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2011 metų lapkričio 14-ą dieną žinomai lietuvių menininkei 
Jurgai Ivanauskaitei būtų sukakę 50 metų. Autorei pagerbti Vilniaus 
dailės akademijos parodų salėje buvo surengta ekspozicija „Sankry-
žos“. Pakeliavusi po Lietuvą, dalis eksponuotų paveikslų atsidūrė 
parodų rūmuose „Litexpo“. Per šių metų Vilniaus knygų mugę dailės 
mylėtojai turėjo puikią progą pasigrožėti jaunyste trykštančia Jurgos 
Ivanauskaitės tapyba.

1979–1985 metais sudijuodama grafi ką Lietuvos valstybinia-
me dailės institute (dabartinė Vilniaus dailės akademija), Jurga 
kūrė plakatus neatsižvelgdama į sovietinės priespaudos keliamus 
reikalavimus ir visuomenei priimtinus  kanonus. Negalėčiau teig-
ti, kad taip autorė maištavo – kūrėja tapė tai, kas jai buvo aktualu, 
kas jaudino. Kūrybos individualizmas visada pagirtinas. Jurgos 
piešiniai – tai tarsi dienoraštis, leidžiantis akies krašteliu žvilgtelėti 
į privatų dailininkės gyvenimą ir nuspėti, kokie procesai tuomet 
vyko vidiniame merginos pasaulyje. Būtent todėl jie yra iškalbin-
gesni už nuoseklią biografi ją, kupiną „sausų“ faktų.

Autorės kūrybą priskirčiau simbolizmui. Net realistiniai por-
tretai ar natiurmortų bei peizažų fragmentai turi potekstinę pras-
mę. Kai kuriuose darbuose naudojamos visuotinai žinomos alego-
rijos, kituose – asmeninės. Pavyzdžiui: tai, kad varnos – nelaimės 
nuojautos, o baltos lelijos – gedulo simboliai – nerašyta motyvų 
analizės taisyklė, tačiau tai, kad kaukės – ne veidmainiškumo, bet 
reinkarnacijos, o katės – mylimųjų ir artimųjų įvaizdžiai, galime 
suprasti tik remdamiesi autorės poezija, proza ir interviu.

Dar priklausomos Lietuvos laikais Ivanauskaitė propagavo 
ekologišką gyvenseną ir skatino tausoti sostinę, mylimą gimtinę. 
Net primityvūs šūkiai, iliustuoti dailininkės plakatuose, įgyja me-
ninę vertę. Visus juos sieja nekintantis autorės braižas: atsikartoja 
žydėjimo motyvas, įtaigūs personažų žvilgsniai,  dominuoja šaltų 
spalvų paletė arba juoda ir balta. Būtent niūros spalvos į jaunatviš-
kai maksimalistišką darbų koncepciją įlieja santūrios rimties. Kita 
vertus, kai kuriuose jų autorė atvirai „kalba“ apie liūdesį, skausmą, 
gedulą ir mirtį. 

Austėja Mikuckytė

Šnabždantys potėpiai
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Jurga Ivanauskaitė skaudžiai išgyveno tragišką 
grupės Th e Beatles vokalisto Johno Lennono žūtį. 
Atlikėjo garbei yra sukūrusi jo portretą ir savo au-
toportretą, turintį akivaizdžių kompozicinių pana-
šumų. Šis solidarumo gestas parodo, kokie artimi 
autorės pasaulėžiūrai buvo grupės dainų žodžiai ir 
tai, kad ją žavėjo hipiška atmosfera. Šią paralelę 
galbūt galima interpretuoti ir kaip Ivanauskaitės 
pasąmoningą ateities – ankstyvos mirties – prana-
šystę.

Glaudūs autorės ryšiai su muzikiniu pasauliu 
nulėmė ir tai, kad tuometiniai tautos šaukliai, roko 
grupės Antis nariai, kreipėsi būtent į Jurgą Ivanaus-
kaitę, norėdami užsisakyti plakatą savo koncerti-
niam turui. 

Autorės dėmesį buvo patraukusi ir kita kul-
tūros šaka – teatras. Autorė ne tik dažnai lankėsi 
teatre, kūrė reklaminius plakatus populiariausiems 
Lietuvos režisierių spektakliams,  bet ir pati parašė 
pjesės Nežaiskite su mėnuliu scenarijų. Drama, re-

žisuota Gyčio Padegimo, 1987 metais buvo buvo 
pastatyta Nacionaliniame dramos teatre. 

Pjesės siužetas trumpai: veikėjai, paveikti mis-
tiškos mėnesienos, patenka į paralelinį pasaulį, 
kur išgyvena asmeninį košmarą – patenka tarsi į 
Dante’s Pragaro ratus. Realiame pasaulyje persona-
žus pakeičia savarankiškai veikiantys veidrodiniai 
jų atspindžiai. Pagrindinė spektaklyje gvildenama 
problema – žmogiškumo pradas.

J. Ivanauskaitė buvo atsakinga ne tik už pasta-
tymo plakatą, bet ir kūrė scenografi ją. Scenovaiz-
džiuose naudojamos ryškios kraujo raudonumo ir 
citrinų geltonumo spalvos kuria siurrealistinį vaiz-
dą. Visas veiksmas vyksta asketiškame kambaryje 
ir tai suteikia intymumo reliatyviam aktorių ir žiū-
rovų pokalbiui. Žvaigždėto dangaus fonas papildo 
dekoracijas grotesku.

Antrąją parodos dalį sudaro jau vėlesnė Jurgos 
Ivanauskaitės kūryba – miniatiūrų ciklas Manda-
los, kurį galėtume suskirstyti į tris dar mažesnius 



In memoriam Jurgai Ivanauskaitei

3

segmentus, į kuriuos įeina po keturis vienalyčius 
darbus. Mandala, pasak internetinės enciklopedi-
jos, yra apskritimo arba kvadrato formos geomet-
rinė kompozicija, simboliškai vaizduojanti tam 
tikrą dvasinę, kosminę arba psichologinę tvarką ir 
naudojama kaip pagalbinė priemonė meditacijos 
praktikoje. Iš pirmo žvilgsnio sušaržuotos Ivanaus-
kaitės mandalos, iš tiesų yra maginė autorės apei-
ga, savotiška malda. Autorė teigia, kad piešimas jai 
prilygo ritualui, atliekamam kaskart susidūrus su 
slėpiningomis jėgomis.

Pirmasis segmentas. Keliaudama po Hima-
lajus, Jurga Ivanauskaitė pradėjo naują kūrybinį 
etapą. Dailininkė apsivalė nuo pašalinių minčių 
ir įsiklausė į save ir aplinką. Neįprastos tekstūros, 
raštai, gurmaniška virtuvė ir egzotiški kvapai pa-

skatino ją, pasitelkiant dažus, panagrinėti jutimų 
galimybes. Paaštrėjusius pojūčius įrodo lytėjimui, 
skoniui bei uoslei priskirtas gebėjimas regėti. 

Antrasis segmentas. Pažinusi Rytų kultūrą, 
dailininkė ryžosi pasekti tibetiečių pavyzdžiu. 
Apie savo užsibrėžtą tikslą – įgyti nuolankumo – 
autorė prisipažįsta per Ego sunaikinimo piešinius. 
Vaizduojamos budistų dievų vykdomos egzekuci-
jos simbolizuoja apsivalymą nuo nuodėmių. Mė-
lynos būtybės nuogumas sietinas su aklu autorės 
pasitikėjimu ir atsidavimu svetimos religijos dog-
moms.

Trečiasis segmentas. Paskutinysis ciklo ket-
vertukas – budizmo dievai, baudžiantys nuogas 
mergeles už palaidūnišką gyvenimą. Atrodytų, to-
kia idėja skiepija moralines vertybes ir moralizuoja 
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visus, esančius anapus rėmelio. Šią hipotezę panei-
gia pati autorė, pasakodama, kad Mantras kūrė sau 
pačiai ir net neketino jų publikuoti. Tik pasibaigus 
kelionei, miniatiūrų ciklas prarado stebuklingą galią 
ir autorė nusprendė jį paviešinti. Tad šios temos pasi-
rinkimo motyvai yra ginčytini.

Taigi Jurgos Ivanauskaitės ankstyvoji tapyba yra 
ne tik estetiškai patraukli, bet ir turtinga paslėptų 
užuominų, nuorodų ir mįslių. Apmaudu, tačiau pati 
autorė jau niekada neišaiškins neįkandamų rebusų, 
„įpintų“ painiuose savo piešiniuose. Autorė visada 
bus gyva mūsų atmintyje ir kultūriniame palikime. 
J. Ivanauskaitės tapybos bei literatūros indėlis Lietu-
vos menui dar ilgai skatins sekti jos pėdomis – klysti 
ir mokytis iš klaidų, ieškoti savęs, o atradus, visada 
likti ištikimam sau pačiam, klausytis širdies balso ir 
būti stipriam.
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Eglė Vertelkaitė – ne tik produktyvi bei talen-
tinga grafikė, bet ir Vilniaus dailės akademijos grafi-
kos katedros dėstytoja bei Justino Vienožinskio dailės 
mokyklos grafikos mokytoja. Šalia tradicinės raiškos 
(oforto, akvatintos) dailininkė naudoja ir naujas au-
torines technikas (skaitmeninę fotografiją ant emulsi-
nio popieriaus, chemizuotus, mechaniškai apdorotus 
paviršius, štampuotą drobę ir popierių, nuotraukas, 
apdorotas šelaku).

Šių metų sausio pabaigoje Vilniaus dailės akade-
mijos ekspozicijų salėje „Titanikas“ vyko Eglės Vertel-
kaitės paroda „Mergaitė su kirviu“. Dailininkę kal-
bina jos mokinė Austėja Mikuckytė.

Ar reikia mergaitei kirvio?

Eglė Vertelkaitė. Atverta 
širdis. Širdis užlieta kraplaku, 
2011

Čia jūsų dvidešimta personalinė paroda. Nemen-
kas patirties bagažas... 

Iš tiesų tai greičiausiai dvidešimt pirma. 

Kas jus skatina organizuoti parodas?
Niekas. Tiesiog toks gyvenimo būdas. Visą lai-

ką kuri, mąstai, net nesiruošdamas jokiai parodai. 
Taip gimsta darbeliai, tada pabandai kažką naujo. 
Pamatai, kad jau prisikaupė paveikslų. Tada prade-
di ieškoti plotų parodai surengti. Tad paroda užau-
ga natūraliai. Jokie įsipareigojimai manęs nevaržo – 
nėra nei stipendijos, nei rėmėjų. Yra tik ambicijos. 
Jeigu jų nebūtų, nebūtų nei pirmos, nei antros par-
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odos. Skatina tai, kad noriu parodyti visuomenei, 
ypač savo studentams, ką darau.

Pastarojoje parodoje šalia tradicinių grafikos tech-
nikų matau ir moderniųjų. Ar jums priimtiniau lai-
kytis tradicijų, ar mėgstate eksperimentuoti?

Viską mėgstu. Štai, pavyzdžiui, ofortas man – 
kaip saulėgrąžų gliaudymas. Pagauna azartas ir 
negali sustoti, tačiau tai vargina. Sakai sau, kad 
daugiau niekada nebesiimsi, bet padarai pertrau-
ką ir po kurio laiko vėl grįžti. Tai neišbaigiamas 
procesas. Medžio raižinį paskutinį kartą dariau 
prieš kokius 10 metų Amerikoj. Lietuvoj nėra są-
lygų – nėra pakankamai didelių presų, neįmanoma 
padaryti spalvoto atspaudo, tačiau galvoju sugrįžti 
prie šios technikos. Taip pat galėčiau save pavadint 
eksperimentuotoja. Štai, pavyzdžiui, metalo plokš-
tės galimybės neribotos, čia galima „užsižaist“, bet 

koncepto pras me metalo raižinio nepadarysi pa-
kankamai realistinio, tam tinkamesnės šiuolaikinės 
technologijos. Mane domina tik minties raiška. 
Nesvarbu, kokia medija, kokia technika. Kas ge-
riausiai atsiskleidžia skait meniniu būdu, atlieki tai 
šitaip, o kas tinka būti atlikta rankom, darai ran-
kom, svarbiausia, kad būtų daroma iš širdies.

Kokią „žinutę“ ši paroda siunčia stebėtojui?
„Žinutė“ dabar labai populiarus žodis... Ne-

vienareikšmę, amžinai nesibaigiančią. Darbuose 
kalbama apie begalybę, laiką, pasikartojimą, ką 
daro kitas menininkas, kirtį, kirčiavimą. Apie ru-
tiną, kuri kartais pakerta. Tai dygsniavimas. Ar 
mergelė, ar bernelis, ar giltinė. Ar kirvis, ar pjau-
tuvėlis. Mirties buvimas. Iracionalumas. Yra–nėra, 
juda–nejuda, sėdi–nesėdi. Tai polifoninės prasmės. 
Kartojimai ir pasikartojimai. Pavadinimas neturi 

Eglė Vertelkaitė. 
Trūkstamos grandys. 
Šeimos genezė, 2011
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atspindėti paslėptosios prasmės. Pavadinimas turi 
būti skambus – kaip knygos. Štai esu vieną paro-
dą pavadinusi Kaskart ir iš naujo. Šiuo pavadinimu 
buvo pasakyta viskas ir nepalikta vietos interpre-
tacijoms. Žinau, kad sulauksiu tokių komentarų 
kaip „Vertelkaitė su kirviu“ ir panašių. Parodą su-
daro daug dalykų, o pavadinimas juos apjungia.

Kas jus įkvėpė pastarajai parodai?
Menas gimsta rutinoj. Kaip ir tikra meilė trunka 

ne vieną dieną, o dvidešimt ir daugiau metų. Viskas, 
kaip ir gyvenime, mene suskaičiuota. Nereikia min-
čių ieškot ten, kur jų nėra. Reikia tik stebėt aplin-
ką, o idėjos natūraliai „prilimpa“. Menas reikalauja 
daug mąstymo – galvoti yra kasdienis darbas. Viena 
mokinė paklausė manęs, ar turiu, su kuo pasitart. 
Atsakiau, kad ne. Tai va taip savigraužoj ir gyvenu.

Ar neprisirišate prie darbų? Ar visus darbus norisi 
afišuoti? Ar neliūdna skirtis su perkamais darbais?

Nieko sau nepasilieku. Labai branginu savo 
darbus, todėl manau, kad jie turi gyventi, keliauti, 
puikuotis kolekcijose. Tai, kas padaryta, jau išmok-
ta. Kiti menininkai laiko, saugo. O aš džiaugiuosi, 
kai mano darbai patenka į kolekcijas. Dažnai apsi-
keičiam su pirkėjais koordinatėm, galiu aplankyti 
savo darbus, nes kiekvienas periodas kitoks ir tai 
atsispindi darbuose. Įdomu būna pamatyti ir prisi-
minti, ką tuo metu išgyvenau.

O koks gyvenimo tarpsnis buvo šie treji metai, per 
kuriuos sukaupti darbai ir yra čia eksponuojami, jei 
tai ne pernelyg asmeniška?

Negali būti per daug asmeniška. Mano kūri-
niai pasakoja apie mano gyvenimą. Koks tarpsnis?.. 
Virsmo. Kita vertus, kiekviena paroda yra virsmas. 
Auga vaikai, tampa paaugliais, būna, kad „čiuožia 
stogas“, aplanko depresija. Kartais teko ir dantis 
sukandus dirbti, suerzintai vyresnėlio sūnaus negrį-
žimų, „nušuoliavimų“. Per kūrybą išsitransliavau ir 
dabar judu toliau – ieškau kažko daugiau. O gal ir 
išvis nieko neieškau... Nors ne, man taip nebūna.

         

Ar šios parodos darbai charakterizuoja jus?
Nustebau pastebėjusi, kad pirmas ir paskutinis 

pagal sukūrimo datą mano darbai labai panašūs. Tai 
grįžimas ir pažvelgimas kitu kampu. Prie pirmojo 
darbo, pavadinto Metraštis dirbau visus metus po 
truputį. Paveiksle naudotos juoda ir raudona spal-
vos – kokia diena, tokia ir spalva. Kaip gyveni, taip ir 
atrodo. Nors ir netiesmukai. Kiekvieną darbą išgyve-
ni, skiri jam mentalinės, psichinės energijos. Kūryba 
parodo, kuo domiesi, ką darai gyvenime. Blogiausia 
yra bėgimas nuo savęs. Kūryba parodo, kas tu esi ir 
tai neturi būti portretas, tai tavo esybės atskleidimas 
su tam tikra savianalize, kuri tėra formalumas.

Ar jūsų darbai gali būti analizuojami vien este-
tiniu aspektu?

Aš nieko prieš, jei mano darbą pasikabins tik 
„dėl grožio“. Net ir tos giltinės paveiksluose gražios 
ir nebaisios. Aš nesu viena iš tų, palaikančių speku-
liatyvų antiestetizmą. Tačiau nematau nieko blogo, 
jei šalia to, kad yra gražūs, darbai dar kažką ir sako. 
Gražūs ne saldumo prasme, žinoma. Bet estetinė, 
interjerinė funkcija tikrai galima.

