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Kritika dažnai rizikuoja. Rizikuoja žvelgdama 
į naujus, dar neįvertintus kūrinius, taip pat aktu
alizuodama konvencionalius, savo prasmes įtvir
tinusius darbus. Ne kas kitas, o Maironis, Sigito 
Gedos vadintas paskutiniuoju iš titanų, lietuvių 
literatūros kontekste yra sulaukęs bene daugiausia 
interpretacijų ir jas lydėjusių komentarų. Nuo jo 
sukamasi visada grįžtant atgal – lyg prie pirminės ir 
tikrosios literatūrinės patirties. O grįžtama norint 
pasitikrinti, atpažinti tai, kas sava ir jau suprasta, 
patirti tai, kas patirta. 

Fenomenologinis metodas, pretenduojantis į 
universalumą, šiuo konkrečiu atveju pasitelkiamas 
kaip viena iš skaitymo galimybių. Patrauklus jis ke
liais aspektais: savo neribotumu ir daugiau mąstymo 
būdu nei idėjiniu išbandymu. Maironis pavasario, 
t. y. atgimimo, naujos pradžios balsais bando susie
ti ir pakeisti anksčiau rašiusiųjų santykį su išorybe 
bei sukurti vidinį eilėraščio suvokėją. Šiuo žingsniu 
priartėjama prie gilesnių, universalesnių patirčių, 
galimų susieti su kūniškumu – fenomenologine ka
tegorija, išryškėjančia kalboje ir veikiančia kalbą. 

Kūno fenomenologija yra plati, jau antrą šimt
metį įvairiais aspektais plėtojama ir vis naujas for
mas išbandanti sritis. Šioje vietoje svarbu apsibrėžti, 
ką vadinsime kūnu. Anglų, vokiečių, prancūzų kal
bos fiziniam ir sąmonės kūnui reikšti turi atskirus 
žodžius, o lietuvių kalboje visos reikšmės susilieja į 
vieną bendrą kūno sąvoką. Dėl šios priežasties svar
bu skirti „lietuviškąjį“ kūną gamtamokslinefizine 
prasme ir suvokiantįjįįsikūnijantį kūną, į kurį ir 
bus kreipiamas dėmesys. 

Jutiminis kūnas1, kaip ir visos kitos fenome
nologinės žiūros ar kategorijos, galimas pažinti 

Vakarė Smaleckaitė

Grįžtantis Maironis

tik atlikus fenomenologinę redukciją – „išvalius“ 
sąmonę nuo tų reiškinių, kurie nėra pažinūs, su 
kuriais nebuvo ar nėra mezgama asmeninė patirtis. 
Sekama Edmundo Husserlio kvietimu grįžti prie 
pačių daiktų, kaskart švariu ir nauju stebėjimu. 
Garsusis Maironio eilėraštis Vakaras ant ežero ketu
rių kantonų pasižymi dviplaniu vaizdavimo būdu. 
Pirmasis – tai sudabartintas būtasis laikas, atsive
riantis Šveicarijos panorama, antrasis – esamuoju 
laiku išreikštas buvusių atsiminimų laikas. Pirmo
joje eilėraščio dalyje kalbama būtuoju laiku:

Ežero skaisčios bangos liūliavo
Žaliu smaragdu;
Laivą be irklo varė, lingavo
Vėsos dvelkimu.

Saulė už Alpių leidos sutingus;
Varpai Liucernos
Dievui aukojo darbus vargingus
Žmogaus ir gamtos.

Medžių ant saulės kepintas lapas
Nuspindo rasa;
Rožių iš kalnų papūtė kvapas
Skania sveikata.2

Atmintimi prisitraukiami ir sutirštinami 
spalviniaijusliniai motyvai, įtempta kuriančioji 
sąmonė čia nuo deskriptyvių topografinių apra
šymų pereina į aktyvųjį suvokimąperkeitimą. 
Tad pirmosiose trijose strofose suaktyvinami pa
grindiniai suvokimo veiksniai: regėjimas („ban
gos liūliavo žaliu smaragdu“, „medžių ant saulės 
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kepintas lapas nuspindo rasa“), klausa (girdimi 
Liucernos varpai „Dievui aukojo darbus vargin
gus žmogaus ir gamtos“), kvapas („rožių iš kalnų 
papūtė kvapas skania sveikata“), lytėjimas („laivą 
be irklo varė, lingavo vėsos dvelkimu“). Tekstas 
tampa „jautrus“, kūnas čia koreliuoja su pasauliu, 
įsikūnydamas daiktuose ir atpažindamas esmines 
jų savybes. Jutiminis kūnas dažnai yra savaimi
nis, užkoduotas, nepriklausomas nuo racionalių 
sprendimų. Kaip ir laivas, varomas be irklo, tačiau 
ritmingas ir veiksnus. 

Kūnas kaip suvokiantis objektas fiksuojamas 
asmeninio laiko patirtyse. Husserlis skyrė fizinį 
laiką nuo asmeniniomąstymo laiko, patiriamo ir 
suvokiamo individualiai. Pastarasis priklauso nuo 
to, kokį laiko tarpą mes mąstome kaip aktualų. 
Aktualus laikas galimas išgyventi tik dabartiniame 
patyrimo taške, sąlygotame praėjusio ir būsimo
numanomo (lūkesčių) laiko – retencijų ir proten
cijų. Maironio lyrikoje jau pastebimas laiko „su
stabdymas“ – retencijos ir protencijos suma, esaties 
(bet ne esamasis) laikas aktualizuoja visus šiuos 
jutimus ir provokuoja kitos, atminimų, erdvės pri
sitraukimą. Itin sumanus ir muzikalus eilėraščio 
ritmas (Vakaras ant ežero keturių kantonų iš visų 
Maironio eilėraščių yra pasiekęs didžiausio metri
nio įvairumo3) suteikia dinamikos gelminiam, o ne 
paviršiniam lygmeniui, todėl yra toks subtilus ir 
introspekcinis.

Geriausiai savąjį laiką, matyt, įprasmina Mar
celio Prousto romanų ciklas Prarasto laiko beieš
kant, tapęs bene esminiu literatūrinės fenomeno
logijos pamatu, prie kurio, kaip ir prie Maironio, 
visada grįžtama pasitikrinti. Rekonstravimas (bet 
ne atkartojimas), išsaugojimas to, kas prarasta, 
atsiminimų ir savos erdvės susigrąžinimas – bene 
svarbiausi elementai, leidžiantys kalbėti apie kūną 
kaip suvokiantį objektą tekste. Subjektyvaus laiko 
ir erdvės konstravimas arba, kaip nusako V. Daujo
tytė, „laikas erdvės, erdvėje, erdvė – laiko, laike“4. 

Subjektyvia, rekonstruojančia erdve Maironio 
poezijoje, kaip opozicija Šveicarijos gamtovaiz

džiui, atminimais iškyla stilizuoti folkloriniai tė
vynės Lietuvos vaizdai. (Atkreipkime dėmesį, jog 
strofoje, prasidedančioje „Ten...“, jau pereinama į 
esamąjį laiką.)

Audžiau nurimęs aukso svajones
Aušros spinduliais;
Lėkė jos, skrido, pilnos malonės,
Padangių keliais.

Vedė jas Paukščių kelias žvaigždėtas,
Lydėjo širdis
Į tolimąsias, į numylėtas
Tėvelių šalis.

Kiek atminimų atsitikimų,
Gyvų kitados,
Vienas už kito brėško ir švito
Anapus ribos!

Ten, kur palangėm stiepias sužiurę
Žemčiūgų žiedai,
Kur raudonmargę kreipia kepurę
Jurginų pulkai,

Ten, kur sesutės rūta dabina
Kasas nuo mažens,
Kur juodbėrėlį brolis augina
Balnot ant rudens,

Ten, kur Dubysa mėlyna juosta
Banguoja plati!..
Ko, ašarėle, ko tu per skruostą
Kaip perlas riedi?

Maironio lyrikoje stilizuoti folkloriniai motyvai 
gajūs, tačiau bandomi suvaldyti, su jais mezgamas 
asmeninis santykis. Iš gražu sferos, atsiveriančios ju
timinėmis tiesioginėmis patirtimis tapomame Švei
carijos peizaže, persikeliama į brangu (atminimų) 
sferą5, nebelieka jutiminioestetinio santykio su 
suvokiamu objektu, pereinama į emocinį santykį ir 
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daug emocingesnį kalbėjimą. Išreiškiamas ne impli
kuotas (koks buvo Šveicarijos peizažas), o asmeniš
kai išgyvenamas jausmas. Retoriniai sušukimaiiš
rėkimai baigiami daugtaškiu, lyg negalint išsisakyti, 
suvaldyti besiveržiančių atsiminimų. Nebelieka kū
niško jusliškumo elementų, sąmonė išlaiko tik vi
dinės regos potyrį, sutelktą ir įtemptą: iš išorinio 
gamtos patyrimo pereinama į savirefl eksiją. 

Estetinis kūnas visų pirma perteikiamas poe
tinėmis fi gūromis: kartotėmis ir jas lydinčiomis 
metaforomis. Taip įvyksta akivaizdžiausias įsikū
nijimas kalboje, mūsų struktūruotoje sąmonė
je. Reikšmė kalboje visuomet yra sukuriama ne 
konkrečiais žodžiais, o tarp jų. Kartotė – tai ne 
tik pasikartojantys žodžiai, bet kartojimu parem
tos savybės, požymiai, siejantys du greta esančius 
daiktus. „Pasikartojimas veikia dabartyje. Jis gilina 
esamą patirtį, jungdamas tai, kas buvo, su tuo, kas 
yra.“6 Maironio eilėraščiuose folklorinė tradicija iš
gyvenama iš esmės, ne kaip šalutinis ar papildantis 
elementas. Pasikartojančios struktūros suartina su 
rato simbolika, nesibaigiančia ir visa apglėbiančia. 
Paraleliai tapomi įvaizdžiai susisieja nelyg sutarti
nės – jie neturi jokių baigiamųjų kadencijų, yra 
„neišsisakantys“. Rato simbolika itin paplitusi ir 
lietuvių ornamentikoje (Saulės, Visatos, Pasaulio 
medžio simboliais), ne veltui lietuviai įsivaizdavo 
pasaulį apskritą. Muzika, kaip ir pati poezija, šiuo 
atveju gali būti prilyginama visatai, o lyrinis eilė
raščio aš susiliečia su šia visata.

Ypač verčia suklusti paskutiniosios dvi šio peri
odo eilutės, pradedamos po pauzės. Tai momentas, 
kai percepciją keičia monologinis lyrinio subjekto 
kalbėjimas. Kreipiamasi į „ašarėlę“ – juntama aki
mirkos nuostaba ir ilgesys. „Ašara“ prilyginama per
lui – „jūros ašarėlei“. Įdomu tai, jog „perlo“ reikšmė 
suteikiama net dviem eilėraščio įvaizdžiams: perlais 
taip pat vadinami žemčiūgai. Įvyksta metaforinis 
perkėlimas, ne identiškai pasikartojančiais įvaiz
džiais, bet reikšmėmis, kurios juos sujungia. Me
tafora yra įsišaknijusi anapus kalbos – muzikoje, 
folklorinėje visumoje – ir šiuo atveju pasirodo kaip 

dalykus suartinantis sąmonės įvykis. Taip atsiranda 
tikrosios patirtys, kalbinis nuskaidrinimas. Vienas 
suvokimas (ašara, žemčiūgai) skverbiasi į kitą (per
las) ir tuo gilina patį jutimą.

Maironis grįžta: į kūniškąsias ir asmenines 
patirtis, savą ir universalų laiką, kurį įmanoma re
konstruoti ir aktualizuoti šiandien. Grįžta ir į naują 
suvokimą, reikšmių perkeitimą, literatūros ir savęs 
persvarstymą. Juk tai, kas jau sukurta ir atrasta, vi
sada veikia kuriamą ir sukursimą. Bet kartu nauja 
keičia suvokimą apie tai, kas sena. Fenomenologija 
gaji ir visuomet išgyvenama tarp dabartyje.

1 Čia ir toliau remiamasi G. Šmitienės kūno fenomenologijos 
tyrimais ir kūno tipų skirstymu. G. Šmitienė. Kalbėti kūnu. – 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2007.
2 Maironis. Pavasario balsai. – Vaga, Vilnius, 1976, p. 93.
3 J. Girdzijauskas. Lietuvių eilėdara. – Vaga, Vilnius, 1966, p. 256.
4 V. Daujotytė. Fenomenologinis žvilgsnis: Jono Biliūno „Kūdi
kystės sapnai“. – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
Vilnius, 2010, p. 25.
5 „Tai, kas brangu, sietina su ta gamta, kuri yra „ten“ (tėvynėje) ir 
kuri buvo „tada“ (jaunystėje), kitaip sakant, ji atskirta nuo saky
mo situacijos (čia ir dabar, kuri, prijungus patį kalbantįjį „aš“, lin
gvistiškai ir būtų laikoma subjektyvumo nuoroda). Tai, kas gražu, 
sutampa su kalbėjimo dabartimi, yra čia. Tai tiesiogiai, sakymo 
dabartyje matomas pasaulis, todėl jo vaizdas abiejuose eilėraš
čiuose yra daug konkretesnis ir jutimiškesnis už brangios tėvynės 
peizažą.“ D. Satkauskytė. Gamta poetinėse sąmoningumo struktū
rose. Dar kartą Maironis // Žmogus ir žodis, 2007, II, p. 31.
6 G. Šmitienė. Op. cit., p. 45.

Keturių kantonų ežeras. Autorius nežinomas, apie 1895 m.
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Kiekvienas tekstas, kaip ir žmogus, turi savo likimą. 
Šis tekstas pateko į redakciją po respublikinio jaunų
jų fi lologų konkurso bene 2009 metais. Bet, atrodo, 
šiemet, kaip tik dabar, pats metas jį paviešinti. Aktorę 
Rūtą Staliliūnaitę 2008 metais kalbino Grinkiškio 
Jono Poderio vidurinės mokyklos vienuoliktokė Justi-
na Armonaitė.

... Aktorė man buvo pažadėjusi susitikti, kai viešės 
gimtinėje. Laukiau. Norėjau pasikalbėti apie viską – 
kaip ir prieš metus Kaune, aktorės namuose. Rūpėjo 
mokykliniai aktorės metai. Juk įdomu sužinoti, koks 
buvo jos kelias per klases ir mokyklas...

Savo pažadą Rūta Staliliūnaitė ištesėjo. Paskam
bino man ir pasikvietė į Pašušvį.

Prieš didžiuosius Pašušvio atlaidus – Baltramie
jų – mudvi sėdėjome aktorės mamos kambarėlyje prie 
stalo baigdamos gerti jau ne pirmą vyšnių uogienės 
arbatos puodelį. Ant stalo kvepėjo apvalūs, geltoni 
ankstyvieji saldiniai obuoliai...

Kalbėjomės apie viską, bet daugiausiai apie mo
kyklą, gyvenimą ir, žinoma, teatrą. Juokdamasi akto
rė Rūta Staliliūnaitė pavadino jį „šauniu“...

Pagalvojau, tikrai šaunu, kad apie bet kurį savo 
amžiaus tarpsnį gali kalbėti taip atvirai. Ir ne tik per 
jubiliejinius gimtadienius, bet ir su tokia kaip aš – 
tik pradedančia savo kelionę per metus...

O kada Jūs pajutote, kad esate meno žmogus? Gal 
ryškiai net nepajutote?

Pradžia buvo net nesuvokiant, kas tai yra. Mūsų 
dramos būrelio Krakėse režisierius mokytojas Jonas 
Kisielius paklausė, ar mėgstu poeziją. Aš atsakiau – 
ne. Jis nustebo baisiai, sako: „Gal nesi skaičiusi, 
todėl ir nemėgsti?“ Atsakiau, kad man proza labiau 

Arbata su Rūta Staliliūnaite

patinka. Tada tai nuskambėjo kaip labai mandras 
atsakymas.

Bet keistas dalykas – bręstant, artėjant meilės 
jausmo pažinimui, atėjo poezija...

Tai pasitikote poeziją su meile?

Su meile. Ir su jos sudužimais... Ilgesiu...
Kodėl aš esu artistė, kodėl taip atsitiko ir kaip 

tai atsitiko, man klausimų kyla ir pačiai. Ir ne į vi
sus klausimus galiu sau atsakyti. Kodėl man nebu
vo duota nieko kito? Vieni rašo, kiti piešia, treti 
groja. Na, grot ir aš išmokau, bet dabar užmiršau.

O kokiu instrumentu grodavot?

Pianinu. Mama Krakėse leido mokytis, tas pats 
dramos būrelio vadovas mokė mane groti. Ir bu
vau pramokusi kaip reikiant, skambinau iš natų. Ir 
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muzikos mokykloje reikėjo skambinti, tik konser
vatorijoje nebereikėjo, tokios disciplinos nebebu
vo. Mama skambino gitara, Tėvas Joniškėlyje gie
dojo bažnytiniame chore, vaidino klojimo teatre. 
Gal iš ten aš?!

