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Viktorija Daujotytė

Apie gėrį
Yra dvi gražiųjų žmogaus gyvenimo gairių trejybės: tikėjimas, viltis, meilė; gėris, grožis ir tiesa.
Šių trejybių tarpusavio sąsajos žmogui esminės:
neįmanoma turėti vilties kuo nors netikint, tikint
visada gyva ir viltis, mylima tikint, viltis gaivina
meilę, meilė puoselėja viltį. Apaštalui Pauliui atrodė, kad pirmojoje trejybėje, jo ir suformuotoje,
didžiausia yra meilė. Taip, meilė yra žmogiškosios
esmės centras. O antrojoje trejybėje? Kas – gėris,
grožis ar tiesa yra svarbiausia? Kokie galimi jų tarpusavio deriniai? Kultūros istorijoje jie ne kartą sieti. Gražu tai, kas gera. Gerai tai, kas gražu. Teisinga
tai, kas gera ir gražu. Bet ar gražu – jau ir teisinga?
Ar grožis – visada ir gėris? Ir jei gražu, gera, teisinga
man, ar taip pat gražu, gera ir teisinga kitam, bent
jau mano artimajam? Ko labiausiai trokšta žmogus? Tiesos, kuri niekada nesustoja, kad žmogus
bent akimirką galėtų pažvelgti jai į akis? Grožio?
Bet žmogus kartais maudosi jo pertekliuje ir to
net nepastebi. Grožis gali būti pražūtingas. Tiesa
iškreipta. Labiausiai žmogui reikia gėrio. Gėris ir
yra antrosios trejybės centras. Antrosios trejybės sąvokų atramos yra skirtingose srityse: tiesos žmogus
labiausiai siekia pažindamas, grožio – kurdamas,
gėrio – gyvendamas ir mylėdamas. O visa prasideda iš gyvenimo ir iš meilės – taip pat ir pažinimas,
ir kūryba. Tiesa labiausiai rūpinasi filosofija, grožiu – estetika, gėriu – etika. Sakydami, kad gėris
pirmiausia yra dora, per daug nuo tiesos nenutoltume, bet aprėptume tik konkrečiuosius gėrio
aspektus. O gėris yra ir abstraktus idealas, kurio
siekiame. Bet kas tą gėrio idealą suformuoja? Kaip
mes jį pajuntame? Žmogus, kaip rūšis, kaip homo
sapiens, formavosi per daugelį amžių, formavosi

ir doriškai tobulėdamas, vis labiau suvokdamas,
kad paisydamas kito, nekenkdamas, paremdamas
padeda jam išlikti, gyventi. Dorovės normos ir
taisyklės yra kolektyvinės. Žmogus nuolat jaučia
įtampą tarp visuomenės ir savęs. Vienas išminčius
beveik prieš du tūkstančius metų mokė, kad „gyvenimas turi išsitekti tarp dorų žmogaus įpročių ir
visuomenės papročių“. Visos bendrijos, pradedant
šeima ir baigiant valstybe, reikalauja žmogaus paklusti ir gėrio normoms, ir idealams, kurie suformuoti jam nedalyvaujant, be laisvos jo valios. Ir čia
jauni žmonės priešinasi, net maištauja, siekdami
jiems artimo gėrio supratimo.
Gėrio supratimas kinta. Įveikiamos vienos
prieštaros, bet atsiranda kitos. Vis dėlto išlieka gėrio esmė, kuri kiekvienam iš mūsų padeda skirti
gėrį nuo jo priešybės – blogio. Žmoguje daug kas
susipynę, bet visa, kas auga, auga iš doro gyvenimo, be skriaudų kitam, be kaltės kitiems, be neapykantos. Dorai gyvenantis įprasmina gėrį kaip gyvenimo vertybę. Eidamas gėrio keliu, žmogus yra ir
pakeliui į tiesą. Jam lengviausiai atsiveria ir grožio
slaptis. Tačiau kur yra gėrio pradžia? Kas yra gėrio
turėtojas? Koks yra žmogus iš prigimties – geras ar
blogas? – klausė visų laikų išminčiai. Antikos filosofo Sokrato nuomone, gėrio siekti žmogui trukdo
nežinojimas. Šv. Augustinas manė, kad žmogus
sugedo pirmąkart nusikaltęs, paragavęs uždrausto
vaisiaus. Savo Išpažinimuose Aurelijus Augustinas
rašė, kad „amžinasis gyvenimas yra aukščiausias gėris, o amžinoji mirtis – didžiausias blogis. Kad įgytume pirmąjį ir išvengtume antrojo, reikia gyventi
teisingai“. XX amžiaus humanistinė etika skelbia,
kad žmogus pats pajėgia skirti, kas yra gera ir kas
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nelyg patiklus. Apie tai trumpa ir išmintinga Ezopo pasakėčia Žemdirbys ir sušalusi gyvatė: „Vienas
žemdirbys žiemos metu rado nuo šalčio sustingusią
gyvatę. Jos pasigailėjęs, paėmė ir įsidėjo užantin.
O toji, sušilusi ir atsigavusi, geradarį įkirto. Tasai
mirdamas tarė: „Taip man ir reikia, kad nenaudėlio
pasigailėjau.“
Pasakėčia rodo, jog niekšai nesikeičia, kad ir
daugiausia gero jiems padarytum. Visi žinome iš
šios pasakėčios kilusį priežodį: susišildžiau užantyje gyvatę... Gėris turi būti atsargus, nes blogis yra
agresyvus. Dažnai jis prisidengia gėriu: vilkas avinėlio kailiu, – vėl perspėja liaudies išmintis. Blogas
žmogus dažnai nekenčia savo geradario, kaip savo
blogumo liudininko. Bet atsargus, apskaičiuotas dažniausiai yra blogis. Gėris – rizikos vaikas.
Liaudies išmintis, visada racionali ir gyvenimiška
(tokia ji yra ir Ezopo pasakėčioje), siekė gera darančius perspėti, apsaugoti, ji žino, kad gerieji yra
patiklūs. Krikščioniškoji etika skatina ir net įpareigoja žmogų blogį įveikti gėriu. Gėris turi būti
nusižeminęs, o ne patenkintas savimi. Patenkintas,
savim besidžiaugiąs gėris lengvai gali pereiti į blogį.
Gėris turi būti pasiryžęs tarnauti kitiems. Kaip pa-

Ieva Krivickaitė. Grožėjimasis, 2011

bloga, ir jeigu jo prigimtis nėra iškreipta ir sužalota, individualiai apsispręsdamas ir rinkdamasis jis
neperžengia gėrio ribų, pirmiausia nenuskriaudžia
kito. Gėrio pradai yra pačiame žmoguje. Tikintieji Dievu kildina šį pradą iš dieviškosios žmogaus
prigimties, tikintieji žmogum – iš milijonus metų
trukusios sunkios ir dar neužbaigtos žmogaus kūrybos. Unikalus gamtos kūrinys nebūtų tapęs žmogum, jeigu jo prigimtis nebūtų turtėjusi gėrio pajautomis. Gėrio pajautos kristalizuojasi amžinoje
kovoje su blogiu, esančiu žmoguje ir šalia jo. Žmoguje dažnai pergali blogis (laimė, jei ne ilgam), yra
ir istorijos tarpsnių, kai blogis aiškiai viešpatauja.
Bet gėris neišnyksta ir blogio viešpatijoje, jis tik susigūžia žmogaus sielos kamputyje arba pačiame istorijos pakraštėlyje, po truputį tvirtėja, auga ir pradeda įveikti blogį. Bet ir blogis neišnyksta. Gėris
budi. Blogis tyko akimirkos, kai gėris apsilpsta ar
apsnūsta. Literatūra, apskritai menas dažnai vaizduoja žmogų kaip areną, kurioje grumiasi šviesa ir
tamsa, gėris ir blogis. Kaip įveikti blogį? Prievarta?
Bet prievarta yra blogis. Nesipriešinti blogiui blogiu – tokią išeitį matė didysis gyvenimo mokytojas
L. Tolstojus. Gėriu? Bet gėris nėra kovingas, jis per-
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sakyta Evangelijoje pagal Matą: „Žmogaus Sūnus
irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir
savo gyvybės atiduoti kaip išpirkimo už daugelį.“
Tarnaujantis gėris auga ir plečiasi, aptarnaujamas
menksta ir vysta, nes vis mažiau besusiliečia su
būties šaknimis – savo ir kitų vargais. Tarnystė yra
žmogaus pašaukimas, o kartu didžiausia ir patikimiausia gėrio apsauga.
Įžymus Antikos poetas Ovidijus yra perspėjęs:
„Bet kokį gėrį pasaulyje galima paversti blogiu.“
Taip, meilė yra gėris. Bet meilė gali virsti ir klasta,
ir savininkiškumu, kai mylimą žmogų (ypač moterį ir vaiką) savinamasi, žiūrima į jį kaip į nuosavybę. Meilė mylimą žmogų ima slėgti, ji gali tapti
lyg kokia kupra. Pagaliau pradedama neapkęsti to,
kuris mylėdamas varžo, kankina pavyduliaudamas,
įtarinėdamas. Neapykanta jau yra blogis, ardantis
pačius žmogaus pamatus. Gėris yra mylėti savo
tautą, savo tėvynę. Bet nekritiškai keliant ją virš
kitų tautų, galima palengvinti kelią blogiui, kitos
tautos ar tikybos žmogaus menkinimui.
Gėris, kaip jau minėjome, yra abstraktus. Gyvenime jis gali reikštis labai paprastai ir konkrečiai: palankumu, draugiškumu, užuojauta, pagalba, teisingumu, meile. Visus šiuos žodžius susieja
vienas – žmoniškumas. Gėris reiškiasi per žmonių
santykius. Bet jis reiškiasi ir kiekviename mūsų,
gėrį savyje atpažįstame (jei to siekiame) iš savijautos. Gera būti sveikam arba sveikti po ligos. Gera
nejausti kaltės arba sulaukti atleidimo. Gera atlikus pareigą, nors ir nemalonią. Gera, kai gera tavo
artimiesiems. Gera atsibudus pagalvoti, kad tavęs
laukia malonus darbas. Arba pramoga, kurios esi
nusipelnęs, nes sunkiai ir sąžiningai dirbai. Gera,
kai, ilgai blaškęsis, staiga suvoki, kaip turi elgtis, ką
nuspręsti. Gera, kad tavo tautos neslegia svetimųjų
prievarta. Gera, kai esi laisvas pasirinkti. Gera visa,
kas daro žmogaus gyvenimą žmonišką, prasmingą
ir malonų. Žmogaus prigimtis, deja, nėra itin tvari.
Ji gali būti iškreipta ir ištvirkinta, kai siekiama tik
malonumų, o ne gėrio, kai nesaugomos gyvenimo
ribos, kurias nubrėžia meilė, darbas, pareiga. Pa-

prasto gyvenimiško gerumo pakopomis žmogus
tarsi kyla į gėrio viršūnę. Ten, viršūnėje, gėris šviečia kaip stebuklingas žiburys, amžinai siekiamas,
bet retai tepalytimas. Bet ne taip svarbu palytėti,
kaip sutikti, kad gėris yra. Įžymus anglų estetikas
G. Moore’as sako: „Kai manęs klausia, kas yra gėris, aš atsakau, kad gėris yra gėris. Kai manęs klausia, kaip reiktų gėrį apibrėžti, aš atsakau, kad ši sąvoka negali būti apibrėžta.“ Geriau sutikti, kad yra
dalykų, kuriuos tik nujaučiame esant, negu primityviai juos apibrėžinėti. Netikę gėrio apibrėžimai
naikina gėrio išmintį. Gėris naikinamas iš pašaknų,
kai oficialus tarybinis pedagogas apibrėžia jį ir kaip
„negailestingą kovą su idėjiniais priešais.“ Gėris, be
savęs paties, neturi jokių ginklų, jis negali šmeižti
nei skųsti, kankinti nei žudyti. Tai blogio ginklai.
Gėris gali tik stengtis suprasti, bet suprasta idėja
nebėra priešo idėja. Ji tiesiog yra k i t a idėja.
Niekingam ir nedoram gėris iš esmės yra nepasiekiamas, gėris virsta blogiu vos prisilietus prie jo
nešvariom rankom. Kad žmogus neprarastų tikėjimo abstrakčiu gėriu, gyvenime jis nuolat pasirodo
kaip gera valia, geranoriškumas, pakantumas, kartais net kaip pasiaukojimas. „Linkiu, kad būtum
geranoriškas“, – rašė viename laiške savo mokiniui Lucilijui Antikos išminčius Seneka, prieš tai
perspėjęs jaunąjį bičiulį, kad gėris yra išminčiaus
dalia. Aišku, kad čia filosofas turi galvoje ypatingą, nelengvai pasiekiamą sielos nuskaidrėjimą, kai
jau gerai matyti, dėl ko žmogui neverta plėšytis,
kas tikrai nėra gėris. Kai jau daug kas, ko negalėjai pasiekti didelėmis pastangomis, tarsi savaime
glaudžiasi prie rankų. Gėris daro mus geresnius. Iš
gyvenimiško gerumo gėris gauna energijos, šviesos.
Sunkiausia tikėti gėriu ir juo kliautis tam, kuris yra
patyręs daug skriaudų ir kurio gerumas yra kaip
nors paniekintas. Bet gėris nėra tik išorinė galia,
gerosios energijos sankaupa yra ir pačiame žmoguje. Gėris stiprina žmogaus sielą, padeda išsilaikyti
net klestinčio blogio karalystėje.
Darydamas gera kitam, stiprini gėrį savyje,
stiprini save.
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Rugilė Kazlauskaitė