Kokios charakterio savybės yra pageidautinos gra-
fikui? 

Grafikas turi būti toks kaip ir kiekvienas meni-
ninkas. Turi būti fanatiškas iki maniakiškumo. Ne-
turi būti jokių priebėgų. Dirbti reikia labai daug. 
Kartais ir sukandus dantis. Ne per kančią, bet 
tiesiog apimtam nuovargio. Kartais atrodo darbas 
labai lengvai padarytas, net jei taip nėra. Bet gal ir 
gerai. Tai padeda ne specialistams žvelgti į darbus 
objektyviai, neatmiešiant kritikos gailesčiu. O šiaip 
neverta triūsti, jei nepasieki norimo rezultato, jei 
darbas neatspindi tavo idėjos.

 Ar darbų dydį pasirinkote sąmoningai, siekdama 
konkretaus poveikio parodos lankytojams?

Ne, dydį renkuosi automatiškai. Vienos idėjos 
įkūnijimas reikalauja milžiniško mastelio, kitos – 
kūdikiško. Kad darbas būtų paveikus, reikia tin-
kamo mastelio. Kai kurie menininkai, jau kurda-
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mi paveikslą, yra numatę, kokioje erdvėje jis bus 
eksponuojamas. Aš taip pat planavau ir norėjau 
šitos erdvės. Paveiksluose Lengvu rankos mostu ir 
Sugniuždyta širdis norėjau, kad giltinė būtų natūra-
laus žmogaus ūgio. Pavyko. Jos truputį aukštesnės 
už mane. O darbas 2 n-tuoju laipsniu pats padik-
tavo aukštį ir plotį.

Kalbant apie šį paveikslą, ar tie stipinkaulio ir 
alkūnkaulio kontūrai – sąmoningai sukurta Turino 
drobulės aliuzija?

Ne, tai tik vaizdinys, keliantis asociacijas. Pava-
dinčiau tai fatalizmu, didžiąja gyvenimo jėga.

Triptikas apie Cindy Sherman. Kodėl būtent ji?
Nes ji įdomi. Buvau JAV prieš trylika metų. 

Lietuvos piliečiai nedaug žinojo apie meną. Buvo 
potarybiniai laikai. Tada studijavau senojoj Vil-
niaus dailės akademijoj. Taigi Amerikoje pamačiau 
knygą apie Cindy Sherman ir nusipirkau. Visiems 

žmonėms kartais atrodo, kad skaito knygą ir randa 
savo žodžius. Taip ir man. Ji mato taip kaip aš. Jau 
nemažai metų ją „cituoju“ savo darbuose. Žinau 
apie ją turbūt tiek, kiek ne kiekvienas menotyri-
ninkas žino. Aš tikrai ne vienintelė darau darbus 
pagal jos menines fotografijas. Aš nusifotografa-
vau pati save pagal jos kompozicijas, su panašiais 
rūbais, panašiomis pozomis, panašiu judesiu. Ant 
jos darbo dėjau savo darbą. Taip darbai tapo vizu-
aliai panašūs, o mintis pakito. Kristi ir kilti kartu 
su Cindy – tai jau antroje parodoje eksponuojamas 
darbas, ankstesnėje pateiktas žemyn kojom, šioje 
apverstas. Norėjau dar darbą su atspindžiu veidro-
dyje padaryti, bet pritrūko laiko.

O ar kopijavimas yra sveikintinas mene?
Citavimo išvengti neįmanoma. Viskas jau se-

niai atrasta, padaryta.

Dabar pereisiu prie bendresnių klausimų. Kokią 
vietą menas užima Lietuvos gyvenime?

Tai – gana sudėtinga situacija, nes Lietuva – 
posovietinė šalis. Karai neleido domėtis kultūra. 
Vadovėliuose mokytojoms buvo liepiama praverst 
kultūrą ir išsamiai dėstyti apie karus. Dabar bran-
daus amžiaus karta bijo lankytis parodose, nes ne-
supranta. Visada sunku prisiversti užpildyti spragas. 
Jaunesnė karta jau kitokia. Verslesnieji taip pat ga-
jesni – nebebijo įsigyti darbų. Ta pati taisyklė galioja 
ir muzikoje. Jaunimas imlesnis, tolerantiškesnis, pri-
ima platesnį asortimentą. Jiems viskas paprasčiau.

O kokia, jūsų nuomone, tradicinės grafikos tech-
nikos ateitis: ar šiuolaikinės technologijos išstums ją 
iš rinkos?

Niekada neišstums. Nes senovinės technikos 
gali kalbėti apie labai modernius dalykus. Buvo 
toks laikotarpis, kai jos jau buvo „nurašytos“, bet 
dabar vėl „ant bangos“. Jose – pačios šiuolaikiš-
kiausios aktualijos. Tai perspektyvu. 

Dėkui už pokalbį. 

                                                                                                 

Eglė Vertelkaitė. Mergaitė su kirviu, 2011
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Mindaugas Urbonas

Kai buvom akmenys

Nepameni jau kaip buvome akmenys
Kurie vis į pilnatį nuo pagonių kalvos žiūrėdavo
Kuriems tyla buvo šventesnė už garsą
Ir rasa ant kaktos krisdavo drąsiai
Nebijodama būti nubraukta.
Jau nebepameni kaip mėnuo vis šypsojos
O mes glaudėmės nuo amžių pradžios
Lyg delnas į dangų
Nieko neprašantis nereikalaujantis
Iš žvaigždžių iš pačios gelmės
Jau nebepameni kaip buvome akmenys
Kaip glaudėmės
Kaip žiūrėjom
Kaip mylėjom
Jau nebepameni...

Laiko molekulėje

Užsidariau į laiko ciferblatą
Ir durys užsitrenkė visam gyvenimui
Likau klausytis kaip teka sekundės
Pro skylėtus pirštus
Teka kriokliais upeliais
Srūva vandenynais ir galaktikom
Lėtai tarsi pririjus gyvatė
Sendina visus iki paskutinio kvapo
Nebegaliu atidaryti durų
Nes viskas eina tik į priekį
Gimdamas šiam pasauly
Užsidariau į laiko ciferblatą

Koncentracija ir difuzija

Į baltą šeimos drobulę
Kurioje buvau pradėtas
Tarsi lėliukė į kokoną
Su mamos ir tėvo susiliejusiais syvais
Sukuosi į antrą placentą
Stiklo rutuliu gaubiuosi
Ir maitinu save prisiminimais
Dar nesibaigusio gyvenimo
Į baltą šeimos drobulę
Esu juodu rašalu nutiškęs
Ir besiskleidžiantis kaip bijūnas
Pro Dievo mikroskopą
Ant balto gyvenimo puslapio

Prabudimai

Naktigonių laužais
Įbėgau į patalus

Sudeginti sapnai
Atsikremuoja iš naujo

Pravėręs krosnies groteles
Cypia sustoję vyriai 

Nedek ugnies
Šalčiu pavirsi

Ugnies drobulėmis
Lyg skydu nuo žiemos
Susisupsiu naujas įsčias

Bus kopėčių pelenai
Į mano visatą
Išbarstyti ir suirę
Kaip visas pasaulis
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Klausimas apie tiesą gali būti pavadintas visų 
klausimų klausimu jau vien todėl, kad kiekvienas 
klausimas, nors pats paprasčiausias, yra pastanga 
priartėti prie tiesos, o geriausiu atveju – ją pasiekti. 
Net jei aš klausiu: „Ar tau šalta?“, laukdamas atsa-
kymo, visada tikiuosi  t e i s i n g o  atsakymo ir, 
jį išgirdęs, tariuosi sužinojęs tiesą. Jei žmogus yra 
ar bent gali būti klausianti būtybė, jei būtinybė 
klausti ir klausiančioji būsena jį išskiria iš visų šio 
pasaulio būtybių, tada tiesa – kaip siekinys ar kaip 
pasiekta būklė – yra tiesiog žmogiškosios egzisten-
cijos lemtis. Būti žmogumi ar būti žmogiškai – va-
dinasi, siekti tiesos arba būti tiesoje. Todėl Judėjos 
prokuratoriaus Poncijaus Piloto klausimas Jėzui 
Kristui „Kas yra tiesa?“ nukreiptas ne į atsitiktinius 
ar praeinančius žmogaus egzistencijos pavidalus, o 
į pačią jos gelmę. Kad ir kokiais vaikščiotų žmogus, 
jis visada yra pakeliui į tiesą. Žinoma, klausimas 
apie tiesą ir pati tiesa nėra kažkas vientisa, visiškai 
paprasta, vienoda visiems laikams, visoms erdvėms 
ir visiems žmonėms. Į tiesą kiekvienas eina savo 
keliu, jos siekia savo būdais, savo vietoje ir savo si-
tuacijoje, todėl dažnai sakoma, kad tiesų tiek, kiek 
žmonių. Bet kartu mes jaučiame ir žinome, kad 
tiesa nėra asmeninis kaprizas ar grynai individua-
li būsena, uždaranti žmogų į futliarą ir atskirianti 
jį nuo pasaulio ir kitų žmonių. Visai priešingai: 
nelygstama tiesos svarba visų pirma ir pasireiškia 
tuo, kad ji žmogų susaisto ir susieja su pasauliu, 
daiktais ir kitais žmonėmis. Nėra ir negali būti vi-
siškai asmeninės tiesos. Kiekvienoje tiesoje, kad ir 
labai intymioje, slypi tai, kas vieną subendrina su 
kitu, kas suprantama ir priimtina mažų mažiausiai 
dviem žmonėms, o idealiu, nors retai ir sunkiai pa-

Arvydas Šliogeris

Apie tiesą

siekiamu, atveju – kas suprantama ir priimtina vi-
siems. Bet kokioje tiesoje yra visuotinumo elemen-
tas. Žinoma, tiesa gali atskirti bei izoliuoti, tarkim, 
tada, kai žmogus ar žmonių grupė, įsitikinę savo 
teisumu, stoja prieš kitą žmogų ar žmonių grupę, 
nepripažįstančią pirmųjų tiesos ir teisiančių savąją. 
Tačiau skaidymas, atskirtis ir izoliacija būdingi ne 
pačiai tiesai, o tik žmonėms, siekiantiems tiesos ar 
bent manantiems, kad jie jos siekia. Tiesa sieja ir 
saisto – tai reikia pakartoti dar sykį. Saistymas ir 
siejimas yra bene vienintelis bruožas, būdingas bet 
kokiai tiesai, ir pačiai didžiausiai, ir pačiai men-
kiausiai. Todėl norėdami bent apytikriai suprasti, 
kas yra tiesa, mes ir turime šiek tiek įsigilinti į tokio 
saistymo ir siejimo esmę.

Imkime pačią paprasčiausią situaciją, aprėpian-
čią visus pamatinius klausimus apie tiesą ir tiesos 
elementus: štai žmogus žiūri į kokį nors daiktą 
klausiančiu, t. y. tiesos siekiančiu, žvilgsniu. Ką to-
kiu atveju reiškia žodis „klausiantis“, kaip žmogus 
jaučiasi, kai jo būklė – klausiančio žvilgsnio būklė? 
Matyt, jis jaučiasi tarsi atskirtas nuo daikto, į kurį 
nukreiptas jo klausiantis žvilgsnis. Tame daikte yra 
kažkas žmogui svetima, nesuprantama, paslaptinga 
ar net baisinga. Užklausiamas daiktas yra toli nuo 
žmogaus, o siekdamas tiesos, žmogus stengiasi to-
limą daiktą savotiškai priartinti, su juo susipažinti 
ar net susilieti su juo. Netiesos būsena žmogui yra 
tarsi kokia tremtis, jis jaučiasi išsiskyręs iš pasaulio 
ir pakibęs bauginančioje tuštumoje. Tarp žmogaus 
ir pasaulio, tarp žmogaus ir daikto žioji plyšys. 
Siekti tiesos – vadinasi, stengtis tą plyšį peržengti, 
įveikti atstumą tarp manęs ir priešais mane, anapus 
plyšio, stovinčio daikto, t. y. ne tik priartėti prie 
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daikto, bet ir suartėti su juo. Toks suartėjimas ir 
yra artėjimas prie tiesos. Šiaip ar taip, siekiamos 
tiesos situacija visada ir visur yra dvinarė, joje vei-
kia mažiausiai du dalyviai, esantys vienas priešais 
kitą, vienas nuo kito nutolę, atsiskyrę, susvetimėję, 
bet judantys vienas kito link: žmogus ir tai, kas yra 
anapus jo, – daiktas, įvykis, pasaulis, kitas žmo-
gus, – žodžiu, tai, kas yra kita žmogaus atžvilgiu, 
kas jam išoriška. Kurgi šioje situacijoje galima ti-
kėtis surasti tiesą? Kur tiesos vieta? Gal tiesa slypi 
pačiuose daiktuose, esančiuose anapus jo, išorės 
pasaulyje? Juk sakoma, kad tiesa turi būti objekty-
vi, t. y. egzistuoti lyg ir nepriklausomai nuo žmo-
gaus ir anapus jo. Tokiu atveju ji įsivaizduojama lyg 
koks daiktas, kurį galima surasti ar nesurasti, pa-
našiai kaip ieškant grybų – jie surandami arba ne. 
Bet tada išeitų, kad tiesa egzistuoja ir be žmogaus, 
ir būtų nebeaišku, kaip ir kodėl galima klausti apie 
tiesą, kaip galima jos siekti ir pagaliau  k a s  siekia 
tiesos. Jeigu pirmas judesys tiesos link yra klausi-

mas, būtinai reikalingas ir klausiantysis. Be jo tie-
sos sąvoka praranda bet kokią prasmę. Vadinasi, 
tiesa nėra objektyvi ta primityvia prasme, kad ji 
egzistuoja savaime, nepriklausomai nuo žmogaus, 
kaip koks daiktas pasaulyje. Tai gal tiesos vieta yra 
klausiantis žmogus, jo siela, jo mintys ir jausmai? 
Gal ji yra tik subjektyvi vidinė būsena, nepriklau-
santi nuo išorės pasaulio ir visai atsija nuo pačių 
daiktų? Gal tai visiškai intymus išgyvenimas, atsi-
randantis žmogaus galvoje savaime ir joje būnantis 
lyg sraigė kriauklėje? Tarkim, man skauda dantį. 
Akivaizdu, kad pats danties skausmas nėra jokia 
tiesa. Tik tada, kai, kito paklaustas, kodėl esu toks 
rūškanas, jam atsakau: man skauda dantį, sakau 
tiesą. Šitaip nutolstu ne tik nuo savęs, bet ir nuo 
savo skausmo. Tik perkeldamas skausmą į žodžius 
(o jie juk neskauda) ir pasakydamas juos kitam, įei-
nu į tiesos erdvę. Tiesos prielaida – mano vidinio 
skausmo suišorinimas, žingsnis anapus savęs. Arba 
štai turiu rankoje rudenio šalnos nuauksintą klevo 
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lapą ir sakau: lapas yra geltonas. Akivaizdu, kad ne 
pats lapas ir ne jo geltonumas yra tiesa; tiesa yra 
tai, kad aš sakau, jog lapas yra geltonas. Ar tai reiš-
kia, kad tiesa sutampa su mano ištartais žodžiais? 
Tikriausiai ne. Patys žodžiai irgi nėra tiesos vieta. 
Juk aš galiu ištarti tuos pačius žodžius neturėdamas 
rankoje ir net nematydamas jokio lapo. Tada mano 
žodžiai pakibo tuštumoje ir nebus nei teisingi, nei 
neteisingi. Tiesa paženklina žodžius tik tada, kai 
jie nukreipti į kokį nors daiktą anapus žodžių. Jie 
rodo į tiesą, bet patys savaime nėra tiesa.

Vadinasi, tiesa nėra grynai objektyvi, t. y. jos 
nėra anapus žmogaus. Bet kartu tiesa nėra ir grynai 
subjektyvi, t. y. jos nėra ir mano sielos kriauklėje. 
Tiesos vieta nėra nei išorė, nei vidus. Ji negali egzis-
tuoti vienoje pusėje, tik manyje, arba tik už manęs. 
Tiesa visada dvipusė. Tai toji neapčiuopiama vieta, 
kur susitinka du spinduliai: vienas, sklindantis iš 
žmogaus, kitas – iš daikto pusės. Tiesa visada ir vi-
sur yra dialogas: tarp žmogaus ir pačių daiktų, tarp 
šiapus ir anapus. Kad susidarytų tiesos situacija, vi-
sada reikalingi du nariai, dialogo dalyviai. Todėl ir 
galima sakyti, kad tiesa yra santykis tarp žmogaus ir 
daikto, todėl tiesos vieta yra tas Tarp, kuriame susi-
tinka mūsų minėti spinduliai, sklindantys iš dviejų 
vienas priešais kitą esančių polių. Graikų filosofas 
Aristotelis ir sakė, kad tiesa yra mūsų minčių tvar-
kos  a t i t i k i m a s  pačių daiktų tvarkai. Tie-
sa įvyksta tada, kai vienas priešais kitą sklindantys 
spinduliai ne prasilenkia, o susiduria,  a t i t i n k a  
vienas kitą. Tas atitikimas yra žmogaus ir daikto su-
sitikimas arba abiejų atėjimas į tą pačią vietą, nepri-
klausančią nei tik-žmogui, nei tik-daiktui.