Dėdė Vacius vaidino, dainavo, skambino gita
ra. Senelis labai mėgo baletą, o Babūnė jau senutėlė 
man deklamavo:

Ant kranto marių (Ant krašto marės)
Palangos miestelėj,
Ten, kur gyveno
Broliai žemaiteliai,

Yr aukštas kalnas,
Biruta vadintas,
Žaliom pušelėm
Dailiai apsodintas.*

Daugelis menininkų tvirtina, kad mokykloje jie bū
davo nesuprasti ir jautėsi tarsi juodos avys baltų ban
doje, o kokie Jūsų prisiminimai iš mokyklos laikų?

Kadangi aš skaičiavau, kiek mokyklų perbėgau, 
turbūt visur buvau juoda avis dėl baimės: vis kiti 
mokytojai, vis kita klasė, vis kitas suolo draugas, vis 
kita draugė... Su kuo būsiu, kaip būsiu... Matema
tikos baimė... Tam tikra nedrąsa ir kompleksas visą 
gyvenimą lydėjo...

O kita prasme, kaip vienas rašytojas sakė, kad jam 
mokykla yra baisiau nei sovietinė kariuomenė. Arba 
vienas režisierius, kad mokykla jam buvo tarsi kalėji
mas. Ne ta prasme, kad bijojote matematikos ar kad 
nesisekė, bet ar mokykla Jums nebuvo nemėgstama 
dėl dvasinės prievartos?

Ta prasme negaliu jiems pritarti todėl, kad esu po
kario vaikas ir disciplina mums buvo visai įprastas 
dalykas, juo labiau kad mano namai buvo tokie, 
kuriuose buvo išaiškinta, kas yra galima ir kas ne, 
ką reikia daryti ir ko nereikia, kaip galima kalbėti ir 
kaip negalima. Aš laikiausi disciplinos namuose ir 

mokykloje, o juo labiau tada. Kaimo vidury – Kra
kėse – kultūros centras buvo mokykla, mes nurun
gėme net kultūros namus. Visas miestelis eidavo 
žiūrėti mūsų spektaklių, literatūrinių muzikinių 
kompozicijų. Jeigu laikyčiau mano metų mokyklą 
kalėjimu – meluočiau.

Ir žmonėms to reikėjo?

Jeigu visas miestelis ėjo žiūrėt, kaip jų vaikai vai
dina, kaip jų vaikai dainuoja, kaip jų vaikai šoka, 
deklamuoja? Kitas dalykas – politinis aspektas. 
Humanitarai – lietuvių, anglų, rusų kalbų moky
tojai – nusigėrė, totaliai nusigėrė, nes jiems reikėjo 
meluot. Šitas faktas man žinomas...

Ar, būdama mokinė, rašėte dienoraštį, atsiminimų 
albumėlį?

Tai buvo madinga. Trečiame skyriuje Baisogaloje 
mama davė penkis červoncus ir nusipirkau albumė
lį, ant kurio rusiškai parašyta Albom. Kadangi bu
vau beprotiškai įsimylėjusi šeštoką, mūsų daktarės 
sūnų, labai norėjau jam pirmam duoti parašyti. Jis 
įrašė: „Prisimink mokyklą ir tą juodą suolą, karalai
tę dvojkę, generolą kuolą. Algis.“

Nieko apie meilę...
Antras įrašas: „Prisimink, kaip mes, ant juodo 

suolo atsilošę, virėm juokų košę. Algis.“
Nieko apie meilę...
Trečią verčiu, galvoju, net tris man parašė: 

„Laimingas tas, kurs randa tėvynę žmogaus širdyje. 
Algis.“

Ilgai nesupratau, kur ta meilė, nė viename lape 
jos neradau... Padariau išvadas ir buvau labai ne
laiminga.

Tebėra tas albumėlis. O dienoraštis yra nutrū
kęs prieš daugelį metų...

O vėliau, kai mokėtės Krakėse, nebeturėjote tokių al
bumėlių?

Ne, Krakėse buvo dienoraštis, bet jį sudeginau.

O dabar sakykite, ar mokyklose, kuriose mokėtės, ap
silankote? Nebūtinai su programa, bet ar traukia ten 
sugrįžti?

* Silvestras Teofi lis Valiūnas. Eilėraščio autorių išsiaiškino J. Ar

monaitė)
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Mane kviečia tiktai Krakės. Ten net yra pasodinti 
ąžuoliukai su mūsų vardais, deja, negalėjau daly
vauti savojo sodinime, nes sirgau ar vaidinau. Bet 
jie be manęs pasodino ir cemente išliejo – Rūta 
Staliliūnaitė. Dabar tas ąžuolas didelis. Krakėse esu 
buvusi dviejose mokyklos sukaktyse ir miestelio 
šventėje.

Kėdainiai negali manęs atsiminti, nes ten mo
kiausi ketvirtame skyriuje ir penktoje klasėje mergai
čių II gimnazijoje, Stalino ar Stalingrado gatvėje...

Baisogaloje buvusi mokyklėlė nuversta, o Dot
nuvoje irgi... Joje mokytojavo Dėdė Vacius. Mo
kykla buvo šalia vienuolyno – tada Vykdomojo 
komiteto, kur žemės ūkio skyriuje dirbo tėvas.

Pašušvyje taip pat mokyklėlės nė kvapo, liko 
tik aukšti topoliai ir tuščia prūdo duobė. Matau, 
kaip bėgu į pirmąjį skyrių...

Nustebau, kai po dešimties metų vėl užsukau į 
konservatoriją ir bendrabutį, tiesiog baisiai nuste
bau... Viešpatie, tiek čia būta, tiek čia palikta, tiek 
čia išgyventa – ir jokio ženklo nei ant laiptų, nei 
ant sienų, nei ant palangių, kur tiek sėdėta – tary
tum niekados ir nebūta!..

Ne ta prasme, kad kas nors pakabintų tavo 
portretą ar įrašytų vardą. Ne. Kalbu apie žmogaus 
paliktus kitus ženklus. Kur jie dingsta?.. Žiūriu į 
medinius bendrabučio laiptus – tokie gražūs buvo. 
Nė ženklo, kad kažkokia mergytė iš Pašušvio jais 
laipiojo, nė ženklo... Konservatorijos antrasis aukš
tas... Ten buvo mūsų mokomasis teatras, nurams
tyti langai, pridrebėta kiek – jokio ženklo... V. Ma
černis apie tai sakė: „Kaip atgal grąžinti bėgantį 
laiką?“

Bet tikriausiai visiems taip.

Turbūt. Tik širdy, tavo atminty viskas lieka... Todėl 
taip svarbu atminti tą, kuris neparašė, nenutapė, 
nesugrojo, o yra tau artimas, pažįstamas, brangus... 
Dėl to reikia kapus lankyti...

Auga Pašušvio kapinėse Tėvo uosis. Kai mirė, 
pasodinau Jam uosį. Pagal horoskopą Tėvo medis ir 
yra uosis. O kas žino, ar tas uosis nėra mano Tėvo 
vėlelės pavidalas?..

Aš prisiglaudžiu prie jo...

Tvarkau vieną kartą tėvo kapelį ir... paukštu
žėlis. Aš raviu, o paukštelis visai prie mano rankų, 
mano pirštai juda, o jis nieko nebijo, ir aš net nepa
jutau, kaip paklausiau: „O, tėti, čia tu?..“

Kodėl taip jaukiai ir drąsiai jautėsi tas paukštis 
prie mano pirštų? Pakilo ir atsitūpė ant paminklo. 
Na, ir iš kur žinai, kad ne...

Vėl nukrypom į Pašušvį.

Nėra su juo galo...

O kuris gyvenimo tarpsnis – mokyklinis, studijų ar 
aktorės darbo – Jums atrodo įsimintiniausias ir gra
žiausias?

Taigi jaunystės niekas negali pakeisti!..

Tai kas tada? Studijos?

Turbūt. Studijos pilnos nežinojimo, netikrumo, bai
mės, bet ta jaunystės jėga, kuri vis ginė pirmyn ir 
pirmyn – sužinoti, pasiekti, patirti, suvokti, pažinti. 
Tai gražiausias metas turbūt visiems, ne tik man.

Kalbant apie teatrą, man atrodo, pats pasiruošimas 
vaidmeniui yra milžiniškas darbas. Juk reikia persi
kūnyti į personažą, perlipti per kai kuriuos savo prin
cipus. Kaip kuriate naująjį charakterį?

Šitos paslaptys yra giliausios. Tekstą išmokti nėra 
sunku, tekstas po psichologinės analizės beveik 
sugula pats, kai žinai, kodėl sakai, ką sakai, kam 
sakai, kaip sakai. O įveikti tą kelią, kuris yra nu
mezgamas, išgyventi ir nubėgti paskui juo – štai čia 
yra paslapčių paslaptis...

Charakteris, kūno plastika, kalbėjimo maniera, 
balso tembras... Reikia juos rasti...

O vėliau vėl tenka sugrįžti į save?

Dažnas klausimas. Kaip sugrįžti? Kadangi tai vis tiek 
esi tu, pasibaigus įtampos laikui, tiesiog pajunti klai
kų nuovargį ir sulinksti, ir rankos nusvyra, nusivalai 
grimą ir tada „parsivelki“ namo. Ir viskas...
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Kas lieka – sunkumas viduje ar vidinė tuštuma?

Po tokios iškrovos lieka tuštuma. 

Kadangi menininkai yra jautrios sielos ir susigyvena 
su personažais, jei netenkina gyvenimo realybė, ar ne
sinori pasislėpti kuriame iš savo personažų?

Be abejonės. Profesija tai leidžia. Per personažą, per 
jo likiminę situaciją, pateiktą autoriaus, gali išrėk
ti savo dalią. Tai menininkui leista – dailininkui, 
muzikantui, artistui ir operos solistui tai leista. Čia 
yra šaltinis, kuris pagirdo. Vienas jų – asmeninė 
patirtis. Asociatyvus mąstymas mūsų profesijoje 
labai svarbus. Jeigu tau personažas nepažįstamas, 
jo likiminė linija nepažįstama ir jeigu negims jokių 
asociacijų, jokių paralelių, nesuprasi tiesos. Būsi 
šalia. Nors yra ir toks vaidybos metodas – būti ša
lia vaidmens, atsitolinti. Bet tai būtų ilga profesinė 
kalba...

Ryškiausi Jūsų vaidmenys – Nora ir Barbora, o kuris 
Jums pačiai atrodo reikšmingesnis?

Jie man lygiaverčiai, nes dvasinio maksimalizmo 
prasme yra vienodi. Galėčiau kalbėti kaip patriotė, 
kaip lietuvė, kad Barbora yra istoriškai svarbesnė. 
Čia kitas dalykas. Barbora Radvilaitė buvo labai 
svarbi prieš dešimt metų...

O „Nora“ buvo bene dažniausiai vadinamas spek
taklis?

Nora prilygo Barborai, nes kai išvažiuodavom į gas
troles Vilniuje, vaidindavom net du kartus per die
ną, žiūrovų antplūdis buvo toks, kad jie netilpdavo 
į vakarinius spektaklius, todėl šeštadienį ir sekma
dienį būdavo du. Bet mane apleido jėgos, ir viskas 
baigėsi ligonine. Tada buvo pakviesta aktorė Nijolė 
Lepeškaitė dubliuoti ir vaidinti...

Pakalbėkime dar apie tautą, bet kiek kitu aspektu. 
Pakalbėkime apie tautą ir talentą. Ar tauta nelinku
si pasinaudoti tik talentu, o vėliau paversti tai savo 
nauda? Tautos ir talento santykis?

Nemoku atsakyti. Jeigu tauta pasivagia talentą, o 
vėliau jį išnaudoja kam nors blogam, tada prastai. 
Bet jei tauta jį atranda, atkasa, padeda jam augti, 
nokti, prinokti, o paskui sako – žiūrėk, pasauli, jis 
yra mano...

Apskritai ar tauta nėra linkusi užmiršti tokių menų 
kaip teatras, jo žmonių, nes juk čia neišliekama, nėra 
nutapyto paveikslo, parašytos knygos, nėra natų? Vis
kas, kas suvaidinta, ir viskas...

Taip, teatras yra akimirkos menas. Jis čia pat gims
ta ir čia pat miršta... Na, pavyzdžiui, Lietuva neturi 
nufilmuotų Monikos Mironaitės spektaklių – ji 
buvo epochos artistė su dramatišku likimu, mūsų 
Lietuvos teatre turėjusi išlikti... Neturi Lietuva 
įamžintų jos šedevrų...

Seniau spektakliai būdavo transliuojami per televizi
ją, galėjai juos pamatyti, o dabar nebėra.

Dabar antrasis Lietuvos televizijos kanalas pradėjo 
tai daryti, bet ne visi jį mato. Teatro muziejui, kurį 
1926 m. įsteigė Vincas Krėvė ir Balys Sruoga, bū
tent akcentuodami, kad teatras yra akimirkos me
nas ir, jeigu jo nesustabdysi, neužfiksuosi, – prarasi 
visiems laikams. 

E. Bukelienės dvyliktos klasės vadovėlio skyrelyje apie 
dramaturgiją buvo įdėta Barboros Radvilaitės, kurią 
vaidinote Jūs, nuotrauka. Vėliau išėjo naujas leidi
mas, dar vėliau antras – dabar vadovėliuose tos nuo
traukos nebėra. Juk jei kas išnyksta iš vadovėlių, tai 
išnyksta ir iš tam tikros kartos atminties...
 
Net nežinojau... Kažkas sakė, kad esu vadovėlyje, 
bet kad nebėra – girdžiu pirmąkart...

Į vadovėlį galima dėti ir dailininko L. Krana
cho Barborą Radvilaitę, jeigu nenori Staliliūnaitės 
vaidintos.

Įdomu tai, kad spektaklis pasakė daugiau mūsų 
laikui apie tą istorinę asmenybę nei praėjusių šimt
mečių portretas.

Ir, aišku savaime, to naujo Barboros veido nėra.
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Vaidinta daug naujų interpretacijų. Dabar jaučiu 
tendenciją nupūsti dulkes nuo karaliaus Mindau
go žmonos Mortos atminimo. Tai tegul sukrunta 
dramaturgai, istorikai, tegul pateikia, tegul sugrįžta 
Morta į teatrą! Tegul tik būna taip!..

Keistas atsitikimas – istorikas Aivas Ragauskas, tyri
nėjęs Barboros Radvilaitės laiškus, yra baigęs Grin
kiškio vidurinę mokyklą. Kaip čia yra, kad aktorė, 
suvaidinusi Barborą Radvilaitę, taip pat yra iš tos 
pačios geografi nės vietos kaip ir žmonės, tyrinėję Bar
boros Radvilaitės dokumentiką...

Sąšaukos, nenusakomas ryšys... Jūs vėl grįžote prie 
klausimo, kurį aš sau keliu – kodėl mano likimas 
susiklostė taip, o ne kitaip. Kodėl man buvo lemta 
padaryti tai, o ne kita, bet nerandu atsakymo. Vis
kas taip susiklostė.

Man išnyra tokie tekstai, pavyzdžiui, Barbo
ra Radvilaitė sako: „Turėjo šitaip būt, už ką, ko
dėl – neklausk, turėjo šitaip būt.“ Ir aš galvoju, ar 
J. Grušas sekė Šekspyru, ar tai jam yra tikra visuo
tinumo detalė. Otele Šekspyras Otelui skiria tokią 
maldą: „Jums, šviesios žvaigždės, nieko nesakysiu, 
bet šitaip turi būti.“ Ir mylėdamas, verkdamas pa
smaugia mylimąją Dezdemoną...

Kodėl vienas ar kitas dalykas atsitiko mano 
gyvenime – atsakymo nerandu, bet sekanti įvykių 
virtinė lyg sufl eruoja, kad šitaip turėjo būti. Lemta, 
lyg kažkieno programuota, žinota, kad turi padary
ti tą ir tą... O ką mes žinome, ką?..

Gyvenimas yra sunkiausias vaidmuo kiekvienam iš 
mūsų, o mes patys jame atliekame pagrindinį vaidme
nį...

Tai yra gryna tiesa. Gyvenimas vienas, ir duotas tik 
tau... Į niekieno kito nepanašus, su tik tau būdin
gomis peripetijomis, su visomis situacijomis. Gali 
bet kuo jį paversti. Kuo jis gali tapti, daug priklau
so nuo žmogaus.

Duotas tai duotas, dovanotas tai dovanotas, bet 
kaip su juo pasielgti, kaip jame elgtis, ką iš jo išpeš
ti arba kaip jam atsidėkoti – tai nuo kiekvieno iš 
mūsų priklauso... Nuo mūsų pasirinkimo, nuo sa

vivokos, nuo supratimo ir, žinoma, nuo žinojimo, 
ko nori ir kodėl. Tai absoliuti tiesa.

Teatras, kaip ir visa kultūra, šiandien gal per mažai 
ugdo žmogų. Žmonės atbunka nuo lėkštų jausmų, jų 
išraiškos. Sutinkate, kad dabar kultūra per mažai 
duoda žmogui?