Sunkiausias žygdarbis yra kasdienis
Arientės laiškas apie pasaulio dėsnius
Mielas pašalieti, jei skaitai mano žodžius, tai
reiškia, kad dėl man nežinomų priežasčių, gal mane
pasekęs, o gal dėl absoliutaus (Absoliuto lemto) atsitiktinumo tu atkasei šį laišką, kurį buvau užkasusi po
gudobele. Paskaitęs padėk atgal ir vėl kuo rūpestingiausiai užkask. Kai parjosiu iš elfų šalies, gali būti,
kad būsiu daug ką pamiršusi. Atsikasiu šitą laišką,
kad atminčiau pasaulį. Čia užsirašiau svarbiausias
pastabas apie jo santvarką ir save, idant galėčiau sugrįžti. Jei tas, kuris skaito laišką, yra aš pati, laimingai parjojusi į žemę, tuomet sveikinu tave sugrįžus.
Pasistenk tai atminti ir nešiotis savo dienose.
Pati sunkiausia pareiga yra kasdienė – kai tarnauji kitiems nesulaukdamas jokio pripažinimo ar
pagyrimo, nedėstydamas jokios moralinės pamokos, pakeisiančios žmonių gyvenimus. Apskritai
niekas net nepastebi, kad tu jiems tarnauji ir mano,
kad tai tavo pomėgis. Ir dėkui Dievui, kad jie taip
mano. Melsk, kad ir pati taip manytum. Nes būtent tai būtų tikroji tarnystė – nepersunkta noru
patikti žmonėms arba sau pačiam, nenuspalvinta
pigiu heroizmu ir pseudodvasingumu.
Sunkiausias nuolankumas – ramiai stovėti prieš
savo paties gyvenimą. Tik nuolankieji geba priimti
tai, kas jų laukia. Todėl jie nebėga iš mūšio lauko,
kai išsilaksto žavingieji, mylėję savo iščiustytą ateitį.
Net tada, kai netenka saugumo, garbės, pripažinimo, jie sutinka tą dalią ramiai ir santūriai, kaip medžiai, sumerkę šaknis į šventą šaltinį ir nebijantys,
kad vėtra išlaužys šakas. Priimti ir gerbti kiekvieną
žmogų ir kiekvieną iššūkį, kuris tau siunčiamas.
Tatai būtų nuostabus nuolankumas.
Pats sunkiausias žygdarbis yra kasdienis. Kai dėl
kilnaus tikslo nepakanka iš karto atiduoti visą savo
4

gyvybę. Ją reikia išdalint po gabalėlį kiekvienai dienai, kad galėtum ilgai ilgai kaip žvakė kapsėdamas
neužgesti. Tik taip įvykdomi sunkiausi žygdarbiai.
Kai juos vykdai, tave supančiame pasaulyje daug
kas lieka po senovei, o tu toliau kapsi. Paprasčiausiai kasdien elgiesi už gėrio būtį, nė minutę negalvodamas, kur tavo daržas, kur augini savo pupas ir
kas jas skabo. Šioje kovoje kozirį turi trečias brolis
Jonas, neturėjęs jokių gabumų, nemokėjęs apskaičiuoti pergalės tikimybės. Jis atvyko į princesės pilį
paskutinis, tačiau nepalikęs nė vieno grybo supūti.
Būtent jis, atlikdamas mažus darbus su didele vidine etika, nugalėjo. Tatai atsimink, kai planuosi
žygdarbius.
Pats sunkiausias žmogiškasis ryšys yra vienatvė.
Niekas nepatapšnoja per petį dėl sutvirtinto santykio su savimi, niekas nežino, kaip gerai tau sekasi.
O svarbiausia tai, kad, kai palūžti, niekas netęsia
tavo pradėto darbo ir nepasako: „Pailsėk brolau,
dabar jau mano eilė stengtis.“ Tu junti, kad visą
laiką esi atsakingas už tą vienintelį ryšį su pačiu vieninteliu savimi. Tai didžiausia stiprybė ir didžiausias žmogiškumas. Tačiau, būdamas su savimi, nesureikšmink savęs, idant nepanirtum į savianalizę,
asmeninės asmenybės raidą, saviplaką, savimeilę,
savigailą. Jei gebėjimą save atminti pakeisi susireikšminimu, tylus stovintysis už tavęs pasitrauks
šešėlin ir liksi mylėtis su savo neurofiziologija.
Ir net atkasusi užgriuvusias šachtas, net peržengusi veidrodžių stiklą, aš vėl apsisukusi grįžtu pasilikt baruose, plepesiuose. Ir vis dėlto darau daugiau
gero gimsiančioms kartoms nei nukaršusiai kaimynei ir jos šuneliui. Ir vis dėlto, netekusi jėgų nuo
bastymosi po pasaulį, aš krentu į lovą ir užsimerkiu

Esė
teatro stogo ir neiti į darbą. Tas neblogas, bet kur
kas geresnis yra tasai, kuris leis tau rinkti senas
nuorūkas iš po žmonių balkonų ir šypsotis tiems,
kurie laiko tave atmata arba kretinu. Ir vis dėlto, jis
pats sunkiausias.
„Galima „įsitaisyti“ egoistiškame rimtume,
tačiau iki linksmos savimaršos reikia pakilti.“
(G. K. Chestertonas) O tu pakilk savimaršon, pasiryžk nuolankumui, kasdieniam žygdarbiui ir vienatvei. O tu nesitaikyk į draugijas tų, kurie sėdi
ekonominėse sostinėse ir naikina miestus, geriau
taikykis iš lanko į obuolį.
Nežinau, kelintą kartą jau skaitai šį laišką, atkasusi iš po gudobelės. Ko gero, labai dažnai užmiršti tai, kas jame parašyta, ir vis atsikasi pajuodusią
skiautę ir pažadi, kad dabar jau tikrai atsiminsi. Čia
tau ne elfų šalis – čia išmintis slysta iš rankų. O vis
dėlto nenusimink. Į tavo dienas ateis tokios akimirkos, kai viską atminsi. Dėl tų akimirkų ir gyvenk.

Marija Sajekaitė. Paribys, 2011

prieš prašantį pagalbos mano pačios namuose. Ir
vis dėlto aš kiauras dienas kvėpuoju kitų žmonių
žodžiais, nešiodamasi savo pačios gabalus kišenėse.
Tikriausiai taip yra todėl, kad šiais laikais kiekvienas sugeba sunaikinti miestą – sėdi kur nors ekonominėj sostinėj, paspaudi raudoną mygtuką, ir viskas. Tačiau mes vis dar žiūrime filmus apie tą, kuris
uždeda obuolį mylimajai ant galvos ir perskelia jį
savo strėle pusiau, stovėdamas už pusės kilometro.
Miestas, obuolys, miestas, obuolys... Renkamės
miestą. O žavimės obuoliu. Jei gali, nežinok daiktų
ir darbų dydžio. Tik taip sugebėsi žaisti gyvenimu.
Nekreipk dėmesio į laiko ir greičio sandaugą, kuri
lygi kažkokiam fiktyviam keliui.
Žmonės kalbės tau apie kelią. Kiti kalbės apie
pasirinkimą tarp kelių. Bet nežinau, ar padės pasirinkimas, rimtumas ir rūpesčio raukšlė tarp akių.
Tai, apie ką kalbu, reikalauja nesugebėjimo rinktis,
lengvabūdiškumo. Žinoma, ne to lengvabūdiškumo, kuris leidžia kiaurą dieną gerti alų ant kino
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Arnas Aleksandravičius

Kai užgęsta
kai užgęsta žvaigždės ir mėnulis bet saulė nepateka
kai pajuodusi vienatvė šliaužia sienomis lubomis bei grindimis
šitokią naktį kuri atrodo lyg pretenduotų į amžinybę
aš kalu inkilus ir tu išgirsi šitų dūžių aidą
jis sutaps su tvinkčiojimu tavo smilkiny bet tu
niekada nemėgusi muzikos negalėsi šito pajusti ir net įtarti
šitokią naktį kai atrodo jog viskas turėtų nurimti
pučia stiprus vėjas žeidžiantis lūpas ir akis
jis išpučia iš mano ausų nuolatos ten skambėjusią melodiją
jau niekada niekada nebegirdėsiu gražesnio garso
ar matai kaip ant tavo stogo iš lėto auga varvekliai
ši akinanti naktis yra šalta ji stingdo bet kokią gyvastį
todėl nežinau ar mudu joje gyvi ir kodėl judame
galbūt mes nemirtingi o gal tiesiog nakčiai nerūpime
apgraibomis liečiu aplink sudėtus daiktus
lyžteliu grindinį norėdamas atpažinti kieno tai namai
viskas šalta ir negyva viskas šitaip niekinga
tik mes čia stovime lyg paskutiniai kartaginiečiai
šerkšnas yra druska mūsų žemei
žinau kad naktis nesibaigs aš amžinai gyvensiu joje
greitai apaksiu bet viską girdėsiu ir jausti pajėgsiu
kiekviena speigo piktžolė ir tos nakties kvapas bus
lyg žmogaus šešėlis mano įsivaizduotai olai
iš ledo išskobsiu inkilą tokio dydžio kaip žmogus
jame įkurdinsiu visa kas seniai nebėra gyva
šitokie bus mano namai šitokia mano šeima
jie tokie beverčiai ir negražūs jie šitaip nieko nereiškia
kad tik viena galvoju: ir kaipgi man juos mylėti

6

Poezija
Kai atsiriša
mums lengva būtų eiti gyvenimo pajūriu saulei šviečiant
kai lis lietus žingsniuotumėm ašmenimis didžiulio kardo
nuo to įskaustų mūsų pėdos rodos matau tas žaizdas
ir kaip nesunkiai jos užgyja
tai būtų karališkas laikas tinkamas mūsų amžinybei
nereikėtų lėktuvų dangaus rubinų amerikos
visų šitų sąšlavų turėtumėm netgi per daug
jos pargriautų mūsų didybę ant kelių
ir kokie maži mes šiandieną esam
savo vaidmenis mūsų gyvenimuose atlieka kurmiarausiai
mūsų protai bei širdys yra atviri dievų pajuokai
nusišnekame ir elgiamės kaip didžiausi kvailiai
šitaip pražudome save ir vienas kitą
sutrypiame vienas kito nemirtingumą
klaikiai juokingas ir niekinis dievams yra mūsų kelias
jie valgo pusryčius klausydami didingo varpų gausmo
mūsų gimimo santuokos ar mirties akimirka jiems skamba
lyg sintetinio maišelio čežėjimas kuris erzina
mūsų gražios akys jiems yra tuščios ir šaltos
gyvename beprotiškai nutolę piktos sienos skiria mus
klaidžiojame po visišką tamsą lyg jaučiantys kurmiai
kiekvieną minutę aš einu pas tave tu eini nežinia kur
bijau kad taip ir prasilenksim nepažinę vienas kito
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Raminta Levandraitytė

Būti studentu senajame
Vilniaus universitete
„Štai ką reiškia Vilniaus universitetas – čia
jau keturis šimtus metų sninga“, – pasakė vienas
gerbiamas filosofijos profesorius, prieš tai metęs
žvilgsnį pro spaustuvės auditorijos langą į kovą pasitinkančius studiozus1. Sniegas, apklojantis į dangų
šaunančius garbanotus barokinius bokštus ir siaurus
akmenuotus šio pasaulio krašto miesto gatvių grindinius, tuoj pat virstantis pilka pliurza, kuria žliugsi
miestiečių kurpės – tas pats sniegas – jau keturis
šimtus metų yra kasdienybė. Vilniaus siena po truputį ištirpo, priemiesčiai apgulė senuosius kvartalus
ir nepastebimai imti laikyti jau miesto dalimi. Kasdien miestiečių dienas raikydavo laikrodžio dūžiai,
nuo bažnyčių fasadų traukėsi pastoliai, atidengdami išdidžiai besiraitančias Viešpaties Dievo ir Šventosios Panelės didybę skelbiančias formas, kurias
dabar glosto visokių vokiečių ir lenkų fotoaparatų
blykstės, kaip kad kadaise neskubančių iš žuvų turgaus praeivių, šventoriuje įsitaisiusių valkatų ar į šį
kraštą atklydusio keliaujančio bajoro akis. Ir nors
negailestingai niokojo Vilniaus mūrus gaisrai, kad
net įgriūdavo bažnyčių skliautai ir sudegdavo rūsiuose palaidoti lavonai, nors keitėsi Vilnelės vaga
ir sunkiai įsivaizduojamai trumpėjo moterų sijonai,
galiausiai nė nebeliko ką vadinti Didžiuoju kunigaikščiu ir Universiteto gatvę į šoną pasuko generalgubernatoriaus rūmai, kuriuose visai netrukus
įsikūrė – kas būtų galėjęs patikėti – jau Lietuvos
Respublikos Prezidentas,– tai tik iš pirmo žvilgsnio
atrodo kitas pasaulis. Vis dar remia debesis barokiniai bokšteliai, ligi išnaktų spingsi lempelės senojoje Akademijos bibliotekoje ir, nors ir nebe šventojo
miesto globėjo dienos proga, Pilies gatve traukia
tokių pat studiozų procesija2. Keičiasi tik formos,
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studentai nebepersirenginėja krikščioniškosiomis
dorybėmis ar Antikos dievaičiais, tačiau lygiai taip
pat vienoje kišenėje nešasi knygą, o kitoje – vyno
butelį. Kaip arti yra istorija, ir iš tiesų nieko ypatingo per kelis amžius neįvyko (gana drastiška išvada,
kurios autorę nuo užmėtymo akmenimis gina tarptautinių žodžių žodynas, pagal kurį esė yra būdingas
kompozicinis ir stilistinis laisvumas bei subjektyvus
objekto traktavimas). Riba tarp šiandienos ir Baroko nėra tokia ryški, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio;
formos keičiasi, tačiau Naujųjų laikų žmogus lieka
dabartinio bendramintis.
Šioje esė autorė remiasi prielaida, jog to, kas
memorialuose peikiama ar draudžiama, autentiškumas būtent tuo ir įrodomas, kad imamas drausti,
ir juo dažniau kartojama to paties turinio pastaba,
tuo minėtos ydos ar nutikimai buvę dažnesni. Akademija stebima iš miesto pusės, su tikslu patyrinėti
jos santykį su išore, vėliau žiūrėjimo taškas perkeliamas šiapus Akademijos sienų, bandoma pajausti
vidaus gyvenimo esmes, kasdienybės atmosferą ir
problemas. Nesistengiama aptarti visų kasdienybės
aspektų, paminėtų memorialuose, autorei įdomiausias būtent studentijos įvaizdis, kasdienybė,
problemos ir džiaugsmai.
Memorialų autoriai dažnai vartoja įvardį „mes“.
Galima išskirti keletą „savumo“ lygių; vienas jų –
mes priklauso Akademijos bendruomenei, esančiai
„svetimame“ jų mieste.
Universiteto bendruomenė yra lyg atskira respublika mieste, su kuriuo vizitatoriai ragina turėti
kuo mažiau reikalų. Prefektas savo knygoje surašo
vardus visų, kurie išeina be leidimo iš mokyklos, o
jei kuris praslysta pro akis, yra stebimas „sąžiningų
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kingi polinkiai. Taip sužlunga jų, kaip pamokslininkų, vardas ir autoritetas. Vilniaus akademijos
bažnyčios choras sutvarkomas taip, kad broliai
negalėtų matyti parapijiečių ir patys nebūtų stebimi, nes „mūsiškiai“ dažnai ir tarpusavyje, ir su
pasauliečiais elgiasi netinkamai. Studentams draudžiama bažnyčioje užimti miestiečių ir moterų
suolus – tuo tikslu bus atstatyti suolai studentams
po vargonais.
Tas pats galioja ir per atostogas; vienuoliams
buvo draudžiama leisti laiką pasauliečių dvaruose,
tik priemiesčio viloje, kurią, regis, reikia aptverti,
nes kitaip nepavyksta išvengti kontakto su pasauliečiais; ar dėl tos pačios priežasties griežčiausiai
draudžiama ir irstytis valtele?
Ypač bauginanti svetimojo pasaulio dalis – moterys. Į Akademijos organizuojamus vaidinimus
moterų įleisti negalima, nebent tokias, kurių aukšta kilmė negali leisti joms uždrausti dalyvauti.
Vilniaus akademijoje studijavo ne vien jėzuitai,
bet ir pasauliečiai, reformatorių ir stačiatikių vaikai.
„Mūsų“ ratas siaurėja: memorialuose žodžiu „mūsiškiai“ apibūdinami būtent būsimieji jėzuitai.
Apskritai Akademijos bendruomenei eksternai
buvo jungiamoji jėzuitų ir pasauliečių grandis – ir,

