
draugui ir mokytojui Tomui Kelertui.“ Tokia štai
situacija, bet jeigu ieškote mistikos, kuri atvertų
duris Anapilin – nesulauksite (o gal ir nereikia). Be
kita ko, Leonas parašo po laišką ne tik savo Moky
tojui, bet ir L. Brežnevui, A. Camus, Leninui ir dar
keletui kitų įžymių ir nelabai žmonių.
Jei reikėtų pristatyti romaną glaustai, keliais
žodžiais ar vaizdais perteikti romano spalvas, tai
būtų: Vilnius, ruduo, vėjas, gatvės, pilkuma, aplau
žyti gyvenimai – tiesiog tokios natūralios bespalvės
ir beskonės asociacijos.
Kadangi Leonas pasakoja savo istoriją tariamam
Mokytojui nuo pat vaikystės, veiksmo čia mažoka,
tad 78% teksto sudaro savęs-kitų-pasaulio-įvykiųportretų-ir-ne tik analizė.
Laiškų pradžia dėl to kiek primena J. P. Sartre’o
Žodžius, tik, deja, neprilygsta šmaikštumu. Bet
gi kam tas šmaikštumas, jei mažasis Levukas iš
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darbininkų šeimos anksti pajunta vargą ir paties
įvardytą „Didžiąją Dievo Neteisybę“, egzistuoja
užsisklendęs ir virduliuojantis savo mažame pasau
lėlyje, fizikos mylėtojas (autorius, beje, irgi fizikas),
nuoširdus komjaunuolis, idealistas naivuolis, tarsi
nenusisekęs šių laikų Don Kichotas; žmogus, kuris
vis ieško pasaulyje esmės, prasmės ir teisybės, ro
dos, randa, bet kitą dieną ji išslysta, ir jam vaidena
si, kad sistema, kurioje jis gyvena, diktuoja nepake
liamas, neteisingas sąlygas, netikrumą. Šis kūrinys
iš dalies gali priminti kitus romanus apie paauglių
savęs ieškojimą, ir vietomis daug dėmesio skiriama
bendrystės problemai – Leonas iš paskutiniųjų ieš
ko bendrijos, kur būtų savas („Aš visąlaik ieškojau
bendrijos, prie kurios galėčiau pritapti, kuriai ma
žiausiai reikėtų aukoti, kurios tikslai ir siekiai būtų
doriausi ir geriausi.“)
Kita svarbesnė, o gal ir ne, romano dalis – isto
riškumas. Vaizduojama Lietuva sovietų okupacijos
laikais. Taigi sovietiškumo dvasia šmėsčioja kaip
priežastis aprašytos veikėjų psicholaužos – gyveni
miško spektaklio ir absurdo. Dar romano pabaigo
je keletas scenų iliustruoja tuo laikotarpiu Lietu
voje užsiveisusių ekstrasensų antplūdį – dar kartą
ačiū anotacijai, nes galvočiau, kad sielų gydytojai
iš Azijos yra kažkoks keistas siužeto gelbėjimo ra
tas. Beje, šis romanas ne pirmas, kuriame ciniškai
išjuokiama totalitarinė santvarka.
Romano veiksmas pasakojamas pirmu asme
niu, veikėjų jame nedaug. Galima tarti, kad trys
jų yra pagrindiniai. Tas pagrindinis veikėjas yra
adresantas Levas, rašantis laiškus Mokytojui, bū
tent jo gyvenimo istorijos verčia gilintis ne tik į
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politinį, bet ir pasaulio bei žmogaus sąmonės vei
kimą.
Kitas veikėjas – tai adresatas Tomas Kelertas,
adresanto Mokytojas, kambario draugas, kolega
fizikas. Šis veikėjas Leono gyvenime padarė dau
giausia įtakos savo mintimis, kurios yra ironiškai
disidentiškos ir prieštarauja biurokratinei sistemai.