Manau, kad šiandien per mažai. Ir nežinau, kodėl. 
Ar kad civilizacija diktuoja madas, gyvenimo bū
dus?.. Nuo bet kurio gyvenimo reiškinio yra nu
plėšta paslapties skraistė... Nuo bet kurio...

Net Kalėdos tapo be paslapties... Materija yra 
tokia įžūli ir ji taip įžūliai veržiasi į dvasinį pasaulį, 
taip įžūliai jį okupuoja, išnaudoja, kad silpnesnis ir 
neapsigina... Kodėl reikia pusantro mėnesio rėkti: 
pirk, pirk, pirk, pirk! Tau dar mažai – pirk! Kalė
dos artėja – pirk! Ir tik bažnyčioje kalbama apie tai, 
koks tai stebuklas...

Kas atsitiko su meilės jausmu? Jeigu realybės 
šou vandens baseine atliekamas aktas, matant vi
siems, kas tai yra? Beždžionė, sako, atveda vaikelį 
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tyloj ir ramybėj, kažkur pasislėpus nuo pasaulio. 
Beždžionė... O mes – atvirkščiai, visas paslaptis ke
liame į viešumą, ant lėkštės, ant tarielkos, dar kitą
kart ir purvinos... Itin grakštaus kūno trys panelės 
su bikiniais joja ant mėšlinų kiaulių!..

O SAVIGARBA?!

O bažnyčia Jums daug reiškia?

Bažnyčia, kaip institucija, man daug reiškia, nes 
ten gyvena mano Dievas ir aš einu ten susitikti 
su Juo. Bet kai išgirstu apie Amerikos kardinolų 
skandalus, mane krečia šaltis. Ar jie tokie pat žmo
nės kaip ir mes visi? O man atrodydavo, kad jie 
artimesni Dievui nei mes, paprastieji... Jie, Dievo 
vietininkai, žemėje jie skelbia Dievo tiesas, jie turi 
būti už mus tobulesni. Aš tuo tikėjau...

Jūs važinėjate po mokyklas, vedate pamokas, dekla
muojate, kaip sakėte, anksčiau mėgote prozą, vėliau 
atėjo poezija, o kuo Jums Salomėja Nėris yra tokia 
artima, nes dažniausiai kalbate apie ją. Kuo ji Jus 
patraukė?

Aš nežinau, bet, ko gero, tai yra moteriškoji pri
gimtis. Kai Salomėjos Nėries dienoraščiuose radau 
aprašytą rasotą prasiskleidusį gėlės žiedą daržely
je – ir mano tokie patys užrašai yra buvę dieno
raščiuose... Ir vėją aš jaučiu taip kaip ji. Pavasarį 
gal tik dabar aš pradedu jausti kaip ji, nes man 
anksčiau labiau patiko ruduo. Meilę, tą mirtinai 
gilią, aš jaučiu ir išpažįstu, kaip jautė ji. Pagaliau ir 
Čiurlionis... Žinai, ką apie meilę yra pasakęs Čiur
lionis? „Meilė – tai vieškelis į Saulę, grįstas aštriais 
deimantais, kuriais turi eiti basas.“ Vadinas, kojas 
susižeisti visados gali...

Kad Jūs jaučiat sentimentus Pašušviui, tai aišku, o 
kaip Jums Kaunas? Ar jaučiate jo kultūrinę, dvasinę 
aurą, nes visad buvo konkurencija tarp Kauno ir Vil
niaus. Kuo Jums Kaunas yra ypatingas?

Kaunas yra Kaunas. Kaunas šiuo metu išgyvena 
ne patį gražiausią savo laikotarpį, kažkaip Kaunui 
nesiseka jau kuris metas. Tada, kai kalbėjau apie 

savo studijas ir savo gyvenimo pradžią, esu ištarus 
ir tokius žodžius: „Jeigu Kauno teatras būtų Vil
niuje, norėčiau gyventi ir dirbti Vilniuje.“ Su viena 
sąlyga, kad ten būtų mano mylimas teatras...

O ryšiai su prieškario Kaunu, jo kultūriniu klodu?

Prieškaris turėjo aurą, dar tos auros atšvaitų ir mes 
atrandame. Negaliu atleisti Kauno valdžiai už tai, 
kad sunaikino Konrado kavinę – Tulpę. Už tai, kad 
uždarė Teatro vaistinę, kuriai buvo du šimtai metų. 
Negaliu atleisti... Kaip ir to, kad Pašušvyje vietoj 
pirties buvo atidarę aludę. Aš maniau, kad pasiu
siu, taip manyje netilpo protestas. Tai absurdų ab
surdas... Vietoj pirties – aludę...

O dabar Kaune šviečia Prisikėlimo bažnyčia, 
džiaugiuosi, kai pamatau jos bokštą ir baltą kryžių. 
Džiaugiuosi – tai laimė, tai laisvė...

Pastatė Akropolį, paskandino Karmelitų bažny
čią – man tai nepriimtina, nemiela. Šalia šventos 
Gertrūdos, mūsų bažnytėlės, kurią mes gynėme 
nuo klaikaus betoninio pastato sovietmečiu, dabar 
pusę šventoriaus pavertė mašinų stovėjimo vieta. 
Dėl to prakeikto pinigo. Be jo gyvent neįmanoma, 
juk tai amžina problema, netgi Fauste dainuojama: 
„Aukso stabas valdo mus, kyla lig dangaus mėly
nės, Dievo garbę jis pamynęs.“ Ką čia pridėsi?..

Pokalbis baigėsi lyg ir minoriškai. Aktorės balse nu
skambėjo gaidelės, kad ne viskas išsipildė, apie ką 
svajota, ne viskas vyksta taip, kaip galvota laisvės 
apyaušriu, kad laisvės egzamino nemokame laikyti. 
Dėl to liūdna...

... Bet juk kažkur mokyklos suole sėdi mergaitė 
ar berniukas, kuriems svarbiausias dalykas yra ne 
Haris Poteris. Kaip kažkada Pašušvio lankose tarp 
šieno pradalgių brendo karalienė Barbora, tikėkim, 
taip bręsta ir karalienė Morta, o kartu auga ir bręsta 
tikėjimas, viltis ir visų mūsų ateitis. Ir aktorės Rū
tos Staliliūnaitės balse nuskambėjęs rūpestis yra tas 
kamertonas ateinantiesiems pasitikrinti savo idealų 
tikrumą.
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***

Šitoks speigas tik šitą pavasarį, 
kai ne garas iš lūpų, ne karas,
tik medžių sprogstančios minos,
bet miniai – džiugi plazdanti 
gegužės revoliucija: tulpės, raudoni
gvazdikai, saldžios lūpų geldelės,
perlai ant mylimųjų kaklų. 
Aštrios briaunos, nuslystančios oda. 
Karštas kraujas plūsta į galvą.
Tvinksintis šitas pavasaris, 
spurda rankos mylimų sukabintos,
lyg paukšteliai, čiulbantys, kranksintys,
iš narvelio neištrūkstančios varnos.
Nelaimingos princesės ir princai
Springsta uogų kauleliais.
Vyšnios nusninga.  

apie vieną mergaitę ir elnią

O.

mergaite elnio akim iš dovanoto paveikslo
kur dabar jį padėt
kur dabar dėti akis 
tavo  tapytam elniui virš lovos
šuoliuojant tiesiai į mano sapnus
sapnuose aš ir tu 
saulė pro langą
senamiesčio arkos
ir šitoks gerumas

Ramunė Brundzaitė

        

šitokie švelnūs ir paprasti
prisilietimai 
lyg vėjas

elneli mergaitės akim 
kur šuoliuoji pro mano sapnus
kas paleido tave čia ganytis 
ir kur ji
ar tai ji glosto mane pro miegus
ar tai vėjas

***

šita daina, kurios gal niekad ir negirdėjai, man tu
ir filmas šitas tu, net Ana Karenina, ir ta man tu
vartotinas mažom dozėmis, lengva apsinuodyti
priklausomybė garantuota, geriau nė nebandyti

keistai jaučiuosi tarp šitų kultūros mylėtojų 
visur man tu – neskaitantis knygų, tik į jas įsirašantis 

štai ir šitas nevykęs eilėraštis, išspjautas antrą nakties
tik tavęs prisisiurbęs ilgesio gūsis

***

mes tik gramatinės kategorijos
nerišlus bandymas susikalbėti
išsakyti vienas kitam save 
kol
daugiskaita virsta vienaskaita
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Susitikti galima netyčia, parke ant suoliuko, 
galima – kavinėje. Galima skambinti vienas kitam 
ir susitarti. Nesvarbu kur, svarbu – susitikti. Ir nors 
rašytojo stereotipas šaukte šaukia, kad kūrėjas turi 
būti vienišius, naujoji poetų ir prozininkų karta 
viską paneigia – jie bendrauja, jie susitinka, jie ku
ria vieni kitiems, jie mėgsta būti kartu.

„Druskininkai turi poetinį rudenį, Panevėžys – 
literatūrinę žiemą, Lietuva – tarptautinį Poezijos 
pavasarį... Tačiau nei Druskininkai, nei Panevėžys, 
nei pati Lietuva neįsivaizduojama be Vilniaus, ku
riame prasideda visos slinktys: kultūrinės, filosofi
nės, istorinės, geografinės, dvasinės...“ – taip  vieną 
didžiausių kūrėjų susibūrimų – festivalį Literatū
rinės Vilniaus slinktys – pristatė  organizatoriai – 
Mokytojų namai ir pagrindinis iniciatorius poetas 
Aivaras Veiknys. Sunku būtų apžvelgti viską, kas 
vyko, todėl pakalbėkime, parecenzuokime ir pasi
dalinkime įspūdžiais iš dviejų renginio vietų – Vil
niaus licėjaus, kuriame keturi jauni rašytojai skaitė 
savo kūrybą ir bendravo su mokiniais, ir Mokytojų 
namuose vykusios fotografijų parodos Vilniaus de
talės bei antologijos Literatūrinės Vilniaus slinktys 
pristatymo. 

Dar svarbu paminėti, kad literatūriškai slinkta 
jau kartą buvo ir apie tai galėjote skaityti Pašvaistė
je – 2010 metų pabaigoje tuose pačiuose Mokytojų 
namuose vyko jaunosios poetų kartos skaitymai su 
filosofu A. Konickiu ir poete E. Drungyte. Šiemet 
viskas kiek kitaip – didesniu mastu ir įvairesnėmis 
formomis.

Justė Karpavičiūtė

Kaip susitinka kūrėjai

Kūrėjų pokalbiai Vilniaus licėjuje

Haroldas Baubinas, Ieva Gudmonaitė, Ramu
nė Brundzaitė ir Justė Karpavičiūtė – keturi jauni 
rašytojai dalyvavo literatūrinėje kelionėje po Vil
niaus mokyklas ir susitiko su Vilniaus licėjaus tre
čios klasės mokiniais. Jie skaitė, atsakinėjo į klausi
mus ir diskutavo. Nuoširdžiai bandė papasakoti, ką 
reiškia būti ir kaip tampama rašytoju. 

„Šiandien jūs turite neeilinę pamoką, Vilniu
je – neeilinė diena. Keliose mokyklose svečiuojasi 
jaunieji rašytojai. Ir jūs esate festivalio Literatūrinės 
Vilniaus slinktys dalyviai“, – taip Pašvaistės redakto
rė Audronė Daugnorienė pradėjo jaunųjų rašytojų 
susitikimą su Vilniaus licėjaus trečiokais. Pristačiu
si festivalį, papasakojusi jo priešistorę ir pasidalinu
si prisiminimais apie savo santykį su jaunais žmo
nėmis bei Pašvaistės sukūrimą, A. Daugnorienė 
paklausė mokinių, kaip randasi jaunieji rašytojai. 
„Gal žinote?“ – po kelių sekundžių tylos pasiteira
vo dar kartą. „Iš meilės“, – pasigirdo vaikino balsas 
iš klasės galo.

Ieva Gudmonaitė paskaitė savo eilių, o Justė 
Karpavičiūtė – novelę.

Paskui pokalbis vyko toliau. 

Audronė: Kada jūs rašote? 
Justė: sudėtinga pasakyti. Kai buvau jaunesnė, 

mokykloje, rašydavau tikrai daugiau, dabar kuriu 
iš tiesų retai. Ir kuriu tada, kai norisi.

Audronė: Ryte, vakare?
Justė: Nežinau. Tikrai nežinau. Visaip būna. 

Gal labiau vakare, bet negaliu tiksliai pasakyti, 
kažkaip neužfiksuoju. 
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Audronė: O rašai kompiuteriu ar ranka?
Justė: Kompiuteriu. Ranka visai nemoku ra

šyti. Na, techniškai moku, bet kurti ranka man 
neišeina.

Audronė: Ieva, kaip tu rašai?
Ieva: Prozą kompiuteriu, o eilėraščius dažniau

siai ne. Nebūna taip, kad  sugalvoju, atsisėdu ir 
rašau. Eilėraščiai visi tokie išplaukę, kaip nors stai
giai, visiškai neplanuotai. Žinoma, yra kai kurie 
rašyti ir kompiuteriu, bet dažniausiai ant visokių 

popieriaus skiaučių, kurias vėliau susirankioji ir 
perrašai į kompiuterį. 

Ramunė: Aš irgi panašiai. Būna – kompiuteriu 
rašai, būna – šiaip ant servetėlių, kur nors kavinėj. 
Paskui susirenki.

Haroldas: O man popierių pakeitė telefonas. 
Vaikštau gatvėmis ir rašau eilėraščius telefone.

Audronė: Na, tai paskaityk, ką tu į tą telefoną 
prisirašei.

Haroldas: Ne, gal tegu Ramunė…
Ieva: Tu, tu, skaityk, Haroldai, reikia vyriško 

balso.
Haroldas: Bet aš norėjau uždaryti, užbaigti šį 

susitikimą.
Ieva: Nesusireikšmink taip…

Po neilgų, tačiau intensyvių įkalbinėjimų, Ha
roldas ne paskutinis, o trečiasis paskaitė savo kū
rybos. Vėliau – Ramunė. Tuomet kilo klausimų 
moksleiviams.

Moksleivis: Visi keturi labai skirtingai skaito
te savo kūrybą. Man įdomu, ar jūs ramia širdimi 
leistumėte kam nors kitam skaityti jūsų kūrybą? Ar 
nepyktumėte?

Haroldas: Žinoma, kad pykčiau. Aš neįsivaiz
duoju, kaip tokį eilėraštį perskaitytų kokia nors 
gležna fi lologė. 

Ramunė: Aš tai tikrai nepykčiau. Man būtų 
labai įdomu, nes kiekvienas skaitymas – tai inter
pretacija. 

Ieva: Geras tekstas gali migruoti ir vis vien liks 
geras. Na, jei Haroldas mano skaitytų, tai gal ir su
pykčiau... (juokiasi).

Moksleivė: Ar yra rašytojų, kurie jums yra au
toritetai?

Haroldas: Sigitas Parulskis. Be išlygų. 
Justė: Man taip pat.
Ramunė: Orientuotis į vieną rašytoją nelabai 

gerai... Gali supanašėti. Man tai būna etapais: vie
nu metu skaitau vieną, kitu – kitą.

Iš kairės: Haroldas Baubinas, Ieva Gudmonaitė, Ramunė 
Brundzaitė, Justė Karpavičiūtė 

Vilniaus licėjaus moksleiviai
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Ieva: Man irgi etapais...
Moksleivis: O kada jums atėjo tas pirmasis 

įkvėpimas ką nors parašyti?
Justė: Pirmoje klasėje. Eilėraštį apie rudenį. O 

ketvirtoje – apie kiškį piškį. Ir su kiškiu piškiu daly
vavau Poezijos pavasary. Dėl to daugiau gyvenime 
neberašau ir neberašysiu poezijos.

Haroldas: Gal turėjo būti atvirkščiai – pirmoje 
apie kiškį, o ketvirtoje jau rimčiau, apie rudenį?

Justė: Na, kažkaip viskas atvirkščiai mano gy
venime (juokiasi). 

Ieva: Aš tai vaikystėj kažkokių eilėraštukų tu
rėjau knygelę – pamečiau. Irgi tokie eiliuoti buvo, 
apie žiburėlius – kažkas labai dvasingo (juokiasi). 

Haroldas: Buvo rašiniai, bet neteikiau didelės 
reikšmės, rašydavau nesuvokdamas, ką rašau. Tie
siog kažką rašinėdavau. O mąstydamas rašyti pra
dėjau prieš porą metų. 

Ramunė: Aš paauglystėj rašiau labai daug gra
fomanijos, rimavau eiles su vėlėm ir panašiai. 

Ieva: Pavyzdžiui, aš paauglystėj rašiau simfo
nijas. Perskaičiau Goethe’s Faustą ir rašiau Angelų 
chorą – daug posmelių, poetas kalbasi su mirusio 
poeto biustu ir įsiterpia angelų chorai.