Miglės Daugnoraitės nuotrauka, 2011

patikėtinių“ mieste. Mokiniai, paskirti mokytis muzikos profesorių namuose, turi visi kartu ten nueiti
ir grįžti, kad būtų išvengta „šlaistymosi po miestą“;
tuo tikslu paskiriamas prižiūrėtojas, turintis pranešti tėvams jėzuitams, jeigu kas sumanytų išklysti iš
kelio. Galima įsivaizduoti, kaip sutviksdavo jaunojo jėzuito akys pradėjus kalbėti apie kokį reikalą,
dėl kurio jam reikėtų išeiti į miestą: jau vien pats
draudimas turėjo skatinti vos ištrūkusius studentus
būtinai ko nors „prisidirbti“. Tarkim, pamokius pasaulietį katekizmo, pasilinksminti pas ką svečiuose
(tėvo prižiūrėtojo paskirtas palydovas juk irgi galėtų prisidėti); tokie pasisvečiavimai buvę tokie dažni,
kad jais ėmę skųstis patys miestiečiai. Nuolat primygtinai raginama neleisti „mūsiškiams“ klaidžioti
po miesto aikštes ir užeigos namus.
Atrodo, mieste studentai įsiveldavo ir į muštynes; labai griežtai skamba nutarimas neleisti nešiotis studentams ginklų, mat jie, „džiaugdamiesi
studento vardu“, daro mieste daug nusižengimų.
Jėzuitų vienuoliai apskritai raginami turėti su
pasauliečiais kuo mažiau bendro. Pasak Ordino
generolo, dirbdami tarp pasauliečių, jėzuitai būna
užvaldomi netinkamų jausmų, kaip antai perdėtas
rūpinimasis kūnu, garbės troškimas ar kiti nesai-
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beje, pavojinga grandis. Tai jiems reikėjo parodyti,
jog broliai jėzuitai puikiai tvarkosi – vyresnieji rūpinosi nutildyti sode, matyt, nelabai ramiai besiilsinčius brolius vos eksternams priartėjus prie vartų. Pasauliečiai studentai buvo dalis tos socialinės klasės,
prieš kurią jėzuitai siekė atrodyti nepriekaištingai.
Geras draugijos vardas buvo jėzuitams svarbi
užduotis; vos pasklidus Vilniaus akademijoje blogoms kalboms apie jėzuitų mokyklas Krokuvoje,
bet kokie tokios rūšies pranešimai būdavo uždraudžiami. Nuo pat draugijos įkūrimo siekiama atsiriboti nuo politinių ginčų, jėzuitai raginami būti
apdairiais kalbėdami bei rašydami apie karalių ir
didikus, o laiškus, ir gaunamus, ir siunčiamus,
perskaitydavo vyresnysis. Net ir itin nepaklusnių
ir maištingų studentų rektorius nešalindavęs iš
Universiteto, jeigu būdavo manoma, kad dėl jų
tarpininkaus didikai. Taip buvo siekiama neįsivelti
į barnius su valdžia3.
Nežinia, ar eksternų tai kaltė, tačiau kartkartėm viešai pasirodydavo katalikiškai švietimo įstaigai visai netinkamų eilėraščių, emblemų ar piešinių. Įsivaizduokime nešvankų eilėraštuką ar didiko
karikatūrą, greta studentų eilėraščių pakabintą ant
bažnyčios sienos Kristaus Kūno šventės proga ir
prie jos besibūriuojančius studiozus, aptarinėjančius, kas gi šįkart išdrįso taip gudriai skelti antausį
„sistemai“. Atsakomybė suvaldyti šį reiškinį buvo
palikta rektoriui, vadinasi, aukščiausiai Akademijos pasaulyje veikiančiai jėgai.
Pavojingiausi eksternai studentai buvo todėl,
kad matydavo draugijos gyvenimą iš pačios šerdies;
atrodo, jie patekdavo ir į jėzuitų miegamuosius4.
Bent vienas eksternas yra ir gyvenęs kartu su jėzuitais – ši žinia buvo pasiekusi net tuometinį provincijolą, ir atsakymas buvo itin griežtas, nes tai jau
panėšėjo į priešo įsileidimą į intymiausią teritoriją.
Jėzuitai stengėsi išlaikyti saugų atstumą tarp
„mūsiškių“ ir pasauliečių: giedant bažnyčioje jie
turėjo stovėti atskirai, pastebėjus kokį „mūsiškį“
kieme kalbantis su eksternu, būdavo pranešama
vyresniesiems. Pasauliečiai studentai galėjo daryti
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neigiamą įtaką būsimiems jėzuitams, kuriems vyresnieji stengėsi įskiepyti dorybes, būtinas jų apaštališkame rytojaus darbe gelbstint sielas5. 1641 m.
Lietuvos provincijos vizitatorius siūlė bandyti
suvienyti visus studentus, tam turėtų padėti po
filosofijos kurso baigimo vietoj būgnų, trimitų,
muškietos šūvių, ugnių deginimo ir fejerverkų laikomos mišios giedant choristams; teatleidžia skaitytojas už tokią interpretaciją, tačiau ar nebus taip,
jog „mūsiškiams“ buvo labai apmaudu, kad eksternai tokią didžią progą deramai ir triukšmingai
atšvęs linksmybių kupiname mieste, o štai jiems
griežčiausiai draudžiama net atsinešti į kolegiją
vyno ar midaus (žinoma, tokia pat taisyklė taikoma ir eksternams, tačiau už Akademijos vartų tėvų
jėzuitų griežtos rankos jau nebepasieks). Tai buvo
vienintelis raginimas bandyti suvienyti studentiją.
Kolegijoje eksternai nebūdavo dažnai vaišinami, nebent ypatinga proga, nes, vėlgi, su vynu
visai nesunku prarasti saiką, o tai jau negali prisidėti prie gero Societatis Jesu vardo išsaugojimo. Ir
jėzuitams dažnos išvykos į eksternų namus pusryčiauti neleistinos, tačiau vis dėlto vykdavo, nes tokius svečius prefektui buvo liepta sekti, kad grįžtų
nustatytu metu. Viskas, kas susiję su alkoholiu, atrodo labai opi tema ir memorialuose tam skiriama
daug dėmesio.
Eksternai kolegijoje turėjo, gal ir netikslu sakyti „privilegijuotą“, tačiau tikrai kitokį statusą
nei „mūsiškiai“; visų pirma dėl to, jog pastarieji su
tėvais jėzuitais praleisdavo gerokai daugiau laiko
ir reikalavimai jų drausmei buvo griežtesni, nors
eksternus už nusižengimus taip pat teisia Akademijos rektorius, nebent jeigu reikalas susijęs su
gyvenimu kitoje Akademijos vartų pusėje. Jeigu
jėzuitų vyresnysis, remdamasis asmeniniu autoritetu ir nepasitaręs su rektoriumi nubausdavo už kokį
nusižengimą eksterną, turėdavo dėl tokių skubotų
sprendimų daug nemalonumų.
Neatrodo, kad Akademijos studentai buvo labai klusnūs. Vos tėvams jėzuitams nusukus savo
griežtai mylinčią akį, tarp studentų kildavo barnių
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ir peštynių (kad ir dėl kamuolio), todėl net per poilsį vyresnieji turį likti su studentais. Net ir vykstant
atostogauti kaime, kur nevengiama triukšmingo
šūkavimo ir nepadorių juokų, kartu su studentais
turįs vykti ir pats rektorius.
Grupelė jaunųjų jėzuitų po pietų susižvalgo
Lukiškių vilos refektoriuje ir nusprendžia eiti pasivaikščioti po mišką, tačiau, atsiminęs pernykščių
metų patirtį, juos pasisiūlo lydėti prižiūrėtojas.
Jaunieji visom išgalėm bando pritaikyti taip stropiai studijuotą retorikos meną praktikoje, tačiau
vyresniojo atkalbėti nesukeliant įtarimo nepavyksta. Ir eina visi paupiu apmaudžiai nuleidę akis ir
dėdamiesi, jog jiems malonu šnekučiuotis su prižiūrėtoju apie Dievo kūrinijos didybę, nors vieno
jų surduto kišenėje ilsisi damos ir valetai, o kito
rankose sugniaužti kauleliai. Šachmatų lenta, išmintingai paslėpta miegamajame tarp knygų, bus
reikalinga vakare, jei tik pavyks įtikinti prižiūrėtoją, jog visi sumigę, kaip kad būdavo kolegijoje.
Studentų prefekto pareigybė nebuvo labai patraukli, mat darbo iš tiesų buvo daug, o pagarbos
ir supratimo – ne kažin kiek; būti atsakingam už
studentų drausmę reikėjo daug jėgų6. Baudžiamieji atsikalbinėdavo, prieštaraudavo ir murmėdavo;
atrodo, nepadėdavo prefektams šiam nemielam
darbe nė kolegos profesoriai, kartkartėm gynę vaidinguosius mokinius. Jei prefektas nuspręsdavo likti
griežtas ir savo nuomonės dėl nuobaudos nekeisdavo, kolegijoje pagarsėdavo kaip „kietas“ ir „nepermaldaujamas“, nors tik stengdavosi tinkamai atlikti
savo darbą. Įžūlumas didžiulis: kvestionuojami net
ir provincijolo nutarimai; iš esmės tai yra abejojimas
ordino viršūnių autoritetu. Murmėjimo ir prieštaravimo yda metai po metų minima memorialuose,
o 1680-aisiais su „kiekgi galima kartoti...“ stiliaus
atodūsiu primenama, kad reikia laikytis ankstesnių
memorialų ir klausyti vyresniųjų; atrodo, tai ypatinga Lietuvos provincijos bėda7. Sako, kad liepiantysis
yra tol kamuojamas, kol paklūsta ir turi būti daroma
tai, ko nori valdinys. Tokią padėtį įsivaizduoti nėra
sunku, jei tik skaitytojas yra buvęs eilinėje nemažo

miesto miegamojo rajono vidurinėje mokykloje, tačiau XVII a. aukštojo mokslo įstaigoje – sunkoka
patikėti, tačiau tiesa ne nuo to priklauso. Ne veltui
Jėzaus Draugijos generolas, raginęs brolius vykti
į misijas, perspėja: „Visa šitai darydami tegu pirmiausia atsižvelgia, viena vertus, į sunkią bažnyčios
padėtį, pragaištingus laikus, visišką Dievo nepaisymą,
neįtikėtiną negalvojimą apie amžinybę.“ Šiandieninis
skaitytojas turėtų jaustis labai jaukiai tokioje žinioje,
o ten, į Baroko Vilnių, galima nusiųsti žinutę, jog
vargu ar bus „mažiau pragaištingi“ laikai.
Dažniausiai pasitaikantys konfliktai – pravardžiavimasis (kreipiniai, kurių tėvai jėzuitai nėra
pratę girdėti, atkeliavo kartu su studentais iš periferijų – mužike, šūdžiau, durniau, snargliau,
pamišėli, beproti, smirdaliau, nemokša ir kt.), taip
pat tujinimas, atsikalbinėjimas, – tai iš esmės yra
nepagarbos studijų kolegoms ir/ar vyresniesiems
ženklas. Kitokia yda – neretai pasitaikančios pačios tikriausios muštynės; tai turėjo būti itin rimtas
tvarkos pažeidimas, suprantamas kaip neliečiamumo regulos pažeidimas. Kas gi galėjo paskatinti į
sostinę atvykusį jaunuolį imti mosuoti kumščiais?
Be smulkių buitinių nesusipratimų, tai buvo skleidžiami palyginimai ir kalbos apie nacijas. Jėzuitai
iš esmės buvo kosmopolitai, Akademijoje studijavo
įvairių tautybių jaunuoliai. Visai nekeista, kad studentai susiskirstydavo į grupes pagal nacijas ir kai
kurie drąsesni imdavo reikšti jausmus kalbomis,
o tai buvo traktuojama – ir visai teisingai – kaip
veiksmai prieš tarpusavio meilę. Nė vienas ramybės
drumstėjas neturėjo likti nenubaustas, kad, nutvėrus vieną, daugiau niekas nedrįstų kartoti tokios
klaidos. Nebuvo lengva pagauti tautų kivirčų organizatorius, todėl liepta bausti ir tuos, kurie kaltųjų
neįskundžia, ir tuos, kurie užsipuola skundikus.
Kaip galima pakęsti šią pasaulietišką, tuščiagarbišką ydą namuose, kur turėtų būti auklėjami šventi
žmonės, gelbėsiantys sielas?
Ir vis dėlto jokia yda nebuvo pasiekusi tokio
masto kaip nesaikingas midaus ir degtinės vartojimas. Gerbiamas skaitytojas, jei būtų gyvenęs Baro11
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ko epochoje, taip pat po pietų nieku gyvu nebūtų
gavęs arbatos, o vyno ar alaus taurę; bėda ta, kad šito
kai kuriems jauniesiems jėzuitams būdavo negana ir
vyresniesiems, tik jeigu jie nesumanydavo prisidėti,
toks „antros porcijos“ prašymas reikšdavo daug rūpesčių. Nutvėrus tokį prašinėtoją arba asmenį, nepagailėjusį papildomos porcijos, laukdavo gėdinga
bausmė. Regis, tokie grasinimai ne kažin kam terūpėjo, nes nė šiaip jau gan griežti tėvai jėzuitai čiagi
nesivargina rodyti tinkamo pavyzdžio ir susilaikymo
nerodo, midus pardavinėjamas tiesiai iš Akademijos
sandėlio, o vaišinamasi juo naktimis miegamuosiuose. Nėra kitos tokios dažnos žinutės memorialuose:
iš kolegijos būtina išgyvendinti girtavimą! Atrodo,
dažnai vizitatoriai negali patikėti: „Sakoma, mūsų
studentai yra linkę dažnai gerti midų ir degtinę; to
negalima leisti.“8 Dar baisiau, kad ši jėzuitų silpnybė žinoma visam miestui ir greičiausiai už tai vienuolija – kokia negarbė – yra traukiama per dantį9.
Čia romantiška memorialo rašytojo siela atsidūsta:
„Tegu pagalvoja apie daug laimingesnius praeities
laikus, kai šitaip nebuvo daroma.“10 Labai gaila, tačiau šūsnis memorialų praėjusiais metais byloja ką
kita. 1674-aisiais minimas susidaręs įprotis po promocijų ar tezių gynimų atsinešti į kolegiją vyno ar
midaus; tokia proga stropiai mokęsi studiozai nori
atšvęsti, o profesoriai plekšnoja per petį ir visai nenori nieko drausti, te atleis skaitytojas už tokią interpretaciją, ne todėl, jog visi yra alkoholikai (kaip
atrodo iš vizitatorių nevilties), o paprasčiausiai visi
džiaugiasi tokia iškilminga švęstina proga. Tačiau,
norint gerti midų, reikalingas rektoriaus sutikimas.
Labiausiai draudžiamas gėrimas buvo degtinė – jeigu ir leidžiama, tai tik kaip vaistas.
Gal dėl to, kad ir su saviškiais buvo sunku susitvarkyti, eksternams daroma nuolaidų. Aišku,
geriausia, jeigu jie nepuotautų visai, tačiau jei jau
tikrai niekaip negalima to išvengti, tegu bent jau
švenčia retai, esant rimtoms priežastims ir tik pas
orius studentus, kuriems uždrausti kiek pašvęsti
būtų įžeidimas, arba kuriems negalima atsakyti be
žalos draugijai.
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Prasižengėliams taikytos atgailos bausmės: mažinamas maisto davinys (o tai turėjo būti skaudi
bausmė tokiai publikai, kuri buvo linkusi kaskart
po pietų prašyti dar ir papildomos porcijos), bučiuoti kojas arba žemę. Antrą kartą nusikaltus,
studentas vedamas pas provincijolą. Bausmės vis
griežtinamos – prasikaltėlis kuriam laikui atskiriamas nuo kitų11 arba gauna viešą papeikimą; kartais
vyresniųjų klasių profesoriai persistengdavo gėdindami prasižengėlius viešai ir buvo paraginti jausti
saiką ir bausti „pamaldaus santūrumo ribose“12.
Vyresnybė stropiai stengėsi neišleisti už vartų nė
vienos minties, galėjusios pakenkti Jėzaus Draugijos
vardui, tačiau studentija turėjo ką pasakyti visuomenei. Čia nepakeičiamas yra teatras, galįs apgauti visus
cenzūros sluoksnius, kalbantis tik tiems, kurie turi
išgirsti ir drauge taikliai smogiantis tiems, kam ketino. Vyresnieji visiškai suprato šį pavojų, siekė, kiek
įmanoma, sumažinti pastatymų skaičių13, mat rodomi spektakliuose dalykai nei turiniu, nei dekoracijomis, nei iškalba nebuvo naudingi (nauda laikoma
tai, kas padeda „stiprinti sielas“), netgi įžeidžiantys
tam tikrus papročius, asmenis ar tikėjimą, be to, be
reikalo atitraukiantys mokinius nuo mokslo. Kokia
nerami buvo tėvo jėzuito siela iki pat spektaklio pabaigos, mat niekada negalėjo būti tikras, ar viskas
baigsis taip, kaip planuota. Kita vertus, barokinio teatro negalėjo pakęsti išsilavinusio jėzuito akis, tačiau
jis įtiko liaudžiai: lengvabūdiškas, su daugybe aktorių, sudėtingom, tačiau prastai padirbtom dekoracijom. Jėzuitus piktino pjesių turinys – parašytos
pagonių poetų, kupinos meilių, satyrų, nepadorių
linksmybių ir draugijai orumo nepridedančių veiksmų, neretai su išgalvotom pabaigom.
Apie dažniausius siužetus galima spręsti iš turimų dekoracijų: „...12 paravanų su rūmų reginiais,
o kiti 12 – su girios, aukštai – 4 egzemplioriai
dausų, ant audinio pieštų.“14 Vaidinimų būta labai populiarių, į juos sugužėdavo minios miestiečių, netgi tų, kurie šiaip bažnyčioje nesilanko, taip
pat ir neblaivių, todėl „... pasitaikydavo vagysčių,
daroma žala suolams, altoriams, paveikslams, ro-