Tiesos vieta – mūsų atrastas Tarp žmogaus ir 
daikto – nėra griežtai fiksuota. Ji paslanki, slidinė-
janti, ji judri ir netvari. Jeigu tiesos Tarp būtų aiš-
kiai matomas ir fiksuotas, jeigu ji visada būtų toje 
pačioje Tarp atkarpėlėje, ji nekeltų jokių rūpesčių 
ar abejonių, jos net nereikėtų ieškoti. Tada mes 
neklystume, tada nepatektume į melo ar netiesos, 
apgaulės ar iliuzijos būseną. Juk netiesa irgi neįma-
noma be dialogo ir susidvejinimo Tarp žmogaus ir 

paties daikto; ji irgi yra Tarp jųdviejų. Bet dabar 
tame Tarp susitikimas neįvyksta, dialogas taip pat 
neužsimezga, spinduliai prasilenkia, tiesa nepasiro-
do. Štai aš žiūriu į medį ir sakau: tai krokodilas. 
Ši ištarmė yra neteisinga, nes aš, atsiverdamas me-
džiui, iš tikrųjų jam neatsiveriu, neatitinku medžio 
būties, esmės ir formos, todėl ir nesusitinku su juo. 
Dabar tas Tarp manęs ir daikto, užuot susiejęs, at-
skiria ir tampa savotiška širma ar dūmų šydu, vadi-
nasi, ne tiesos, bet iliuzijos ar regimybės vieta. Taigi 
tas Tarp gali būti ir tiesos, ir netiesos vieta.

Pagaliau net jei ir susitinku su daiktu ir tarp 
mūsų užsimezga tiesos dialogas, susitikti nebūtinai 
turime tame pačiame taške ar net ne tame pačiame 
Tarp. Jei Tarp įsivaizduosime kaip lieptą, jungiantį 
du krantus, tai mano ir daikto „kranto“ arba kaž-
kur viduryje arčiau mano „kranto“, arčiau daikto 
„kranto“ arba kažkur viduryje tarp abiejų krantų. 
Jei tarsime, kad aš ir daiktas susitinkame arčiau 
daikto kranto, turėsime tiesą, pasvirusią daikto 
pusėn. Tokią tiesą įprasta vadinti fakto tiesa. Šiuo 
atveju žmogus lyg ir ištirpsta daikte ir leidžia jam 
byloti pats lyg ir tylėdamas. Štai aš žvelgiu pro lan-
gą, už kurio kalvelės šlaite auga ąžuolas, ir sakau: 
štai ten už lango auga ąžuolas. Arba vėl, dirstelėjęs 
pro langą, tariu: šiandien saulėta diena. Jei šalia 
manęs bus kitas žmogus ir jeigu jis nekvailios ar 
nesirgs vištakyste, jis irgi pasakys: taip, iš tikrųjų, 
šiandien saulėta diena, o už tavo lango auga ąžuo-
las. Vadinasi, aš pasakiau tiesą, kuri galioja pati 
savaime, ateidama iš pačių daiktų, nepriklausy-
dama nei nuo mano patirties, nei nuo žinių, nei 
nuo mano nuotaikos, nei nuo jausmų ar kitokių 
mano vidinių būsenų. Visi žmonės, atsistoję į 
mano vietą, pasakys tą pat. Fakto tiesa yra visuoti-
nė, prievartinė ir savaime suprantama. Iš žmogaus 
ji nereikalauja jokių asmeninių pastangų ir jokio 
vidinio sielos aktyvumo. Žmogų ji palieka visiškai 
abejingą ir pasyvų. Atsiverdamas šiai tiesai, žmogus 
lieka kasdienės banalybės lauke.

Tačiau žiūrėdamas į tą patį ąžuolą, aš galiu tarti 
ir tokius žodžius: ąžuolo mediena yra labai kieta, 
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nes jos ląsteliena tanki. Dabar žmogaus ir daikto 
susitikimo vieta yra kažkur liepto viduryje. Aš tarsi 
nutolstu nuo šio regimo ąžuolo, nes ištariu tiesą 
ne tik apie  š į  ąžuolą, bet ir apie visus galimus 
ąžuolus, kurių niekada nemačiau ir nematysiu. Aš 
išeinu į neregimybės erdvę ir atveriu neregimą tie-
są. Kartu nutolstu ir nuo savęs, nes mano pasakyta 
tiesa yra visai atsijusi nuo mano tiesioginio žvilgs-
nio į  š į  ąžuolą. Kad ąžuolo mediena yra kieta, aš 
sužinojau iš kitų žmonių, o kad ši mediena suda-
ryta iš ląstelienos, sužinojau iš knygų... Tokia tiesa 
yra atsija ir nuo manęs, ir nuo  š i o  ąžuolo; ji yra 
anoniminė, todėl priklauso visiems ir niekam kon-
krečiai. Tokią tiesą priimta vadinti pažinimo arba 
kraštutiniu atveju – moksline tiesa. Pažinimo tiesa 
taip pat yra visuotinė ir prievartinė. Kaip ir fakto 
tiesa, ji taip pat palieka žmogų visiškai abejingą. 
Dėl jos neverta nei liūdėti, nei džiūgauti, nei, tar-
kim, aukoti gyvybę.

Pagaliau, vis dar žiūrėdamas į tą patį ąžuolą, aš 
sakau: koks gražus šitas ąžuolas ir kaip liūdna man 
būtų gyventi, jei kokį rytą, pažvelgus pro langą, jo 
nebeišvysčiau. O štai šalia stovintis mano bičiulis 
atšauna: niekus kalbi, esu matęs daug gražesnių 
ąžuolų, o šitas kažkoks kreivas ir apsusęs. Ir da-
bar aš susitinku su daiktu ir pasakau apie jį man 
labai svarbią tiesą, bet susitikimo vieta yra visai 
arti manęs, ant liepto, prie pat mano kranto. Juk 
štai mano bičiulis su ąžuolu nesusitiko: mano tiesa 
labai toli nuo jo. Tokią tiesą priimta vadinti egzis-
tencine. Ji pasvirusi žmogaus ir – o tai svarbiau-
sia – š i o  konkretaus žmogaus pusėn. Tai mano 
tiesa, galbūt svarbi tik man vienam, o kitam ne 
tik kad nesvarbi, bet ir visai ne tiesa. Kaip girdė-
jome, mano bičiulis mano žodžiuose apie ąžuolo 
grožį neįžvelgė jokios tiesos. Veikiau priešingai: tie 
žodžiai jam buvo netiesa, mano iliuzijų ir regimy-
bių ištarmė. Tačiau juk ir mano bičiulis turi savo 
ąžuolą, savo obelį ar kitokį medį, kitokį daiktą ar 
žmogų, kuris jam yra labai gražus, brangus ir nie-
kuo nepakeičiamas. Jis – galima spėti – irgi negali 
gyventi be egzistencinės tiesos. Taip pat ir bet ku-

ris kitas žmogus. Ir visi žmonės. O jeigu taip, tai 
egzistencinė tiesa irgi yra visuotinė, tačiau kitaip 
negu fakto ar pažinimo tiesa. Ją turi ar jos siekia 
visi, tačiau kiekvienas skyrium, ir kiekvienam ji 
kitokia, kiekvienam vienintelė ir nepakeičiama 
jokia kita, juolab visiems vienoda objektyvia ir 
anonimine tiesa.

Tiesos liepte, jungiančiame žmogų ir daiktą, 
yra daug vietų, kuriose jie gali susitikti, ne tik tos 
trys mūsų aptartos ir išskirtos vietos. Kaip saky-
ta, atvirumas tiesai, tas mūsų Tarp, yra paslankus, 
ir pagal situaciją fakto tiesa gali tapti egzistencine 
arba priešingai – pažinimo tiesa irgi gali prarasti 
savo neutralumą ir pažadinti žmogaus egzistenci-
nę aistrą, egzistencinė tiesa gali nublukti ir virsti 
abejingu žinojimu. Tačiau mūsų išskirtos trys vie-
tos tiesos liepte yra svarbiausios ir akivaizdžiausiai 
atskleidžia tiesos prigimtį ir jos niuansus. Visi trys 
tiesos tipai – kiekvienas savaip – svarbūs žmogui 
ir lemia jo santykį su pasauliu ir gamta. Fakto tie-
sa žmogui svarbi gyvybiškai. Neturėdamas fakto 
tiesos, žmogus šiame pasaulyje, visų pirma kas-
dieniškiausioje kasdienybėje, negalėtų žengti nė 
žingsnio, nes nepajėgtų jame orientuotis ir prisi-
taikyti prie aplinkybių. Pavojinga, tarkim, akmens 
neskirti nuo duonos kriaukšlio, o šakos – nuo 
krokodilo. Pirmuoju atveju gali nusilaužti dantis, 
antruoju – būti suėstas. Pažinimo tiesa žmogui irgi 
yra gyvybiškai būtina ar bent jau labai naudinga. 
Tik pažindamas gamtą žmogus gali ją sužmoginti 
ir, pats būdamas gamtinė būtybė, patenkinti me-
džiaginius savo poreikius. Na, o pasitelkdamas 
mokslinį pažinimą, žmogus gali sukurti galingą 
techniką, kurios padedamas neribotai išplečia savo 
viešpatavimą gamtai ir įvairiausių medžiaginių po-
reikių patenkinimo galimybę; deja, peržengdamas 
saiką, tą galimybę išplečia taip, kad pažinimo tiesos 
nauda virsta savo priešingybe – gamtos sunaikini-
mo ir žmogaus susinaikinimo pavojumi. Šiaip ar 
taip, fakto ir pažinimo tiesos naudingumas žmogui 
negali kelti abejonių. Šios tiesos yra žmogaus gam-
tiškumo ir gamtinės būtinybės padarinys.
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O kaipgi su trečiuoju tiesos tipu? Ar reikalinga 
egzistencinė tiesa? O gal žmogui pakanka fakto ir 
pažinimo tiesos? Iš tiesų, jei žmogus turėtų tik kūną, 
jo poreikiams patenkinti pakaktų teisingai suprasti 
faktus, pažinti pasaulį, gamtą ir jos dėsnius. Tačiau 
žmogus dar turi ir sielą, o fakto bei pažinimo tiesos 
pastarajai neduoda nieko. Kai tik šios tiesos bando 
užimti visą Tarp sritį, žmogaus gyvenimas praranda 
aukštesnę prasmę, ir jis paskęsta gyvulinėje egzis-
tencijoje. Vaikydamasis vien tik fakto (pavyzdžiui, 
kaip turistas) ar vien tik pažinimo (pavyzdžiui, kaip 
tyrinėtojas) tiesų ir vien jomis gyvendamas, žmo-
gus pasineria į pasaulį kaip kiaulė į purvą ir yra jo 
praryjamas. Jis gyvena tarsi automatas, valdomas 
iš šalies, nes maitinasi pasyviai valgoma anonimi-
ne „objektyvia“ tiesa. Gyvenimo paviršius tampa 
intensyvus, bet jo gelmė – tuščia. Ir toji tuštuma 
pajuntama tuoj pat, kai „fakto“ ar „pažinimo“ žmo-
gus atsitraukia nuo pasaulio ir nieko nebeveikia: 
tada kasdienybės tuštuma tampa slegianti. Todėl 
toji tiesa, kurią pavadinome egzistencine, yra žmo-
gui labai svarbi, nes tik ji yra vienintelis gyvenimo 
prasmės šaltinis. Atverdama žmogui visą pasaulio 
daiktų grožį, daikto ir kito žmogaus individualumą, 

unikalumą ir nepakeičiamumą, egzistencinė tiesa 
žadina tikėjimą, viltį ir meilę. Visi lemtingi žmo-
gaus apsisprendimai kyla iš egzistencinės tiesos. Per 
egzistencinę tiesą atsiskleidžia didžiausia dovana, 
duota žmogui, iškelianti jį virš gyvulinio egzistavi-
mo, – tai laisvė. Egzistencinė tiesa yra laisva tiesa. 
Ji niekada nėra sustingusi, dogmatiška, prievarti-
nė. Jos negalima primesti kitiems. Jei šitas medis 
yra gražus man, o kitam žmogui – ne, aš negaliu 
reikalauti, kad šis medis būtų gražus visiems. Bet, 
žinoma, galiu stengtis parodyti ir kitiems, kad ši-
tas medis iš tikrųjų gražus. Tačiau tą grožį pamatyti 
turi jie patys, – niekas kitas už juos to nepadarys. 
Nors egzistencinę tiesą kai kas vadina subjektyvia, 
tačiau ji neizoliuoja žmogaus, neuždaro jo „viduje“ 
ir nepaverčia jo sraige, susigūžusia savo namelyje. 
Veikiau priešingai: kaip tik egzistencinė tiesa ypač 
intensyviai atveria išorę ir priartina prie pačių daik-
tų. Egzistencinis žmogaus susitikimas su daiktu ar 
kitu žmogumi yra pats tikriausias ir būtiškiausias. 
Jį galima pavadinti Komunija. Jei šiame pasaulyje 
žmogus dar gali surasti šventumo salų, tai jose jis 
gyvena tik įeidamas į Komuniją su pačiais daiktais, 
vadinasi, įsibūdamas į egzistencinę tiesą.
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 „Stilus virum arguit (stilius rodo žmogų)“, – 
skelbia žinoma romėnų patarlė. Siūlome Pašvais-
tės skaitytojams praturtinti savo stiliaus sampratą 
garsaus amerikiečių humoristo, satyriko ir rašytojo 
Marko Twaino (tikrasis vardas Samuelis Langhor-
nas Klemensas) pamąstymais.

Realizmo srovei priskiriamas M. Twainas šias 
įžvalgas surašė vienoje savo 1895 m. parašytoje esė, 
kandžiai kritikuodamas kito Amerikos rašytojo, Ja-
meso Fenimoro Cooperio, romanus Medžiotojas ir 
Pėdsekys.

Dera pastebėti, kad Tomo Sojerio nuotykius pa-
rašęs M. Twainas taip pat dirbo žurnalistu ir bene 
labiausiai vertino teksto glaustumą, kuris yra svar-
bus, bet ne vienintelis stiliaus vertinimo kriterijus. 
Paskutinio mohikano autorius J. F. Cooperis ne-
vengė to meto romanistams būdingos pompastikos 
ir daugiažodžiavimo.

Ginčydamas teigiamus kitų kritikų vertini-
mus, M. Twainas teigė, kad J. F. Cooperis pažeidė 
keliolika meno taisyklių, žinotinų kuriant prozos 
tekstus:

1. Pasakojimas visada kažkaip baigiasi ir prive-
da prie kokios nors išvados.

2. Pasakojimo dalys priklauso pasakojimui ir 
padeda jį išplėtoti. 

3. Visi pasakojimo veikėjai yra gyvi, nebent 
tai – veikėjo lavonas. Vis dėlto skaitytojui sudaro-
mos visos galimybės aiškiai atskirti gyvuosius nuo 
mirusiųjų.

4. Ir gyvų, ir mirusių pasakojimo veikėjų daly-
vavimas pasakojime yra pakankamai pagrįstas.

5. Kai pasakojimo veikėjas kalba, jo kalbėjimas 
skamba taip, kaip skambėtų tokiose pat aplinkybė-
se atsidūrusio gyvo žmogaus šneka. Pokalbis turi 
suprantamą prasmę ir tikslą, jis per daug nenu-

Apie stilių

tolsta nuo temos, yra įdomus skaitytojui, padeda 
plėtoti pasakojimą ir baigiasi, kai žmonės nebeturi 
ką pasakyti.

6. Jei autorius aprašo veikėjo charakterį, veikė-
jo elgesys bei kalbėjimas romane atitinka šį apibū-
dinimą.

7. Veikėjo kalba paragrafo pabaigoje negali ra-
dikaliai skirtis nuo jo kalbos pastraipos pabaigoje.

8. Nei pasakotojas, nei veikėjai nekalba nelo-
giškų kvailysčių.

9. Pasakojimo veikėjai apsiriboja galimais da-
lykais ir palieka stebuklus nuošalyje. Jeigu jie vis 
dėlto rizikuoja patirti stebuklą, autorius privalo jį 
pavaizduoti įtikinamai, kaip galimą ir logišką nu-
tikimą.

10. Autorius sudomina skaitytoją istorijos vei-
kėjais ir jų likimu. Autorius priverčia skaitytoją pa-
milti gerus veikėjus ir nekęsti blogųjų.

11. Pasakojimo veikėjai turi būti taip aiškiai 
charakterizuoti, kad skaitytojas galėtų iš anksto 
atspėti, kaip vienas ar kitas personažas reaguotų 
iškilus naujoms aplinkybėms.