Norėtųsi užrašyti viską, kas buvo kalbėta, bet 
tai tikriausiai užimtų tris Pašvaistes. Susitikimo 
metu buvo kalbama apie kūrėjo pereinamus eta
pus, skaitymo svarbą ir tobulėjimo galimybes. 
Temų buvo išties daug – apmąstymams peno gavo 
ne tik mokiniai, bet ir patys licėjaus svečiai – Ieva 
Gudmonaitė, Haroldas Baubinas, Ramunė Brun
dzaitė ir Justė Karpavičiūtė. 

„Labai gerai jaučiuosi. Labai smagiai ir nuo
širdžiai pabendravome. Atrodo, kad jūs, rašytojai, 
atidavėte dalelę savęs mums. Nors pats nei poezi
jos, nei prozos nekuriu, tačiau domiuosi, skaitau 
įvairius kultūrinius leidinius“, – paklaustas apie 
susitikimą su jaunaisiais kūrėjais ir santykį su lite
ratūra sakė trečiokas Povilas. 

Juozas Žitkauskas ir Aivaras Veiknys

Detalės ir slinktys

Kitas festivalio dalyvių susitikimas vyko šeštą 
valandą vakaro Vilniaus Mokytojų namų mažojoje 
salėje. Į fotografi jų parodos Vilniaus detalės atida
rymą ir almanacho Literatūrinės Vilniaus slinktys  
pristatymą susirinko poetai, fotografai, prozinin
kai – ne tik autoriai, bet ir jų draugai, literatūros ir 
fotografi jos mylėtojai.

Fotografi jų paroda – tai poečių Viktorijos Vo
syliūtės ir Ievos Gudmonaitės darbai, publikuoti 
pristatomame almanache. Abi kūrėjos, paklaustos 
apie fotografi ją, lyg susitarusios gynėsi nesijaučian
čios fotografėmis, teigė tiesiog fotografuojančios 

Viktorija Vosyliūtė, Ieva Gudmonaitė, Aivaras Veiknys
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savo malonumui, o ši paroda – tarsi siurprizas. Ieva 
pasakojo, kad visas fotografi jas yra padariusi per 
vienerius metus, nes dabar kitas etapas, nebesinori 
fotografuoti. Viktorija sakė, kad yra apdovanota 
kiek labiau matančia akimi, tiesiog fi ksuoja tai, kas 
užkliūna, todėl jos fotografi jose dažni vaizdai pro 
namų langus ar tiesiog buitiškos situacijos. 

Apie almanachą Literatūrinės Vilniaus slink
tys buvo kalbėta nedaug. Įžanginį žodį tarė vienas 
festivalio organizatorių Juozas Žitkauskas ir suda
rytojas Aivaras Veiknys. Jis papasakojo, kaip buvo 
renkami tekstai, paminėjo, kad darbas atliktas per 
labai trumpą laiką. Taip pat apgailestavo, kad ne 
visų kūrėjų tekstus pavyko išspausdinti, nes alma
nachas turėjo ribotą skaičių puslapių. 

Tuomet į sceną žengė bendraautoriai – poetai ir 
prozininkai. Skaitymai truko neilgai, nes festivalio 
dalyviai turėjo skubėti į kitą renginį – akustinį Do
manto Razausko ir draugų vakarąkoncertą. 

Du iš septynių

Negalima apie visą festivalį spręsti iš poros ren
ginių, vykusių balandžio 8–9 dienomis.  Džiugu, 
kad kūrėjai turėjo galimybę susitikti pasirodyti, pa
rodyti, pabendrauti ir įrodyti, kad literatūra – tai 
ne tik neįdomūs dalykai, kišami į galvą mokykloje. 
Tai – dinamiškas, įdomus, nepažintas ir naujas pa
saulis.

Parodos fragmentas

Ieva Gudmonaitė. Viršuliškės
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Sutikčiau, kad kaskart, išsiruošus į poetines po
pietes (rytmečius) mokyklose, oras būtų tragiškas. 
Sutikčiau tik su sąlyga, kad tokios poetinės po
pietės kartotųsi. Ne scenarijumi, ne žmonėmis, o 
teigiamomis emocijomis. Prisipažinsiu, į Vilniaus 
privačioje gimnazijoje surengtą susitikimą su jau
naisiais poetais, vėlavome. Nepaisant to, kad patys 
ir buvome tie jaunieji poetai, dėl kurių į skaityklą 
rinkosi moksleiviai.

Dabar ramiai valgau obuolių pyragą ir prisi
menu, kaip per lyjantį miestą bėgau susitikti su 
kolegomis. Turėjome nuo Mokytojų namų važiuo
ti į Antakalnyje įsikūrusią privačią mokyklą. Kai 
susitikome, Ernestas Noreika paklausė, ar galė
čiau papasakoti apie Literatūrinių Vilniaus slinkčių 
projektą ir pristatyti moksleiviams, kad būtent šis 
projektas mus pas juos ir atginė. Nusprendėme, 
kad Vilniaus slinktis pristatysime kolektyviai. Au
tomibilyje aš, Ernestas ir šioje publikacijoje nemi
nėti, bet vienodai svarbūs mūsų kolegos Mantas 
Balakauskas ir Nerijus Cibulskas diskutavome, kas 
mums yra slinktys. Galop nusprendžiau, kad tai yra 
beveik viskas – nuo katino, tupinčio ant palangės, 
iki ūsuotos moters troleibuse. Nustebome, kai per 
rytmetį mums buvo užduotas lygiai toks pat klau
simas – kas mums yra Literatūrinės Vilniaus slink
tys? Pamenu, kad atsakėme, jog daug kas.

Pasirodė, kad į privačią mokyklą taip papras
tai nepateksi. Prie durų nedideliame poste sėdėjo 
apsauginis. Mus pasitiko lietuvių kalbos moky
tojas Kęstutis Subačius. Supratome, kad jis ir yra 
šio poetinio rytmečio šioje mokykloje iniciatorius. 
Mokytojas visai nepyko, kad keturias minutes pa
vėlavome, o mes, patekę į asociatyvią mokyklos 

Viktorija Vosyliūtė

Kaip mes slinkome 
į mokyklą paskaityti 

aplinką, nesutrikome. Vėliau patekome į patalpą, 
kurioje mūsų laukė moksleiviai ir mokyklos direk
torė Tatjana Liubertienė. Pradėjome kalbėti, pa
sakoti apie save, kalbėjome daug, bet dar daugiau 
turbūt perskaitėme, vis pasikeisdami – po kelis ei
lėraščius.

Valanda ne slinko, valanda labai skubėjo pasi
baigti. Per tą valandą atsakėme į daugybę klausimų: 
kas mes esame ir ką mes skaitome, koks poezijos 
rašymo tikslas, kas per dalykas yra poetinė karje
ra. Tiesa, tą vadinamąją poetinę karjerą tikriausiai 
pradedanti mokinė Milda Jurkevičiūtė taip pat 
perskaitė kelis savo kūrybos eilėraščius. Klausytojai 
norėjo išgirsti, kaip vertiname šios moksleivės kū
rybą. Bet ką mes? Mes juk irgi dar tik jaunieji poe
tai, patys prieš kelerius metus baigę mokyklas... 

Bet tikrai galėjome įvertinti mokyklinius pietus, 
kuriais vėliau buvome pavaišinti. Pietūs buvo geri.

Iš kairės: Milda Jurkevičiūtė, mokyklos direktorė Tatjana Liu
bertienė, mokytojas Kęstutis Subačius, Mantas Balakauskas, 
Ernestas Noreika, Viktorija Vosyliūtė, Nerijus Cibulskas 
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***

Lieju save
Iš vakarykščio ąsočio.
Kartus gėralas 
Vidurnakčio gyslose.

Pro debesio skylę
Pasiekiu Dievo delną.
Maldos deformacija:
smilksta žodžių mediena.

Negarsiai negarsiai
Prausiu Niekieno sapną.
Ploni nakties pirštai
Aplipę putomis.

Dangaus skruostuose
Mindau vagas.
Sumedėjusios ašaros:
angelai urvuose.

Bespalvė
Suteku į Nuodėmę.
Girdisi
ąsočio aimana.

Milda Jurkevičiūtė

***

Plaukia laivas – 
Jo burės dengtos miegančios saulės sapnais.

Aimanuoklis rūkas – 
Jį bado aštrios žvaigždės.

Plasta vėjo širdis – 
Pursta išsipūtę bangų žandai.

Dvi akys ant kranto – 
Vokai kasa baltsmėlį. 

Šnarpščia miegantis Mėnuo – 
Kaista debesų ausys.

Žuvų dūdos – 
Aidi kriauklių poemos.

Akmuo iš jūros vidurio – 
Vanduo gludina savo praeitį.

Ant kranto dvi užmerktos akys – 
Garuoja sapno skystis.

Žinojimas be amžių

Menas miręs. Tarp trijų teatrinių. Sterilių sienų.
                                                                            
                              Belyčiai žmonės.

Žemiau mirties. Skaitau ketvirtą sieną. 
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Vilnius

Jis lyg berniukas, 
Rodos, ką tik iš įsčių atėjęs, 
O jau gatvėje kamuoliu žaidžia. 
Ir klauso ausį prie žemės pridėjęs, 
Ką kužda grindinys. 

Jis lyg vyras, 
Trumpai kirptas vėjavaikis –
dievinamas moterų. 
Taip niekad ir nesubręsiantis. 

Jis lyg senis, 
Netvirtai žengiantis prospektu, 
Lazda pasiramsčiuodamas. 
Užsirūkytų vos rytmečiui atėjus, 
Deja, nė vienas gatvėje 
Nė nemirkteli jo pusėn. 
Taip ir kiūtina susiraukęs 
Nėries link veido nusiprausti. 

Jis – Vilnius. 
Tarsi žmogus, kurio sieloj 
Tiktai labirintai. 
Ilgesys Gedimino sapno. 
Neris – jo arterija 
O įsiklausęs tyloj –
Gali jį kvėpuojant išgirsti. 
Užsimerkiu. 
Ir klausausi Vilniaus, 
Seno valkatos, giesmės.

Lygianaktės

tylos monologai po vidurnakčio.
nebūti. nebūti. nebūti. 
kužda man dvaselės iš visų pakampių.
šiąnakt aš negaliu patikėti,
kad žemė sukasi.
žvelgiu į beužsimerkiančią mėnulio akį
tarsi stiklinė būtų.
paridenta per nublizgintą stalą.
mėlynam dangaus lape
skaitau mėnesienos sonetą.
būti. sako Šekspyras man už ausies.
aš ne Hamletas.
bet žiūriu į savo tuščius delnus.
ir noriu išskaityti gyvenimą. 
naktis žino visas paslaptis.
šąlu. laukiu, kol pakuždės.
varvant minutėms nuo stogo.
dar kažkas eina. 
nešdamas užantyje save. 
pasiruošęs atiduoti už pusę kainos.
nedrįsčiau derėtis.
mėnuo mirksi. Lyg perdegusi lemputė.
užgęsta. užsidega. užgęsta.
nebūti. sakau Šekspyrui.
į kišenes sukišu sužvarbusias rankas.

Viktorija Samarinaitė

Viktorija Samarinaitė. Senas valkata – Vilnius
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Dievas matė, kad tai yra gera, ir leido tam nu
tikti. Dievui gera viskas. Dievui nereikia grūstis 
metro spūstyse, šveisti prikepusių puodų, traiškyti 
musių palubėse. Jos krenta į sujauktą lovą, kur al
suoja tavo alter ego, ir nedrįsti atitraukti užuolaidų, 
nes dangus ne toks, kokio norėtųsi rytą, kai nežmo
niškai krečia šaltis ir džiūsta burna, o po stalu tik 
tuščios kolos skardinės. Jas skrebina apšepęs kackis. 
Jo nešėrei gal savaitę. Ir ko jis nestimpa? Apgraužtas 
džiūsna obuoliukas droviai kyšteli nurudusį šoną. 
Ar ten ne ilčių grioveliai? Ir negali prisiminti, kuris 
graužėt raukšlėtą luobelę – tu ar tavo stipena kati
nas. Gal vis dėlto katinas, nes negi galėjai taip pul
ti lyg Magdalietė Jėzui po kojų? Ne, negalėjai, nes 
kambary – tik katinas, sujaukta lova ir tos vaiskiai 
mėlynos užuolaidos, kurių nevalia atitraukti, neva
lia liesti, nes tai – vienintelis dar sakralus objektas, 
madonos ikona, o kūdikėlis – tai tu, susirietęs ir 
šnopuojantis užkrešusiais sinusais. Taip šnarpščia 
virdulys už sienos, kai kaimynas puodelyje plikosi 
juodą arbatą. Jis niekada neplauna indų, savo iko
nų neskalbia, nes šventieji neteplūs. Jiems nereikia 
grūstis metro spūstyse, šveisti prikepusių puodų. 
Tokia pat švari buvo kalvarijų babytė kretančia gal
va ir melsva skarele. Dievaž, viso kaimo senučiukės 
ryšėjo margas, o tavoji – skaudžiai žydrą lyg primi
nimą apie aniuolėlių giesmes viršum piliorių. Ir net 
sutikdavai vedamas bažnyčion atlaidų, nors dar ne
pažinai rašto, ir ženklai vitražuose dar tebuvo spal
voti plyšeliai į dangų, o gražiausias plyšiukas žiojėjo 
kretančiame pakaušyje – toks tyras ir vaiskus, jog 
veik patikėdavai, kad babytė ne šios žemės, kad cu
kruotą kaspiniuką nuleis iš debesų, ir nereikės baby
tei gumbuotais pirštais krapštyti monetų iš odinio 
maišelio. Ją laidojo medinėje dėžėje, ir negalėjai su

Daina Habdankaitė

Melsvasis

prasti, kur dingo vartai į dangų, kur dingsi, kai ateis 
tavo laikas, kai dangaus plyšelis bus užvertas visai. 
Škac, bjaurybe! Ant vaiskiai mėlynos drobės suk
damiesi leidžiasi balti pūkeliai. Pavasaris ir morčius 
už lango, kurio nevalia atverti. Stebi sklendžiančius 
katino plaukelius. Jis norėtų į lauką. Ten miesto val
katos uostinėjasi, ten Sodoma ir Gomora, ir rojaus 
sodai ten pat, bet tu jo neišleisi, nes kvailelis niekad 
nebuvo už šio kambario sienų. Dievas mato, kad tai 
yra gera, ir leidžia tam nutikti. Jokiu būdu nevalia 
išeiti, nes pūkai nustos sklęsti, kai niekas jų neste
bės, ir, baisu pagalvoti, ikonos mėlis išplauks, ir ims 
luptis, kūdikis nebebus tyras, ir kolos skardinės ims 
gausti Paskutiniojo teismo garbei. Negalima, neva
lia keltis, nes obuoliukas dar sveikas. Jis amžinas. 
Škac, bjaurybe! Gyvulys taikosi atsikąsti amžinybės. 
Niekas nenori mirti, ir tai yra gerai, ir Dievas leidžia 
tam nutikti. Kūdikiai nemiršta, aš žinau. Tiesiog 
tampa aniuolėliais ant piliorių. Aš būsiu aniuolė
lis minkštučių debesėlių basutėmis, pūsiu trimitą, 
Dievas sukurs pasaulį, matys, kad tai yra gera, ir 
leis tam vykti. Visada leidžia, nes yra dangus, iš kur 
tyrumas plaukia. Ten murkia katinėliai, ritinėjasi 
raudonskruosčiai obuoliukai. Škac, bjaurybe! Die
vas mato, kad tai yra, ir Dievas leis tam nutikti. Da
bar, jau atėjo metas. Išspardyk apokalipsės trimitus, 
ženk prie ikonos, priklaupk ir bučiuok Magdalietei 
kojas. Tu jau nebe kūdikis, tu veik pakilai link pilio
rių. Klausyk, ar girdi? Jau girgžda vartai, jau laikas. 
O Dieve, kodėl už mėlyno aksomo pilki pamatai?! 
Plyta ant plytos. Matai? Ar matai? Ten parašyta, ant 
mūro įrėžta. Žiūrėk, nenuleisk tik akių, nes Dievas 
žino, kad tai yra gera. 

Dangus po tavo kojom. Amžinybė nurieda po 
lova.
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Auštant

Aš sukūriau šviesą. Pagimdžiau žemę. Užliejau 
ją vandeniu. Aš nulipdžiau žmogų ir žvėrį. Išskap
tavau moterį. Aš sukūriau protą. Įsupau jį tamsą. 
Aš sukūriau pasaulį. 

Jis atsikėlė auštant. Užsiplikė juodos arbatos, 
nusilaužė kriaukšlę juodos duonos. Sėdo prie ąžuo
linio stalo, nukrauto popieriais, apelsinų žievelė
mis, riešutų kevalais. Ėmė į ranką žalią pieštuką. 
Pavartė. Padėjo ant stalo. Saulė rausvino kambarė
lio sienas. Tinkas aižėdamas formavo ornamentus. 
Jie galėtų įkvėpti. Už lango vyšnioje čireno pasi
šiaušęs žvirblis. Jis galėtų pasufl eruoti pirmą žodį. 
Arbata aušo ant ąžuolinio stalo tarp popierių ir ke
valų. Jis visada geria šaltą.