Tiesa, cituojamų Kelerto minčių nedaug, tad vie
tomis kyla abejonių, kad Levas susifantazavo savo
Mokytojo asmenybę. O skaitytojas, jei pageidauja,
visada gali plėtoti savo mintis ir ieškoti tikrojo mo
kytojavimo esmės ir paslapčių iš užuominų tekste.
Mokytojo asmenybės susigalvojimas gali atspindėti
ir Leono laisvės projekciją, nes Mokytoju jis pasi
rinko žmogų, ciniškai besityčiojantį iš socializmo.
Kitas ryškesnis veikėjas – Uošvis. Turbūt pats
nerealiausias žmogus pasakotojo gyvenime. Jis tik
rai yra Uošvis, nes jis – Leono žmonos Virginijos
tėvas, tačiau nepasitikėjimą veikėjo realumu kelia
aprašytoji beribė Uošvio valdžia. Tarsi malūkiško
mafijos patrono valdžia pakelta kubu – Uošvis vis
ką gali, viską apie visus žino ir padaryti gali taip
pat bet ką. Cha. Taigi nusprendžiau, kad mano
vaizduotėje šis veikėjas bus tik totalitarinio apa
rato metafora. („Jo galvoje išvis nebuvo sąvokos
’teisybė’“).
Nei veikėjai, nei siužetas, nei ypatingas humo
ras romane neparbloškia, tad lieka tik prisirankioti
visokių įdomių, jau girdėtų arba ne, minčių apie
gyvenimą, pilkas mases ir kultūrą. Labiausiai įsi
minė „meno masėms“ dilema: „...kaip vienam,
konkrečiam tos tamsios masės atstovui pasiekti
tikrą dvasinę kultūrą, jos nė kiek nemenkinant.
Taip, masė visada sudaryta iš atskirų vienetų. Ir
tie vienetai – ne musės, ne mikrobai, o žmonės.“
Taigi, kur yra ir kam priklauso tikroji kultūra, kaip
kinta jos suvokimas keičiantis politinėms aplinky
bėms. Kūrinyje tikrai nemažai medžiagos tokiems
socio-pamąstymams. Tik psichologinis diapazo
nas nuslysta kažkur paviršiumi, tarsi leidžia tam
skaitytojui-Mokytojui, o ir tikrajam skaitytojui

pačiam pagalvoti, pabaigti mintį arba nepabaigti,
o paprieštarauti. Tai savotiška interakcija su skaity
toju – ir tariamu, ir tikruoju. Pavyzdžiui, ar tikrai
„norint įgyti žmogžudžių bendrijos apsaugą, reikia
pačiam žudyti žmones“?
Romane ryškiai pavaizduota, kaip žmogus ne
besugeba suvokti savo poelgių, principų ir jausmų;
vėl norisi sieti tai su totalitarine santvarka, kuri su
dėlioja kažką taip ydinga, kad avelių-piliečių pro
tas sumaišomas. Tarsi socializmas būtų atskleidęs
žmogaus prigimtyje būdingą bruožą neskirti tikro
vės ir fikcijos, o tam tikros socialinės aplinkybės
paaštrina analizę, tad tikrai yra apie ką pamąstyti,
net negyvenant totalitarinėmis sąlygomis. Tai ir
daro Leonas, išjausdamas ir pasakodamas savo is
toriją. Iš laiško Brežnevui: „...išvertėte visuomenės
moralę išvirkščiai <...> Jūs pavertėt visuomenės do
rovę tokiu jovalu, kad šitai buvo didesnis pasityčio
jimas, nei pavadinti jūsų sukonstruotą ekonominį
marazmą brandžiu socializmu. <...> Aš nemanau,
jog tai vien visuomeninis, išorinis dalykas, tai ir vi
dinė žmogaus sumaištis.“
Šalia visų filosofinių ir etinių problemų pajutau
didelį norą rasti tikrumą – tai dar vienas įtaigus
romano elementas. Subtiliai, skvarbiai formuluo
jamas klausimas „Kas yra tikrai tikra?“ Kuri idėja
humaniška, o kuri – melas; kuo aš tikrai tikiu, o ką
man tik įteigė? Tokie klausimai, žinoma, prasideda
ne nuo totalitarizmo, bet jų aktualumas išlieka iki
šių dienų – tas pats klausimas kai kuriais aspektais
tampa dar svarbesnis, dar gilesnis ir dar sunkiau į jį
atsakyti. Romane taip perteikta ta nežinios būsena,
ta tikroji klausimo „Kas yra tikrai tikra?“ atmosfe
ra, kad sunku ir žodžiais apibūdinti.