Likusias taisykles M. Twainas vadina mažiau 
reikšmingomis:

12. Rašyti paprastai ir aiškiai, nevynioti minčių 
į vatą.

13. Vartoti tinkamiausią žodį, o ne panašų ati-
tikmenį. 

14. Vengti daugiažodžiavimo.
15. Nepraleisti svarbių detalių.
16. Vengti teksto netvarkingumo.
17. Vartoti norminę kalbą.

Parengė Tomas Taškauskas
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Dabartiniame muzikos pasaulyje sulig kiekviena 
diena pasirodo vis naujas atlikėjas, grupė ar albumas. 
2012 metų pradžioje buvo išleistas antrasis Eglės Sir-
vydytės ir Aivaro Ruzgo muzikos albumas „Retina“. 
Klausantis jame esančių dainų, užplūsta įvairios 
emocijos ir klausimai, kuriuos norisi užduoti atli-
kėjai, taigi pasitaikius progai ir Eglei mielai sutikus 
įvyko šis pokalbis. 

Eglę Sirvydytę kalbino Rosita Abromavičiū-
tė – apie naująjį albumą ir gyvenimo peripetijas, 
turėjusias įtakos jos atliekamos muzikos skambesiui ir 
požiūriui į ją supantį pasaulį.

Pirmiausia labai sveikinu pasirodžius naujam 
albumui! Stebėtinai greitai, vos per dvejus metus, iš-
leistas antrasis albumas. Įdomu, kas pastūmėjo imtis 
projekto mmpsuf ? 

Ačiū. Mums patiems labai smagu. Vieną ver-
tus, taip, metai – labai trumpas laikas. Kitą ver-
tus – metus sudaro 525 600 minutės, o tai jau šis 
tas, kai pagalvoji. Laikas – labai reliatyvi sąvoka, 
tad apie jį labai sunku kalbėti, jį svarstyti ar sverti. 
O pats projektas... Dar prieš mums su Aivaru susi-
pažįstant, pasvajodavau apie elektroninės muzikos 
erdves. Tuo metu ši idėja, rodos, buvo labai toli, 
nes grojau akustinės muzikos scenoje, o elektroni-
ka mane žavėjo ir gundė labai iš tolo. Po truputį 
mintis tapo kūnu, žvaigždės lėmė, kad su Aivaru 
susitikome, vienas kitą prisijaukinome (muzikine 
ir žmogiškąja prasme) ir štai – keistas raidžių dari-
nys „mmpsuf“ reiškia muziką. 

Elektroninė ir akustinė muzika yra labai skirtin-
gos. Ką tokio ypatingo atradote elektroninėje muziko-
je, kad ji sugebėjo pakeisti akustinę?

Apie tai, kas toliau už regėjimą

Nesutikčiau su teiginiu, kad elektroninė mu-
zika pakeitė akustinę. Akustinė muzika kuriama, 
atliekama, ja domimasi, jos klausoma. Muzikos 
technologijos šiandien teikia galimybių kiekvie-
nam besidominčiam kurti ir įrašinėti muziką, o 
internetas – dalintis. Kompiuteris ir muzikos pro-
gramavimas suteikia galią kurti simfonijas. Vienas 
žmogus gali sukurti ir sugroti visą simfoniją. Tik 
įsivaizduok! Tai jau savaime yra nepaprasta. 

Skirtumas tarp akustinės ir elektroninės muzi-
kos iš tiesų yra labai nedidelis. Kartais minimalis-
tinė kompozicija, pavyzdžiui, viena nata klarnetu, 
vienas garsas savo svoriu ir emocija gali būti tapa-
tus iš tūkstančių sluoksnių sudarytai elektroninės 
muzikos kompozicijai. Tiesiog elektroninė muzika 
man leidžia patirti visai kitokias garsines erdves ir 
struktūras, kartais net kitas emocijas. Elektroninė 
muzika leidžia eksperimentuoti su įvairiomis garso 
tekstūromis, struktūromis, kurių akustiniais ins-
trumentais kartais tiesiog neišgausi. 
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Esi minėjusi, kad tarsi slepiatės popmuzikos šešė-
lyje. Koks jausmas ir kokios mintys aplanko būnant 
tokioje pozicijoje? Ar nepasidaro liūdna, jog tik maža 
dalis žmonių klausosi tokio pobūdžio muzikos?

Ne, nepasidaro. Pasaulyje elektroninės muzi-
kos klausosi tūkstančiai, šimtai tūkstančių žmonių. 

Kadangi muzikos kūrimas, atlikimas, ruošimasis 
koncertams ir festivaliams atima daug jėgų, ar nebū-
na akimirkų, kai norisi viską mesti? Ar esi apgalvo-
jusi kitas gyvenimo perspektyvas? Jei taip, tai kokias?

Neatima tiek daug jėgų. Galbūt sunkiausios 
akimirkos – techninės. Joms kartais prireikia dau-
giausia kantrybės – pavyzdžiui, įrašams tvarkyti ar 
pačioms įrašų sesijoms. O visa kita – gyvas, grynas, 
tirštas malonumas. 

Perspektyvos. Svarbiausia prisiminti, kad čia 
esu laikinai, trumpam. Ir kuo labiau viskuo džiaug-
tis. Visa kita, kas turi nutikti, nutiks savaime.

Kiekvienam atlikėjui reikalingas palaikymas. Ar 
jo nepritrūksta? Iš ko daugiausiai jo sulauki?

Mane supa labai labai geri žmonės. Kai kiti kal-
ba apie metafi zines būtybes – angelus, aš galiu pasi-
girti, jog turiu keletą tokių, kurie turi kūnus ir yra 
žmonės. Jų buvimas, pasitikėjimas ir pagalba yra 
neišmatuojami žodžiais. Jie yra kasdieninio mano 
džiaugsmo ir dėkingumo priežastys.

Daugelis žmonių yra apmąstę savo buvimą kitoje 
šalyje ir dideles galimybes siekiant karjeros. Ar kada 
nors pati esi apie tai pagalvojusi? 

Jei atvirai, tikiu, kad nesvarbu, kur gyveni. 
Svarbu, su kuo ir ką veiki. Ir, žinoma, kodėl. Kol 
kas turiu labai daug planų, draugų ir galimybių 
čia. Nematau prasmės viską mesti ir keliauti lai-
mės ieškoti kažkur toli, už devynių vandenų. Kai 
pajusiu, kad čia jau viskas padaryta, pasakyta, kad 
norisi naujų vėjų, o idėjos bus įgyvendintos, galbūt 
ir iškeliausiu. 

Na, o dabar apie ateities perspektyvas... Ar esi ką 
nors suplanavusi, ar tiesiog lauki naujų galimybių? 
Ko labiausiai trokšti pasiekti savo muzikinėje karje-
roje, o gal ir asmeniniame gyvenime?

Trokštu daug ko, bet čia ir dabar esu labai lai-
mingas žmogus. Daryti geriau, bėgti greičiau, eiti 
lėčiau, būti prasmingiau. 



Dailė

18

Išgirdę žodžių derinį „mokytojas ir mokinys“,  
visi pirmiausia pagalvojame apie mokyklą, griežtą 
privalomą pamokų tvarką, išmoktų žinių vertini-
mą pažymiais... Bet ar taip buvo visada? Nagi pri-
siminkime. Antikos laikų filosofai turėjo daugybę 
sekėjų, jų kalbų klausydavosi daugybė žmonių, 
o pas orakulus – visažinius mokytojus – žmonės 
eidavo užduoti jiems rūpimus klausimus... Rytų 

Sigita Emilė Stankevičiūtė

Mokytojas ir mokinys
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje eksponuotos parodos Portretas impresijos

kovų menų mokytojų besąlygiškai klausė mokiniai 
ir per tą paklusnumą atrasdavo save, savo stipry-
bę, vidinę discipliną... Senų senovėje (beveik visais 
istoriniais laikotarpiais) mokiniai iš meistrų, daili-
ninkų, amatininkų mokėsi meno ar amato techni-
kų, subtilybių, paslapčių... 

Dabar gal kartais ir sakome: „Fuuu, mokyto-
jai...“, tačiau turbūt vien todėl, kad šiuolaikinėse 

Parodos fragmentas. Daniilo Terentjevo, Mildos Činčikaitės, Emilijos Karosaitės, Simonos Karosaitės, Luko Vaišvilo darbai
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bendrojo lavinimo mokyklose mokytojų daug ir su 
jais sunku rasti bei išlaikyti vidinį ryšį. Ką atsimenu 
iš tų laikų, kai pati lankiau mokyklą? Kokias pa-
mokas vertinu? Tiesą sakant, atsimenu mokytojus, 
kurie buvo Asmenybės, tuos, iš kurių gal kiek pa-
slapčia ir juokėmės – juk jie buvo kitokie... Tačiau 
būtent tie, kurie idealistiškai bandė kažką pasiekti, 
tie, kurie turėjo, ką pasakyti ir norėjo perduoti savo 
žinias, tie, kurie ieškojo kontakto su mokiniais, ku-
rie atiduodavo jiems save – būtent tie mokytojai 
išliko mano atmintyje. Gal kiek egzaltuotos, bet vi-
suomet įdomios lietuvių kalbos pamokos, chemijos 
mokslai su visuomet pasitempusia mokytoja, „lenk-
tynės“ su itin reiklia matematike, bandant spėti nu-
sirašyti formules nuo lentos, kol jos nedingo po len-
tą siaubiančia kempine... Gaila tik, kad nepamenu 
dailės pamokų, nors gyvenimą ir susiejau su daile. 
Po pamokų lankiau dailės mokyklą, eidavau ten su 
malonumu. Tačiau bendrojo lavinimo mokykloje 
dailė tarsi „prasprūsdavo pro pirštus“ – teorija buvo 
sausa ir neįdomi, galbūt mokytoja nuobodžiavo ir 

laukė, kol baigsis pamokos?.. Aš taip pat to laukda-
vau. Atsimenu, piešdavau bet ką – viskas, ką paro-
dydavau mokytojai, buvo daugmaž gerai. Gal tik 
vos pora technikų tėra įstrigę atmintyje. 

Taigi, kai nėra kontakto, nėra vidinio ryšio, mes 
nieko vieni iš kitų negauname. Mokinys negauna 
nieko iš mokytojo (na, nebent pluoštelį sausų ži-
nių), mokytojas negauna nieko iš mokinio (nebent 
kiek pagadintus nervus). Tad gal ir ne veltui kadai-
se mokiniai pas meistrus gyvendavo metų metus, 
klausydavosi mokytojų pasakojimų, žiūrėdami į 
meistrų pavyzdžius, bandydavo perprasti amato 
technikas nuo paprasčiausių iki sudėtingiausių. 
Juk taip perimamos ne tik žinios apie techniką, 
bet ir mokytojo pasaulėvaizdis, gyvenimo būdas, 
sukaupta patirtis...

Tiesą sakant, taip svarstyti pradėjau žiūrėdama 
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje ekspo-
nuojamą parodą Portretas (iš parodų ciklo Mokytojas 
– mokinys). Tai grafikės, Vilniaus vaikų ir jaunimo 
dailės mokyklos mokytojos Ingos Dargužytės ir jos 

Ieva Černauskaitė. Lietuvos nuotaikos
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mokinių grafikos darbų – portretų paroda (šiemet 
ketinama surengti dar dvi tris panašias parodas). Ši 
mokytoja dailės mokykloje dirba su įvairaus am-
žiaus vaikais – jie piešia, spaudžia monotipijas, raižo 
linoraižinius, ofortus, bendrauja, diskutuoja įvai-
riomis meno istorijos temomis, aptaria aktualijas, 
aplanko parodas. Parodoje Portretas Inga Dargužytė 
eksponuoja įpūdingų didelio formato linoraižinių 
ciklą Moterys – tai garsių ir eilinių Lietuvos moterų 
vaikystės ir jaunystės portretai, grafine kalba pasa-
kojantys apie įvairiapusius jų charakterius (prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė, aktorė Vaiva Mainelytė, 
dailininkės Elvyra Kriaučiūnaitė, Jūratė Stauskaitė, 
menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė, mamos, drau-
gių portretai ir kt.).  Jaunieji Ingos mokiniai (7–
18 metų) demonstruoja įvairaus formato darbus, 
kuriuose galima išvysti ir autoportretų, ir šeimos, 
socialinės grupės narių ar tautos lyderių portretų 
(brolių, draugų veidai, dainininkai Johnas Lenonas, 
Bobas Marley, JAV prezidentas Barackas Obama 
ir kt.). Mane kiek nustebino tokia vieninga eks-
pozicija – žinoma, darbus vienija technika, tačiau 

Inga Dargužytė. Karinos Matiukienės portretas

Parodos fragmentas
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iškart pagalvojau apie mokytojos ir mokinių ryšį, 
apie darbo kartu svarbą. Juk minėtasis ryšys nebūna 
vienpusis – tubūt ir mokiniai iš Ingos išmoko daug 
technikos paslapčių, išgirdo įdomių istorijų, patari-
mų, kaip pasiekti norimą meninį efektą, ir Inga iš 
mokinių išgirdo intriguojančių klausimų, sužinojo 
jų požiūrį į įvairius dalykus, galbūt net pasisėmė 
idėjų... Šio bendradarbiavimo rezultatas – keturias-
dešimt devynios poros akių, įdėmiai/žaismingai/
svajingai/liūdnai/ryžtingai žvelgiančių į žiūrovą iš 
savo juodos ir baltos spalvos pasaulio... Tenka pri-
pažinti – įspūdinga.

Žinoma, eiti į dailės mokyklą tai ne tas pat, 
kaip žingsniuoti į bendrojo lavinimo. Pastaroji yra 
privaloma, o dailės (ar kitokios užklasinės veiklos) 
pamokas mokiniai renkasi savanoriškai. Juo ma-
žiau neigiamo vidinio nusistatymo – tuo daugiau 
bendravimo malonumo. Norėtųsi, kad visose mo-
kyklose mokytojų ir mokinių santykis būtų arti-
mas ir turiningas. Gal tai – tiesiog svajonė... O gal 
po truputį, dedant pastangas abiem pusėms, kada 
nors nebebus „neprisimenamų“ pamokų?..

Inga Dargužytė. Gabrielės Gilytės portretas

Gabrielė Rinkevičiūtė. Onutės portretas

Gintarė Švedaitė. M. K. Čiurlionio portretas
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Griuvus Berlyno sienai ir žlugus Sovietų Sąjungai, 
kaip supervalstybei, prasidėjo nauja, gana rami era, 
kurią ženklino Frensio Fukujamos istorijos pabaigos 
utopija. Pasaulinėje politikoje ėmė aiškiai dominuoti 
liberali demokratija, o kairiųjų pažiūrų politikai bei 
mąstytojai buvo nustumti į visuomeninio ir intelek-
tualinio gyvenimo paraštes. Tačiau po 2001 m. rug-
sėjo 11 d. sukrėtimo pradėta abejoti dėl demokratijos 
kaip geriausio įmanomo (ar bent jau mažiausiai blo-
go) valstybės valdymo būdo. Šias abejones dar labiau 
sustiprino ekonomikos krizė, supurčiusi daugumą 
Vakarų pasaulio šalių. Naują susidomėjimo marksis-
tų idėjomis bangą paskatino ir ekologinių problemų 
gausa bei didėjanti socialinė atskirtis.

Vienas populiariausių šių dienų kapitalizmo 
kritikų – slovėnų filosofas Slavojus Žižekas. Savo fi-
losofinę mintį grįsdamas vokiečių idealizmu, mark-
sizmu ir Lacano psichoanalize, Liublianos milžinu 
vadinamas Žižekas ryškiai išsiskiria iš kontinentinės 
Europos mąstytojų. Dėl ilgai trunkančių pasisaky-
mų draugų pramintas Fideliu, šis žmogus sutraukia 
pilnas klausytojų auditorijas abiejuose Žemės pus-
rutuliuose. Žižekas stebina savo produktyvumu: 
kasmet išleidžia naują knygą ir publikuoja bent ke-
letą straipsnių. Nors gausiai skaitomas studentų bei 
universiteto absolventų, akademinės bendruomenės 
šis mąstytojas vertinamas kontroversiškai. Kadangi 
Žižeko tyrimų laukas yra itin platus, čia aptarsiu tik 
vieną pagrindinių jo nagrinėjamų reiškinių – ideolo-
giją bei jos raišką politikoje ir kasdienybėje.