Šiandien eisim į fi lharmoniją. Privalai atrodyti 
gražiai, dievaž, privalai, nes ten bus ponų ir po
naičių. Reikia užeiti pas madam Antaniną, ji turi 
seną vualį ir perlamutrinius karolius. Ji nebenešioja 
papuošalų nuo tos dienos, kai palaidojo vyrą. At
simenu, kaip žėrėjo saulėje balti perlų karoliai. Pro 
vualio tinklą gerai matėsi raudonos kietai sučiaup
tos lūpos. Ji niekada nesidažė. Buvo jauna ir ryški. 

Vyras mylėjo jos juodas akis ir rausvus skruostus. 
Sako, buvo smuikininkas. Nė karto negirdėjau jo 
griežiant, nors gyveno už sienos. Aš manau, jis bu
vęs sielos ligonis. Ponia Antanina nemėgsta kalbėti 
apie savo vyrą. Ji nekenčia muzikos. Reikia pasi
stengti neleptelėti, kam man reikia josios papuo
šalų. „Einu į pusseserės vestuves, ponia Antanina. 
Gal galėtumėt paskolinti baltuosius perlus ir juo
dąjį vualį? Ačiū, viso geriausio.“ Šiandien eisim į 
fi lharmoniją. Jis užsuks pusę šešių.

Aš sukūriau muziką. Ją dainuoja vėtros ir groja 
žiogai. Aš iškvėpiau mirtį. Paliepiau žmogui bijoti. 
Aš įžiebiau mintį. Ir buvau įtikėtas.

Duslūs žingsniai aidėjo šiukšliadėžių dangčiuo
se ir lietvamzdžių gerklėse. Tuk tuk cvam. Tuk tuk 
cvam. Jau pusė penkių. Reikia skubėti, nes šian
dien didžioji premjera. Kažkokio pūzro pakviestas 
vediesi moterį. Dievaž, moterį, kai cerkvių kupolai 
blizga blausioje lempų šviesoje. Tu vediesi moterį. 
Ji muistosi, kažką kalba. Tu nenori jos matyti ša
lia auksinių kupolų. Nenori, kad jos kojos liestų 
nugludintus gatvės akmenis. Kai buvai vaikas, lu

Simonas Bernotas. Rytas
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pinėdavai akmenėlius iš sienų, tvorų ir šaligatvių. 
Mažesnius išmesdavai, didesnius įsivaikindavai. 
Jų augo galybė. Po lova, stalčiuose ir ant spintos. 
Dar vaikystėje pradėjai mūryti kriptą. Tik niekas 
nelaidojo. Šitie akmenys nekalba. Juos zulina aukš
takulniai ir skėčių noselės. Ji šneka nesąmones. Da
rosi koktu. Šiandien premjera. Didžioji. O kupolai 
taip žybsi, net žvanga. Cik cak cvik. Cik cak cvik. 
„Kaip mano plaukai?“ – „Puikiai, mieloji.“ Įeini 
pro paradines. Kad tik neišneštų pro galines. Tik 
ne šį vakarą, kai cerkvės kupolai groja mazurką.

Aš įskiepijau norą kariauti. Sutvėriau juodą ir 
baltą. Paleidau nerimą. Liepiau upėms tvinti ir sau
lei šviesti. Aš sukūriau kūrėją ir tuštumą. Pasėjau 
sėklą, kuri nesudygo.

„Atrodo, suklydau. Vualis netinka prie raudono 
lūpdažio. Moterys šnairuoja, o vyrai gašliai šypsosi. 
Šypsausi ir aš, rodau dantis išpurtusiems ponams. 
Jis šiandien tylus. Tikriausiai pastaruoju metu rašo. 
Atrodo, suklydau ir dėl karolių.“ Juodu susirado 
vietas galiniame parteryje. Trečias skambutis. Pir
moji nata. Jis užsikosėja. Muistosi. Stojasi ir išeina 
palikęs sutrikusią damą parteryje. Sopranas ima 
aukštąją si, orkestras vinguriuoja treles. Ovacijos. 
Gėlės. Bravo! Bellissimo! Biss!

Aš pasėjau grūdą, kuris nesudygo. Ką sukūriau, 
turiu sunaikinti. Pasiunčiau sausrą į žemę.

Pilkšvo palto skvernai plaikstėsi jam bėgant 
akmenuotomis gatvėmis. Posūkis, o už jo kupo
lai, kupolai, kupolai. Vakaras apniukęs, tik pa
auksuoti zefyrai žybčiodami atstoja saulę, mėnulį 
ir dievą. Varpai nebylūs. Padorūs popai vakarais 
glosto žmonas ir šnekina mažylius. Jam nereikia 
padoraus popo. Jis nori į vidų. Didžiulės medinės 
durys užsklęstos. Šventintą auksą mėgsta banditai, 
šventoriaus grindys minkštu patalu elgetoms ro
dosi. Padorūs popai rakina cerkves it savo sielas. 
Jis trainiojasi apie duris lyg gyvulys apie tvorą. Be
trūko, kad imtų mūkti. Kyla vakaris. Vakarų vėjas 
šalčiausias. Iš vakarų ateina naktis. Iš vakarų ir jis 
pats atėjo. Kur eiti toliau – nežinia. Jis krenta ant 
kelių, deda rankas maldai. Jis nemoka žodžių, neži
no, kuri ranka šventesnė. O Dieve, jis tikriausiai ir 
nekrikštas. Tokie eina į pirmąjį ratą šalia Homero 
ir Platono. Jis norėtų bet kur, tik ne čia, prie už
darų durų kiaurai pučiamas vėjo. Pilkšvi skvernai 
plaikstosi. Klūpantis vyras kelia galvą. Lėtai stojasi. 
Slenka į gatvę ir pasuka rytų kryptimi.

Į žemę ateina lietus.

Simonas Bernotas. 
Pasivaikščiojimas
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Paupiu

Atsibudau dar neišaušus. Pasirąžiau, nusižiova
vau. Tvankus ankštas kambarėlis švytėjo melsvai. 
Lyg išpampusiom venom išvagotos mano rankos. 
Įtempiau raumenis. Džeržgiantis žadintuvas. Atlei
dau. Reikia keltis. Įtempiau. Virtis kavą. Atleidau. 
Šalta namie, šildymą atjungė. Įtempiau. At

Grindys šaltos, gličios. Neploviau vakar. Su
sitepu sumuštinį. Grūdu burnon. Žiaumoju kaip 
upėtakis. Byra duonos trupiniai. Smakru nurieda, 
krūtine, įstringa aštrus trupinėlis tarp klosčių cha
lato. Kiti rieda nuoga koja ir atsimuša į šaltas gličias 
grindis. Atšoka. Leidžiasi. Šoka. Leidžiasi. Šok

Velkuosi išblukusį gelsvą lietpaltį. Rūkas už 
lango. Perbraukiu ranka sulipusius plaukus. Užki
šu už ausies išslydusią sruogą. Rakinu duris. Raktą 
po kilimėliu. Nors ne. Ten dėjau anąkart. Kišu už 
vazono. Leidžiuosi laiptais žemyn. Stengiuosi ty
liai, kad nepabustų kaimynų vaikučiai ir žindyvei iš 
trečio aukšto pienas nedingtų, kad Marekas antra
me nesikeltų anksčiau laiko ir neluptų pagiringas 
žmonos, kad pirmo aukšto bobutė... Nors ne. Ji 
jau atsikėlė. Įsitaisė ant taburetės prie durų aku
tės ir seka išeinančius, registruoja senė. Pas mus nė 
vienos vagystės per dvidešimt metų. Saugi kaimy
nystė. Saugūs namai. Saugūs gyvenimai ir mirtys 
bus saugios. Kol cerberis pirmame registruoja iš
einančius.

Lauke žvarbu lyg viduržiemį. O jau balandis, 
jau ledonešis išplukdė lytis. Jos tyso pakrantėj. Vai
kai atbėga ir supasi nelyg ant sūpuoklių ir krykščia. 
Lytys lūžta pusiau ir dar per pusę. Daugiau nebe, 
nes ima tirpti ir pažliugusi pakrantė tampa šlykšti 
vaikėzams ir poniutėms su šnauceriais ir kaspinė
liais. Apeinu krūmą, kurio pirmininkas niekaip ne
nugeni. Sako, atšipo pjūklas. Atšipo bebrų dantys 
ir užtvankų nebestato. Senoji sugriuvus ir purvinas 
upės vanduo srūva per sutvirtinimus, užlieja rąstus 
ir šakas. Srūva. Lūžta. Srūva. Lūž

– Atsiprašau, gal turi užrūkyt? – susitraukęs vy
riokas artinasi iš priekio. 

Nėra kaip prasilenkti siaurame take. Ankstų 
rytą prie upės žmonių mažai. Neturiu kur dėti 
akių, kurčia negaliu apsimesti, nes jau krūptelėjau 
jam sušukus.

– Nerūkau, – sustoju priešais ir laukiu, kol pa
sitrauks į šalį ir leis praeiti. Nuo gelsvo lietpalčio 
kapsi rūke susikondensavę lašeliai. Kapt. Kapt. 
Ka

– Kaip nerūkai? Matau gi, – šypsosi kažkaip 
kreivai, puse lūpų. Ironizuoja? Ne. Gal paralyžius 
veidą susukęs?..

Vyras žengia artyn ir mano geltonieji lašiukai 
susimaišo su jo juodais. 

– Iš ko gi? – nejučiomis atsitraukiu per žingsnį 
atgal.

Pasisuka veidu į šniokščiančią užtvanką. Minu
tė. Dvi. Lytys ant kranto ima žybsėti tekant saulei. 
Rūkas pamažu sklaidosi, o aš tyrinėju ant juodos 
striukės kišenių susikondensavusius lašelius. Jie 
nuriedės vos saulei pašildžius ir tekštelės žemėn. 
Tekšt. Tekšt. Te

– Taigi matau kasryt pro langą, kaip rūkai bal
kone. 

– Na ir kas.
– Nieko, – nusispjauna. 
Raudonas diskas pakyla virš paupio medžių ir 

ima švelniai kutenti suneštas lytis. Šios raivosi, nie
kaip neišsibudina. Oras skaidrus. Tylu, tik girdėti 
geltoni ir juodi tekštelėjimai ant pavasario žemės.

– Ačiū, – šypteli rankoje vartydamas cigaretę. – 
Gražus dangus šįryt.

Pasitraukia į šoną ir nušlepsi pažliugusia žole. 
Toms smilgelėms veikiausiai nepavyks atsitiesti. 
Nuspiriu akmenėlį. Šis smagiai suskamba atsitren
kęs į tirpstančią lytį. 

Čirpauja rytmečio paukščiai.
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Silvija Čiuladytė

18 000 Lt

Sėdėjau ant patogaus fotelio koridoriuje ir 
apsimesdamas, kad esu visiškai ramus, laukiau 
rezultatų. Apsikabinęs didelį puodą kavos var
čiau kažkokį žurnalą – pirmą pasitaikiusį ant 
stiklinio staliuko. Atrodo, jis buvo skirtas mo
terimis, bet man nerūpėjo. Neperskaičiau nė 
sakinio. 

Prie manęs prisiartino bendraklasis rūška
nu veidu. Keistokas tipas.

– Labas, – tarė.
– Labas. Ko toks nelaimingas? – stengiausi 

būti mandagus.
– Pinigų reikia.
– A. Negaliu padėt. 
Tyla.
– Žinai, kam man tie pinigai?
– Hm... Nenutuokiu.
– Mokslui.
– Kam?! – vos neužspringau kavos gurkš

niu. – Tu nori mokytis?
– Na, taip... Noriu tapt lakūnu.
– Lakūnu? – nepatikliai nužvelgiau pašne

kovą.
– Taip, lakūnu, – tvirtai tarė jis. – Bet... Tai 

pati brangiausia profesija  Lietuvoj, o pinigų 
neturiu. Ech... Ir kaip man dabar įgyvendinti 
savo svajonę?

– Svajonę? Tu niekada neturėjai svajonės, o 
juo labiau susijusios su mokslais ar profesija.

– Na ir kas? Užtat dabar turiu. Ir esu pasi
ryžęs padaryt viską, kad tik tapčiau lakūnu.

– Lakūnu... Kad tave kur... – nusikeikiau 
panosėj. Net graudu pasidarė. – Žinai, o aš ne
norėčiau skristi lėktuvu, kurį pilotuotum tu.

– Ir netektų, – visai nesusirūpino, – aš skraidyčiau 
vienas. Turėčiau mažą lėktuvėlį ir skrisčiau ten, kur no
rėčiau.

Tyla.
– Ko tyli?
– Bijau ką ir sakyti...
Tyla. Prazvimbė išpampęs uodas. Be diplomo... Ne

paliestas krizės...
– Gal žinai, kaip man gauti pinigų?
– Dirbti, – sumurmėjau.
– Ką? 
– Dirbti, sakau, reikia! – užrikau, lyg savo apykur

čiam ir apypročiam seneliui. 
– Ką man dirbti? – nepatenkintas sumykė. – Aš tik 

lakūnu sutvertas būti.
Neištvėriau.
– Po velnių, žąsine, gatves šluot eik! Kebabus parda

vinėt gali, indus plaut... Sutaupysi gal kada nors.
Pašnekovas kiek sutriko. 

Marija Černiavskaitė. Karakumų asilėlis, 2010
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– O kaip, tavo manymu, gaunami pinigai? – ir toliau 
rėžiau savo. – Žinai, ant medžių  jie neauga. O jei ir aug
tų, vis vien tektų juos nuskinti, o tai – irgi darbas, – net 
fi losofuoti pradėjau. – Dirbk, žmogau, dirbk ir taupyk. 
Užsidirbsi, padėk kokį kaupiamąjį indėlį banke, – klau
sytojas akimirką suraukė kaktą, – kas mėnesį atidėk ten 
dalį algos ir sutaupysi.

– Bet man reikia labai daug ir kuo greičiau... – nu
mykė lyg mažas vaikas.

– Kiek? 
– Dvidešimties tūkstančių metams.
– Viešpatie!.. – užsidengiau veidą delnais. Nebega

lėjau klausytis šitų paistalų.
– Aš ir sakau... – supratingai linktelėjo. – Lietuvo

je neįmanoma įgyvendinti savo svajonių. Nebent turi 
daug daug pinigų... – liūdnai užvertė akis į viršų.

– Kvaily... Kokia dar svajonė... – iškošiau pro dan
tis. – Svajone turi gyvent visą gyvenimą, dėti pastangas, 
kad ji išsipildytų. Tu vos sugebėjai baigti vidurinę ir 
tikiesi kur nors įstoti? Nori būti lakūnu, taip? Tu net 
nežinai, ką reiškia turėti svajonę... 

Pašnekovas surimtėjo. 
– O tu pats turi svajonę? 
– Aš? Aš visą gyvenimą skyriau tam, kad įstočiau į 

muzikos akademiją. Nuo šešerių metų groju kasdien, 
siekiu geriausių rezultatų, visą laisvą laiką atiduodu 
muzikai, nes tai mano svajonė, mano gyvenimas. O tu 

ir toliau skraidysi padebesiais su savo įsivaizduo
jamu lėktuvėliu užsidaręs tamsiame, purviname 
garaže ir rakinėsi kažką su varžtais ir veržliarak
čiais.

– Kuo? 
Spoksojau į jį ir negalėjau suprasti, kodėl su 

juo šneku. Atsistojau ir nuėjau. Avigalvis!
Galėjau jam trenkti, – kartojau sau eida

mas, – galėjau jam tr...
– Sveikas! – išgirdau švelnų moterišką balsą.
– Labas.
– Jau paskelbė rezultatus. 
Nudžiugau.
– O mano matei? 
Ji nuleido akis.
– Mačiau. Įstojai...
– Na?..
– Bet pritrūko dviejų procentų, kad patek

tum į nemokamą vietą, – prikando lūpą.
Spoksojau į tašką sienoje virš jos pakaušio.
– Velnias...
Galvoje ėmė suktis didelis 18 ir trys nuliu

kai.
– Anglų?.. – dėl visa ko pasitikrinau.
– Taip.
Mergina liūdnai nužvelgė mane, drąsinamai 

spustelėjo petį ir paliko stovėti vieną su svajone, 
verta aštuoniolikos tūkstančių.

– Kas tau, vaikine? – kažkas susirūpino.
Nežinau,  kiek laiko prastovėjau spoksoda

mas į tą sieną. 
– Pinigų reikia. Daug pinigų...
– Kam? 
– Mokslui.
– Ką studijuosi? – pasidomėjo.
– Muziką.
– Tfu, žmogau, na, ir išsirinkai tu čia... – 

išsišiepė. – Galėjai ką nors pigiau rasti – pati 
brangiausia profesija Lietuvoj po lakūno. Ilgai 
teks taupyti. Gal pagalvok geriau, žinai, žmonės 
sako, muzikantas – ne profesija... 