Istorijos atspindžiai
doma nepagarba Švč. Sakramentui ir pačiai šventai vietai“15. Tokie žmonės nė nepretendavo į jokį
spektaklio prasmės suvokimą, „įsijungdavo“ tik į
jo gausius efektus – padarytus lavonus, gyvūnus,
pragaro ugnis, žaibus ir kita. Vaidinimams medžiagą leista rinktis tik lotynų kalba; apgirtęs žiūrovas
iš Vilniaus priemiesčio lotyniškai nesuprasdavo nė
žodelio, todėl viena kita lietuviška (tarkim) frazė, ir
dar „nepadori“ ar „juokinga“, buvo tikra spektaklio vinis ir iš tikrųjų publika turėjo džiūgauti.
Vyresnieji dėl vaidinimų turėjo daug bėdos, nes
aktoriai garbingame istoriniame siužete sugebėdavo
paslėpti pajuokų ir įžeidimų didikams ar valdovui,
tad statomos pjesės buvo stropiai cenzūruojamos
ir tik kantriausi ir gudriausi poetai pamatydavo
galutinį savo pjesės rezultatą: rektoriaus kabinetą
turėjo pasiekti iš pradžių santrauka, vėliau kūrinys,
suskirstytas veiksmais ir scenomis, dar kartą – parašius eiles ir dialogus; vaidinimus, kuriuos buvo
ketinama rodyti valdovams, prieš premjerą rektorius turėjo peržiūrėti kartu su valdovui tarnaujančiais tėvais. Sceną išvysdavo tik pagal vietą, laiką ir
asmenis tinkami vaidinimai, skatinantys siekti dorumo ir atitinką garbingą Jėzaus Draugijos vardą.
Didžiajame Vilniaus universiteto kieme viena
po kitos atgal į dienos šviesą iš po tinko sluoksnio
išnyra senojo universiteto laikų freskos. Kažin ar
S. A. Poniatovskis labai stebėtųsi tuo, ką mato savo
šviežiai atrestauruotomis akimis? Ar kitoks sniegas
apkloja Akademijos pastatų stogus, ar ne toks pat
Šv. Jonų bažnyčios vargonų gausmas? Gerai, kad
restauravimo technika dar ne tokia pažangi ir karalius nuo piliastro negali nulipti, nes nustebintų jį
ne vien studiozų skaičius, neatpažįstamai pasikeitusi
„mužikiška“ jų kalba ar daugybė įvairiausių knygų
bei keisčiausių prietaisų bibliotekoje, kai labiausiai
jam pažįstamos senienos paslėptos po stiklu it didžiausios brangenybės. Išties karalius pasijustų lyg
kitame pasaulyje nė nespėjęs iškelti kojos iš Akademijos komplekso, tačiau šios esė autorė, pasivaikščiojusi klaidžiais barokinės jėzuitiškosios Akademijos koridoriais, nieko itin svetimo nepastebėjo.
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Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Apie tapybą ir tapimą
Lietuvių kalba turtinga etimologinių žodžių
reikšmių sąsajų. Ar atsitiktinai žodžiai „tapyba / tapymas / tepti“ toks panašus į „tapimas“? Šį „tepti“
ir „tapti“ ryšį kadais minėjo menotyrininkas, eseistas ir poetas Alfonsas Andriuškevičius. Gal pačioje
tapybos genetikoje užkoduota nuolatinė būtinybė
kažkuo tapti, keistis, būti nuolatos iš naujo permąstomai, perkainojamai?
Jei įsivaizduosime, kad taip, tuomet visa tapybos istorija rodysis kaip kunkuliuojanti virsmų /
tapimų jūra. Kitimas, tapsmas kažkuo nauju yra
jos išlikimo sąlyga. Bet šis ekskursas į etimologijos
lauką nėra pompastiška odė ar bandymas suteikti
tapybai ypatingesnę vietą. Nuklydimas tik į lietuvių kalbai būdingas reikšmių sąsajas yra provo-

katyvus ir kitų kalbų atžvilgiu nelabai sąžiningas
dalykas, net jei lietuvių kalba ir gali pasididžiuoti
senumu ir artimumu sanskritui. Šis ekskursas pasirodė kaip smagus kvietimas pabandyti pažinti
daug kartų romantizuotą, sudvasintą ir nudvasintą,
konstruotą ir dekonstruotą tapybos esmę dar ir iš
kalbinės pusės. Tai gal ir nėra labai vaisingas kelias,
bet vienos tiesos vis vien nėra, todėl daug svarbiau
iškelti naujų klausimų. Būtent klausimai sukuria
prielaidas egzistuoti.
Tapybos tapsmus sąlygoja daugybė apčiuopiamų ir neapčiuopiamų, objektyvių ir subjektyvių
veiksnių, kurių idėjų, įtakų, kaitos panoramos aprėpti neįmanoma. Kad ir kokią rašytume tapybos
istoriją, ji bus parašyta neteisingai. Ir šio teksto

Milda Gailiūtė. Tuštuma.
2011
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bandymai patyrinėti tapybą ir tapimą tebus suprantami kaip nepretenzingi galimybės eskizai.
Pirmiausia apie tai, kodėl iš viso prireikė iš naujo kalbėti apie tapybą. Tai trečiąkart rengiamas, šiais metais jau tarptautinį
atspalvį įgaunantis konkursas Jaunojo tapytojo prizas. Pirmaisiais gyvavimo metais
sutraukęs ir iškėlęs daugiausia Vilniaus
tapytojų sceną, šis renginys tapo jaunosios Lietuvos tapytojų kartos savistabos ir
stebėjimo punktu. Bent jau man, o turbūt
ir daugeliui mano kartos meno žiūrovų ir
vertintojų, iki šio konkurso parodų jaunosios tapybos vaizdas egzistavo kaip išskydęs ir efemeriškas reiškinys. Kažkas savo
jėgomis surengdavo kokią parodą, kažkas
būdavo pastebėtas kuratorių ar galeristų,
o kažkas emigravo arba nusėdo kažkur į
nežinią. Taip ir išėjo, kad žinome jau institucionalizuotas vyresniąją, viduriniąją
menininkų kartas, tada tuščias tarpas su
padrikais daugiau mažiau žinomais vardais ir gana aiškus Jaunojo tapytojo prizo
stabilizuotas jaunųjų vaizdas. Belieka tik
padūsauti, kad pastariesiems pasisekė – jų
kelias į viešumą mažiau vingiuotas. Tik
dirbk, turėk idėjų, o tavęs pateikimu, išviešinimu bent iš dalies pasirūpina konkurso organizatoriai.
Pirmaisiais projekto rengimo metais
jo poreikį argumentuojantis teiginys, jog
jaunystės kreditas yra trumpalaikis ir būtina jį kokybiškai išnaudoti, nes po 30
metų jau būna per vėlu, o tam išnaudojimui Lietuvoje nesukurtos sąlygos, atrodė
teisingas ir motyvuojantis. Bet šiandien,
galvodama apie tapybos ir jaunų tapytojų
situaciją, galiu pasakyti, kad, įgyvendinant šį projektą, sąlygos išties pagerėjo.
Žinoma, būtų melas teigti, kad staiga į

Povilas Ramanauskas. Introspekcija, 2011

tapytojų dirbtuves padėjo plūsti galerijų savininkai ir kolekcininkai, kad į jų parodas suguža susidomėjusių žmonių minios. Tačiau konkurse dalyvavusiųjų matomumas padidėjo
keleriopai. Kritikai, kolekcininkai, šiaip kolegos atpažįsta jų
darbus iš tolo, o tie, kurie ir patys stengiasi būti produktyvūs
ir dalyvauja parodose, pasidarė netgi nuobodūs, nes daugkart matyti. Keletą metų iš eilės konkurso dešimtuke ir vėliau
parodose matydama tuos pačius vardus, net pagaunu save
klausiančią: „Ar tai tikrai viskas? Tai ir yra geriausi Lietuvos
tapytojai?“ Tenka pripažinti, kad geravališkas, noru pagelbėti
degantis organizatorių sumanymas įgavo išties institucionalizuojančią galią. Vadinasi, Jaunojo tapytojo prizas ne juokais
prisideda prie tapybos istorijos rašymo ir reikia žiūrėti į jį
rimtai. Iš to rimtumo išplaukia poreikis atidžiau pažiūrėti ir į
pačią tapybos mediją.
Teko nugirsti vieno medijų teoretiko konkurso organizatorei užduotą klausimą: „O kas yra tapyba šiais lakais?“ Juk jos
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apibrėžimas jau seniai toli gražu neišsitenka drobės
rėmuose. Jau seniai apsipratome, kad Yves’o Kleino
piešimas nuogų moterų kūnais, Shigeko Kubotos
tapybos vagina ar Jurgos Barilaitės boksas su dažuose išmirkytomis pirštinėmis yra tapyba. Tačiau
kai tapybos katedroje mokęsi absolventai ginasi
diplominius darbus, kurie yra instaliacijos, fotografijos, videodarbo ar skulptūros pavidalo, toks
klausimas teisėtai iškyla. Gautas tapytojo diplomas tarsi skatina dalyvauti konkurse su nebūtinai
tapybos darbu, tačiau konkurso formatas supranta
tapybą tradiciškai – dažai ir drobė. Taigi kas yra
šiuolaikinis tapytojas ir kuo tapo jo tapyba? Kodėl
apie tapybą kalbame kaip apie atskirą kūrybos sritį,
jeigu ji jau seniausiai tapo tarpdiscipliniška, išmoko kalbėti nauja, šiuolaikiška kalba?
Tapybą per visą jos gyvavimo laikotarpį ištikdavo krizės. Atsiradus fotografijai, tikroviškas vaizdo
atkūrimas drobėje neteko prasmės, prasidėjo eksperimentai su potėpiu, spalva. Atsiradus judantiems vaizdams, tapyba ėmė desperatiškai imituoti
judesį, naratyvinį pasakojimo būdą. Tapybai ne
kartą teko išgyventi savo „laidotuves“ dar būnant
gyvai (avangardiniai judėjimai XX a. septintą dešimtmetį). Lietuvoje tai vyko gerokai vėliau, postmodernizmo akivaizdoje. Kartu su tuo keitėsi ir
tapytojo savivoka. Iš visagalio, galinčio atkurti
Dievo stebuklus drobėje, į mokslininką ir atradėją,
iš savo dvasios skaudulius liejančio pamišėlio į racionalų vaizdo kritiką ir naikintoją… Taigi įvairios
krizės pastūmėja tapybą į transformacijas. Tapybos
savirefleksija krizės akivaizdoje paskatina pergalvoti vaizdo kūrimą ir jo traktavimą. Nuo vidinių
aspiracijų įkvėpto sielos veidrodžio iki paveikslo,
kaip tokio, vaizdo kūrimo, jo pradžios ir pabaigos
apmąstymo. Taigi tapyba tapo tapyba apie tapybą
ir apie tapytoją.
Jei šiuolaikinėje tapyboje tokia ryški kino, televizijos, interneto, fotografijos, spaudos įtaka (ir
kaip tapybos krizės šaltinio, konkurentės, ir kaip
tiesioginės „naujojo matymo“ perdavėjos), iš jų
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pasiskolinti įvaizdžiai, kompozicinės struktūros,
virtualybės problematika, kuo tapyba gali būti
įdomi? Manau, kad būtent tas faktas, kad tapyba, reflektuodama pati save ir savo esmę, nuolat
priversta atnaujinti žodyną, skolindamasi žodžius
iš kitų medijų, rodo ją esant nelabai patogioje padėtyje, todėl ji menų hierarchijoje vis dar yra ant
atskiro laiptelio. Bet toji padėtis nėra nepatogesnė
nei, tarkim, tekstilės ar grafikos, kurios irgi priverstos nuolat save perkainoti. Gal tik fotografija
žengia žingsnį į priekį ir dėl savęs nesirūpina. (Jos
iškilimą galėtų iliustruoti faktas, kad nuo viduramžių iki baroko austi gobelenai, imituojantys
tapybą, o štai šiuolaikinė tekstilė imituoja fotografinius vaizdus.)
Nepaisant tariamo tapybos kaip kūrybos būdo,
kaip medijos retrogradiškumo, ji vis vien išlieka
mėgstama, perkama ir dominuojanti. Iš visų nesuinteresuotų menų ji pasižymi kaip nuoširdžiausią
kūrėjo ir jo aplinkos santykį atspindinti kūrybos
forma. Ir čia nėra jokio modernistinio sudvasinimo – juk elementaru, kad ranka daromas judesys
atliepia viską, kas yra sukaupta tapančio žmogaus
galvoje ir susintetinta iš aplinkos, tiksliau ir jautriau negu, tarkim, dirbant su kamera.
Apskritai, žiūrint į šį reikalą šmaikščiai, jei
reiškiniui svarbus savivokos klausimas, jis yra
dinamiškoje paauglystės stadijoje. Tai tinka ir tapybai, ir jos prigimtį ir savo vietą bei galimybes
apmąstančiam tapytojui. Todėl Jaunojo tapytojo
prizas parankus kaip išeksponuojantis po vitrinos
stiklu „dar gyvus“ ieškojimus ir virsmus. Kol dėl
tapybos bus keliami klausimai, tol ji taps vis kažkuo nauju. Dėl šios priežasties tapybai senatvė dar
negresia.
Tekstas buvo publikuotas Jaunojo tapytojo prizo kataloge.