Pats paprasčiausias ideologijos apibrėžimas 
yra puikiai žinoma Karlo Marxo frazė iš Kapitalo: 
„Jie nežino, ką daro, bet jie tai daro.“ Jau pačioje 
ideologijos sąvokoje galima įžvelgti tam tikrą nai-
vumą – klaidingą savo prielaidų ir tikrųjų sąlygų 
suvokimą bei vadinamosios socialinės realybės ir 

Aistis Žekevičius

Slavojus Žižekas: 
ideologija praeityje ir šiandien

mūsų iškreiptų reprezentacijų neatitikimą1. Tačiau 
klasikinis aiškinimas, teigiantis, jog ideologija už-
maskuoja ir iškreipia tikrovę, yra svetimas Žižekui. 
Jo manymu, pačios tikrovės neįmanoma atkurti be 
ideologinės mistifikacijos, nes susidūrimas su gry-
nąja tikrove būtų pernelyg skausmingas. Ideologija 
pasiūlo simbolinę tikrovės konstrukciją – kraštuti-
nę iliuziją – kaip būdą pabėgti nuo trauminio tik-
rovės poveikio. Tad empiriškai suvokiama realybė 
visuomet tėra virtuali tikrovės projekcija. Ideologi-
ja atlieka fantastinį triuką – ji perrežisuoja susidū-
rimą su tikrove; taigi visuomenės netobulumas yra 
paaiškinamas tam tikra vagyste, kuria apkaltina-
mas istorinis Kitas (pavyzdžiui, žydai Adolfo Hit-
lerio Vokietijoje). Pasak Žižeko, ideologija ne tik 
konstruoja konkretų, visuomenę konsoliduojantį 
įvaizdį (pavyzdžiui, arijų bendruomenė praeityje 
arba multikultūralizmo harmonija šiandien), bet 
taip pat privalo išlaikyti nuo jo tam tikrą nuotolį; 
priėjus pernelyg arti, šis įvaizdis sunyktų. Tad labai 
svarbu išlaikyti kritinį atstumą, šį įvaizdį išlaikant 
dėmesio centre, tačiau neprisiartinant pernelyg 
arti, kad šis neišsikreiptų ar nepradėtų irti2.

Dirbdamas Marksistų centre Centriniame par-
tijos komitete, Žižekas turėjo kuo puikiausias są-
lygas stebėti Komunistų partijos funkcionavimą iš 
vidaus. Čia jis ir suvokė pamatinį ciniško ideologi-
jos veikimo principą: kad ideologija funkcionuotų, 
ji neturėtų būti traktuojama rimtai ar paraidžiui. 
Nors oficialią socialistinio tuometinės Jugoslavijos 
režimo poziciją atstovaujanti spauda kritikavo abe-
jingumą ir pasitraukimą į asmeninę erdvę, tarp vals-
tybinės propagandos eilučių buvo galima perskaity-
ti, jog ciniškas žvilgsnis į valstybės ideologiją ir buvo 
tai, ko siekė valdžia3. Žižeką labiausiai šokiravo ne 
tai, jog net aukščiausi partijos vadovai į ideologiją 
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žvelgė pro pirštus; kur kas labiau pribloškė faktas, 
jog pavojingais buvo laikomi tie žmonės, kurie rim-
tai priėmė ideologiją4. Beje, tą patį yra pastebėjęs ir 
Czesławas Miłoszas: „Didžiausia grėsmė yra erezija. 
Jeigu pasirodytų dialektiškai išprusę žmonės, ga-
lintys naujai interpretuoti dialektinį materializmą, 
reikia kuo greičiau juos nukenksminti. <...> Mark-
so ir Engelso pavardėmis operuojantis profesorius, 
leidžiąs sau nutolti nuo ortodoksijos, sėja grūdą, iš 
kurio gali išaugti nenuspėjama sėkla.“5

Žižekas yra skyręs nemažai dėmesio dviejų kla-
sikinių XX amžiaus ideologijų – nacizmo ir stali-
nizmo – analizei. Pasak jo, vienas esminių nacizmo 
ir stalinizmo skirtumų yra skirtinga prieinamumo 
prie objektyvios tiesos samprata. Stalinizmo ideo-
logija save priskiria Apšvietos tradicijai, kur objek-
tyvi tiesa yra prieinama kiekvienam protingam as-
meniui, kad ir koks moraliai sugedęs jis būtų; tad 
kiekvienas prasikaltėlis buvo asmeniškai atsakingas 
už savo nusikaltimus. O nacizmo ideologijoje žydų 
kaltė yra tiesioginė jų prigimties pasekmė. Žydų 
kaltės nereikėdavo įrodinėti, užtekdavo įrodyti 
jų kilmę, ir šie asmenys būdavo pasmerkti. XX a. 
ketvirtą dešimtmetį Sovietų Sąjungoje vykusiuose 
parodomuosiuose politiniuose teismuose kaltina-
masis turėjo viešai pripažinti savo nusikaltimus ir 
pateikti priežastį, paskatinusią juos atlikti. Kitaip 
tariant, jis galėdavo būti kaltas ir tuo pat metu 
žvelgti iš universalaus žiūros taško, taip atpažinda-
mas savo klaidas ir pateikdamas racionalų atlikto 
nusikaltimo paaiškinimą. Tačiau toks savikritikos 
mechanizmas yra visiškai neįsivaizduojamas naciz-
mo ideologijoje – Hitlerio Vokietijoje būtų visiškai 
beprasmiška iš žydo pareikalauti prisipažinimo, 
jog šis dalyvavo sąmoksle prieš vokiečių tautą. Šią 
skirtį puikiai iliustruoja įdomus faktas: per Stali-
no gimtadienį net tamsiausiuose gulaguose kalin-
tys nusikaltėliai siuntė jam telegramas, linkėdami 
jam viso kuo geriausio bei sėkmingos socializmo 
statybos; tačiau vargu ar įmanoma įsivaizduoti žy-
dus, iš Aušvico koncentracijos stovyklos siunčian-
čius telegramas Hitleriui jo gimtadienio proga...6

Nepaisant to, jog stalinizmas ir nacizmas išoriš-
kai gali pasirodyti labai panašūs (juos sieja teroras, 

slaptosios policijos institucija bei koncentracijos 
stovyklos), egzistuoja dar keletas skirtumų. Naciz-
mas sukūrė tam tikrą ideologinę mistifi kaciją, kla-
sių kovą pakeisdamas rasiniu arijų ir žydų konfl iktu. 
Čia žydai funkcionavo kaip fetišas, maskuojantis 
klasių kovą: jiems buvo užkrauta atsakomybė dėl 
tariamo socialinės harmonijos sabotavimo, taip pa-
slepiant trauminį faktą, jog socialinė harmonija iš 
tikrųjų niekuomet neegzistavo7. Žižekas pripažįsta, 
kad stalinizmas buvo, ko gero, baisiausia dvide-
šimtojo amžiaus katastrofa: naciai terorizavo tik 
mažumą gyventojų (žydus, romus, homoseksualus 
bei psichinius ligonius), o stalinistinio teroro auka 
galėjo tapti bet kuris Sovietų Sąjungos gyventojas. 
Stalinizmas pasižymėjo beatodairišku pasirengimu 
paaukoti milijonus gyvybių dėl kokio nors tikslo; 
žmonės buvo traktuojami kaip visiškai nereikšmin-
gi. Šis režimas labiausiai rūpinosi išlaikyti tinkamą 
regimybę: jei tik kildavo pavojus, jog ši regimybė 
gali būti suardyta (pavyzdžiui, kad žiniasklaidoje 
bus aprašytas koks nors įvykis, atvirai atskleidžiantis 
režimo nesėkmę; sovietinėje žiniasklaidoje nebuvo 
jokių reportažų apie nusikaltimus ar prostituciją, 
jau nekalbant apie protestus), režimo vadovus ap-
imdavo totali panika8. Šį regimybės išlaikymo aktu-
alumą puikiai iliustruoja gerai žinomas atsitikimas 
su Didžiąja tarybine enciklopedija, išleista 1954 m. 
Kai prenumeratoriai gavo pirmąjį enciklopedi-
jos tomą, jame buvo ir dviejų puslapių straipsnis 
apie Beriją, išaukštinantis jį kaip Sovietų Sąjungos 
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didvyrį. Kai Berija buvo paskelbtas išdaviku, visi 
enciklopedijos prenumeratoriai gavo iš leidyklos 
laišką, nurodantį išplėšti ir grąžinti lapą apie Beriją; 
mainais jie gavo dviejų puslapių straipsnį apie Be-
ringo sąsiaurį. Įdomiausia tai, jog, įklijavus naująjį 
straipsnį į enciklopediją, leidinio vientisumas išliko 
nepažeistas. Tik kyla klausimas: kam ši visumos 
regimybė buvo kuriama, jei kiekvienas prenumera-
torius žinojo apie šį staigų istorijos perrašymą (nes 
pats turėjo jį atlikti)?9

Tačiau būtų gana naivu tikėti, jog ideologija pa-
sitraukė sulig didžiųjų totalitarinių režimų žlugimu. 
Remdamasis vokiečių fi losofo Peterio Sloterdijko 
darbais, Žižekas teigia, jog šiuolaikinę ideologiją 
palaiko atviras cinizmas. Ciniškasis subjektas visiš-
kai suvokia atstumą tarp ideologinės kaukės ir soci-
alinės realybės; nepaisant to, jis vis vien pasirenka 
kaukę. Tad klasikinė Marxo ideologijos formulė 
iš „jie nežino, ką daro“ virsta „jie labai gerai žino, 
ką daro, bet vis tiek tai daro“: ciniškasis protas jau 
nebėra naivus, tai „paradoksali apšviesta klaidinga 
sąmonė“10. Fundamentalus šiandienos ideologijos 
lygmuo yra ne iliuzija, maskuojanti tikrąją padėtį, 
o pasąmoninė fantazija, formuojanti mūsų sociali-
nę realybę. Tad šiuolaikinė postmoderni visuomenė 
vargu ar gali būti pavadinta postideologine. Ciniška 
distancija tėra vienas būdų priimti ideologinę fan-
taziją: net jeigu nepriimame ideologijos rimtai, net 
jei išlaikome ironišką nuotolį, mes vis vien esame 
joje įkalinti11. Ideologija visuomet yra tam tikras 

kovos laukas – taip pat ir kovos dėl praeities verti-
nimų. Visos ypatybės, šiandien priskiriamos laisvės 
ir demokratijos idėjoms (profsąjungos, visuotiniai 
rinkimai, nemokamas visuotinis švietimas, spaudos 
laisvė ir t. t.), XIX ir XX a. buvo sunkiai iškovotos 
žemesniųjų klasių. Tad tie, kurie tvirtina esant 
natūralų kapitalizmo ir demokratijos ryšį, elgiasi 
panašiai kaip Katalikų Bažnyčia, prisistatanti kaip 
viena pagrindinių demokratijos ir žmogaus teisių 
gynėjų, nors dar XIX a. pabaigoje demonstravo 
atvirą palankumą monarchijai12. Pasak Žižeko, 
pagrindinis šiandienos ideologijų, kaip politinių 
diskursų, tikslas – garantuoti savanorišką rinkėjų 
paramą politiniams sprendimams bei susitarimams 
kontroversiškais klausimais, tokiais kaip abortų 
įteisinimas, ekologija ar biogenetika. Jo manymu, 
šį pritarimą galima išgauti tik palaikant iliuziją, 
jog valdžios sprendimai atspindi laisvą žmonių va-
lią (kuri iš tikrųjų galėjo nulemti visiškai kitokius 
sprendimus)13.

Pasak Žižeko, viena pagrindinių šiuolaikinės 
ideologijos formų – tam tikra humanizacija, kai 
priešas apibūdinamas kaip žmogus, kurio pasako-
jimas dar nebuvo išklausytas. Kito demonizacija 
įveikiama išklausant jo pasakojimą bei pripažįstant, 
jog klysti yra žmogiška; taip išryškinamas atotrūkis 
tarp sudėtingos Kito asmenybės ir vaidmens, kurio 
šis tariamai turi imtis prieš savo valią. Tuomet gal-
būt galima pripažinti, kad ir Hitleris buvo priešas 
tik dėl to, jog jo pasakojimas nebuvo išklausytas? 
Ši ideologinė humanizacija kartais atveda net prie 
absurdo: Šiaurės Korėjoje atidarius pirmąją golfo 
aikštelę, spaudoje pasirodė žinutė, jog preziden-
tas Kim Jong-Ilas atidarymo žaidime pataikė ka-
muoliuką į duobutę 18 iš 19 kartų. Niekas nebūtų 
patikėjęs, kad Kim Jong-Ilas galėtų pataikyti visus 
kartus – tad partijos biurokratai, siekdami tikro-
viškumo, padarė prielaidą, kad vieną sykį ir jis ga-
lėjo nepataikyti... Istorijos, kurias mes pasakojame 
siekdami pateisinti savo veiksmus, yra grynas me-
las – tikrą tiesą atskleidžia mūsų veiksmai14.

Žižekas perspėja, jog šiuolaikinėje postmoder-
nioje kultūroje politinę ambiciją pernelyg varžo 
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jos ribotumo suvokimas. Atsiranda potencialus 
pavojus, jog vos tik susidūrusi su didesne pro-
blema, politika bandys ją apeiti. Viena politinių 
tokio požiūrio pasekmių – vadinamoji etiška pri-
eiga prie užsienio politikos problemų ir trečiojo 
pasaulio skolų: nors išklausomos visos nuomonės, 
užjaučiami skurstantieji, tačiau nesiimama jokių 
realių veiksmų. Pasak Žižeko, politiškai korektiš-
kas multikultūralizmas sulygina politinę erdvę ir į 
skirtingas žmonių grupes pradedama žvelgti kaip 
į vienodai kenčiančias. Tad kyla pavojus, jog taip 
iškreiptoje politinėje erdvėje nebus pastebėti tie, 
kurie iš tikrųjų kenčia smurtą ir nepriteklių15.

Ideologija svarbi ne tik politinėje erdvėje, bet 
ir vartojimo lygmenyje. Žižekas kritikuoja naująją 
kultūrinio kapitalizmo dvasią, kai prekės perkamos 
ne dėl jų teikiamos praktinės naudos ar jų suteikia-
mo simbolinio statuso, o dėl patirties, įgyjamos su 
preke ir drauge įprasminančios gyvenimą. Vartoji-
mas palaiko gyvenimo kokybę, pirkdamas ne tik 
gauni prekę, bet ir maloniai praleidi laiką bei išgy-
veni savirealizaciją. Pasak Žižeko, pirkdami ekolo-
gišką maistą, mes ne tik perkame ir vartojame, bet 
ir parodome savo rūpestį ir globalų sąmoningumą, 
dalyvaudami kolektyviniame ekologijos projekte. 
Naujausia mokslinė kultūrinio kapitalizmo dvasios 
išraiška – laimės studijų atsiradimas. Tačiau kodėl 
hedonizmo eroje, kur laimė yra tiesiogiai įvardija-
ma kaip gyvenimo tikslas, žmonių, kenčiančių nuo 
nerimo bei depresijos, skaičius taip sparčiai auga?16

Šiandieninėje rinkoje pilna produktų be žalin-
gų savybių: kava be kofeino, grietinėlė be riebalų, 
alus be alkoholio... Sąrašą pratęsia virtualus seksas 
be sekso, Collino Powello doktrina apie karą be 
aukų (be abejo, iš užkariautojų pusės) kaip karas 
be karo, šiuolaikinis politikos kaip ekspertų admi-
nistravimo meno apibrėžimas (politika be politi-
kos), taip pat ir šiandieninis tolerantiškas liberalu-
sis multikultūralizmas kaip patirtis Kito, netekusio 
savo kitoniškumo (idealizuotas Kitas, turintis eko-
logiškai pagrįstą holistinį požiūrį į tikrovę, tačiau 
vakarais mušantis žmoną...). Ši procedūra, kai pa-
siūlomas produktas be substancijos, formuoja vir-

tualią realybę, kuri pati neturi substancijos, kieto 
besipriešinančio tikrovės branduolio. Virtualizaci-
jos procesas baigiasi tuo, jog pačią tikrovę pradeda-
ma suvokti kaip virtualų darinį: Pasaulio prekybos 
centro sprogimas didžiumai publikos buvo įvykis, 
stebimas per televizijos ekraną, atrodė tarsi eilinio 
katastrofinio Holivudo filmo scena17.

Akivaizdu, jog laikui bėgant ideologijos sam-
prata gerokai pakito. Dauguma politinių režimų, 
beatodairiškai pasikliovusių ideologija, žlugo, o 
iliuzijos skraistė, slepianti tikrąją padėtį, po truputį 
įsiaudė į kasdienį gyvenimą. Tačiau tai jokiu būdu 
nereiškia, jog ideologija išnyko ir mes gyvename 
postideologiniame pasaulyje. Priešingai, ideologija 
šiandien labiau nei bet kada formuoja empiriškai 
suvokiamą realybę, o jai pasipriešinti nepadeda net 
atviras cinizmas. Ko gero, vienintelis veiksmingas 
priešnuodis šiandienos ideologijai yra Žižeko pasi-
rinktas kelias – nepaliaujamas budrumas bei atviras 
ideologijos demaskavimas ne tik politinėje erdvėje, 
bet ir kasdienybės lygmenyje.