Apsisukau ir nuėjau. O galėjau trenkti.Marija Černiavskaitė. Misterija, 2010
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Sujunk taškus

Apgamus
ant krumplio
prie lūpos
papilvėj
sujunk
kietu nugraužtu pieštuku
širdutė krenta iš medžio
vis droži ir droži
nori pamatyti, koks gi paveikslėlis
koks likimas
ženklais ant tavo odos
parašytas

Surask skirtumus

Akys dangop
ir akys į žemę
draugo delnas
ir priešo pirštas
sunkūs akių vokai
ir lengvos ašaros
valanda ten
ir minutė čia
– keturiskart numirti
ir triskart prisikelti

Ieva Krivickaitė

Puslapis vaikams 
savaitgalio laikraštyje

Nuspalvink

Mano ilgesį
ilgą
tūkstančių kilometrų ilgesį
nuspalvink kreidutėm
nesvarbu tos juodos linijos,
nebarsiu, jei praspalvinsi šonan
nesakysiu, kad gadini paveiksliuką
kad daugiau nepirksiu knygučių
jeigu šitaip terlioji
šitoj knygutėj gi tik vienas paveiksliukas
mano ilgesys
ilgas
tūkstančių kilometrų
tūkstančių puslapių
tūkstančių žodžių
eik, paieškok kreidučių lentynoj

Ieva Gudmonaitė. Žaidimai
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Kiekvienų metų kovo mėnesį būna dvi savaitės, 
kurioms prasidedant atsisveikini kuriam laikui su 
draugais ir pasineri į kino salės tamsą. Juk prasideda 
Vilniaus tarptautinis kino festivalis Kino pavasaris. 
Šiemet fi lmų festivalyje buvo itin gausu, organiza
toriai giriasi ir smarkiai išaugusiu žiūrovų skaičiu
mi. Tačiau ar tai yra racionalūs rodikliai festivalio 
sėkmingumui nurodyti? Per Kino pavasarį yra kele
tas būdų išsirinkti fi lmus, kuriuos žiūrėsi – stropiai 
išstudijuoti festivalio fi lmų katalogą ir pedantiškai 
apsivedžioti lankytinus seansus programėlėje, taip 
pat galima leistis vedamam atsitiktinumo arba 
remtis kino gurmanų rekomendacijomis. Bet neži
nia ar kuris iš šių būdų gali pagelbėti pajusti tikrąjį 
kino festivalio džiaugsmą, jei pirmosiomis kino 
maratono dienomis apima tam tikra neviltis...

Neviltis mane apėmė aplankius fi lmą Kamba-
rys Romoje (rež. Julio Medem, Ispanija, 2010). Tai 
pornografi nis fi lmas apie dvi moteris, kurios susitin
ka Romoje, užsiima lesbietišku seksu ir viena kitai 
meluoja apie tikrąjį savo gyvenimą. Žinoma, labai 
norint galima čia įžvelgti asociaciją su virtualumo 
suteikiama galimybe nuolat keisti savo tapatybes, 
kurti melagingus virtualiuosius aš. Tačiau net ir to
kia pritempta asociacija negelbsti fi lmo, mat nepa
lieka kartus butaforiškumo įspūdis, fi lmas nekelia 
kinematografi nio atpažinimo jausmo. O manėme, 
kad Anarchijoje Žirmūnuose dialogai yra sinte
tiniai, kad charakteriai tokie statiški, kad karčiau 
būti negali... Jeigu jau prakalbome apie butaforiją 
ir homoseksualus, būtų keista nepaminėti Romo 
Zabarausko Porno melodramos (Lietuva, 2011), 
nors jau skersai išilgai apkalbėtos. Filmuko siužetas 
sukasi aplink gėjus Matą ir Joną. Jiems Lietuvoje 

Jorė Janavičiūtė

Kino pavasario 2011 užrašai
Dvi savaitės tamsoje retkarčiais žybtelint perlams

sunku ir jie nori išvykti. Tam, kad uždirbtų išvy
kimui, Jonas fi lmuojasi pornofi lmuose su buvusia 
mergina Akvile. Pavadinimas Porno melodrama in
dukuoja fi lmo supratimą su ironija, tačiau kaip tik 
jos pačiame fi lme ir nematyti. Matyti tik absurdas. 
Ypač fi nalinėje scenoje, kai Akvilė pagrobia Matą 
ir nori jį nužudyti, mat, pasirodo, ji vis dar myli 
Joną. Ši scena tiesiog sprogsta banaliu teatrališku
mu, kiču. Beje, režisierius R. Zabarauskas viename 
interviu gana neblogai save pateisino, sakydamas, 
jog kūrė homoseksualų fi lmams būdingą kičo es
tetiką. Na, bet iš to kyla klausimas – kodėl būtina 
angažuotis su tam tikra visuomenės grupe, subkul
tūra, jei liksi suprantamas tik tos grupės atstovams. 
Taip pat kyla klausimas, ar mėginta sukurti kičo 
estetika fi lmuke yra tokia manieringa, kaip toks fi l
mo vizualumo apibūdinimas skamba. Tiesiog ne
skanu. Skalvijos kino akademijos mokiniai sukuria 
daug įtaigesnių, profesionalesnių fi lmų.

Dar vienas studentiškas lietuvių darbas, kupi
nas problemų, yra Jono Trukano Knygnešys (Lie
tuva, 2011). Vienos didžiausių šio fi lmo problemų 
yra didaktiškumas ir lėkštas, net kiek nepadoriai 
iškreiptas, kartkartėm pernelyg romantizuotas 
XIX a. vidurio Lietuvos vaizdas, primityvūs vei
kėjų charakteriai, primityvus Jurgio, iš pradžių 
nešiojusio spiritą, o vėliau tapusio knygnešiu, cha
rakterio kismas. Tačiau šis fi lmas vis dėlto perteikia 
gražias, nors kiek per saldžiai patriotiškas, idėjas, 
todėl nesinori jo per daug vanoti. Verta paminėti 
du itin gražias idėjas iškeliančius, tvarkingus, ta
čiau iš bendro konteksto pernelyg neišsiskiriančius 
Kino pavasario fi lmus. Tai Šviesos vagis (rež. Ak
tan Arym Kubat, Kirgizija, Vokietija, Prancūzija, 
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Olandija, 2010) – paprasto žmogaus kova su biu
rokratizmu, bandymas užkrėsti kitus žmogiškumu. 
Bei fi lmas Rytoj (rež. Marian Crisan, Rumunija, 
2010), pasakojantis apie nelegalaus emigranto tur
ko, bandančio nukeliauti į Vakarų Europą, ir jam 
padedančio rumuno draugystę, nors juos skiria 
kalbos barjeras.

Jeigu jau prakalbome apie šviesius dalykus, ten
ka prisipažinti, kad savo festivalio apžvalgą pradė
jau šiek tiek per niūriomis spalvomis. Keturi metų 
laikai (Italija, Vokietija, Šveicarija, 2010) – vienas 
labiausiai spindinčių festivalio perlų. Dokumen
tinis meditatyvinis italų režisieriaus Michelangelo 
Frammartino fi lmas apie būties, gamtos stebuklą, 
apie amžiną kismą iš dulkės į dulkę1. Filmas fi l
muotas Kalabrijoje, Pietų Italijoje – pačiame Va
karų civilizacijos lopšyje. Kamera seka seną ožkų 
piemenį, kuris kasdien geria dulkių nuo bažnyčios 
šventoriaus užpilą, nes tiki, jog jis padeda išsaugo

ti sveikatą. Tačiau vieną dieną jis pamiršta dulkes 
bažnyčioje. Netrukus pamatome vieną įsiminti
niausių ir ilgiausių fi lmo scenų – rodoma Didžiojo 
penktadienio procesija. Į ją vėluojantys romėnų 
kariais apsirengę vyrai palieka prie piemens namų 
savo automobilį. Piemens šuo nustumia akmenį, 
kuriuo paremtas mašinos ratas, mat greičiausiai 
neveikia jos rankiniai stabdžiai. Mašina nurieda į 
piemens ožkų gardą ir išlaužia tvorą, visos ožkos 
pabėga. Jos sueina į senojo piemens namus, dau
guma susirenka prie jo – mirusio – lovos. Toliau 
rodomas gimstantis baltas ožiukas... Paradoksalu – 
nors sėdi kino salėje, atrodo, esi gamtoje. Šiame 
dokumentiniame fi lme lieka neaiškus suvaidintos 
ir nerežisuotos realybės santykis, bet tai netrukdo 
fi lmo paveikumui.

Dar vienas iš Kino pavasario 2011 perliukų – 
Manto Kvedaravičiaus Barzakh (Lietuva, Suomija, 
2011). Šis darbas taip pat leidžia pajusti kinemato
grafi nį stebuklą, neleidžia suabejoti režisieriaus įvy
kių išjautimo tikrumu. Filmas pasakoja apie din
gusiųjų dėl Čečėnijoje vykdomos antiteroristinės 
politikos šeimos skausmą. M. Kvedaravičiaus dar
bas nėra smarkiai politizuotas, jame koncentruo
jamasi į žmones, jų išgyvenimus, tačiau jie nėra 
mazochistiškai atvirai demonstruojami. Filmas su
prantamas labiau intelektualiai, o ne jusliškai. Bar
zakh pradžioje rodomi asociatyvūs, daugiaprasmiai 
kasdienybės vaizdai – berniukas, besiprausiantis 
kojas, vyras galandantis dalgį, o viena įsimintiniau
sių scenų – vestuvių. Vietiniai gyventojai linksmi
nasi, o kariškiai šalia laido salves iš savo ginklų, į tai 
niekas per daug nekreipia dėmesio – juk tai įprasta. 
Pati fi lmo struktūra yra nirimas gilyn. Tam padeda 
lygiagretus fi lmo siužetui, vis labiau atskleidžian
čiam čečėnų būties tragizmą, povandeninio ežero 
motyvas, pakylėjantis fi lmą į fi losofi nį lygmenį ir 
priartinantis fi lmą prie lietuviškos poetinės doku
mentikos tradicijos. Filmo pavadinimas Barzakh 
yra sufi zmo terminas, apibūdinantis slenkstį tarp 
gyvųjų ir mirusiųjų. Su išoriniu pasauliu iš ten 
galima susisiekti tik per sapnus. Kai rodomas po

Filmo Keturi metų laikai kadras

Filmo Barzakh kadras
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vandeninis ežero vaizdas, užkadrinis balsas pasa
koja apie gilų gilų ežerą, kurio dugną bandžiusieji 
pasiekti taip iš jo ir negrįždavo, o likdavo kažkur 
neapibrėžtoje erdvėje. Kaip ir dingusieji be žinios 
čečėnai. Mes matome į ežerą krentančius akmenu
kus, bet nematome, kaip jie pasiekia dugną. Pats 
fi lmas yra lyg meditatyvus grimzdimas gilyn per 
neapibrėžtą, nesuvokiamą minties ir jausmo erdvę 
taip ir nepasiekiant dugno. Žinia, pasiekianti mus 
per kiną – sapną.

Pasinerti į haliucinacinę erdvę, tik kur kas la
biau apibrėžtą (tas apibrėžtumas, matyt, ir suba
nalina fi lmą), mus kviečia Gasparo Noé darbas 
Pasinerk į tuštumą (Prancūzija, Vokietija, Italija, 
2009). Filmas pasakoja apie nušauto smulkaus nar
kotikų prekeivio Oskaro reinkarnaciją. Šioje būse
noje jo astralinis kūnas chaotiškai blaškosi – kas
kart iš naujo grįžtama į tragiškus vaikystės įvykius, 
narkotines haliucinacijas, stebimi realiame pasau
lyje likusių artimųjų likimai, matomos įvairios 
dabarties įvykių versijos, sklendžiama virš Tokijo 
(jame vyksta veiksmas). Kamera susitapatina su 
Oskaro akimis. Filmo pradžioje matome ir jo nar
kotines haliucinacijas – jau čia visu grožiu mums 
atsiskleidžia fi lmo vizualumas, kuris greičiausiai ir 
buvo pagrindinis fi lmo kūrėjų prioritetas. Jį nu
pasakoti galima maždaug taip – Stanley Kubricko 
2001: Kosminė Odisėja susijungia su Tibeto Miru
siųjų knyga2. Šis fi lmas – tai pritrenkiamai vizualus 
skrydis tarp fi zinio ir psichinio/dvasinio gyvenimo, 
kurio sūkuryje iki galo purvina tikrovė prisodrinta 
sekso, prostitucijos, narkomanų gyvenimo aktuali
jų. Pernelyg sodrus fi lmo tikrovės purvinumas daro 
fi lmą kiek per daug paaugliškai maištingą, todėl 
neskanų, kiek lėkštą. Juolab fi lmas ištęstas (jo truk
mė – 2 val. 36 min.) ir vizualumas ilgainiui nustoja 
stebinęs. Tačiau kad ir kaip ten būtų, šis fi lmas vie
nas ryškiausių šio Kino pavasario įvykių.

Iškreiptu seksualumu žaidžiama ir fi lme Gra-
žūs žmonės (rež. Mikkel MunchFals, Danija, 
2010). Nors iš anksto numanai fi lmo pabaigą, 
bet šio žaidimo taisykles priimi ir džiaugiesi aštria 

skandinaviškos ironijos doze. O iš Haruki Mura
kami knygos ekranizacijoje Norvegų giria (rež. 
Tran Anh Hung, Japonija, 2010) liko tik ta pati 
pikantiškiausia knygos linija, padailinta kokybiškai 
atkurtu septintu dešimtmečiu.

Vienišas vyras (JAV, 2009) stebinamai subtilus 
Tomo Fordo fi lmas apie homoseksualų meilę. Jame 
pasakojama koledžo profesoriaus Džordžo Falko
nerio, kurį vaidina Colinas Firthas, drama netekus 
mylimojo. Veikėjo išgyvenamai puikiai atsisklei
džia ir nesistengiant į paviršių ištraukti liguistų 
veikėjų aistrų.

Ką gi, liko nepaminėta dar keletas įdomesnių 
festivalio įvykių. Ko gero, į fi lmą Baltosios pie-
vos (Iranas, 2009) minias žmonių traukė nugirstas 
faktas, jog iranietis režisierius Mohammadas Ra
soulofas dėl aktyvaus opozicijos rėmimo (gal ne 
tik dėl to, kyla mintis pamačius šį fi lmą) sėdi kalė

Filmo Vienišas vyras kadras

Filmo Baltosios pievos kadras
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jime, o atlikus bausmę jam dar 20 metų uždrausta 
rašyti scenarijus, režisuoti, bendrauti su spauda, 
išvykti iš šalies. Pats fi lmas yra bene tobulas savo 
estetiniu ir metaforiniu aspektu. Jis plūduriuoja 
alegorinėje erdvėje kaip ir senis Rahmatas vande
nyne tarp išsibarsčiusių balta druska nuklotų sale
lių3. Rahmatas yra nuodėmklausys, kuris keliauja 
po saleles kiekvienoje jų susidurdamas su senai
siais papročiais ir jų absurdiškumu. Tačiau tradi
cijų kritika nėra paviršinė, ji užklota metaforomis 
kaip salelės druska.

Prie žvilgančių festivalio perlų priskirčiau Ser
gejaus Loznitsos Mano laimė (Ukraina, Vokietija, 
Olandija, 2010). Tai fi lmas apie šiuolaikinę Rusiją 
be užuolankų, satyriškai hiperbolizuojant proble
mas (bent naiviai tikiuosi...). Filmas pasakoja apie 
jauną sunkvežimio vairuotoją Georgijų, kuris ke
liauja į gūdžią Rusijos gilumą ir pakeliui sutinka 
charakteringiausių tipažų, kokių greičiausiai gali 
būti tik Rusijoje – korumpuotus policininkus, jau
nas prostitutes, karo veteranus, girtuoklius kaimo 
vagis... Iš tokių charakterių režisierius manieringai 
tapo satyriškai juodą Rusijos paveikslą. Viena įspū
dingiausių scenų – turgaus. Joje matome sukon
centruotą dabartinės Rusijos paveikslą. Nors teko 
skaityti, kad ši scena yra surežisuota, tačiau ji at
rodo be galo dokumentiška. Joje tiesiog rodomas 
turgaus vaizdas – tekanti kaimo turgaus portretų 
upė. Taigi dažnai racionalios siužetinės linijos sto
kojanti, besiblaškanti laike ir erdvėje istorija sukasi 
apie Georgijų ir žmogiškumo praradimą socialiniu 
klimatu atšiaurioje Rusijoje. Kas kaltas – aplinka ar 
žmogus? Kas brėžia gyvenimo kryptis?