Iliustracijose – Jaunojo tapytojo prizo konkurso dalyvių ir prizininkų darbai.
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Jonas Jurcikas. Susitikimo pradžia, 2011 (pagrindinio prizo laimėtojas)

Eglė Ulčickaitė. The moon was so stunning, Kristina, 2011
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Justė Svirskaitė. Approximate, 2011

Linas Jusionis. Atsikartojimas, 2011
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Aurimas Eidukaitis. The uncertainty of life while retaining the simplicity, 2011
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Rūta Povilaitytė. Be pavadinimo, 2011

Lina Vaitkevičiūtė. Be pavadinimo, 2011
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Poezija

Birutė Grašytė
Tinkluos

Pilnėjanti naktis

Seno žvejo tinkluos
Ant tvoros sukabintuos
Susipina vandenys,
Medžių lapai įkliūva
Kur labiausiai į žuvį
Panašūs nukrinta.
Jau kelintąjį kartą užmerki akis.
Girdi, kaip ramiai tada linguoja
Mėnulio pelkėse nendrynai.
Kaip tyliai plyšta žemės upės
Pasipila į pievas ir nebeteka.
Žinai, kad tokios naktys,
Kokių rytais neatmeni,
Prakiurusius smilkinius lipdo.
Tik ko taip prabudę,
Ko tvinksi po ranką, kaip žuvys,
Tavieji šešėliai?

Taip viskas tyli,
Kad galėtumei išgirsti,
Kaip bemėnuliai dangūs
Minta šermukšnių oranžu:
Jie lėtai trupina šakas,
Barsto uogas
Į eketėm išbertus ežerus.
O nuo ledo išaštrėję
Rusvi žuvų pelekai,
Supjausto gilų poledinį vandenį.
Tuomet pasipila šviesa –
Prasideda pilnėjanti naktis,
Kai apvaliai žuvų nužiopčiotas
Mėnulis sėlina
Iš vandenų į dangų.

Stogdengiai

Žemėn krūpsi lietus.
Akimis lašui sukuri valtį,
Sekundę plukdai jį,
O vėliau – neišlaikęs – paleidi.
Paleidi su juo į tą balą
Ir savo kažką nenujausdamas.
Plevėsuoji, nepridygsniuotas
Valandų ir dienų adatėlėm.
Bandai kaip įmanoma stipriai įmigt,
Kad negirdėtum,
Kaip garsiai sutemus
Šaka paleidžia drėgną obuolį,
Lyg keldama iš miego
Per anksti užmigdytą žemę.
Nes baisus tas tamsumas
Ir dar baisiau, kai jis baltuoja –
Gandras, nutrenktas žaibo.

Kai pailsėt vidudienį
Sustoja stogdengiai,
Jie mato – tai įsismarkavę
Paukščiai visad numeta lapus
Ir pievos, pagavusios
Oro kartumą
Nuo per daug
Užsistovėjusio laiko –
Neretai varnalėšom prabunda.
Tik šitaip keičiasi laikas.
O gražiausia jiems žiūrėti,
Kai į pietų pabaigą –
Debesys apsėda skrybėles,
O vėliau ir žmones.

***

21

Poezija
***

Patys ramiausi akmenys
Yra iš rūko dugno,
Kurie niekad nemato dangaus
Ir jų, iš tikrųjų, netgi nėra.
Skaičiuoji toliau
Kiekvieną nesukrešėjusio
Gyvenimo lašą gysloje,
Įkyriai zvimbiant galaktikoms,
Šmėžuojant praėjusių valandų horizontams.
Bijai to nematomo rūko,
Ir savęs nebylio
Amžinoj žuvies pozoj
Po visa nuplovusio lietaus.
O ta mėnulio šviesa
Skausmingai vienoda per amžius,
Lyg aštri rūdžių danga
Vis ryškėjanti,
Kur tiek tavo akių
Vienoj vietoj
Šitaip į save žiūrinčių.

Pakely sunkūs medžiai
Nuo ilgo buvimo prieš saulę
Nusimeta sielas
Ir velka šešėliais.
Kuo plačiau apeini,
Nes bijai, kad stipriau tik
raukšlėjasi kūdroj vanduo
Nuo to visko,
O rytais išgaruoja
Kažkas. Atspindys
Gal seniai nematyto,
Gal net tavo paties,
Prisiminęs pagirdyt rūkais,
Seniai pamestas
Karves dilgynuos.

Miglės Daugnoraitės nuotrauka, 2011

***
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Pokalbiai apie romaną Silva Rerum

Kristina Sabaliauskaitė, istorinio romano „Silva
Rerum“ autorė, viename interviu palygino aukštąją
kultūrą su aukštąja virtuve – nors patiekalas gali
būti pagamintas greitai, visos sudedamosios jo dalys
turi būti ilgai augintos, puoselėtos, atsakingai rinktos. Pratęsdama rašytojos paralelę, manau, kad toks
patiekalas, nors daugelio gurmanų pripažintas kaip
puikus, visiems ragautojams sukelia skirtingų asociacijų ir emocijų. Skaitydama romaną „Silva Rerum“
susimąsčiau, kiek daug jame gali rasti žmogus ir kaip
skirtingai jis gali interpretuoti įvairias kūrinio vietas;
noras išvysti ir palyginti tokius požiūrio ir atradimų
skirtumus ir išprovokavo pokalbį su kitu Vilniaus licėjaus Tarptautinio bakalaureato mokiniu Giedriumi Žebrausku.
Sofija Melnikaitė: Skaitydama knygą, visąlaik
savęs klausiau, ką joje randa vyrai – man tai iš pirmo žvilgsnio pasirodė knyga apie moteris: jų kančias, aistras, kelią į brandą ir tradicijų saugojimą.
Ką radai tu?
Giedrius Žebrauskas: Knyga apie moteris?
Įdomu... Aš atvirkščiai – skaitydamas visąlaik lyg
jaučiau, kad vyrų istorijos, jei ne svarbesnės, tai
bent tokios pat reikšmingos. Tikriausiai tai – viena
knygos sėkmės priežasčių: K. Sabaliauskaitė sugeba
itin detaliai aprašyti labai įvairius veikėjus, kiekvienam skirti vienodai daug dėmesio. Žavėjausi, kad
vienas žmogus sugeba taip giliai suvokti tiek daug
požiūrių. Tai leidžia pačiam skaitytojui atsirinkti
svarbiausią personažą, kurio mintys, jausmai, net
ydos pasirodys labai gerai pažįstami.
Tačiau kai dabar galvoju apie Silva Rerum, atrodo, jog negalėčiau laikyti šio romano knyga apie

vieną ar kitą veikėją. Tokį įspūdį sustiprino nuo
pirmųjų puslapių niekada nedingstantis išskirtinis
pasakotojo balsas. Net sunkoka jį apibūdinti – viską stebintis, viską suprantantis, tačiau beveik niekada nieko nesmerkiantis, nesureikšminantis vieno veikėjo (net ir to, kuris pačiam pasirodo toks
artimas ir svarbus!) ar įvykio. Šis balsas kartais net
primena dar vieną atskirą veikėją, ramiai žiūrintį į
visa, kas vyksta gyvenime. Pajautus šį žvilgsnį, knyga, nors ir „lengvai“ skaitoma, įgyja stiprų filosofinį
atspalvį, tampa „knyga apie gyvenimą“. Būtent tuo
ji man ir patiko – tuo pat metu ji ir leidžia atsipalaiduoti, ir suteikia daug idėjų apmąstymams.
Sofija Melnikaitė: Iš tiesų, atrodo, nebuvo to
vieno, už kitus svarbesnio, veikėjo. Nepaisant to,
vieni jų buvo visapusiškiau atskleisti nei kiti. Kalbu
apie gyvenimo prasmės ieškojimą, savirealizaciją,
pasiektą dvasinę brandą. Juk dvynių Norvaišaičių
paveikslai buvo išskleisti daug plačiau nei kitų. Ir
tai man atrodo kaip graži knygos ambicija tapti giminės istorija.
Ir tada prisimenu išimtį – Kazimiero sūnaus
žmoną. Ji aprašyta plačiau nei kiti antraeiliai veikėjai. Ir man pasirodė, kad Silva Rerum pasakoja
apie moteris, atskleidžia jų, kaip giminės vertybių
perdavėjų, šeimos židinio saugotojų, vaidmenį. Vyrai, atvirkščiai, vaizduojami ganėtinai netoliaregiai.
Rodos, jie gyvena šia diena ir nelabai rūpinasi giminės ateitimi.
Dėl išskirtinio pasakotojo balso visiškai sutinku. Atrodo, jis tarsi ne žmogus, o iš laiko perspektyvos bajorų aistras stebintis praeivis. Galbūt tai
Vilnius? Jo sienos ir gatvių grindiniai? Prisimenu
antros romano dalies pradžią: paukštis stebi mies23
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tiečių gyvenimus, jo žvilgsnio niekas neprikausto
ilgam, atrodo, jis žino, kaip tai nesvarbu iš laiko
perspektyvos... Toks juntamas pasakotojo santykis kuria miesto, kaip pagrindinio veikėjo, įspūdį,
priverčia susimąstyti apie žmogaus menkumą laiko
perspektyvoje. Kokių minčių tai sukelia tau?
Giedrius Žebrauskas: Mano manymu, Vilniaus žavesys atsiskleidžia būtent tada, kai į jo
gyventojus žiūrima tarsi iš šalies, iš kitokios, nei
mums įprasta, perspektyvos. Nevilnietiškai. Pavyzdžiui, dažnai Gordonas svarsto, kad vilniečiai gan
provincialūs ar net kvailoki. Bet tai daroma ne norint įprastai lietuviškai pasiskųsti, o tam, kad būtų
parodytas visapusiškas miesto ir jo gyventojų charakteris. Būtent tada, kai priimi visus trūkumus,
geriausiai pajunti, jog tai tavo miestas. Beje, gal,
perskaičiusi knygą, pati pradėjai kaip nors kitaip
matyti Vilnių?
Sofija Melnikaitė: O taip, vaikščiodama Vilniaus senamiesčio gatvėmis, viską matau tarsi kitomis akimis – vis bandau įsivaizduoti, kaip jos
atrodė prieš kelis šimtmečius, kokie žmonės gyveno namuose, kaip jie buvo apstatyti. Galbūt ir
per drąsu būtų taip teigti, bet Silva Rerum privertė
mane pamilti savo miestą. Nesakau, kad anksčiau
jo nemylėjau, bet dabar viskas atrodo daug artimiau, eidama senais akmenimis grįstomis gatvėmis, pradedi girdėti tarsi protėvių balsą, imi jaustis
esąs istorijos dalis. Gyveno vilniečiai prieš mus,
gyvens ir po mūsų.
Beje, mąstydama apie pasikeitusį savo santykį
su miestu, pagalvojau apie Bažnyčios vaidmenį romane: veiksmas vyksta laikais, kai tikėjimas užėmė
didelę dalį žmogaus pasaulio, tačiau skaitant jis neprimetamas – atrodo, kad žiūrint iš tikėjimo perspektyvos laikas ne tiek jau daug skiriasi nuo mūsų
dienų. Kaip tau pasirodė: ar romano veikėjai giliai
tikintys? Koks pasakotojo santykis su tikėjimu?
Giedrius Žebrauskas: Pirmą kartą pamaniau:
„Šita knyga man patiks.“ Būtent tada, kai dar pirmuose puslapiuose Jonas Norvaiša pradėjo mąstyti, ar Dievas iš tiesų egzistuoja. Buvau nustebintas,
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nes tikėjausi, kad romane apie senus laikus veikėjai
mažų mažiausiai neabejos religija. O santykis su
tikėjimu pavaizduotas tikrai panašus į dabartinių
laikų – vieniems tai reikšminga labiau, kitiems –
mažiau. Dėl to knyga iškart pradėjo atrodyti daug
aktualesnė. O kalbant apie tikėjimo gilumą, sakyčiau, kad vaizduojamoje visuomenėje jo ne itin
daug. Daugumos veikėjų santykį su Dievu pavadinčiau... buitišku. Tarkim, plinta maras, todėl
reikia sugalvot priežastį, kuo neįtikau Dievuliui ir
kaip jo paprašyti pagalbos – galbūt kokį kaimyną
žydą sudegint? Ne gilesnių atsakymų ieškojimas,
o pretekstas saviems įsitikinimams pateisinti. Žinoma, ne visi veikėjai tokie – neigiamos savybės
labiausiai išryškinamos ne pagrindinių personažų
paveiksluose, o žmonių minioje. Iškart prisimenu,
kaip buvo aprašomas maro plitimas – visi ėjo melstis į bažnyčias, o ten dažniausiai ir užsikrėsdavo.
Pasakotojas akivaizdžiai mato šį absurdą, tačiau ir
vėl nieko per daug nesmerkia. Tiesiog tokie laikai
buvo... Sakyčiau, stengiamasi šiuo klausimu išlaikyti neutralumą. Man toks pasakojimo būdas ypač
patiko, nes, kaip sakei, niekas neprimetama. Dar
įdomiau, kilo įtarimas, kad, nepriklausomai, kokių
pats esi pažiūrų, beveik visada turėtų atrodyti, jog
autorius mąsto panašiai kaip ir tu.
Sofija Melnikaitė: Čia iš tiesų įdomi mintis,
kad pasakotojas mąsto panašiai kaip tu. Nors, kad
ir kaip buitiškai vaizduojamas tas santykis su Dievu, mane, perskaičius knygą, vis dėlto persmelkė
mintis, kad egzistuoja absoliutas, kažkokia jėga,
kreipianti mūsų gyvenimus vienon ar kiton pusėn – jau antros dalies pabaigoje, kur visos mažos
ir, regis, nereikšmingos, istorijos susilieja į bendrą
vaizdą, negalėjau nesusimąstyti, kad ir mes esam
kažkokio didesnio plano dalys, kad mūsų elgesys,
kartais iš tiesų beprasmis mums patiems, paveikia
kitų žmonių istorijas. Tai vėlgi tam tikra prasme
aktualizuoja romaną – panašias istorijas galėtų papasakoti daugelis to metų žmonių, kurių istorijose
Norvaišos būtų vaidinę antraeilius vaidmenis. Kokį
tau įspūdį paliko romanų pabaiga? Jei laikomės
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nuomonės, kad pasakotojas mąsto panašiai kaip
tu, kokia tuomet tikroji kūrinio mintis?
Giedrius Žebrauskas: Na, man pasirodė, kad
romanuose ta absoliuti jėga dažniausiai įvardijama
kaip paprasčiausias atsitiktinumas. Vėl atrodo, jog
pavyksta viską pakreipti taip, kad galėtum interpretuoti, kaip pačiam atrodo teisingiausia. Tai net
verčia susimąstyt, ar tai nėra trūkumas – esu girdėjęs nuomonę, kad negerai skaityti knygas vien
ieškant pritarimo savo mintims. Bet kokiu atveju,
noriu pacituoti Uršulę antrosios dalies pabaigoje:
„Didybė ar menkumas, mano mielas Jonai, yra ne
įgimstami ir ne paveldimi.“ Taigi pagrindinė mintis būtų (nors paprastai nemėgstu vienos minties
išskirti kaip tikrosios), kad, nepaisant to, kas įvyksta
mūsų gyvenimuose dėl visų atsitiktinumų, kiekvienas turime galimybę gyventi prasmingai. Iš pirmo
žvilgsnio gal ir banaloka mintis, tačiau, perskaičius abu romanus, ji pajuntama itin ryškiai. O tai,
mano nuomone, yra geros knygos ženklas.
Beje, su kokiom kitom knygom galėtum palyginti abu K. Sabaliauskaitės romanus? Kiek žinau,
Silva Rerum sukėlė nemažai ginčų, ar tai populiarioji, ar istorinė, ar romantinė, ar dar kokia kitokia
literatūra.
Sofija Melnikaitė: Įdomu, kaip visi, paskaitę
abi Silva Rerum dalis, patiki arba nebetiki atsitiktinumais – man, pavyzdžiui, ir skaitant, ir gyvenime,
sunku tikėti, kad tiek daug istorijų gali taip gražiai
ir teisingai „išsirišti“ dėl gryno atsitiktinumo –
norisi tikėti, kad yra kažkas didesnio už žmogų,
kažkas didesnio už atsitiktinumą. Bet tai jau gyvos
interpretacijos.
Kalbant apie knygos stilistiką, ji man priminė
Stefano Zweigo knygas. Galbūt todėl, kad nukelia į tokius tolimus laikus (pripažink, tai gana retas autoriaus sprendimas – juk reikia giluminio to
meto kultūros išmanymo), galbūt kad atitraukia
nuo kasdienybės. Ypač dažnai prisimindavau rašytojo istorines apybraižas Marija Stiuart ir Marija
Antuanetė – juk sutampa ir aprašomas laikotarpis.
Dar, jau kiek mažiau, priminė Jane Austen kūry-