Romanas atrodo parašytas itin neįmantriai,
neapčiuopiamai, tačiau yra apgyvendinęs savo
puslapiuose didį „sraigtelio mechanizme“ liūdesį.
Išgryninus pateiktas idėjas, džiugu rasti nemažai
skvarbių pastebėjimų apie sujauktas visuomenės
vertybes ir vieno Lietuvos idealisto asmenybės evo
liuciją.
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Marija Kavtaradzė

Socialinis tinklalapis
DABAR aš parašysiu apie Davido Fincherio
Socialinį tinklalapį. DABAR paimsiu ir parašysiu.
Bala nematė, parašysiu. Aš rašau dabar ne todėl,
kad jis buvo parodytas, yra apdovanojamas ir pa
našiai. Aš apie jį rašau dabar, nes jis yra vienas tų
filmų, kuris buvo padarytas ne praėjusiam dešim
tmečiui, ne ateinančiam, o būtent šiam. Socialinis
tinklalapis yra, bet svarbiausia, kad turėjo būti pa
darytas būtent DABAR. Fincherio pasirinkta kino
kalba yra nauja ir – pritaikykime tokį sugalvotą ter
miną – facebook’ inė – šiuolaikinė ir drąsi (vaikinui,
kuris pradėjo nuo serijinių žudikų istorijų, susodin
ti žmones prie stalo ir priversti juos nuolat kalbėti,
tikriausiai nebuvo itin lengva). Pingponginiai dia
logai pasmerkti tapti klasika, neįtikėtinai prie šal
tų teismo kabineto sienų derantis Trento Reznoro
sukurtas elektroninis skambesys ir Edvardo Griego
diriguojama baidarių scena, kuri iš pradžių pasi
rodo „ne į temą“, bet po to taip susisieja su vėliau
nuskambančiu sakiniu, kad šias lenktynes jau matė
visas Oksfordas ar Kembridžas. Per facebook’ą. Mes
ir stebim tas lenktynes kaip per socialinį tinklalapį.
Ir paspaudžiam like.

Kai filmas atsiranda kaip tik tada, kai ir turėjo
atsirasti, tai ir yra jo sėkmės priežastis. Bet nema
nau, kad tai jam užbrėžia galiojimo datą, ne. Jis
yra universalus ir… Ne, negaliu sakyti, ilgaamžis
ar panašiai, nes čia jau reikia laukti, kaip ir su visais
filmais.
Eitume žiūrėt ir filmo apie elektrikų profsąjun
gos nūdienos problemas, jei titruose būtų D. Fin
cherio pavardė. Panašios situacijos tikėjausi ir eida
ma į Tinklalapį – facebook’o istorija, ohoho. Bet iš
tiesų Fincheris pasakoja ne facebook’o, o mus visus
siejančių tinklų istoriją, į pagalbą pasitelkdamas
Marką Zukenbergą.