Kino pavasaryje būta ir tiesiog gerų fi lmų. Iš
skirčiau estetiškai ir atmosferiškai labai malonų 
fi lmą Pirminių skaičių vienatvė (rež. Saverio 
Costanzo, Italija, Vokietija, Prancūzija, 2010). Jis 
pasakoja apie du nepritapėlius (raišą mergaitę ir 
berniuką, dėl kurio kaltės dingo ir nebeatsirado 
jo neįgali dvynė sesuo). Istorija nuo pat vaikystės 
perbėga jų kovą su randais iki tol, kol jie tampa 
subrendusiais. 

Filmo Mano laimė kadras

Filmo Pirminių skaičių vienatvė kadras

Filmo Pirminių skaičių vienatvė kadras
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Visai nieko kategorijai būtų galima priskir
ti fi lmą Triukšmo garsai (rež. Ola Simonsson, 
Johannes Stjärne Nilsson, Švedija, Prancūzija, 
2010). Pats fi lmo siužetas gana banalus, bet fi lmas 
džiugina gera muzika ir šmaikštumu. O jeigu jau 
apie šmaikštumą, norėčiau įtvirtini naują sąvoką, 
nežinau, gal kas nors tai jau padarė. Lietuviškos 
dokumentikos fi lmus, rodytus ir Kino pavasaryje, 
Šanxai Banzai (rež. Jūratė Samulionytė, 2010) ir 
Čeburekų pardavėjai (rež. Tomas Bručas, 2011) 
įvardinčiau kaip priklausančius naujajai šmaikščio
sios lietuvių dokumentikos tradicijai. Prie šios nau
jos tradicijos būtų galima priskirti kad ir anksčiau 
sukurtą Gied rės Beinoriūtės Troleibusų miestą. Tai
gi, grįžtant prie visai nieko fi lmų – šioje kategori
joje būtų ir suomių fi lmas Princesė (rež. Arto Ha
lonen, 2010). Šis fi lmas vienas tų, kurie nori būti 
Skrydžiu virš gegutės lizdo, tačiau nelabai pavyksta. 
Šis fi lmas mane skatina sukurti dar vieną sąvo
ką – beprotnamio kino požanrį. Psichologinį ispa
nų trilerį Kamera nr. 211 (rež. Daniel Monzón, 
2009) įvardinčiau kaip vieną paveikesnių festivalio 
fi lmų – tai pasakojimas apie maištą kalėjime ir ka
liniu tam, kad išliktų, turintį apsimesti policininką 
Chuaną. Visą laiką fi lme tvyro stipri įtampa. Tai 
nebanalus trileris, kalbantis apie išlikimą laukinio 
žiaurumo apsuptyje. Paminėtina ir neprailgstanti 
4 val. 32 min. trukmės kostiuminė melodrama 
Lisabonos paslaptys (rež. Raoul Ruiz, Portugali
ja, Prancūzija, Brazilija, 2010). Filme pasakojama 
apie XIX a. Portugalijos aukštuomenę, jos nuodė
mes. Visa tai nori nenori primena Gabrielio Garcia 
Márquezo ekranizaciją Meilė choleros metu. 

Manau, reiktų pasidžiaugti ir pagaliau į Lie
tuvos kino festivalius atkeliavusiu europiniu 3D 
raiškos kinu. Šiais metais tai buvo dokumentinis 
fi lmas Pamirštų sapnų urvas (rež. Werner Her
zog, Prancūzija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Ka
nada, JAV, 2010), pasakojantis apie Chauvet Pont 
d’Arc urvą Prancūzijoje, ant kurio sienų rasti 32 
tūkst. metų senumo piešiniai. Bandoma suprasti, 
ką šiuos piešinius piešę žmonės jautė, kaip gyveno, 

tačiau įdomesni tampa savo darbui atsidavę, šį urvą 
tyrinėjantys mokslininkai – pirmykščio žmogaus 
pėdsakais per urvą sekančios moterys, JAV himną 
paleolito laikų fl eita grojantis vyras...

Visai nieko fi lmų kategorijai priklausančius fi l
mus galima vardinti ir vardinti, mat jai priklausy
tų dauguma festivalio fi lmų. Kaip minėjau, savo 
tekstą, kalbėdama apie apėmusią neviltį, pradėjau 
gal kiek ir per niūriai, tačiau tenka pripažinti, kad 
festivalį vertinu kaip gana vidutinišką, nes buvo 
susikoncentruota į fi lmų kiekybę, o ne kokybę. 
Ir mano minėti Kino pavasario 2011 perlai yra tik 
perlai, vis dėlto ne auksas... Teko girdėti apie Bel
grade vykstantį festivalį Magnifi cent 7, per kurį pa
rodomi tik 7 geriausi Europoje per metus sukurti 
dokumentiniai fi lmai. Eidamas į tokį festivalį, bent 
esi tikras, kad tau nereikės dvi savaites kasdien lošti 
iš savo laiko.

1 J. Hoberman. Celebrating the Cycle of Life in “Le Quattro Volte”. 
Prieiga per internetą: <http://www.villagevoice.com/201103
30/fi lm/celebratingthecycleoflifeinlequattrovolte/>.
2 Andrew O’Hehir. “Enter the Void”: Acidtrip freakout mo
vie of the year. <http://www.salon.com/entertainment/mo
vies/andrew_ohehir/2010/09/24/enter_the_void/index.
html?CP=IMD&DN=110>
3 Agnė Macaitytė. Keli perlai iš „Kino pavasario“. <http://www.cul
ture.lt/lmenas/?leid_id=3326&kas=straipsnis&st_id=17964>. 
(Mačiusiems „Baltąsias pievas“ itin rekomenduojama)

Filmo Pamirštų sapnų urvas kadras
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Rumunų Naujoji banga (RNB) – taip sutarti
nai vadinama viena įdomiausių krypčių pastarojo 
meto kino pasaulyje. Tai gan pretenzingas pava
dinimas, natūraliai kreipiantis prisiminti garsiąją 
prancūzų Nouvelle Vague ir tokius vardus kaip Jea
nas Lucas Godard’as, François Truff aut, Jacques’as 
Rivette’as ir kiti. Šių prancūzų kūrybą žino ir ger
bia dauguma kino mėgėjų bei žinovų, todėl „už
kabinti“ Naujosios bangos etiketę bet kuriai kino 
kūrėjų grupei reiškia ir didelę garbę, ir milžinišką 
atsakomybę. Juk būtina savo darbais pagrįsti, kad 
esi nusipelnęs šio vardo. Dauguma RNB priskiria
mų režisierių kratosi skambių įvardijimų ir sakosi 
tiesiog kuriantys tai, kas jiems patinka. Jie tvirtina, 
kad jų pažiūros, skoniai ir sprendimai skiriasi, kad 
kiekvieną iš jų reiktų vertinti atskirai. Tačiau kino 
kritikų sluoksniuose pastaraisiais metais sukurti 
jaunų rumunų režisierių fi lmai imti sieti su ben
dresne kinematografi ne tendencija. 

Kritikai nesutaria, kas sudaro RNB specifi ką, 
kas žymi jos pradžią, kokie režisieriai priskirtini jos 
panteonui. Vieni teigia, kad nėra jokios „naujosios 
bangos“, nes neįmanoma apibrėžti jokios „senosios 
bangos“, kuri esanti tik dar vienas minties kons
truktas, dar viena tuščia klasifi kacija, reikalinga pa
lengvinti kritikų darbą. Netarus A, negalima ištarti 
ir B. Senesnio sukirpimo kritikai, kaip antai Grigas 
Modorcea, įsitikinę, jog „naujajai bangai“ priskir
tini visi rumuniški fi lmai, sukurti po 1990ųjų. Jis 
siūlo gan miglotą kriterijų šiai bangai apibūdinti: 
tai esanti „karta be kompleksų“. Akivaizdu, kad ši 
koncepcija perdėm abstrakti, visiškai neatsižvel
gianti į skirtingų režisierių kūrybos specifi ką ir au

tentiką. Treti nevykusiai siūlo remtis nacionalinio 
kino žiūrimumo rodikliais – tokiu atveju Naujajai 
bangai negalėtume priskirti Corneliu Porumboiu 
fi lmo 12:08 į rytus nuo Bukarešto, kuris buvo pui
kiai įvertintas užsienio festivaliuose, o gimtojoje 
šalyje beveik nepastebėtas. 

Tikrųjų RNB atsiradimo pėdsakų aptinkame 
ne pačioje Rumunijoje, o didžiuosiuose kino fes
tivaliuose, kuriuose rumunų fi lmai buvo pastebėti 
garbingų žiuri bei apdovanoti pagrindiniais prizais. 
Labiausiai rumunus mėgsta prestižinis Kanų kino 
festivalis. Galime teigti, kad ši nauja banga pir
miausia yra apdovanojimų banga; jos konceptualių 
bendrybių ir ištakų retrospektyviai pradėta ieškoti 
tik po didžiosios rumunų kino pergalės – Kanų 
Auksinės palmės šakelės 2007aisiais už Cristiano 
Mungiu fi lmą 4 mėnesiai, 3 savaitės ir 2 dienos. 

RNB pradininku laikomas Cristi Puiu, 2001 
metais sukūręs trumpametražį fi lmą Reikalai ir 
pinigai; po to buvo kiti du sėkmingi trumpame
tražiai fi lmai: Mungiu Vakarai ir Radu Munteano 
Įsiūtis. Pirmuosius rimtus prizus rumunai nuskynė 

Simas Čelutka

Rumunų Naujoji banga I: 
Naujieji kino kalbos meistrai

Filmo 12:08 į rytus nuo Bukarešto kadras 
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2004 metais: Puiu laimėjo Berlyno Auksinį lokį 
už trumpametražį fi lmą Cigaretės ir kava, o Cata
linas Mitulescu – Kanų Auksinę palmės šakelę už 
geriausią trumpametražį fi lmą Eismas. Galiausiai 
atėjo laikas ir pilnametražiams fi lmams. 2005 me
tais tas pats Puiu Kanuose apdovanotas Un Certain 
Regard prizu už fi lmą Pono Lazarescu mirtis; po 
dvejų metų tuo pačiu apdovanojimu buvo pagerb
tas Cristiano Nemescu California Dreamin’; 2006 
metais jau minėtas Porumboiu 12:08 į rytus nuo 
Bukarešto pelnė Kanų Auksinės kameros apdova
nojimą už geriausią režisūrinį debiutą. Dar po dve
jų metų Porumboiu apdovanotas Kanuose už fi lmą 
Policija, būdvardis. Kaip jau minėjome, svajingą 
rumunų skrydį vainikavo Mungiu triumfas 2007
aisiais. Taigi galime išskirti šiuos svarbiausius RNB 
atstovus: Puiu, Mungiu, Porumboiu, Mitulescu ir 
Nemescu. Jos genealogiją taikliai išskleidė žinomas 
kritikas Alexas Leo Serbanas: „Puiu pasėjo sėklą, 
Porumboiu palaistė, o Mungiu nuskynė vaisius.“

Prieš pradedant kalbėti apie šios režisierių grupės 
skiriamuosius bruožus, prasminga palyginti ją su au
toritetingąja pirmtake – Nouvelle Vague. Pirma, jas 
sieja paprastas empirinis faktas – abidvi sudaro jauni 
režisieriai, maždaug trisdešimties metų. Antra, jas 
sieja priešiškumas tam tikroms iki jų kine nusisto
vėjusioms konvencijoms, ir tai veikia kaip atspirties 
taškas savitos kino kalbos formavimuisi (apie tai dar 
kalbėsime plačiau). Trečia, abi pasiryžusios pakeisti 
kino kultūrą savo šalyje, todėl Naujosios bangos fe
nomenas abiem atvejais funkcionuoja ne vien kaip 
fi lmų kūrimas, bet ir kaip platesnė kultūrinė veik
sena: nuosavų prodiuserinių kompanijų steigimas, 
kino teatrų padėties kritika (rumunų pastangos), 
kinematekos veikla, žurnalo leidyba (prancūzų pa
stangos) ir kt. Ketvirta, abiejų kartų atstovai yra iš
silavinę kino srityje; skirtumas tik tas, kad rumunai 
niekada neturėjo savo Mokytojo, Tėvo, koks pran
cūzams buvo André Bazinas. Dėl šio fakto Mungiu 
yra apgailestavęs viename interviu. Rumunams teko 
visiškai savarankiškai kurti savitą meninį braižą. 

Filmo Ką aš veikiau per pasaulio pabaigą kadrai 
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Penktas panašumas būtų tas, jog abi kartos pa
sišventusios autoriniam kinui – režisierius neretai 
yra ir filmo scenaristas, ir prodiuseris. Filmas atlie
ka autentiškos autoriaus pasaulėjautos perteikimo 
vaidmenį. 

Dar vienas įdomus ir svarbus RNB bruožas yra 
tai, jog visi jų filmai kuriami už labai menkus pini
gus. Patys režisieriai užsiima lėšų paieškomis. Štai 
Porumboiu pagrindines dvi savo juostas filmavo 
gimtajame Vaslui miestelyje (jame nėra nė vieno 
kino teatro!), o jų kūrimą finansavo turtingas re
žisieriaus tėvas. Mungiu, filmuodamas 4 mėnesius, 
rekvizitui panaudojo dalį savo asmeninių daiktų. 
Vis dėlto šis sąlyginis skurdas turi savų pliusų, nes 
leidžia išsaugoti autorinę nepriklausomybę bei 
kūrybinę laisvę. Be to, pačių RNB režisierių tei
gimu, jų filmai skirti ne plačiajai auditorijai, bet 
tarptautiniams festivaliams, taigi kuriami grynai 
meniniais, o ne komerciniais tikslais. 

Pirma bendrybė, iškart krintanti į akį, yra is
torijos svarba. Visi režisieriai vienu ar kitu aspek
tu analizuoja istorinių aplinkybių įtaką dabarčiai 
ir konkretiems individams. Jei ne visus, tai bent 
dalį RNB filmų būtų galima pavadinti atminties 
studijomis. Režisieriai klausia: kaip mes atsimena
me savo praeitį? Kaip ją vertiname? Kaip atmintis 
lemia mūsų šiandieną? Beveik visiems jauniesiems 
autoriams atskaitos taškas yra Ceausescu diktatū
ra bei su ja susiję kultūriniai, socialiniai, politiniai 
fenomenai ir jų nuosėdos dabarties horizontuose. 
Jei konkrečiau, bent dviem režisieriams – Mitules
cu ir Porumboiu – rūpi 1989 metų gruodžio 22 
dienos aksominės revoliucijos Rumunijoje vertini
mas. Mitulescu (Ką aš veikiau per pasaulio pabai
gą) revoliuciją stebi iš jaunų žmonių perspektyvos, 
stengiasi įžvelgti pasipriešinimo ir laisvos minties 
galimybes mokyklos aplinkoje ir šeimoje. O Po
rumboiu (12:08) komiškai atskleidžia, kaip vyres
ni žmonės nesutaria dėl revoliucijos prasmės, kaip 
siekia pasigviešti jiems nepriklausantį revoliucio
nieriaus vardą, nepajėgia išsiaiškinti, ar saugumui 

dirbęs buhalteris yra moraliai nusikaltęs; režisierius 
meistriškai derina kūrinio formą ir turinį – sumaiš
tį kolektyvinėje atmintyje atspindi lengvabūdiškas 
TV laidos operatoriaus darbas su kamera. Be to, 
RNB režisieriams svarbu atsekti mentalines gyven
tojų transformacijas visuomenei pereinant iš ko
munistinės į laisvosios rinkos kapitalistinę visuo
menę. Dauguma jų savo filmuose daro išvadą, kad 
nors išoriškai gyvenimas tarsi pasikeitė į gera, bet 
žmonės jaučiasi sutrikę, nesusigaudo greitai kin
tančiame pasaulyje. Remdamiesi šiomis įžvalgomis 
naująjį rumunų kiną galėtume pavadinti sumaiš
ties kinu. 

Jaunieji rumunų režisieriai, net ir neturėdami 
tokio tvirto teorinio pagrindo kaip žymieji Cahiers 
du cinema vaikinai, yra taip pat atvirai nusiteikę 
prieš seną konformistinį rumunišką kiną, kurtą 
sovietmečiu, veikiant geležinei Ceausescu cenzū
rai. Smegenis plaunantis „metaforiškas realizmas“ 
jiems tiesiog atgrasus. Mungiu žodžiais: „Tie [seni 
rumuniški] filmai buvo prastai suvaidinti, visiškai 
neįtikinantys, kupini kvailų situacijų ir metaforų. 
Tai buvo laikas, kai buvo svarbiau kažką pasakyti 
apie sistemą nei papasakoti istoriją.“1 Priešiškumas 
senajai kartai išties primena Nouvelle Vague nusi
statymą prieš „seną“ prancūzišką kiną, kuriam trū
ko realybės pojūčio bei socialiniopolitinio reikš
mingumo. 