bą – vėlgi panašus laikotarpis, meilės tema... Kokių
asociacijų kilo tau?
Giedrius Žebrauskas: Man panašių kūrinių į
galvą neateina (žinoma, neabejoju, kad tokių yra).
Gal ir gerai – skaitydamas mėgavausi pojūčiu, kad
tai kažkas naujo, nepanašaus į skaitytas knygas.
Aišku, tada sunkiau viską vertinti objektyviai. Bet
per daug dėl to nesijaudinu – manau, jog, jei skaityti įdomu, tokie dalykai kaip objektyvumas turi
nedaug prasmės. Tačiau, nenorėdamas pasirodyti
visiškai šališkas, galiu paminėti, kad buvo dalykų,
kurie patiko truputį mažiau. Tarkim, pasirodė, jog
antrojoje dalyje naujus veikėjus bandyta atskleisti
daugiau nei įmanoma vienoje knygoje. Jų istorijomis bandyta ne tik parodyti asmenybes, bet ir sukurti ryškų trumpo istorijos epizodo vaizdą. Sunkoka tiksliai įvardinti, kodėl vis dėlto pasirodė, kad
šios dalies veikėjai buvo šiek tiek mažiau gyvi nei
pirmosios. Su viena išimtim: Aaronas Gordonas,
mano manymu, sukurtas puikiai. Jis smarkiai išsiskiria iš kitų veikėjų savo charakteriu (nebent šiek
tiek primena senąjį Joną Norvaišą), todėl nesunkiai
tampa ryškiu, savitu personažu.
Sofija Melnikaitė: Kalbant apie tai, kas man
nepatiko, būčiau linkusi prisiminti pirmąją dalį –
nepatiko dirbtinoka intriga su nuoroda į antrąją
dalį, vietomis įterpiamos kažkur jau girdėtos frazės, pavyzdžiui, pamąstymai, kad žmogaus gyvenimas tėra brūkšnys tarp gimimo ir mirties datų. Bet
tai atrodo nesvarbu, knygos verte abejoti tiesiog
nepavyksta, kaip viename savo komentare portale
bernardinai.lt pastebėjo K. Kirtiklis: norint suprasti Sabaliauskaitę, net baroko literatūros konteksto
maža. Aš taip pat linkusi manyti, kad tai viena
tų daugiasluoksnių knygų, kai skirtingo amžiaus,
brandos skaitytojai gali rasti labai skirtingų dalykų.
Norisi, kad tokių knygų būtų rašoma ir skaitoma
daugiau.
Parengė Sofija Melnikaitė
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Ieva Krivickaitė

Labas, „sudie“
Einu Dominikonų gatve, asfaltas šlapias, lyja,
nors gruodis jau į pabaigą. Šiandien Vilnius su manim šnekasi, atrodo, lyg laikyčiau jį prie ausies kaip
kriauklę iš pajūrio. Perskaičius Unės Kaunaitės romaną Sudie, rytojau, man jis kitoks, ne revoliucingai,
bet švelniai kitoks. Tas jausmas tęsis dar kelias dienas – kasdien kaip magnetas trauks Užupis. Paskui,
užpuolus kokiems darbams, užsimirš, o vėliau bus
jau tik jo atgarsiai, reti, bet netikėti; vėliau užsimirš
ne tik tas jausmas, bet ir knygos veikėjų vardai, nebematysiu Vytautės, žingsniuojančios paneriu su Vilke ar Pieno baro, kukliai įsispraudusio tarp pastatų
palei Rotušės aikštę. Taip, Pieno baras Unės knygoje
irgi veikėjas – tylus, bet su niekuo nesupainiojamas,
veikėjų tinkle turintis savo vietą ir vaidmenį, impresionistišką savo draugų ir priešų paveikslą.
Ši knyga skirta jaunam žmogui, gyvenančiam viltimi – teisingai per knygos pristatymą buvo pasakyta
vieno iš Unės draugų. Su knygos veikėjais nepaprastai lengva susitapatinti – man irgi taip buvo arba norėčiau, kad man taip kada nors būtų / niekada nebūtų. Tai yra paprastai ir nuoširdžiai parašytos knygos
braižas – kai tiesiog žmogus rašo kitam tiesiog žmogui. Galų gale – juk nė vienas nenorime likti vienas,
o apie tai ir yra šitas romanas. „Visados šitaip“, – taip
ir matau galva linguojančią Unės Vytautę.
Per pristatymo popietę nuskambėjo spėjimas,
kad ši knyga neturi pretenzijų į didelės ir svarbios
literatūros lentynas. Ne, man irgi atrodo, kad neturi,
bet skaitymo procese tai visiškai nesvarbu – jeigu negaliu nustoti skaičiusi tol, kol neperskaitau iki paskutinio puslapio, vadinasi, gerai, kad štai šio autoriaus
žodžiai yra įrišti tarp viršelių. Man, kaip skaitytojai,
visiškai nusispjauti, ar autorius yra Nobelio premijos
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Unė Kaunaitė. Sudie, rytojau. – Žara, Vilnius,
2011.

laureatas, ar dvidešimtmetė mergaitė. Žinoma, man,
kaip literatei, negali būti nusispjauti – perskaitytas
Nobelio laureatų knygas rikiuoju garbės lentynoje ir
vėliau cituoju pasitaikius progai (arba nepasitaikius),
o čia – kaip ir nepacituosi, laiko nepatikrinta, autoritetų nepatvirtinta, ir vis dėlto: „Išlipo prie Lietuvos.
Po poros metų jos direktorė paskelbs jį uždaranti.
Rugsėjo dvidešimt penktą. Pasižiūrėti filmą? Stabtelėjo prie įėjimo. Štai kaip tai skambės: Lietuvą pardavė.“ Perskaitau ir nusišypsau – autorė draugauja su
Kalba, ką ten draugauja, ji sėdi su Kalba prie vieno
stalo ir geria arbatą (sakyčiau, vyną, bet prie Sudie,
rytojau kažkaip netinka). O kitose vietose – beveik
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valandų? Ar žino, kad visos prievolės, visi darbai, visi
skubėjimai iš tiesų nėra dideli dalykai? Ar nepamiršta?.. Atrodytų, tai nėra nauji klausimai. Bet šiandien
jaunam žmogui jie skamba kitaip – atrodo, kad pagrindinė knygos veikėja Vytautė mėgina išgyventi
ne tik savo atradimus, bet ir savo tėvų kartos praradimus. Pati nebežino, kur baigiasi jos svajonės ir
prasideda aplinkui esančių, artimų, mylimų (bet ne
jos pačios) norai. Jaučia, kad savanaudiška tų norų
nepaisyti ir nebežino – tai nejau gimiau būti kažkieno kito noru?
Negalima sakyti, kad Sudie, rytojau yra kokia
nors visos Nepriklausomybės vaikų kartos deklaracija, bet svarstyti, kad dalies šios kartos – taip. Ir aš po
šia deklaracija pasirašau. Pasirašau po paskutiniais
knygos sakiniais: „Įstojo į architektūrą. Nes Vilniui
reikėjo architekto, o Vytautei reikėjo Vilniaus.“ Ir tai
ne tik apie Vilnių – nesinori politizuoti, bet Lietuvai
reikia jos Laisvės kartos, o Laisvės kartai Lietuvos ar
reikia?

Giedrė Putnikaitė. Užupio kiemas, 1998

vaikiškų knygų sakinių paprastumas: veiksnys, tarinys, papildinys ir viskas. Jokio pretenzingumo, jokių
nereikalingų dekoracijų.
Knygos viršelyje – jaunos dailininkės Monikos
Ulytės Vilnius, kiekviename skyriuje ir pagrindinių
veikėjų sąraše – taip pat jis. Kaip tuomet tokią knygą skaityti ne vilniečiui? Kas, be Vilniaus, yra šiuose
puslapiuose? Yra žmonės ir žodžiai. Nėra specialiųjų
efektų, nėra siužeto vingių, kuriuose supykintų lyg
važiuojant serpantinais, nėra ir beprasmiško originalumo. Žmonės ir žodžiai – juos galima rašyti ir rašyti, ir netikiu, kad esama knygos, kuri visiškai nieko
naujo nepasakytų pasauliui. Užtenka pasakyti naują
šypseną arba naują spindulį Elenos auksiniame kryžiuje ant Arkikatedros – perskaičiusi knygą specialiai
nuėjau atsistoti ant Stebuklų plytelės ir pakelti galvą
dangop. „Kas bus su žmonėmis, kurie mažus dalykus
niekina, o dideliais netiki?“ – klausė Blezas Paskalis,
ir Sudie, rytojau panašiai klausia savo skaitytojo – ar
jis mato mažus dalykus? Ar moka užsimiršti, kiek
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Televizijos stilistika ir šiukšlės
Kokia pirma asociacija jums kyla išgirdus žodį
konteineris? Neabejoju, jog, prieš pagalvojant apie
branduolinių atliekų saugojimo įtaisą, mintyse iškyla
šiukšlių krūvos vaizdinys. Vieni tikriausiai pagalvotų
apie gličias maisto atliekas, kiti įsivaizduotų urbanistika alsuojančio gelžbetonio ar plastiko likučius.
O štai mano vaizduotė iš atminties imtų ir atkurtų
visą aibę simuliakrų. Akvariume lytinius potraukius
tenkinantis psichas, seimūnas, flirtuojantis su Kleopatra, sovietine skara apsisiautusi kedizmo filosofijos
apologetė, ir tai tik keletas pavyzdžių. Konteineris
man – tai ta dėžė (o dažnu atveju lenta), stovinti
kiekvieno mūsų namuose bei rodanti hipnotizuojančias spalvas, skleidžianti užburiančius garsus. Dėžė,
tiesiog kimšte prikimšta audiovizualinių šiukšlių.
Vartotojai ją vadina televizoriumi, o iškalbūs cinikai
ir nuoširdūs naivuoliai – langu į pasaulį.
Komunikacijos raidoje būta laikotarpio, kai
tokiais naivuoliais buvome visi. Jis prasidėjo Didžiojoje Britanijoje sulig pirmosiomis reguliariomis
televizijos transliacijomis praėjusio amžiaus ketvirtą
dešimtmetį. Naujoji medija ilgainiui išplito po kitas
Europos šalis, ėmė skverbtis į žmonių kasdienybę ir
sparčiai uzurpuoti vis didesnę laisvalaikio dalį. Prasidėjo visuomeninių ir valstybinių televizijų monopolio laikotarpis. Visiems taip patiko drybsant ant
sofos dairytis po pasaulį, jog televizija politiniame
lygmenyje buvo traktuojama tokiu pat svarbiu ištekliumi kaip centralizuotai tiekiamas vanduo. Viena vertus, autentiškų vaizdų tuo metu televizoriuje
buvo daugiausia, kita vertus, jie buvo vienaip ar
kitaip iškraipomi per elitinės kultūros ir politinės
ideologijos prizmę. Psichų ekrane būta, tačiau jie
laikyti ligoniais, o ne talentų šou pažibomis.
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Šviesti, informuoti, linksminti – štai tokia buvo
(ir vis dar yra) pirmojo Europos visuomeninio
transliuotojo BBC misija. Šis skambus šūkis vėliau
tapo ir kitose šalyse ėmusių veikti visuomeninių
televizijų teoriniu pagrindu. Kažkuo tai priminė
XVIII a. pabaigoje prieš išlaidūną Liudviką XVI sukilusios Prancūzijos liaudies paikai skanduotą laisvės, lygybės ir brolybės siekį. Juk išsilavinimas – tai
neatsiejamas ir iš tikrųjų laisvo žmogaus požymis,
o štai vienodas visuomenės narių informuotumas
garantuoja komunikacinę lygybę, jų linksminimas savotiškai suvienija psichologiniu pagrindu.
Tuometinės televizijos stilistikos ypatybes lėmė
susiformavęs vertikalus hierarchinis transliuotojo
ir auditorijos ryšys. Televizijos kritiko profesoriaus
Žyginto Pečiulio teigimu, į ekranus patekti galėjo
tik tie, kurie atitiko solidumo, nuopelnų valstybei ir
visuomenei kriterijų. Net ir pramoginių laidų vedėjai turėjo būti tikrų tikriausiais Šapro antipodais.
Kultūrinio ir akademinio elito atstovai, dirbantys
televizijoje, sprendė, kas žiūrovui yra įdomu. Negana to, pasirūpino, kad už visuomeninį transliuotoją būtų imamas abonentinis mokestis ir visai nesvarbu – žiūri žmonės tam tikrą kanalą, ar ne.
Esminis lūžis televizijos, kaip medijos, raidoje
įvyko XX a. devintą dešimtmetį, kai tarp transliuotojų įsivyravo komercinis veiklos modelis. Tai sietina
su politinėmis, technologinėmis ir ekonominėmis
priežastimis, tačiau svarbiausiu veiksniu reikėtų
laikyti pačios visuomenės pokyčius. Vis labiau įsišaknijanti individualistinė pasaulėžiūra bei lygių
galimybių idėja suformavo visai kitokią auditoriją,
prie kurios televizija privalėjo prisitaikyti. Kalbant
vokiečių filosofo ir sociologo Jürgeno Habermaso