1 S. Žižek. Viskas, ką norėjote sužinoti apie Žižeką, bet 
nedrįsote paklausti Lacano. – Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidyk la, Vilnius, 2005, p. 34.
2 S. Žižek, G. Daly. Conversations with Žižek. – Polity, Cam-
bridge, 2004, p. 10–12.
3 S. Žižek. The universal exception. – Continuum, London, 
2007, p. 141–142.
4 S. Žižek, G. Daly. Conversations with Žižek, p. 34–35.
5 C. Miłosz. Pavergtas protas. – Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, Vilnius, 2011, p. 224.
6 S. Žižek. The universal exception, p. 125.
7 Ibid., p. 127.
8 S. Žižek. Viskas, ką norėjote sužinoti apie Žižeką..., p. 376–
377.
9 Ibid., p. 254–255.
10 Ibid., p. 35–36.
11 S. Žižek. The sublime object of ideology. – Verso, London, 
2008, p. 30.
12 S. Žižek. First as tragedy, then as farce. – Verso, London, 
2009, p. 37–39.
13 http://www.iep.utm.edu/zizek/ [žr. 2011-05-07 14:23]
14 S. Žižek. First as tragedy, then as farce, p. 39–43.
15 S. Žižek, G. Daly. Conversations with Žižek, p. 13–14.
16 S. Žižek. First as tragedy, then as farce, p. 52–55.
17 S. Žižek. Viskas, ką norėjote sužinoti apie Žižeką..., p. 356–
357.
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Režisierius Agnius Jankevičius tarsi skalpe-
liu skrodžia visuomenę ir ieško joje piktybinių 
melo, nenuoširdumo ar netgi žiaurumo navikų. 
Šįkart po jo režisūriniu skalpeliu pakliuvo tradici-
nė amerikiečių (nors vėliau tai tampa abstrakcija, 
pritaikoma bet kokiai geografi nei vietai) šeima, be-
siremianti išgverusiomis vertybėmis. Arba tiesiog 
šeima, kažkur pametusi vertybes. Arba jų niekada 
taip ir neturėjusi. Galimų variacijų gausybė, tačiau 
esmės jos nekeičia.

Spektaklio epicentre – Brikas (aktorius Serge-
jus Ivanovas), jaunesnysis šeimos sūnus. Buvęs pro-
fesionalus futbolininkas, tačiau anksti gavęs sunkią 
traumą, todėl dabar žaidžiantis Jack Daniel’s ko-
mandoje, kartu su alkoholizmu prieš abstinenciją. 
Praeities pergalių trofėjai – tik po stalu. Dabar ant 
stalo, garbingoje vietoje – trofėjinis niekada nesi-
baigiantis viskio butelis. Jo touchdown’as (įvartis 
amerikietiškame futbole) – tai dar vienas stiklas 
viskio, o pergalė – mistinis spragtelėjimas galvoje, 
po kurio Brikas vėl jaučiasi čempioniškai nuosta-
biai. Sportininko krizė, kurią tenka išgyventi kiek-
vienam baigusiam karjerą. Ypač ūmus atvejis tuo-
met, kai tenka baigti anksčiau laiko, dėl traumos. 
Būtent toks ūmus ligonis ir yra Brikas.

Sergejui Ivanovui pavyko sukurti bene patį 
lietuviškiausią veikėją šioje amerikietiškoje šeimos 
klounadoje. Jo Brikas – natūralus, šaltas, kartais 
netgi be emocijų ar tiesiog visas emocijas išgyve-
nantis giliai savyje. Vienišas lyg vilkas, tačiau tokia 
pozicija jam pačiam yra priimtiniausia. Netipinis 
amerikietis prieš tipinių amerikiečių kariauną šei-
moje. Vienas lauke, bet vis tiek karys. Nors sugip-
suota koja, o likusi pusiausvyra pragerta. Beje, pats 

Aurimas Minsevičius

Belaukiant spragtelėjimo
Tennessee Williamso Katė ant įkaitusio skardinio stogo Valstybiniame jaunimo teatre

Williamsas taip pat daug gėrė ir skendėjo gilioje 
depresijoje, tad iš dalies tai yra jo autobiografi nių 
faktų turinti drama.

Grįžkime prie siužetinės linijos. Tėtušio (akto-
rius Vytautas Kaniušonis) 65-asis gimtadienis „su-
kergiamas“ su paskutinės vakarienės (beje, visiems 
ypač linksmos) ir laidotuvių prologo nuotaikomis. 
Šeima laukia jo mirties ir būsimų turto dalybų. Vy-
resnysis sūnus, perspektyvusis advokatas Guperis 
(aktorius Aleksas Kazanavičius) jau netgi parengė 
palikimo testamentą – kad Tėtušiui bent prieš mirtį 
nereikėtų jaudintis dėl medvilnės plantacijos atei-
ties. Tačiau būtent tada Tėtušiui atsiveria akys. Tiks-
liau, jos niekada ir nebuvo užsivėrusios – tiesiog taip 
gyventi buvo paprasčiau. Negalvoji, nežinai ir širdies 
neskauda. Nuolatinis melas, falšas, lydintis Tėtušį 
visą gyvenimą, nebuvo jam naujiena ir nenustebi-
no – visa tai sprogo kaip įsisenėjęs pūlinys, kuriam 
tiesiog atėjo laikas pratrūkti. Mirties akivaizdoje 
pasislepia žmogaus išvirkščioji pusė ir vėl pasirodo 
natūralus jo moralės pavidalas, jo prigimtis.

Simo Sirutavičiaus nuotrauka
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Scenoje vegetuojanti visuomenės dalis – tai 
žmonės, esantys kažkur tarp natūralaus lietuviško 
santūrumo ir amerikietiško plastmasinio džiaugs-
mo. Welcome and let’s celebrate – švęsti laidotuves 
mus kviečia ryškios raudonos lemputės ir jomis iš-
raizgyti užrašai. Režisierius akcentuoja tokią klou-
nadą, toks jo režisūrinis sumanymas – plastmasinės 
žaismės, cirko, karnavalo ir rimtų dialogų sintezė. 
Režisierius įkanda ir išgverusiai bažnyčios sistemai, 
dvasininkui (aktorius Saulius Sipaitis) palikdamas 
pirmo klouno vaidmenį ir šventinę kepurėlę netgi 
tuomet, kai visi kiti šeimos pajacai jų jau nebedėvi. 
Dvasinis tėtušis Takeris irgi atvyko švęsti šventės 
su dvigubu dugnu. Pastarasis gimtadienio metu 
„mandagiai“ paprašo laidotuvių proga paaukoti 
bažnyčiai kažką tokio, kas derėtų prie paskutinės 
„aukos“ – oro kondicionavimo sistemos.

Greta Briko ar Tėtušio asmeninės tragedijos li-
nijų, galima įžvelgti ir Margaret (aktorė Neringa 
Varnelytė), Briko žmonos, tragediją. Ji – bevaikė, 
nerandanti ryšio su savo vyru, nepriimta į šeimą, 
nepripažinta kaip visavertė jos narė ir nuolatos dėl 
to visų engiama. Ji ir yra pati didžiausia katė ant 
įkaitusio skardinio stogo: grakšti, įtartinai švelni, 
pavojingai meili, gaudoma, bet nuolatos pasprun-
kanti. Greta jos, katės ant įkaitusio skardinio sto-
go, Brikas – lyg senas, ramus besiilsintis šuo, teno-
rintis, jog jam niekas netrukdytų neblaiviai taikytis 
su savo lemtimi. Apskritai spektaklyje daugybė 
siužetinių linijų (tai nulėmė pasirinktos pjesės su-
dėtingumas), verčiančių nuolatos dirbti ir aktorius, 
ir žiūrovus. Aktoriai šį jungą vilko gana neblogai, 
tačiau retkarčiais veiksmui pritrūkdavo įvairovės 
ar bent jau tempo. Verbalinei išraiškai pritrūkdavo 
veiksminio įprasminimo.

Guperis ir Mėjė (aktorė Rasa Marazaitė) – pa-
gal tradicinės šeimos dogmas tvarkinga, kone pa-
vyzdinė šeima. Perspektyvus advokatas ir produk-
tyvi gimdyvė, dar gana jauna, bet besilaukianti jau 

šešto palikuonio. Motušė (aktorė Dalia Brenciū-
tė) – netgi pernelyg nepamatuotai saldžiai ekspre-
syvi, perspjaunanti net amerikietiškojo mandagu-
mo suvokimo standartus. Visi jie bando susikurti 
sau šiltą ateitį, tačiau Sergejus Ivanovas ir jo Brikas 
žino bei leidžia suprasti, jog taip nebus.

Kostiumuose ir scenografi joje (autorė Laura 
Luišaitytė) dominuoja dviejų nuotaikų spalvos: 
karnavališkai ryški ir pesimistiškai blanki. Medvil-
ninių drabužių virtinė ant funkcionalių kabyklų 
tampa Tėtušio medvilnės plantacijos ir visos ma-
terialaus vartojimo visuomenės simboliu. Spektak-
lio muzika „bėga“ nuo karnavališkumo, ji labiau 
pesimistiška – taip tik dar labiau užaštrina ir šiaip 
pesimistišką spektaklio koloritą.

Spektaklis „užkabina“ ir homoseksualumo 
temą. Neryškiai, lyg šalutinę, tačiau būtent ji ir 
pastūmėjo Briką į alkoholizmo liūną: geriausias jo 
draugas kapitonas Skiperis nusižudė vien dėl to, jog 
visuomenė jį laikė homoseksualiu ir beveik įtikino, 
jog jis toks ir yra. Visuomenė, kurioje nebėra vietos 
nuoširdžiai ir tikrai dviejų vyrų (Briko ir kapitono 
Skiperio) draugystei be atitinkamo prieskonio.

Ilgas Briko ir Tėtušio dialogas tampa spektaklio 
emocine šerdimi: šiek tiek išsigimusia, pažeista al-
koholio, melo bei antišeimyniškų santykių. Jiedu 
tikrai panašūs, vienodai santūrūs, pasiliekantys 
viso karnavalinio šeimos parado užkulisiuose. Tik 
pačioje pabaigoje Brikas pasirodo apsirengęs ryš-
kiai raudona moteriška Margaret suknele. Galbūt 
jis tiesiog neatlaikė ir taip pat įsitraukė į šią klou-
nadą? Atsakymui laiko spektaklyje nebelieka. Lieka 
tik spėliojimams.

Režisierius neakcentuoja pagrindinio veikėjo, 
nepiešia hierarchinės jų piramidės. Esminis veikė-
jas – šeima, kurios nebėra, o kiti – tik molekulės, 
tik ląstelės, kurios taip pat jau nebegyvos. Visi jie – 
lyg dūstančios katės ant perkaitusio skardinio sto-
go. Tik kiekvienas savaip.
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Jeigu atvirai – šokio spektakliai mane trikdo, 
nes galiu tik spėlioti, ką matau scenoje, ką norėjo 
pasakyti kūrėjai, nes nėra aiškaus ir žinomo scena-
rijaus. Visuomet, stebint šokio spektaklį, manęs 
nepalieka abejonė, kad galbūt aš ne taip viską su-
prantu, gal čia kalbama visai apie ką kita, nei aš 
galvoju. Atsiranda labai didelė erdvė interpretaci-
jai. Beje, labai pozityviai. Tai reiškia, kad pamatai 
tai, apie ką galvoji, tai, kas tave supa kasdienybėje. 
Būdamas žiūrovu, gali pastebėti netikėčiausių da-
lykų, net neįtardamas, ar tai yra sugalvota ir ar tai 
pastebėjo ir kiti žmonės. Nors spektaklio žiūrėji-
mas man seniai nebereiškia paprasto žiūrėjimo, tai 
tapo stebėjimu, tam tikrų dalykų kaupimu savyje. 

Į šį spektaklį ėjau labai nedrąsiai, net nenutuo-
kiau, ką ten pamatysiu. Spėliojau, kaip reikės suprasti 
tuos Judančius taikinius, kas bus paslėpta po aktorių 
judesiais, mimikomis. Buvo įdomu, koks bus šis 
mano susidūrimas su Vyčio Jankausko šokio teatru.

Šokis tampa kompromisu, kai žmonės ne-
susikalba. Net pamaniau, kad spektaklio tikslas 
parodyti šio nesusikalbėjimo pasekmes (galbūt 
netiesiogiai), pabrėžti pagrindines žmonių bendra-

Rimgailė Renevytė

Būti taikiniu

vimo ydas. Judantys taikiniai tikrai nemoralizuoja, 
nesprendžia gyvenimo problemų, bet akcentuoja 
žmonių sutrikimą kitų žmonių pasaulyje. 

Aktoriai scenoje puikiai jaučia vienas kitą, 
kiek vienas žingsnis palydimas kolegų atsaku. Kie-
kvienas jausmas yra įvertinamas ir sutinkamas.

Spektaklio pabaigoje veiksmas tarsi grįžo į 
pradžią ir tai atrodo gana efektingai, tačiau man 
kažko pritrūko. Pabaiga pasirodė ištęsta ir norėjosi 
kažkokios mažos smulkmenos, kuri viską pakeistų, 
neleistų veiksmui kartotis. Mintyse vis kartojau: 
„Na, kada gi atsitiks tas kažkas?“ Tačiau tas kažkas 
neatsitiko.

Įvardyti, apie ką šis spektaklis – sudėtinga. Kaž-
kodėl kiekviena mintyse ištarta frazė apie jį skamba 
dviprasmiškai. Tai nėra paprastas atėjimas į teatrą. Tu-
riu omenyje, ne tik žiūrovo, bet ir kūrėjų. Tai keistas 
buvimas akimirkoje, kai sustabdytas laikas tarsi kala 
tau į batų padus, tikrindamas tavo pojūčius.

Kostiumų spalvos, iš pradžių neturėjusios di-
desnės reikšmės, spektaklio viduryje, kai šokėjai 
pasidalino į dvi poras, įgavo kitokią prasmę.

Bandžiau sekti siužetinę spektaklio liniją, nors 
netikėjau, kad man pavyks ją užčiuopti, tačiau ji 
tikrai buvo, ir aš netgi supratau, kada ji turėtų nu-
trūkti. Tiesa, mano spėjimas buvo klaidingas ir ji 
nutrūko anksčiau, nei tikėjausi. Visada sudomina 
spektakliai, kurie neleidžia susikurti galimos pabai-
gos. Dažniausiai grįžtu į tuos, kurie nustebina ir 
priverčia ginčytis su savimi. Manau, kad Judantys 
taikiniai bus vienas tų, vertų žiūrovo sugrįžimo.

Šiame spektaklyje reikia atrasti savo vietą, įsi-
jausti į būseną, kuri tave stabdytų – tiktai stebėk. 
Nesivelk. Būk taikiniu.

Judantys taikiniai – verčiantis nerimauti, im-
pulsyvus, griežtas, tačiau ir lengvas bei ritmiškas... 
Kas? Gyvenimas?
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Jaunimo kultūros gyvenimo žurnalas Pašvaistė 
sausio 11 d. pakvietė savo skaitytojus į diskusiją 
Lietuvos kultūrinės spaudos patirtys ir viltys. Disku-
sija virė knygyne Mint Vinetu, Vilniuje.

Diskusijoje dalyvavo vertėjas, literatūros kriti-
kas, eseistas, ilgametis kultūros savaitraščio Šiau-
rės Atėnai bendradarbis Laimantas Jonušys, žur-
nalistas bei jaunasis poetas, projekto 15 valandų 
iniciatorius, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisijos narys Mindaugas Nastaravičius. Taip pat 
kultūrinės spaudos žurnalistė, studijuojanti semio-
tiką, atsinaujinusio savaitraščio Literatūra ir menas 
skilties Aktyvios jungtys kuratorė Emilija Visockaitė 
bei jaunasis kūrėjas, Lietuvos edukologijos univer-
siteto lietuvių fi lologijos ketvirtakursis, Pašvaistės 
redakcijos kolegijos narys Saulius Vasiliauskas. 
Diskusiją vedė Vilniaus universiteto fi losofi jos stu-
dentas, Pašvaistės redakcijos kolegijos narys Simas 
Čelutka.

Renginyje buvo prisiminta jau trejus metus 
leidžiamo žurnalo Pašvaistė istorija, taip pat ir 
kitų kultūrinių leidinių formavimasis ir gyvavi-
mas. Laimantas Jonušys pastebėjo, kad kultūrinės 
spaudos „Aukso amžius“, be abejo, buvo susijęs su 
politiniais įvykiais, jį paskatino Dainuojančioji re-
voliucija. Buvo svarstoma, kiek reikėtų kultūrinių 
leidinių Lietuvoje, kiek atsirastų įdomiai ir gerai 
rašančių apie kultūrą. Beje, dažniausiai be hono-
raro arba už simbolinį (B. Januševičius yra pasako-
jęs, kad iš vieno savaitraščio už eilėraštį yra gavęs 
5 Lt 58 ct honorarą), nes tokie leidiniai gyvuoja 
dažniausiai tik iš valstybės paramos, o ji, švelniai 
tariant, minimali.

Diskusija apie Lietuvos 
kultūrinę spaudą

Kitame numeryje tikimės išspausdinti Min-
daugo Nastaravičiaus nuomonę apie kultūrinę 
spaudą, kuri gerokai skyrėsi nuo kitų dalyvių nuo-
monių.