Pirma scena, kurioje Markas (ir rašydama Mar
kas, galvoje turiu Jessio Eisenbergo kuriamą Mar
ką, o ne Zukenbergą) sėdi bare su mergina, įtraukia
mus į šį filmą, ir mes jau žinome, ko tikėtis – koks
absurdiškas dialogas ir pora (kad tai pora, supran
tame tada, kai ji išsiskiria). Absurdiški santykiai,
kurie prasideda seksu klubo tualete ir baigiasi dėl
nenustatyto facebook’o santykių statuso („tu esi
vienas iš facebook’o kūrėjų ir nori, kad patikėčiau,
kad nežinai, kaip nusistatyti ’in a relationship’?“).
Tikra čia yra tik draugystė, kuri baigiasi, ne
aišku, kada ir kaip. „Ups“, – tarsteli Markas jau
teisme, kai Eduardo sužino, kad jis užstojo jį prieš
advokatą.
Įdomiausias filme, be abejo, man yra Markas.
Pavydas, kompleksai, baimės. Markas nėra tiesiog
„čiūvelis, kuris sukūrė facebook’ą“, jis yra kūrėjas.
Taip, Markas nėra menininkas, jis „programščikas“,
bet jis kuria kūrėjo įvaizdį – neaišku, iš kur kylantys
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kompleksai, baimė būti nepastebėtam, pavydas ki
tiems ir stumia jį pirmyn į kūrybą ir išdavystę.
Markas, galima sakyti, nuolankiai prisiima
Erikos padovanotą jam šunsnukio vaidmenį, nes
pripažinkime – tai maloniau nei būti tiesiog moks
liuku. Tai suteikia jam kažką apčiuopiamo, kažką,
ką jis gali turėti. Gal net tikresnio už visus kodus ir
slaptažodžius kažkur ten, internete.
Daugiasluoksnis Eisenbergo įkūnijamas perso
nažas savo rankomis nutrauko bet kokius su tikrais
žmonėm turimus ryšius tam, kad galėtų sukurti
socialinį tinklalapį – tinklus, susaistančius(?) mus
visus.
Čia ir slepiasi filmo aktualumas. Juk neatsitik
tinai būtent šiais metais atsirado filmas, apie kurį
rašant, prie žodžio „ryšiai“ norisi dėti klaustuką.
„Baby you’re the rich man, baby you’re the rich
man, baby, you’re the rich man too…“ – pabaigo
je uždainuojantys bitlai skamba labai skaudžiai
ir ironiškai. Netekęs ar bent akimirkai nuo veido
atitraukęs šunsnukio kaukę, Markas lieka visiškai
vienas, be nieko. Pasikviečia Eriką į draugus. Per
facebook’ą. REFRESH. REFRESH. REFRESH.
O bitlai dainuoja, primindami, kad jis vis dėl
to šį tą turi. Bet net ir su jau viena populiariausių
citatų tapusia fraze: „You know what’s cool? Billion
dollars“ pašonėj, Markui tai mažiausiai rūpi.
Taigi mes, net nebūdami Zukenbergu, tai su
prantame, tiesa? Nes visi esam ką nors refreshin’ę,
visi esame laukę ir esame bandę susigrąžinti ryšį.
Kad ir per facebook’ą.
Socialinis tinklalapis baigiasi taip puikiai, kad
nesupranti, kad čia jau pabaiga. Gal net ir nesi
baigia. Nesibaigiantis kaip facebook’as… Čia mes
nesulaukiame „Where is My Mind“ sprogimo, pa
baiga nėra pretenzinga, jis nenori mūsų priblokšti,
jis mus atveda ten, kur ir turėjome atsidurti. Ir tada
palieka. Taip nepastebimai, kad man ir straipsnį
norisi baigti panašiai – ne apibendrinamai, o pa
prastai, lyg ir nepabaigiamai. Pavyzdžiui, dabar
aš…
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Armas Rudaitis

Šoblės kino festivalis – šviežio oro
gūsis lietuviško kino padangėje
Kovo 3–4 dienomis Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos (LMTA) IV rūmų pirmame aukšte šur
muliavo kur kas daugiau žmonių nei įprastai – čia
vyko pirmasis Šoblės kino festivalis, taip pavadin
tas pagerbiant LMTA Kino ir televizijos katedros
įkūrėją ir vieną iškiliausių lietuvių dokumentalistų
Henriką Šablevičių (1930–2004). Pirmąjį tokio
pobūdžio studentišką festivalį surengę į Šoblės kino
klubą neseniai susibūrę minėtos katedros studentai
ir dėstytojai džiaugiasi, kad pirmasis festivalis buvo
sėkmingas ir žada, kad jis taps kasmetine tradicija.