Marija Sajekaitė. Nemiga, 1, 2011
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žodžiais – ėmė kilti buržuazinė viešoji sritis. Vietoj
profesionalų ekranuose rodosi diletantai, o racionalius debatus bei intelektualias diskusijas jau kuris
laikas yra pakeitę įvairiom režisūrinėm gudrybėm aštrias emocijas kurstantys pokalbių šou. Vadinamieji
debatai tapo tikrų tikriausia parodija, kai siekiama ne
ieškoti tiesos, bet dėl pramogos supriešinti nuomones; ne atskleisti problemas, bet sukelti konfliktus.
Televizorius pavirto nuolat atsinaujinančiu konteineriu, kuriame nesustojamai fabrikuojamos garsinės ir
vaizdinės šiukšlės. Dėl didelio paveikumo jomis yra
žavimasi, jų trokštama, o svarbiausia – už jas dosniai
mokama. Iš pradžių savo dėmesiu, o vėliau reklamose matytų produktų pirkimu prekybos centruose.
Pasikeitus televizijos transliuotojo ir auditorijos santykiui, žiūrovai imami suvokti kaip paklausą
sukuriantys vartotojai, beveidžiai individai, reitinguose redukuojami į statistinius skaičius. Nuo
pastarųjų priklauso ir turinio pasiūla. Televizinė
žurnalistika iš esmės atsisako atlikti šviečiamąją
funkciją, informacinę apriboja iki kasdienės žinių
laidos ir maksimaliai išplečia pramoginę – juk kai
duonos užtenka, trūksta tik žaidimų. Dėl tokios
radikalios auditorijos viršenybės Ž. Pečiulis teigia,
kad televizija įkūnija demokratinį despotizmą – iškrypusią demokratijos formą, kurią senovės graikai
vadino ochlokratija arba minios valdžia. Minios,
kuriai įdomu stebėti, smerkti ir nuteisti – štai dėl
ko 1999 metais Olandijoje sukuriamas pirmasis re-

alybės šou. Šis naujo žanro televizinis kūrinys tapo
fenomenaliai populiariu ir įvairiomis formomis išplito visame pasaulyje, o daug kur rodomas dar ir
šiandien. Žmonės mėgaujasi stebėdami kitų konfliktus, tarytum romėnų aristokratai, sprendžiantys
sužeisto gladiatoriaus likimą, jie balsuoja ir nurodo, kas paliks izoliuotas erdves, o kas sulauks pasigailėjimo, kylančio iš paviršutinių simpatijų.
Nors pastaruoju metu galima išgirsti kalbų
apie tai, kad televizijos auditorija traukiasi, o žmonės, ypač jauni, televizorių iškeičia į kompiuterio
ekraną, rinkos ir žiniasklaidos tyrimai rodo ką kita.
TNS LT duomenimis, lietuvių televizijos žiūrimumas nuo 2006-ųjų iki 2010-ųjų nors kito ir nežymiai, tačiau teigiamai – išaugo beveik aštuoniais
procentais. Panašios tendencijos fiksuojamos ir Vakaruose, tad kalbėti apie televizijos mirtį dar anksti,
jei iš viso įmanoma. Ir tik laikas parodys, kaip keisis
televizijos stilistika ateityje, tačiau spėju, jog ji bus
dar labiau persmelkta spalvomis, blizgesiu ir dirbtinumu. Audiovizualinių šiukšlių fabrikacija tęsis
tol, kol bus minia, norinti pramogų ir galinti už tai
susimokėti. O kaina juk atrodo esanti tokia nedidelė – skirti dėmesio pramogoms ir iš pirmo žvilgsnio
nemokant už tai nė cento. Tačiau tikroji kaina slypi
ne kur kitur, o ilgalaikiuose padariniuose, apie kuriuos mąsto filosofai ir savo kūryba bando išreikšti
menininkai. Svarbiausias jų yra žmogiško buvimo
čia ir dabar praradimas. Tikrumo praradimas.
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N. W. Refno sėkmė Kanuose –
postmodernus žiaurumas +
atsigręžimas į klasikinį kiną
2011 metų Kanų kino festivalyje pirmąkart
parodytą kino juostą Drive neabejotinai galima
pavadinti režisieriaus Nicolas Windingo Refno
triumfu – danų kilmės menininkas už šį filmą gavo
geriausio režisieriaus apdovanojimą. Nors paskutinės filmo premjeros Vokietijoje, Brazilijoje bei
Japonijoje įvyks pasauliui jau skaičiuosiant 2012uosius, filmas jau dabar susilaukė žiūrovų susidomėjimo visame pasaulyje. Kino mėgėjų pamėgtame IMDb.com portale filmas jau užsidirbo solidų
8.2 įvertinimą. Nors asmeniškai toli gražu ne visad
esu linkusi sutikti su šio tinklalapio vertinimais, šįkart ginčytis nelabai galiu.
Istorija apie karštajame Los Andžele gyvenantį ir pavojingai vairuojantį kaskadininką įtraukia
bemaž iškart. Daugelyje filmų ne itin sėkmingai
pasirodžiusio amerikiečių aktoriaus Ryano Goslingo (išskirti galima būtų tik Blue Valentine, 2010)
vaidyba įtikina nuo pat pirmųjų filmo minučių.
Filmas pradedamas apiplėšimo scena, kurioje pagrindinis herojus dėl puikių vairavimo įgūdžių
padeda pabėgti dviem plėšikams. Pamatę šią sceną, nelabai ką įtariantys žiūrovai veikiausiai tikėsis
įprasto scenarijaus – po sėkmingai įvykdyto apiplėšimo prasidėsiančių nešvarių grobio dalybų, gausėjančių vagysčių užsakymų, mafijos įsitraukimo bei
šantažo ar ko nors panašaus. Tačiau šįkart režisūrinis sumanymas įdomesnis – žiūrovų nuostabai,
siužetas tarsi sustingsta. Sėkmingas apiplėšimas ir
tyla. Jausmas toks, lyg nieko ir nebūtų įvykę. Nei
triumfo, nei audringo vakarėlio. Tik vienišas pagrindinio herojaus gyvenimas pustuščiame bute ir
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kasdienė rutina taisant automobilius, bendraujant
tik su vieninteliu artimesniu žmogumi – viršininku. Viskas vyksta vienodai niauriai ir monotoniškai. Tai tęsiasi tol, kol jis susipažįsta su kaimynystėje gyvenančia vieniša mama Irena (akt. Carey
Mulligan). Tarp nelaimingo likimo moters ir nuo
pasaulio atsiskyrusio vienišiaus kaipmat užsimezga
ryšys, kuriam plėtotis sutrukdo iš kalėjimo grįžęs
Irenos sūnaus tėvas – jos vyras Standardas. Vyro
sugrįžimas sugriauna žiūrovo sąmonėje kirbėjusias
bet kokias laimingos meilės istorijos baigties viltis.
Nors Standardas iš pradžių aiškiai rodo agresiją pagrindiniam veikėjui (kurio vardas žiūrint filmą taip
iš nepaaiškėja), galiausiai siužetas pakrypsta tokia
linkme, kad Standardas yra priverstas prašyti kaskadininko pagalbos. Kaip tik nuo šios akimirkos
ir prasideda didžioji filmo drama prie nelaimingos
lemties vedantys sprendimai. Vis dėlto, nors vietomis filmo siužetinė linija ir nustebina, tai tikrai
nėra stiprioji filmo pusė.

Kinas
Jau pirmomis filmo minutėmis nudžiuginamas
turbūt bene kiekvienas Davido Lyncho gerbėjas,
mat užrašas ekrane paskelbia, jog muziką šiam
filmui sukūrė (parinko) ilgametis ekscentriškojo
režsieriaus kūrybos partneris Angelo Badalamenti.
Nenuostabu, jog maestro Badalamenti savo skoningumu nenuvylė nė vieno ir šįkart, sukurdamas
ir svajingą, ir puikiai emocijas sustiprinantį bei
įprasminantį garso takelį. Muzikai filme skambant
nenutrūkstamai, labai dailiai, švelniomis gijomis
sukuriama tąsa tarp ganėtinai lėtai (vertinant holivudinės produkcijos kontekste) besikeičiančių
atskirų epizodų. Be to, šitaip išlaikoma ir vieninga
nuotaika, o tai šiame filme yra itin svarbu.
Kalbant apie filmo stilistiką, verta būtų paminėti, kad ne vienas JAV kino kritikas (Los Angeles
Times K. Turan; USA today C. Puig ir kt.) vienbalsiai lygina šį filmą su klasikine film-noir stilistika,
kurią režisierius Refnas savo darbe derina su postmoderniajam kinui būdinga itin ryškia agresija ir
žiaurumu. Trumpai pristatant film-noir žanrą, būtina išskirti tokius kertinius akcentus: tai ketvirtą
ir penktą dešimtmečiais Holivude išpopuliarėjęs
nespalvotų filmų žanras, kurio siužetas dažniausiai
būdavo susijęs su žmogžudystėmis, reketu, korumpuota valdžia, nešvariais pinigais, purvinomis
meilės istorijomis, – kitaip tariant, įvairaus plauko
moraliniu supuvimu. Šio žanro pradininkais kino
kritikai, pasidalindami į dvi stovyklas, linkę laikyti arba režisierių Johną Hustoną (Maltos sakalas,
1941), arba Billy Wilderį (Dvigubas draudimas,
1944). Kino žanras, susiformavęs froidizmo, vokiečių ekspresionizmo, prancūzų fatalizmo ir Antrojo pasaulinio karo kontekste, negalėjo žiūrovui
pasiūlyti pozityvumo dar ir dėl ypatingo filmavimo
būdo – stipresni objektyvai, jautresnė juosta, plačiakampio objektyvo iškraipymai bei dramatiškas
apšvietimas sukurdavo stiprų baugumo įspūdį. Žinoma, daugelis veikiausiai ginčytųsi ir sakytų, jog
filmas Drive neatitinka nė pusės mano išvardintų
bruožų. Vis dėlto juostos siužetą, o ypač nuotaiką (kurią taip sėkmingai išgrynino A. Badalamenti

garso takelis) derėtų sieti būtent su film-noir stilistika. Tačiau čia man kyla klausimas – kas režisierių Refną paskatino imtis to „taškymosi kraujais“?
Kodėl neužteko klasikinio film-noir pastatymo? Į
šiuos klausimus gali atsakyti tik postmodernaus
žmogaus sąmonė. Nebegalima žiūrovo sukrėsti
tuo, ko jis nemato, tad privalu rodyti absoliučiai
viską. Kanų statulėlė už geriausią režisūrą įrodo,
kad dano sprendimas vis dėlto buvo teisingas.
Kad ir koks emociškai paveikus ir net šokiruojantis būtų filmas, vienareikšmės galutinės kūrinio
idėjos pateikti negalėčiau. Paradoksalu tai, kad taip
pat negalėčiau ir teigti, jog tai vienas iš tų kraujuose skendinčių ir nieko gilaus nepasakančių holivudinių (stereotipiškai neigiama šio žodžio prasme)
filmų. Begalinis filmo niūrumas tyrų pagrindinio
herojaus intencijų kontekste, nelaiminga meilės istorija, vis stiprėjantis suvokimas, kad pagrindinis
herojus neišsikapstys ir filmas niekaip „neišsivynios“ į taip visų (ne)mėgstamą hepiendą, įspūdingos ir absoliučiai sukrečiančios smurto scenos – tai
yra visa, į ką išsirutulioja klasikinio ir postmodernaus kino sąjunga.
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Kur dingo beprotybė ﬁlme
Yves Saint Laurent. Beprotiška meilė
Filmo pavadinimas Yves Saint Laurent. Beprotiška meilė (L’amour Fou) gali pasirodyti šiek
tiek paradoksalus. Beprotiškos meilės, tokios,
kokią ją dažnai įsivaizduojame, pavyzdžiui, panašios į pamišėlišką Boni ir Klaido istoriją, čia
nematome. O filmo istorija dėstoma ramiai ir iš
lėto, kamera ir montažo ritmika niekur neskuba.
Nors filme meilės beprotiškumas ir neatsispindi, tačiau atsiskleidžia gaivališkos prigimties ir
neišsemiamo talento prancūzų dizainerio Yves’o
Saint Laurent’o beprotybė. Filmo pavadinimo
paradoksalumas ir yra tas, kad ilgą laiką už dizainerio beprotybės slėpėsi pragmatiškas ilgametis
dizainerio mylimasis ir verslo partneris Pierre
Bergé. Režisieriaus Pierre’o Thorettono kūrinyje
apie Yves’ą Saint Laurent’ą pasakojama šio žmogaus lūpomis. P. Bergé, kaip vienas artimiausių
dizainerio žmonių, nėra tik įrankis pasakoti apie
dizainerį ir jųdviejų meilę – jis tampa pagrindiniu
veikėju. Tačiau filme nėra pernelyg pabrėžiama
paties P. Bergé svarba gyvenime, tačiau tarp eilučių perskaitome, kokį svarbų vaidmenį šis žmogus suvaidino asmeniniame Y. Saint Laurent’o
gyvenime ir kuriant jo mados imperiją.
Nors pagrindinis filmo pasakotojas, veikėjas,
yra dizainerio partneris, tačiau meilė filme nėra
pati svarbiausia. Ji nublanksta prieš pagrindinį –
daiktų – motyvą. Čia reikėtų paaiškinti terminą daiktų motyvas – filme rodoma ir kalbama,
kaip nuo šešto dešimtmečio poros kaupta meno
kūrinių kolekcija, kurioje 733 kūriniai, iš Y. S.
Laurent’o ir P. Bergé rezidencijos ruošiama aukcionui ir vežama į jį. Rodoma, kaip P. Bergé dalyvauja šiame procese, pasakoja apie šiuos daiktus.
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Poros kolekcijoje milžiniškos Dunand vazos,
Brancusi skulptūros, neapsieinama be Picasso arba
Matisse’o darbų. Tačiau filme giliau nenagrinėjama,
kodėl jie rinko ir kodėl P. Bergé parduoda šiuos meno
kūrinius. Kai šių daiktų svarba nėra paaiškinta, nelabai
dramatiška atrodo tai, kad P. Bergé parduoda Y. Saint
Laurent’o garbintus daiktus. Jis tik užsimena, kad
2008 metais, mirus Y. Saint Laurent’ui, šie daiktai jam
nebeteko prasmės. Bet pats jo partneris niekada nebūtų pardavęs, nes kiekvieno jų jam būtų trūkę. Neįsigilinus, kodėl porai reikėjo šių meno kūrinių, iš dalies
tai atrodo kaip paprasčiausias vartotojiškumas – filmas
gali pasirodyti tarsi aukciono videokatalogas, kuriame
eksponuojami daiktai ir komentuojama, ką jie reiškė
jų savininkų gyvenime. Bet vis dėlto šie meno kūriniai
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yra ir priemonė papasakoti apie poros gyvenimą.
Pavyzdžiui, P. Bergé demonstruoja vazą ir pasakoja,
kaip jie važiavę automobiliu į kasdienį pasivažinėjimą po Paryžių ir staiga Y. Saint Laurent’as nedidelėje parduotuvėlėje pamatęs Dunand art deco
stiliaus vazą ir jie sustoję jos nusipirkti. Būtent toks
daiktų kaip pasakojimo priemonės naudojimas, atskleidžia vieną pačių daiktų prasmių – tą žinutę, tą
jų įsigijimo ar priklausymo kam nors istoriją, kuri
juose užkoduojama, kuri dažnai žmonėms ir tampa sentimentų priežastimi.
Kamera filme sklendžia po prabangių poros
namų erdves bei vietas, kur poros atostogauta.
Filme galima peržvelgti ir svarbiausias dizainerio
drabužių kolekcijas. Kolekcijų pristatymai kartu su
nostalgija dvelkiančiomis nuotraukomis ir dokumentiniais kadrais su pačiu Y. Saint Laurent’u bei,
žinoma, kadrais, kuriuose kalba P. Bergé, sudaro
svarbiausias vizualines filmo detales.
Filme Yves Saint Laurent. Beprotiška meilė peržvelgiami svarbiausi kūrėjo gyvenimo įvykiai, filmas informatyvus, bet juo nesistengiama papasakoti smulkiausių Yves’o Saint Laurent’o biografijos
detalių. Jame kalbama apie dizainerio problemas
su narkotikais, depresiją, tačiau tai neįgauna dramatiškumo. Šie demonai tik minimi, tačiau nėra
analizuojama kodėl, praslenkama paviršiumi.
Daug kalbama, bet mažai išduodama. Tad filme
greičiausiai bus nedaug naujos informacijos besidomintiems Y. Saint Laurent’o asmenybe. Mažai
atsiskleidžia ir P. Bergé, jis labiau – tik kalbanti
galva. Nors jaudinančių scenų yra. Pavyzdžiui,
tam tikros paradoksalios metafizikos turinti scena,
kai P. Bergé stebi, kaip aukcione už milijonus parduodami meno kūriniai iš jų kolekcijos ir už juos
tiksi milijonai. Tai tarsi galutinis atsisveikinimas –
draugo virtimas nebe pelenais, paleidžiamais pavėjui, bet pinigais (anksčiau filme P. Bergé mini, kad
netiki siela).
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Anksčiau ar vėliau
vis vien reiks pabėgt
Pabėgimas į Akropolį – teatro laboratorijos Atviras ratas spektaklis, pastatytas pagal to paties pavadinimo aktorės Marijos Korenkaitės pjesę, 2007 metais nacionaliniame dramaturgijos festivalyje Versmė
išrinktą kaip vieną geriausių. Šį spektaklį režisavo
kurso vadovas Aidas Giniotis. Spektaklyje vaidina
aktoriai Marija Korenkaitė, Vytautas Leistrumas,
Agnė Kaktaitė, Eimantas Bareikis, Judita Urnikytė,
Jonas Šarkus ir Justas Tertelis. Scenografiją ir kostiumus kūrė Vilma Galeckaitė-Dabkienė. Spektaklio
Pabėgimas į Akropolį premjera įvyko 2009 metų
kovą Menų spaustuvėje, čia jis rodomas iki šiol.
Teatro laboratorijos Atviras ratas pastatymai
mane visuomet žavi nuoširdumu. Šis spektaklis
taip pat nėra išimtis. Tai jautrus ir gyvenimiškas
pasakojimas – istorija apie mažą žmogų, pasiklydusį dideliame iliuzijų pasaulyje.
Spektaklio centre – keturiolikmetė Živilė (akt.
M. Korenkaitė), gyvenanti mažame miestelyje.
Mokydamasi 7-oje klasėje, per televiziją pamačiusi reklamą, svajoja nuvykti į laimingų žmonių
miestą – Akropolį. Vedama savo svajonės ir noro
pasprukti nuo jos nesuprantančių žmonių, ji pabėga iš namų. Atsidūrusi Akropolyje mergaitė netveria džiaugsmu ir skuba apžiūrėti svajonių miestą.
Tačiau jau po kelių akimirkų ir nesėkmingų susidūrimų su realybe viskas pasikeičia. Akropolis pasirodo esąs tik didžiulis prekybos centras, o šaunus ir
draugiškas apsaugos darbuotojas, sakęs, kad atvyko
iš to paties mažo miestelio kaip ir Živilė, išgąsdina
mergaitę ir ja pasinaudoja. Tai atveda ją iki tragiškos pabaigos – „skrydžio“ nuo Akropolio stogo.
Spektaklio scena – balta linija apibrauktas kvadratas, primenantis žaidimų aikštelę, kurioje vyksta
pjesės veiksmas. Tačiau žiūrovo matoma erdvė daug
didesnė – šalia užbrėžtos aikštelės surikiuotos pa34