O diskusiją 30 litų, arba Kaip gyventi iš kul-
tūros? galima perskaityti savaitraštyje Literatūra ir 
menas, Nr. 3364 (2012-01-27), http://www.cul-
ture.lt/lmenas/?leid_id=3364&kas=straipsnis&st_
id=19188

Jorės Janavičiūtės nuotraukos
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This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

T. S. Eliot

Paskutinis Tuščiavidurių žmonių posmas yra 
bene dažniausiai cituojamos Thomas’o Sternso 
Elioto poezijos eilutės. Palikdama šalimais isto-
rinius eilėraščio kontekstus ir aplinkybes bei gal 
kiek nutoldama nuo įprastos interpretacijos, ap-
tarsiu Tuščiavidurius žmones, ypač paskutinį posmą 
šiandienos kontekste. 

Eilėraščio pabaiga, pasaulio pabaiga. Nėra jo-
kio bang, nėra jokio trenksmo, tik kūkčiojimas, 
inkštimas be vilties. Kūkčiojančios, nenorinčios 
prabilti, šiaudinės, beakės sielos eilėraštyje keliau-
ja Acherono link, į mirusią žemę, į kaktusų žemę1. 
Mes tuščiaviduriai žmonės / Mes prikimšti žmonės – 
skelbiasi lyriniai subjektai, apsivilkę varnos oda, 
žiurkės kostiumu. Tai baidyklės gale lauko, tuš-
čiom akim žvelgiančios į žmones, į laiminguosius 
kitame upės krante, kitoje Karalystėje. Kaliausės: 
mūsų sausi balsai / kai šnabždamės tarpusavy / tylūs 
ir beprasmiai. Šešėlis, prieblanda, viskas, kas liko iš 
žmonių, iš žmonių, kurie tik kūkčioja, kurie net 
nesiekia to bang! 

Epitafijoje T. S. Eliotas mini dvi asmenybes. 
Pirmoji – Mistahas Kurtzas – Josepho Conrado 
apysakos Tamos širdis veikėjas, charizmatiškas pre-
kiautojas Afrikoje, pusdievis vietiniams gyvento-
jams, romantiškas herojus, kurio užgniaužti troš-
kimai nuvedė į pražūtį. Antroji asmenybė  – Guy 

1  Eilėraščio fragmentai versti straipsnio autorės.

Marija Antanavičiūtė

BANG! Taip pasaulis nesibaigs

Fawkes’as, vienas 1605 metais nepavykusio Parako 
sąmokslo organizatorių, siekęs susprogdinti Jung-
tinės Karalystės Lordų rūmus ir nuversti nuo sosto 
karalių Jokūbą VI. Abiejų šių vyrų gyvenimai bai-
gėsi verksmu, o ne trenksmu. Parlamentas nespro-
go, sąmokslas neįvyko, troškimai neišsipildė. Viena 
vertus, abu veikėjai yra tuščiaviduriai, nes nesuge-
bėjo pripildyti savo gyvenimų, jie pralaimėjo kovą 
dėl idėjų. Kita vertus, eilėraščio kontekste jie figū-
ruoja kaip herojai, išdrįsę gyventi pagal savo idėjas, 
veiksmo ir ryžto žmonės. Epigrafas – tai ilgesys sti-
prių asmenybių, tvirtai tikinčių savo idėjomis bei 
vertybėmis ir nebijančių kovoti už tai, kuo tiki. 

O eilėraščio subjektai gyvena prietemoje bei 
nežinioje. Penktą valandą ryto jie šoka pagal vai-
kišką dainelę, tą pačią valandą, kai Kristus pasirodė 
savo mokiniams. Tuščiaviduriai žmonės laukia iš-
ganymo ir šviesos, ilgisi aušros, skęsdami netikru-
me. Eilėraščio pabaigoje krenta šešėlis, šešėlis tarp 
troškimo / ir spazmo / tarp galimybės / ir egzistavimo. 
O tarp jų skamba maldos žodžiai, teesie tavo kara-
lystė, šnabžda maldas šiaudiniai žmonės, šnabžda-
me maldas ir mes patys, kol galiausiai užsikertame:

Teesie
Gyvenimas yra
Teesie tai

Malda lieka tarp. Tikėjimas jau nebėra dalis gy-
venimo, jis lieka įspraustas tarp kitų sąvokų, kitų 
veiklų. Žodžiai praradę savo prasmę, nutolę nuo 
veiksmo. Lyriniai subjektai kalba maldas, beria žo-
džius, dainuoja, tiksliai nežinodami, ką jie reiškia, 
susimąstę užstringa, kyla abejonė, ar turi teisę saky-
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ti tuos žodžius, iki galo nežinodami, ką jie reiškia, 
nežinodami, ar pajėgs gyventi pagal tuos žodžius. 
O ir mes patys nedaug kuo skiriamės nuo jų. 

T. S. Eliotas nemoralizuoja, jis tik subtiliai 
įspėja – be bang! ateis pasaulio pabaiga. Verkšle-
nimas ir skundimasis veda į prarają. Buvimas tarp 
veda į prarają. Šiandiena jau vargsta nuo apoka-
liptinių rašinių bei mesianistinių moralų, bet T. S. 
Eliotas skiriasi nuo daugumos: jis nepriekaištauja, 
jis tik sėdi krėsle, stebi pasaulį ir pamojęs pirštu 
kviečia visus pamatyti tą pasaulį iš šono. Valstybės 
kaip baidyklės laukuose žiūri tuščiom akim, neįga-
lios žengti žingsnio, kuris atspindėtų jų vertybes. 
Europa prarado galią normatyviai veikti pasaulio 
įvykius, ji nebeveikia kaip idėjinis vedlys, kultūri-
nis bei politinis lyderis. Esminis tuštumo požymis 
yra politinis neaktyvumas, kultūros nutolimas nuo 
aktualijų, fi losofi jos apribojimas vadovėliais bei 
knygomis, atsiejimas nuo asmeninio gyvenimo. 
Naudojant Hannos Arendt terminiją, Europa pa-
skendo daryme (trumpai – gyvenamosios aplinkos, 
daiktų gaminime), užmiršusi veiksmą. Naudos sie-
kimas neišvengiamai įspraudžia daiktus kaip esmi-
nį motyvą bet kokiam veiksmui. Tačiau veiksmą 

motyvuoja ne daiktai, o idėjos. Okupuok Volstrytą 
bei kiti vadinamieji judėjimai dauguma atvejų tėra 
verkšlenimai, protestai, kuriuos vienija tik fi zinis 
buvimas kartu. Vakarų gerovė kažkaip sugebėjo 
patenkinti dvasinį alkį, o gal tiesiog išstūmė jį į 
paribius, apsimesdama, jog poreikis peržengti save 
gali būti patenkintas promilėmis bei garsia muzi-
ka penktadienio naktį. Vakarai tokie taikūs, geri 
ir paskendę neutralioje tolerancijoje, jog net tušti. 
Tampa nebepadoru klausti kito įsitikinimų, nebe-
patogu kalbėti apie bent kiek radikalesnes mintis, 
nebemadinga nepritarti bijant įžeisti. Perbraukit 
metaliniu šaukštu sau per plaučius ir gerai gerai įsi-
klausykit – mažu suskambėsit, kaip tuščias indas.

Dabar kaip niekad nemadinga, bet kartu kaip 
niekad lengva apibendrinti ir skirstyti žmones į 
grupes. Tik epigrafe ir antrojoje eilėraščio dalyje 
kalbama apie individus, visur kitur fi gūruoja dau-
giskaitiniai įvardžiai. Einame apgraibomis kartu / 
Vengdami kalbėti / Susirinkę šiam išpurtusios upės 
paplūdimy. Tuščiaviduriai žmonės buriasi į grupes, 
bet šios daro juos silpnus. Įvairių judėjimų jėga 
yra koncentruotas fi zinių dalyvių skaičius, bet ne 
idėjų stiprume. Pavieniai individai neutralūs ir sil-
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pni. Tik bendruomenė sudaryta iš asmenybių, yra 
galinga, bendruomenė, kurioje kiekvienas narys 
turi jam skirtą individualų vaidmenį bei suvokia 
jo prasmę. Bang, bang, bang. Tingi Europa gamina 
individus be individualybių. Ne šlovė ar materiali 
gerovė nulemia asmenybės stiprumą. Didžių žmo-
nių galima rasti ir miesteliuose, tiesą sakant, sun-
ki kasdienybė yra linkusi reikalauti didesnių aukų 
nei vienkartiniai žygdarbiai. Kažkas negero dedasi 
Europoje, Otto von Habsburgas, Vaclavas Have-
las, Czesławas Miłoszas ir kiti vartosi karstuose, 
kol šiaudiniai žmonės lėtai sukdami kepa kiaulieną 
kebabams. 

Tuščiaviduriai žmonės nežiūri vienas kitam į 
akis, jie paprasčiausiai neturi akių, jie nebežino, ką 
reiškia žmogiškas ryšys tarp amžinų akių: kiekvie-
na vertybė ir idėja išreiškia pretenziją į amžinybę. 
Tik taip žmogus gali likti nemirtingas ir tik taip jie 
tolsta nuo negyvos kaktusų žemės. Kiekviena kova 
už idėją, projektuota į amžinybę, peržengia žmogų 
ir užkuria jame ugnį, įkvepiančią herojiškiems žyg-
darbiams, leidžiančią pamiršti save ir mirti. Tik toji 
mirtis niekada nebus tikra mirtis, nes dalelė žmogaus 
liks idėjoje, gyvensiančioje amžinai. Renesanso mąs-

tytojas Michaelis Servetus atsakė inkvizitoriams, 
pasmerkusiems jį sudegti ant laužo: „Aš sudegsiu, 
bet tai – tik menkas įvykis. Mes pratęsime savo dis-
kusiją amžinybėje.“ Idėjos ir jų išraiška gyvenime 
įveikia mirties baimę, leidžia susisieti su tūkstan-
čiais kitų žmonių, kovojusių ir mirusių dėl tiesos, 
tikrumo, drąsos, ištikimybės, meilės. Įdomu, ką 
veiks Okupuok Volstrytą judėjimo dalyviai amži-
nybėje, galbūt reikalaus perskirstyti 99 procentus 
dangaus. 

Majų civilizacija buvo puiki, bet jie nieko neži-
nojo apie pasaulio pabaigą. Pasaulio pabaiga ateis, 
kai mes patys lėtai iškepsim savo kornukopijoje, ne-
pasotinę asmenybių, politinių, kultūrinių bei dvasi-
nių vadovų bado. T. S. Eliotas buvo nepataisomas 
optimistas, jis lauktų Sartre’o Godo iki pasaulio 
pabaigos, kurios datą pats nustatė. Tuščiaviduriai 
žmonės kalba apie juos, drauge klausdami apie mus. 
Apatija yra pasaulio pabaigos data. Ne branduoli-
nis ginklas ar tapatybių skirtumų keliami karai, ne 
ten slypi pavojus, sako poetas. Šiaudai, tušti indai, 
varpeliai, kaliausės – viskas, kas liks pasaulio pabai-
goje. T. S. Eliot tikėjo žmonėmis, pasaulio pabaigos 
nebus, tikėkimės, bus bang! bang! bang!
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Per kupiną netikėtumų aštuonioliktąjį savo 
gimtadienį dovanų gavau Witoldo Gombrovi-
cziaus romaną Kosmosas (1965) – gana ploną 
melsvos spalvos knygutę, kurią 2008-aisiais išleido 
Baltos lankos. Paėmiau į rankas, pavarčiau ir nu-
žvelgiau, prisipažinsiu, kiek nepatikliai jau vien 
dėl to, kad romano autorius buvo lenkas, o lenkų, 
kaip ir lietuvių, rašytojais, dėl savo jauno amžiaus 
tuo metu nelabai tikėjau. Dėl to galėčiau kaltinti 
mokyklą, kuri atgraso vaikus nuo lietuvių kūrybos 
bent keleriems metams į priekį, o kartais – ir vi-
sam gyvenimui, tačiau bent jau man pavyko tokios 
lemties išvengti. Kad ir kaip ten būtų, Kosmosas pa-
sirodė savotiškai artimas vien jau dėl pavadinimo, 
kuris iš pradžių labiausiai ir patraukė: asocijavosi 
su šventa beprotybe, nudažančią pasaulį kitomis 
spalvomis ar net išverčiančia jį į kitą pusę. Kaip 
vienoje paskaitoje sakė profesorius Regimantas Ta-
mošaitis: „Beprotybė – tai aukštesnė proto forma“, 
o aš, laikui bėgant, spėjau visaip kaip šį teiginį sau, 
bet ne kitiems, įrodyti. 

Na, o kūrinys užbūrė nuo pat įžanginių pirmo-
jo puslapio eilučių, kurias perskaičiau užgniaužęs 
kvapą. Jau tada Gombrowiczius tapo vienu mėgs-
tamiausių rašytojų, visiems laikams pakeitusių po-
žiūrį į kaimyninės šalies literatūrą. Panašią būseną 
išgyvenau dar kiek anksčiau skaitydamas Škėmą, 
kuris panašiai nustebino lietuviams nebūdingu ra-
šymo stiliaus kitoniškumu. Vis dėlto, praėjus nuo 
to laiko bent ketveriems ar daugiau metų, pastara-
sis verčia savo savitumu abejoti, o štai Gombrowi-
czius iki šiol išlieka meistru, kokio neužginčysi, ne-
sukritikuosi nei už įtartinas stiliaus priemaišas, nei 
už individualumo stoką. Norėčiau pasakyti, kad 
Škėma ar bent vienas kitas lietuvių rašytojas savo 

Tomas Morisonas

Gombrowiczius ir kosmosas: 
romanas Apsėstieji

talentu prilygsta Gombrowicziui nors iš dalies, ta-
čiau negaliu – nėra man žinomo tautiečio, galinčio 
bent bandyti lyginti savo darbą su didžiojo lenkų 
korifėjaus kūriniu. Pasakysiu paprasčiau – nėra ge-
resnio lietuvių rašytojo už Witoldą Gombrowiczių.

Žodžiu, per kitą savo gimtadienį dovanų ga-
vau kitą rašytojo romaną, pavadinimu Pornografija 
(1960), jį man padovanojo geras draugas ir teisės 
studijų grupiokas. Gombrowiczius, beje, taip pat 
studijavo Varšuvos universiteto teisės fakultete, 
stažavosi Varšuvos teisme, ėjo sekretoriaus parei-
gas, kitaip tariant, dirbo, kaip ir Kafka, teisininko 
darbą ir nesunkiai privertė patikėti, jog teisinin-
kai – nepranokstami rašytojai. Visai gali būti, kad 
būtent šis mokslas jiems ir susuka galvas, įsismelkia 
ne tik į rašytojų protus, bet ir plunksnas, kurios 
vienaip ar kitaip atspindi nesveiką ir iškreiptą teisi-
ninkų gyvenimo realybę. 

Kai trečius metus iš eilės per gimtadienį sulau-
kiau Gombrowicziaus knygos, iki šiol į lietuvių 
kalbą neversto romano, kurį šįkart padovanojo 
tėvas, jau buvau teisės studijas metęs. Per studijas 
prasidėjusi vegetacija tęsėsi ir tik retkarčiais paim-
davau kokį grožinį kūrinį į rankas. Bėgdamas nuo 
tokios būsenos, panašios į Sartre’o aprašomą Šleikš-
tulyje, ir ėmiau rašyti įvairias literatūrines įžvalgas. 
Tai nėra lengvas darbas rašytojui, kuriam iš prigim-
ties sunkiau pagirti kitą kuriantį menininką, tačiau 
juk būtent tai dabar ir darau. Giriu Gombrowi-
czių, giriu Pornografiją, giriu Kosmosą, giriu ir iki 
šiol neminėtą Transatlantą (1953), kurį vienintelį 
nusipirkau pats, giriu ir visai neseniai išleistą, nors 
ganėtinai anksti autoriaus parašytą romaną Apsės-
tieji, kurį 1939 m. išleido Zbigniewo Niewieskio 
slapyvardžiu.  
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Nuo to laiko, kai ėmiau liaupsinti Gombro-
wiczių, o tai, nors dabar taip ir neatrodo, apskritai 
darau itin retai, ne kartą rekomendavau autorių 
savo draugams ir pažįstamiems, tarp jų ir knygas 
dovanojusiems klasiokams, grupiokui ir net tėvui. 
Nė vienam jų rašytojas nepaliko didesnio įspūdžio 
ir nepateisino visų gerų žodžių, kuriuos išsakiau 
pats. Apskritai Gombrowicziaus gerbėjų buvau su-
tikęs vos kelis, ir vien jau tai byloja, jog autoriaus 
kūryba nėra skirta plačiajam skaitytojų ratui. Tai 
patvirtina ir ant vėliausiai išverstos knygos besiga-
nanti juodos spalvos avis. Būtent toks Gombro-
wiczius ir buvo – avangardiškas, ekstravagantiškas 
ir, kaip rašoma romano anotacijoje, skandalingas 
autorius, savo pripažinimą įtvirtinęs 1967 metų 
Prix international de litterature premija, kurios pir-
mieji laureatai buvo tokie literatūros grandai kaip 
Borgesas ar Beckettas. Į Baltų lankų seriją Rinktinė 
proza Gombrowiczius patenka su puikiai žinomais 
ir pastaruoju metu, matyt, gerai parduodamais, nes 
nuolat verčiamais ir spausdinamais R. Gary, J. Ke-
rouacu, Italo Calvino, kuris iš minėtos trijulės ga-
lėtų rimčiausiai pasipriešinti lenkui. Dėkui Dievui, 
Gombrowiczius dar nepasiekė Bukowskio, kurį 
maištaujantys paaugliai ir visokie pseudomeninin-
kai, rodos, be perstojo graibsto iš lentynų, lygio, 
ir greičiausiai niekada nepasieks, tačiau, dėl visa 
ko, norisi pridurti – Gombrowiczius nėra lengvai 
suprantamas ir perkandamas rašytojas ir skirtas 
labiau – skambiai pasakysiu – literatūros gurma-
nams. O jei tikriau – šiek tiek pačiuožusiems, o gal 
ir visai, gerąja prasme, išprotėjusiems skaitytojams. 
Mano giliu įsitikinimu, toks buvo ir pats Gombro-
wiczius. 