„Man atrodo, kad mes visi dar nelabai galime
suvokti, kas čia įvyko, – kalba režisierė ir LMTA
dėstytoja Giedrė Beinoriūtė. – Tiesiog jaučiu, kad
tai tik pradžia svarbaus reiškinio, kuris visu grožiu
ir prasme atsiskleis šiek tiek vėliau, kai festivalis
taps tradiciniu. Man rodos, Šoblės kino festivalis
sujungė į viena du labai svarbius dalykus – tradi
ciją, siedamas save su Kino ir televizijos katedros
įkūrėjo Henriko Šablevičiaus vardu bei jaunatvišką
studentų, ateities kūrėjų, energiją. Šitas derinys yra
retas ir labai įkvepia.“
Pirmasis Šoblės kino festivalis vyko dvi die
nas. Pirmąją festivalio dieną pilnutėlėje 104-oje
auditorijoje susirinkę kino mėgėjai stebėjo Kino ir
televizijos katedros pirmakursių vaizdo režisierių
ir vaizdo operatorių bei antrakursių TV režisierių
darbus, o antrąją dieną salę užplūdę žiūrovai tu
rėjo galimybę išvysti anksčiau Akademiją baigusių
arba šiuo metu joje dėstančių režisierių (Ramūno
Greičiaus, Audriaus Stonio, Giedrės Beinoriūtės,
Ramunės Čekuolytės ir kt.) bei dabartinių režisū
ros magistrantų pirmaisiais studijų metais sukur
tus darbus. Festivalis tapo puikia galimybe išvysti
įprastai tik uždarose vidinėse peržiūrose matomus
studentų darbus bei pirmuosius dabar jau žinomų
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Lietuvos režisierių bandymus kurti kiną. Be to, fes
tivalyje buvo galima pajusti ir daugiau tikros kino
virtuvės – vyko dramaturgų paruoštų dialogų skai
tymai, atliekami pirmakursių kino aktorių, buvo
parodytas visus sužavėjęs Filmas apie filmą apie
arklius (režisierius – Vaizdo režisūros pirmakursis
Robertas Nevecka).
„Džiaugiamės, kad Šoblės kino festivalis sulau
kė tokio susidomėjimo, – sako LMTA vaizdo re
žisūros studentė ir Šoblės kino klubo narė Austėja
Urbaitė. – Rengdami šį festivalį siekiame sukurti
kasmetinę LMTA Kino ir televizijos katedros stu
dentų šventę, leidžiančią studentams susipažinti
vieniems su kitų darbais bei suteikiančią galimybę
LMTA studentų darbus pamatyti kitų specialybių
studentams, draugams ir kinu besidomintiems jau
niems žmonėms, ketinantiems ateityje stoti į Aka
demiją arba tiesiog mėgstantiems žiūrėti gerus fil
mus ir aptarti juos su arbatos puodeliu rankose.“
Šoblės kino klubas (ŠKK) – tai praėjusių metų
rudenį LMTA Kino ir televizijos katedros studen
tų bei dėstytojų suburtas gero kino mėgėjų klubas,
rengiantis kassavaitines filmų peržiūras ir kitus
renginius. Klubas pavadintas Šoblės vardu taip pa
gerbiant vieną iškiliausių lietuvių dokumentalistų
Henriką Šablevičių, kuris pavaizduotas klubo bei
festivalio emblemoje.
Daugiau informacijos www.facebook.com/so
bles.kino.klubas
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