grindinės spektaklio scenos ribų kėdės. Scena scenoje. Toks įvaizdis priartina žiūrovą prie spektaklio
proceso, nepalieka slaptos erdvės, kurioje aktorius
galėtų pasislėpti nuo žiūrovo. Užribyje matome ir
drabužių pakabas su skirtingų personažų bei Akropolio reklaminių klipų kūrėjų kostiumais.
Spektaklyje daug veikėjų – kiekvienas aktorius
kuria po keletą vaidmenų. Visi vaidmenys turi aiškią prasmę ir paskirtį bendrame kontekste. Scenoje
vienu metu yra tik keletas veikiančių aktorių, tačiau
už scenos kvadrato galima matyti besiruošiančius
kitus aktorius, laukiančius savo eilės įžengti į sceną.
Kiekvienas aktorius erdvėje veikia labai aktyviai,
nėra jokių abejonių dėl savo buvimo scenoje, tai
rodo visišką pasitikėjimą savo kuriamu personažu.
Epizodiniai veikėjai pagyvina spektaklio temą, į erdvę įlieja įvairių emocijų ir kuria aiškią pagrindinių
veikėjų – Živilės ir Dariaus (akt. Vytautas Leistrumas) – siužetinę liniją.
Ne visi personažai scenoje susiduria su Živile ir
Dariumi. Keletas jų net nėra susiję su pagrindiniais
veikėjais, tačiau vienaip ar kitaip yra jų aplinkos
dalis, kuri parodo aiškų požiūrį į esmines spektaklio problemas. Šie veikėjai ir paskatina Živilę pabėgti, o Darių jos ieškoti.
Spektaklio pabaiga ypatinga. Palieka gilų įspūdį. Nes visi epizodai, privertę žiūrovą juoktis iki
ašarų, pabaigoje sukelia gailestį ir beviltiškumą,
pasirodo esą tušti. Spektaklio pabaiga taip pat lieka
priklausoma nuo žiūrovo. Ji nėra griežtai apibrėžta. Pačiam žiūrovui palikta nuspręsti, kaip baigiasi
spektaklis – gerai ar blogai.
Pabėgimas į Akropolį – spektaklis apie pasiklydusius žmones, nerandančius paguodos kasdienybėje ir
kuriančius didelius planus, kaip iš jos pabėgti. Tai
sukrečianti istorija apie neišgalvotus dalykus.
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Kodėl blogiausiai jautiesi, kai tavo
vardą taria žmonės, kurie ir pavadino
tave tuo vardu
2012 m. vasario 2 ir 3 d. Lietuvos nacionalinio
dramos teatro scenoje susipažinsime su LMTA vaidybos studijų programos kino specializacijos II kurso
studentais (kurso vadovas Jonas Vaitkus). Kartu su
aktoriais Adrija Čepaite, Viktorija Kuodyte ir Dainiumi Gavenoniu jie kviečia į prancūzų dramaturgo
Joëlio Pommerat dramą „Šitas vaikas“.
Joëlis Pommerat gimė 1963 m. Ruane. Nuo
aštuoniolikos vaidinęs vietinėje teatro trupėje,
1986 m. jis pradėjo kurti tekstus teatrui. Bandydamas susieti rašymą su scena, 1990 m. įkūrė
trupę Compagnie Louis Brouillard ir pastatė savo
pirmuosius spektaklius Paryžiaus teatre Auksinė
ranka – Dakaro kelias (Le Chemin de Dakar), Teatras (Le Théâtre), Dvidešimt penkeri metai (Vingt
cinq année), Įvykiai (Les Evénements).
Nuo to laiko beveik kasmet J. Pommerat pjesės statomos įvairiuose Paryžiaus teatruose. Nuo
1997 m. Bretinji ir Paris-Villette teatrai kasmet
įtraukia į repertuarą vieną ar kelis trupės spektaklius.
J. Pommerat domisi ir kinu, yra sukūręs keletą
trumpametražių filmų, pavyzdžiui, Veidai (Visages,
kartu su Marguerite Bordat), kuriame nufilmuota
800 veidų.
Per pastaruosius metus pastatė keletą savo pjesių – Mano draugas (Mon ami), Į pasaulį (Au monde), Raudonkepuraitė (Le Petit Chaperon rouge),
Prekeiviai (Les Marchands). 2006 m. – Šitas vaikas
(Cet enfant).
J. Pommerat tapo vienu ryškiausių jubiliejinio 2006 m. Avinjono teatro festivalio atradimu.
2007 m. laimėjo trečią Didįjį dramaturgijos prizą

už pjesę Prekeiviai. Tais pat metais legendinis režisierius Peteris Brookas pakvietė jį tobulintis savo
vadovaujamame Bouffes du Nord teatre Paryžiuje.
Už pjesę Mano šaltas kambarys (Ma chambre
froide) 2011 m. Compagnie Louis Brouillard gavo
Molière’o trupės, o Joëlis Pommerat – Molière’o
režisieriaus apdovanojimus. Dramaturgo pjesės statomos įvairiose pasaulio šalyse. Iki 2013 m. Joëlis
Pommerat dirbs Odeono teatre, taip pat Belgijos
nacionaliniame teatre.
Pjesę Šitas vaikas iš prancūzų kalbos išvertė
Akvilė Melkūnaitė. Spektaklio autoriai – Viktorija
Kuodytė ir Dainius Gavenonis, dailininkė Lauryna
Liepaitė, videodailininkė Eglė Eigirdaitė. Spektaklyje vaidina Adrija Čepaitė, Dainius Gavenonis,
Viktorija Kuodytė ir Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos studentai: Aidas Barkauskas, Jokūbas
Bateika, Edgar Bechter, Ieva Delininkaitytė, Petras
Kuneika, Karolis Matuliauskas, Indrė Pivoraitė,
Eglė Prakaitaitė, Linas Selila, Artur Svorobovič,
Žilvinas Tratas, Eglė Valadkevičiūtė, Justas Vanagas,
Justė Zinkevičiūtė. Kurso vadovas Jonas Vaitkus.
Viktorija Kuodytė: Svarbus ne Šitas vaikas,
bet šitie vaikai, su kuriais likimas lėmė susipažinti
prieš beveik dvejus metus, juos pažinti per pusantrų metų, juos pamilti – jaučiu, kad neribotam
laikui... Svarbu ištarti kiekvieno jų vardą: Eglė,
Karolis, Jokūbas, Justė, Linas, Indrė, Aidas, Justas, Žilvinas, Ieva, Petras, Edgaras, Artūras, Eglė.
Svarbu, kaip pasijunti išgirdęs savo vardą, tariamą
kitų, svarbu, kaip jautiesi tardamas savo vardą, kurį
tau sugalvojo kiti. Jei jautiesi blogai, girdėdamas
savo vardą, svarbu ieškoti atsakymo: kodėl? Kodėl
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blogiausiai jautiesi, kai tavo vardą taria žmonės,
esantys visada šalia, tie, kurie ir pavadino tave tuo
vardu? Kas tave sukūrė tokį? Kas buvo tas Jis ir Ji,
nuo kurių viskas prasidėjo? Svarbu pamėginti suprasti – sakau, būtent pamėginti, o ne suprasti (nes
tai, deja, neįmanoma) – ko trūko, kad jausčiausi
laimingas kažkada seniai ir ko trūksta dabar, ar galiu kažką padaryti, kad būtų geriau? Svarbu išdrįsti
atsiprašyti, svarbu net ir labiausiai kaltinant mylėti,
svarbu norėti jaustis atsakingam, o ne tik privalėti
būti atsakingam.
Aš – jūsų vaikas, o jūs – mano tėvai, arba mes –
tavo tėvai, o tu – mūsų vaikas. Ar ketvirtasis Dievo
įsakymas „Gerbk savo tėvą ir motiną“ šių vaikų istorijose neskambėtų teisingiau, jei pasakytume: „Mylėk savo tėvą ir motiną, arba mylėk savo vaiką“?
Dainius Gavenonis: Norėtųsi, kad Joëlio Pommerat pjesė Šitas vaikas būtų tik forma, drabužis,
kuriame jauni žmonės galėtų papasakoti apie save.
Tik instrumentas atvirumui, kuris atskleidžia pačią
asmenybę. Būtent šitą vaiką.

Taip pat norėtųsi, kad spektaklis šiems jauniems žmonėms būtų ne tik būsimų aktorių žingsnis profesionalios scenos link, bet ir mėginimas
užfiksuoti tą laiką, pajausti tą ribą, kai tu jau nebe
vaikas, bet dar ir ne tėvas, kai jau tėvų namus palikęs, bet savųjų dar nesukūręs. Kai jau esi laisvas,
savarankiškas, bet dar ne atsakingas...
Parengė Daiva Šabasevičienė

Literatūrinės postilės
Tikriausiai atpažįsti šią patirtį – skaitant tekstus, kai kurios mintys, pasakymai užgauna stipriau,
juos norisi išsirašyti, permąstyti, parodyti kitiems.
Kviečiu pasidalyti savo atradimais, kilusiais klausimais, apmąstomomis temomis.
Skyrelyje Literatūrinės postilės laukiu grožinių,
filosofinių, mokslinių, publicistinių tekstų citatų
su trumpu komentaru, kaip supratai cituojamąją mintį, kuo ji atrodo svarbi, kokias problemas,
klausimus arba aktualijas kelia (iš viso turėtų būti
apie 4000 ženklų, ne daugiau).
Tomas Taškauskas
Savo citatas ir pamąstymus siųsk el. adresu:
savilaida.tomas@gmail.com
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„Kaip atsitiko, kad būti poetu dvidešimtajame
amžiuje reiškia persiimti visokiausių rūšių pesimizmo, sarkazmo, sielvarto, abejonės užkratu? <...>
Mūsų amžiaus poezijai būdinga minorinė tonacija; kas rašo kitaip, būtų laikomas nemoderniu
ir apkaltintas gyvenąs kvailių rojuje. Vis dėlto tai
nėra normali dvasinė būsena, taigi XX a. poezija
liudija sunkiai pažeistą pasaulio suvokimą. Tai įsisąmoninti – pirmasis žingsnis autoterapijos link.“
(Cz. Miłosz, Poezijos liudijimas).
Šia savo mintimi Miłoszas puikiai užčiuopė aritmišką dabartinės poezijos pulsą – liūdesys daugeliui
tapo literatūrine konvencija. Jei liūdna – tai tikra. O
ar įmanomas kitas poezijos rašymo kelias? Ne šalto,
o harmoningo pasaulio įkūnijimas tekste?
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