Senajam rumunų kinui nugara atsukama ir for
mos, ir turinio subtilybėmis. RNB režisieriai nau
doja ilgus, statiškus kadrus, leidžiančius pasakoji
mui vystytis tarsi „pačiam savaime“, taip išvengiant 
montažo įmantrybių. Erdvė ir laikas realūs, todėl 
veiksmas vaizduojamas kaip realiai vykstantis tikro
je, aktualioje erdvėje. Sukuriamas erdvės gilumo 
(angl. depth of field) įspūdis kartu su ilgais, statiškais 
kadrais priartina žiūrovą prie objektyvumo pojūčio, 
būdingo dokumentiniam kinui. Vis dėlto tai ne 
ankstyvojo Šarūno Barto stiliaus poetinis realizmas; 
rumunai stilistiškai artimesni brolių Dardenne‘ų 
arba šaltam, skrupulingam Michaelo Haneke’s re
alizmui. Jie aiškiai atsisako bet kokio simbolizmo, 
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herojais vadiname pagrindinius holivudinių fi lmų 
veikėjus. Neretu atveju ir veikiausiai sąmoningai 
jie yra antiherojai – kad ir policininkas iš fi lmo Po
licija, būdvardis. Jis atidėlioja skubius ir pareigūnui 
būtinus žingsnius (policininkas amerikietiškame 
fi lme jau seniausiai būtų ryžtingai ėmęsis veikti), o 
režisierius mums rodo, kaip anas ilgai valgo sriubą, 
keistai bendrauja su mergina ir t. t. Be to, RNB 
fi lmuose nesulauksite tipiškos holivudinės kulmi
nacijos ir atomazgos, tipiškos gėrio ir blogio kovos 
(juo labiau aiškios gėrio pergalės), tipiško „reikalų 
sutvarkymo“. Nerasite juose ir įprastų didaktiškų, 
moralizuojančių žinučių. Panašiai kaip ir Haneke, 
jaunieji rumunų autoriai siekia priversti žiūrovą 
mąstyti, o vienas iš būdų tai padaryti – sutrikdy
ti įprastinius žiūrovo lūkesčius naracijos atžvilgiu. 
Tačiau, ačiū Dievui, šie sutrikdymai neatveda į 

Filmo Policija, būdvardis kadrai

metaforiškumo. Turinio prasme „seniams“ atsiker
tama kuriant tiesioginį kiną, imant visiškai atvirai 
kalbėti temomis, kurios diktatūros metais buvo 
tabu – pavyzdžiui, apie abortus (4 mėnesiai). 

RNB fi lmams būdinga valdžios ir jos institu
cijų kritika. Porumboiu, pasitelkdamas ironiją ir 
juodą humorą, dekonstruoja tuščią, niekuo ne
paremtą policijos pareigūnų „autoritetą“ (Policija, 
būdvardis); vietinės televizijos laidų vedėją, nege
bantį suvaldyti nei savo pašnekovų, nei skambi
nančių klausytojų, nei išsiblaškiusio operatoriaus 
(12:08). Nemescu parodo vietinės administracijos 
klerkų komišką neįgalumą (California Dreamin’). 
Vis dėlto stipriausiai institucijų kritika atskleidžia
ma juostoje Pono Lazarescu mirtis, kurioje Puiu 
nepagaili dviejų su puse valandos šalies ligoninių 
ir medicininio aptarnavimo sistemos kritikai, kuri 
bus suprantama bet kuriam (post)sovietinės tikro
vės ragavusiam žmogui. Ponas Lazarescu vežamas 
iš vienos ligoninės į kitą, niekas negali diagnozuoti 
tikrosios jo ligos priežasties, nes daktarai kratosi at
sakomybės ir mieliau užsiima moralizavimu arba 
kolegų gydytojų kirkinimu. 

RNB fi lmai yra urbanistiniai, kupini miestie
tiškos kasdienybės vaizdų. Sovietinis daugiabutis 
yra naujojo rumuniško kino bendrasis vardiklis. 
Pilka, nešvari, šalta ir nyki blokinė aplinka reži
sieriams svarbi kaip erdvė, kurios fone rutuliojasi 
žmonių santykiai ir sprendžiamos moralinės dile
mos. Aplinka nėra tik bereikšmis fonas – ji veikia 
kaip integrali žmonių gyvenimo dalis. Realistinė 
aplinka svarbi režisierių autentiškumo siekiui, to
dėl jie atsisako bet kokių dirbtinių, sukonstruotų 
vietų bei dekoracijų, fi lmuoja tikruose, laiko pažy
mėtuose pastatuose. Neatsitiktinai dauguma fi lmų 
prasideda ilgu kadru, kuriame nieko ypatingo ne
vyksta – šitaip žiūrovas „įvedamas“ į tikrovę. 

RNB būdingas anaratyviškumas, kaip reakci
ja į įprastinį holivudinį naratyviškumą. Veiksmas 
čia nėra svarbiausias – dėmesys telkiamas į herojų 
vidų, į psichologines jų vingrybes. Tiksliau, hero
jais jų negalima pavadinti ta pačia prasme, kuria 
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eksperimentinę postmodernistinę klampynę, ku
rion mus pasimėgaudamas nusitempia vėlyvasis 
Godard’as. 

Tai, kas skiria RNB realizmą nuo, pavyzdžiui, 
Haneke’s, Loacho ar Dardenne’ų, yra nuostabus 
rumuniškas (sakytum, balkaniškas) humoras, at
palaiduojantis ir atšviežinantis šiaip jau sunkią ir 
nejaukią fi lmų atmosferą. Humoras ir apskritai 
šviesesnės akimirkos pinasi su tragiškomis ir liūd
nomis – bet ar ne toks ir yra mūsų gyvenimas?2 Be 
humoro ir tragizmo, RNB kūriniuose aptinkame 
ir kitų sampynų: familiarumo ir susvetimėjimo, 
sovietinio ir modernaus vakarietiško mentalitetų, 
jaunimo ir senimo konfl iktų. Šios sampynos paky
lėja naująjį rumunų realizmą į universalesnį lygme
nį – kitų tautų žiūrovai juose atranda nuorodų, 
atspindinčių jų pačių džiaugsmus arba liūdesius. 
Todėl šios naujosios bangos negalime vadinti išim
tinai nacionaliniu kinu – tai europinis, bendrąsias 
patirtis refl ektuojantis kinas. 

Baigiant vertėtų pasakyti, kad, nors naujasis ru
munų realizmas siekia objektyvumo, šiame siekyje 
galime įžvelgti ir etinę prasmę – juk sakyti tiesą ir 
kalbėti apie dalykus, kokie jie yra iš tikrųjų, Ceau
sescu diktatūros metais buvo pamirštas ir pažabotas 
etinis idealas. Šiuo atžvilgiu Cristi Puiu, Corneliu 
Porumboiu, Cristianas Mungiu ir kiti rumunų re
žisieriai yra platonikai – Tiesa sutampa su Gėriu.

1 Trumpas ekskursas: šie Mungiu žodžiai priminė dr. Nerijos 
Putinaitės knygoje Nenutrūkusi styga dėstomą kritiką „liaudiš
kajam nacionalizmui“ ir vienam svarbiausių jo atstovų – a. a. 
Justinui Marcinkevičiui. Ji kritikavo jo kūrybai būdingą meta
foriškumą, leidusį į tokias abstrakcijas kaip „tauta“, „tėviškė“, 
„Lietuva“ įlieti bet kokį turinį. Toks neapibrėžtumas ir atito
limas nuo politinės tikrovės užkirtęs kelią tikram politiniam 
pasipriešinimui. Įdomu stebėti, kaip panaši žinutė perduodama 
skirtingais raiškos kanalais: Mungiu atveju – per vaizdą, Puti
naitės – per akademinį tekstą.  
2 Beje, įdomu pastebėti, jog rumunai sugeba sukurti ir puikių 
komedijų (12:08, California Dreamin’), ir įsimintinų dramų 
(4 mėnesiai), ir tragikomedijų (Pono Lazarescu mirtis, Policija, 
būdvardis). Šitoks žanrinis virtuoziškumas stebina ir liudija kū
rybinį režisierių kolektyvo meistriškumą.

Filmo California Dreamin’ kadrai 
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Noriu pakalbėti apie subtilius filmo 4 mėnesiai, 
3 savaitės ir 2 dienos (2007) režisieriaus Cristiano 
Mungiu sprendimus, dėl kurių, mano manymu, ši 
juosta įgijo didelę dalį savo vertės ir atsidūrė tarp 
geriausių pasaulinio kino kūrinių. Tie sprendimai 
iš esmės yra dialogo su pripažintų kino auteurs 
kūriniais forma. Pavyzdžiui, iš Tony McKibbino 
rašinio apie Guso Van Santo filmą Dramblys jau 
žinome, koks efektas sukuriamas kadru, kai kame
ra iš pradžių ilgai seka veikėją iš nugaros, o paskui 
sustoja ir „paleidžia“ jį1. Pasak McKibbino, taip re
žisierius nutraukia ir kvestionuoja mūsų susitapati
nimą su veikėju. Kitaip tariant, kamera žiūrovams 
neleidžia įsitaisyti veikėjo mintyse ir paverčia mus 
atskiru filmo subjektu. Mungiu šią meninę prie
monę vartoja ne sykį, – Otilijai klaidžiojant ben
drabučių koridoriais, ant pėsčiųjų tilto, po kiemus 
ir, svarbiausia, daugiabučio laiptinėje, – taip vis 
primindamas, jog tai – tik filmas, jog nesame Oti
lijos kailyje, jog mažai tenutuokiame apie siaubą, 
kurį ji išgyvena. Tas pat, tik kiek kitaip, pasiekiama 
ir užstalės scenoje: vyksmą matome ne Otilijos aki
mis, mat mes – žiūrovai, stebintys jos kančią, ta
čiau nieko negalintys padaryti/nedarantys – patys 
esame tos užstalės dalis. Tai, beje, yra svarbus šios 
scenos skirtumas nuo filmo recenzijose dažnai mi
nimos Leonardo da Vinci Paskutinės vakarienės2.

Antras dalykas yra tai, kaip filmas flirtuoja su 
tuo, ko tikisi žiūrovas. Pavyzdžiui, prieš praside
dant aborto scenai, iš arti rodomos Otilijos ran
kos, paskubomis naršančios pono Bebe lagaminė
lio turinį: ji randa sulankstomą peilį ir pasiima jį. 
Visa dramatinė/diegetinė įtampa, kurią sukuria šis 
epizodas, taip ir lieka neišsiveržusi, nepaisant be

galybės galimybių panaudoti tą peilį, apie kurias 
pagalvoja žiūrovas. Panašią įtampą kuria ir telefo
nas, suskambantis per užstalės sceną, į kurį niekas 
neatkreipia dėmesio, o juk prieš tai Otilija palieka 
Gabitą, rūkančią lovoje (bei privalančią nejudėti), 
ir pastaroji neatsiliepia, kai Otilija skambina jai 
prieš sėsdama prie stalo. Vėliau, kai kamera ima 
stebėti vyro siluetą, sekantį Otiliją tamsiame skers
gatvyje, įtari kažką nutiksiant – tačiau be reikalo. 
Tokių situacijų filme yra ir daugiau. Atrodytų, kad 
visa tai – scenarijaus autoriaus (t. y. paties Mun
giu) neapsižiūrėjimai ir klaidos, jei tik tai nebūtų 
sąmoningai pasirinktas filmo pasakojimo būdas. 
Mungiu siekia sukurti kuo mažiau dirbtinį savo 
forma filmą, todėl netgi idealiai nuoseklus drama
tinių elementų naudojimas yra suvokiamas kaip 
dirbtinumo manifestacija, kurios derėtų vengti. 
Tai – viena iš Simo Čelutkos tekste minėto ana
ratyviškumo formų; metamas iššūkis garsiajai rusų 
dramaturgo Antono Čechovo aksiomai: „Jeigu 
pirmame veiksme pakabinote ant sienos pistole
tą, antrame jis privalo iššauti. Priešingu atveju jo 
ten nekabinkite.“ Dėl pasirinkto pasakojimo būdo 
Mungiu filmas yra giminingas ne vieno iškilaus 
kino režisieriaus – pirmiausia, žinoma, Godard’o – 
kūriniams.

Trečia, flirtuojama su pamatiniu žiūrovo noru 
arba nenoru matyti tai, kas jam rodoma. Kai Otili
jos vaikinas Adis maldauja jos papasakoti, kas atsi
tiko: „Kad ir kas tai būtų, privalai man pasakyti“, – 
jis įgarsina žiūrovo santykį su šiuo filmu ir su kinu 
apskritai, nes tai mes norime žinoti, kas atsitiko, tai 
mes norime suprasti, kur skauda jauniesiems kino 
kūrėjams, ir tai mes po filmo peržiūros nebežino

Maksim Ivanov

Rumunų Naujoji banga II: Apie filmą 
4 mėnesiai, 3 savaitės ir 2 dienos
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nesiai, 3 savaitės ir 2 dienos šaukte šaukia: „Čia yra 
į ką žiūrėti, čia kažkas vyksta“, tad Otilijos klau
simas adresuojamas ne tiek Gabitai, kiek audito
rijai, kuri kviečiama priimti moralinį sprendimą: 
ar kalbėsime viešojoje erdvėje apie tai (šiuo atveju, 
apie Ceaușescu režimą), ar vis dėlto ne. Šis subtilus 
kvietimas leidžia Mungiu fi lmą gretinti su Agnès 
Vardos, Chriso Markerio, Guso Van Santo, Micha
elio Haneke’s ir daugelio kitų režisierių darbais.

Galiausiai dialogas su pripažintų auteurs fi lmais 
neabejotinai užmezgamas ir fi nalinėje 4 mėnesiai, 3 
savaitės ir 2 dienos scenoje, kurioje Otilija pažvelgia 
į kamerą, t. y. žiūrovui į akis. Šis žvilgsnis atlie
pia iškart kelių garsių fi lmų fi nalinius kadrus, pa
vyzdžiui: François Truff aut Keturis šimtus smūgių, 
Haneke’s Smagius žaidimėlius ir Shane’o Meadow 
Tai yra Anglija. Iš esmės, naudodami šią meninę 
priemonę, režisieriai perkelia fi lmo vyksmą į kitą, 
užekraninį, ekstradiegetinį lygmenį ir sykiu galuti
nai įprasmina žiūrovą fi lmo viduje kaip atskirą, ak
tyvų subjektą. Mums „užmetama“ atsakomybė dėl 
to, kas vyksta ekrane; mes nebegalime apsimesti, 
kad viso to nematėme, nes pats fi lmas, tiksliau – šis 
paskutinis žvilgsnis, liudija tai, kad mes jį žiūrė
jome, kad sėdėjome kitapus ekrano ir nedarėme 
nieko, kad mums rodomas siaubas neįvyktų. Ne
bijokite, nepamiršau, jog kalbu tiesiog apie kino 
kūrinį, tačiau neatsitiktinai visi trys mano įvardyti 
fi lmai, taip pat ir 4 mėnesiai, 3 savaitės ir 2 dienos, 
kalba apie svarbias visuomenės problemas: tai, kad 
jie baigiasi žvilgsniu žiūrovui į akis, rodo jų nenorą 
būti suvoktiems vien kaip fi lmai, jie veržiasi už kū
rinio/kino/meno/kultūros ribų į politikos ir žmo
giškosios buities erdvę.

1 T. McKibbin. Too Cool for School: Social Problems in Elep
hant. – 2004 // Senses of Cinema // Prieinama http://www.
sensesofcinema.com/2004/featurearticles/elephant/.
2 D. Pop. Th e Grammar of the New Romanian Cinema. – 2010 // 
Acta Universitatis Sapientiae // Prieinama http://www.acta.sa
pientia.ro/actafi lm/C3/fi lm32.pdf.
3 K. Ross. Th e Police Conception of History  // May ’68 and its 
Afterlives. – Th e University of Chicago Press, 2002, p. 1965.
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_massacre_of_1961.

me, ką pasakyti, lygiai kaip ir Adis po merginos 
paaiškinimo. Šio fl irto tęsinys suskamba vienoje 
paskutinių Otilijos frazių: „Mes daugiau niekada 
apie tai nekalbėsime, gerai?“ Mano supratimu, tai 
yra pagrindinė fi lmo mintis, susisiejanti su Kristin 
Ross tekstu Policija kaip istorijos koncepcija3, kuria
me ji kalba apie absurdišką dalies prancūzų poli
tikų ir akademikų požiūrį į 1961 m. spalio 17 d. 
Paryžiaus gatvėse vykusias maždaug 30 tūkstančių 
taikių demonstrantų skerdynes4 bei 1968ųjų ge
gužės įvykius. Tas požiūris primena policininko 
šūksnį, kuriuo siekiama išvaikyti žioplių minią iš 
nusikaltimo ar eismo įvykio vietos: „Čia nėra į ką 
žiūrėti, čia nieko nevyksta“, – mat nemaža dalis 
prancūzų intelektualų yra linkusi „pamiršti“ kru
vinus septintojo dešimtmečio įvykius ir juo labiau 
nusikratyti bet kokios atsakomybės už juos. Kaip 
ir Ross aptariamoje situacijoje, taip ir fi lmas 4 mė

Filmo 4 mėnesiai, 3 savaitės ir 2 dienos kadrai 
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