Romano Apsėstieji anotacijoje pastebima, kad 
„knyga visiškai kitokia nei ankstesniosios, su ku-
riomis jau susipažinęs lietuvių skaitytojas“, bet su 
tuo aš sutinku tik iš dalies. Tiesa, yra vienas esmi-
nis skirtumas, kurio nepastebėti neįmanoma – tai 
pasakojimas trečiuoju asmeniu. Visi kiti iki šiol pa-
minėti Gombrowicziaus darbai parašyti pirmuoju, 
o tai tekstui suteikia kur kas daugiau tikroviškumo. 
Reta autorių, kurie galėtų papasakoti tą pačią isto-
riją skirtingais asmenimis, tačiau vienodai įtaigiai. 

Gombrowiczius, tenka pasakyti, nėra vienas iš jų, 
jo koziris – be abejonės, biografinė proza, pasako-
jimas iš savo paties perspektyvos, nuo pat pirmųjų 
pastraipų įtraukiantis skaitytoją. Tačiau romane 
Apsėstieji reikia nubristi bent keliasdešimt puslapių 
į teksto gilumą, kad galėtum visiškai pasinerti į kū-
rinį arba, vos pradėjęs skaityti, iškart sulaužytum 
išankstinį nusiteikimą ir įtikėtum Gombrowicziui 
neįprastu sprendimu. 

Visa kita – gerai rašytojui žinomi triukai ir žai-
dimai, tik su tam tikrais papildomais elementais ir 
pagražinimais. Kūrinys, tarkime, ne tik nuotaikin-
gas, bet ir kur kas labiau nuotykingas, vertinant 
šį aspektą iš paprasto skaitytojo suvokiamos pozi-
cijos. Čia daugiau atviro veiksmo, o ne iš detalės 
kylančios beprotybės, kuri, nelyginant grandinė, 
nuvilnija per anksčiau minėtus kūrinius. Roma-
no erdvė, regis, taip pat prasiplečia – pagrindiniai 
veikėjai keliauja, ištrūksta iš vienos vietos, kurioje 
užsimezga ir tęsiasi veiksmas. Šiaip jau „įkalinti“ 
kūrinio herojus Gombrowicziui būdinga (tai pa-
deda veikėjams atsiskleisti): neretai kokiame nors 
kaime ar jo apylinkėse, savo kraštovaizdžiu, kaip 
ir dera, primenančiu mums gerai pažįstamus ir 
artimus lietuviškus laukus ir vienkiemius su miš-
kais. Vis dėlto šįkart tai – merdinti pilis su pra-
eities klaidose paskendusiu ir prisiminimų apsėstu 
kunigaikščiu bei jos valdos, kurios, painaus siužeto 
genamos, nusidriekia net iki pačios Varšuvos ir at-
gal. Tokie gal kiek per daug pritempti ar iki galo 
neargumentuoti erdviniai šokčiojimai ir prailgina 
kūrinį – jo apimtis bene du kartus didesnė už kitus 
autoriaus romanus. 

Kad ir kaip ten būtų, apie visokius skirtumus 
kalbu labiau norėdamas kažkodėl apginti ir patei-
sinti anotaciją, o ne iš tiesų juos paminėti. Tai, kas 
prašyte prašosi pasakoma, tai vis tos pačios Gom-
browicziui būdingos psichologinės temos ir as-
pektai, kuriais žaidžiama siekiant atskleisti veikėjų 
charakterius, o per juos ir žmogaus prigimtį. Cha-
rakteris neatsiejamas nuo jaunystės, kuria, para-
doksaliai kalbant, apdovanoti ne visi jauni žmonės. 
Priešingai – vos keli išrinktieji, galintys pasigirti 
sugebėjimu įžiebti nežemišką, sakyčiau, netgi kos-
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minę aistrą, sukeliančią neprognozuojamus meilės 
proveržius. 

Gombrowiczius vertina tai, kas reta, aukština 
asmenybės individualumą ir atvirai pašiepia ribotą 
vidutinybės pasaulėžiūrą ir manieras. Apsėstieji – 
savotiškas autoriaus romanų Pornografija ir Kosmo-
sas derinys, greičiau užkabinantis daugiau paskirų 
temų negu išsamiai gvildenantis kurią nors vieną. 
Tai galima pavadinti kūrybine spraga ar tam tikru 
idėjos neįgyvendimu, bet galima ir literatūriniu 
autoriaus bandymu rašytojo kelio pradžioje ieškoti 
naujų literatūrinių sprendimų. Čia ir aktyvių vei-
kėjų daugiau, juos sieja įvairios smulkmenos (mė-
lynos lūpos, paslaptingas pulsavimas), gestai ar tam 
tikru, ypatingu būdu ištarti pavieniai žodžiai, jų 
nuotrupos, nematomas psichologinis tinklas, kurio 
centre stovi pilis su siaubo kambariu ir dar kažkuo. 
„Tas kažkas buvo ne išorėje, o viduje, tas kažkas 
buvo kambaryje. Nejučiom profesorių sugriebė 
už gerklės toks neapibrėžtas, bet persmelkiantis 
šleikštulys, tarsi kur netoliese slėptųsi bjaurus žvė-
ris. <...> Bet virtuvė buvo beveik tuščia, tik kampe 
mėtėsi krūva popiergalių. Vis dėlto jis, galima sa-
kyti, aiškiai jautė, kad kažkas vyksta, kad kažkas 
nesustodamas dirba.“ 

Jeigu pažvelgčiau į kūrinį kritiškiau, paminė-
čiau, kad tekstas, žodyno ir kalbos struktūros at-
žvilgiu, ko gero, skurdžiausias iš visų mano Gom-
browicziaus skaitytų darbų. Sakinys trumpas ir 
neišplėtotas, ne toks vaizdingas ar stebinantis savo 
stiliumi, kaip, tarkime, Kosmose, kuris prasideda 
štai taip: „Prakaituoju, eina Fuksas, aš paskui jį, 
klešnės, kulnys, smėlis, velkamės, velkamės, žemė, 
vėžės, grumstai, akmenukai žiba lyg stikliniai, 
spindesys, kaitra net zvimbia, karštis virpa, nuo 
saulės juoda, trobelės, tvoros, laukai, miškai, tas 
kelias, tas ėjimas, iš kur, kaip, tektų ilgai pasako-
ti, tiesą pasakius, tėvas, motina ir visa šeima buvo 
visiškai išsekinę mano kantrybę, galų gale norėjau 
prastumti nors vieną egzaminą ir nors trumpam 
pakeisti aplinką, ištrūkti, pabūti kur nors toliau.“ 
Jeigu toks kalbėjimo tonas gąsdina ir kelia šiurpą, 
skaitykite romaną Apsėstieji, jei ne – Kosmosą ir Por-
nografiją. Tačiau jau spėjęs Gombrowiczių pažinti 

skaitytojas tikėsis panašaus žaismingumo, kokiu, 
toli gražu, nepasižymi aptariamas kūrinys. Čia var-
giai rasi ir autoriaus tokių mėgstamų naujadarų bei 
kitų teksto puošmenų, kuriomis padabinti sakiniai 
panašūs į šitą: „Cha cha cha, tai man įsibemberga-
vote, jūs išties tyli kiaulė! Kas galėjo pagalvoti! Tik-
ras berg-bergautojas. Bergumbergas! Varykit! Iki 
galo! Pirmyn! Pirmysiumbergą!“ Nieko panašaus 
Apsėstuosiuose nerasite – netgi susidaro įpūdis, kad, 
priešingai nei kituose autoriaus darbuose, veikėjai 
čia iš tikrųjų mažiausiai apsėsti. Sakyčiau, kad tai 
vis tas niekam tikęs ir neva objektyvus pasakojimas 
trečiuoju asmeniu pakiša koją – neleidžia Gombro-
wicziui sužibėti visu avangardišku gražumu. 

Vis dėlto ir romane Apsėstieji didelę svarbą turi 
smulkmena, o kartu su ja – ir atsitiktinumas. Nuo 
vienos smulkmenos atsitiktinai peršokama prie ki-
tos, siejančios aną smulkmeną su prieš tai minėta, 
kol iš tokių mažytėliausių detalių lyg kokia dėlionė 
sukuriamas įtaigus kūrinio vaizdas ir atskleidžia-
ma pagrindinė mintis: „Šiame pasaulyje, kupina-
me neaiškumų ir mįslių, prieblandos ir drumzlių, 
stebuklų ir klaidų, yra tik viena neklystama tiesa – 
charakterio tiesa!“ Su tais atsitiktinumais, mano 
nuomone, perlenkta tik vienoje vietoje, tiksliau, 
pabaigoje, kai pašlijusiai ir, rodos, neišsprendžia-
mai situacijai išgvildenti pasitelkiamas pernelyg jau 
netikėtai (kad ir kaip žiūrėtum) ir tarsi iš niekur 
pasirodantis ekstrasensas, ant kurio pečių užkrau-
nama visa kūrinio atomazga. 

Be viso šito, kūrinys, kad ir ne toks geras kaip 
kiti autoriaus darbai, įtikina ir įtraukia, ir aš drą-
siai dedu jį į knygų lentyną šalia kitų skonio ne-
nuvylusių romanų ar apsakymų rinkinių. Kaipgi 
galima nevertinti autoriaus, kuris lyg niekur nieko 
užbaigia kūrinį (nesijaudinkite – ne Apsėstieji) ei-
lute, kurią pacituoti galiu, nė neatsivertęs paskuti-
nio knygos puslapio, taip giliai ji įstrigo į atmintį: 
„Šiandien pietums valgėme vištienos sriubą.“ Na, 
o palyginimui – jei kadaise skaitydami Škėmą pa-
lankiai nustebote, greičiausiai nepasibodėsite ir 
šio lenko kūryba. Bet atminkite: Gombrowicziaus 
beprotybės sriuboje Škėma – nebent mažas virtos 
morkos gabaliukas. Ne daugiau. 
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Ar verta nemiegoti?

Vasario 29 d. Valstybiniame jaunimo teatre, 
Mažojoje salėje, įvyko Aurimo Novikovo trumpo-
sios prozos knygos Nemiegantys pristatymas, ku-
riuo pradedama leidyklos Edukologija nauja knygų 
serija Jaunųjų rašytojų proza ir tęsiamas Valstybinio 
jaunimo teatro ir leidyklos bendradarbiavimas lei-
džiant ir pristatant plačiajai visuomenei jaunųjų 
kūrėjų poezijos ir prozos knygas teatro patalpose. 
Šį kartą įspūdingame teatralizuotame knygos pri-
statyme dalyvavo ir knygos ištraukas skaitė Valsty-
binio jaunimo teatro aktorius Sergejus Ivanovas.
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Knygą Nemiegantys sudaro keturiolika novelių. 
A. Novikovo kūryboje pinasi meilės, jaunystės, 
santykių su savimi ir aplinkiniais, savo vietos šiame 
pasaulyje paieškų temos, praturtintos geros muzi-
kos doze. Bytnikų, hipių judėjimai, roko, bliuzo 
muzikos klasika, bitlomanija – visa tai turi įtakos 
A. Novikovo kūrybai. Tačiau jaunasis autorius ieš-
ko savo kelio, kūriniuose prabyla apie jam svarbias 
ir skaudžias problemas.

Pasak rašytojos Gintarės Adomaitytės, Aurimas 
Novikovas – nuosekliai dirbantis literatas. Litera-
tūros pasaulyje jis tikrai neatsitiktinis žmogus. Tai 
liudija publikacijos Pašvaistėje, Nemune, Literatū-
roje ir mene, bet ne tik jos. Aurimas Novikovas nėra 
užsidaręs vien savo rate. Jis – nuolatinis literatūros 
renginių dalyvis, dėmesingas kultūros kuo plačiau-
sia prasme vyksmui.

Kristina Noreikienė

Aktorius Sergejus Ivanovas

Aurimas Novikovas

Audronės Daugnorienės nuotraukos
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Masinė psichozė per Lietuvos radiją ir kitas 
žiniasklaidos priemones užkrėtė. „Keturių dienų 
mugės dalyvio bilietas – pigiau!“ – vilioja rekla-
ma. Bet kas gi galėtų ištverti visas šurmulio dienas? 
Vilniuje tvyrojęs rūkas ir atlydis neatbaidė vasario 
23–26 d. Litexpo vykusios Vilniaus knygų mugės 
2012 lankytojų.

Tarsi valtyje, sekdama paskui iš troleibuso 
mane plukdančią minią, praeičiau tyliai, nulei-
dusi galvą. Bet tyla. Sustingstu. Tyla man siunčia 
svarbesnę žinutę. Jie laukia. Eilėje prie kasų stebi-
na visai ne trypčiojantys ar linksmai nusiteikę, bet 
sustingę žmonės. Iš pradžių tos eilės gal ir nebūčiau 
pastebėjusi.

Visiškas kontrastas pakliuvus vidun. Chaosas. 
Eilės prie rūbinių, šūkiai, kad nėra vietų. „Mes 
dalyviai!“ – girdžiu, bet vietų vis vien neatsiranda. 
Žmonės blaškosi į visas puses lyg skęstant laivui. 
Imu galvoti, ar žodis rūbinė yra vartojamas ben-
drinėje kalboje ar ne. Vis mintyse šmėžuoja senos 
primestos kalbininkų taisyklės, kad rūbas – tai sko-
linys iš gudų kalbos. Rub, rub, rub, Rub-iko kubas. 
Ką gi, kai kuriems rūbus galima ir pasinešioti. Ar 
kaip rūbininkams?

Knygos visuomet yra vienumos, atsiribojimo 
nuo minios, susikaupimo ženklas. Ir laukimas prie 
bilietų kasų, tai savęs ilgesio, mąstymo žymė, kuri 
neišlindo iš galvos besisukiojant tekstų išalkusiame 
būryje. Tie susirinkę žmonės man asocijuojasi ne 
su minia, ištroškusia pigiau nusipirkti knygų. Jie 
nori susitikti su pačiais savimi. Galbūt sutiksite, 
kad pirkti viską iš eilės ar gundytis pigiais tekstais, 
ne vienam atėjusiam ne į turgų, o į kultūrinius 
renginius, atrodo juokinga. Sakysite, knygų galima 

Viktorija Kvetkauskaitė

Knygų mugės impresija 
Three Men in a Boat

nusipirkti ir knygyne, svarbu, kad tik žinotum, ko 
ieškai. O ir kainos čia ne tiek daug ir skiriasi, kad 
neštum jas glėbiais. Tačiau šioje spūstyje juntamas 
bendrumas, emocinis nusiteikimas gerokai įspū-
dingesnis nei bet kuriame knygyne.

Kultūrinių renginių tradicija ir programos su-
darymas jau apsipirkusiems dalyviams, sukėlė daug 
painiavos. Kaip vienu metu būti keliose vietose? 
Renginių maratonininkams iš tiesų yra ką veikti. 
Kvietimų apie keturi šimtai. Tik norėtųsi tikslingu-
mo. Krypties, kad būtų orientuotasi į renginių lan-
kytojų interesus. Galbūt išskirta ne tik diena šei-
moms, bet ir akademinių knygų ar jaunimo diena. 
Nors tai gali sukelti šiokių tokių nepatogumų. Pas-
kui galvok, žmogau, kuriai kategorijai priklausai. 
Aišku, apmaudu ir tai, kad kai kurie pristatymų 
dalyviai nebuvo tinkamai pasirengę kalbėti audi-
torijai. „Nieko rimto, nieko rimto...“ Negi niekas 
nemato, kad kažkas negerai? Tai blaškė ir kėlė su-
maištį. Ir vėluojantys, užsukantys į knygos prista-
tymą, neleido pasinerti į tą paslaptingą autoriaus 
ir būsimo skaitytojo susilietimą dar nepačiupinėjus 
tekstų. Labiausiai šiuose atsivėrimuose vertinu tuos 
intymesnius prisipažinimus, kaip gimė knygos. 
Tokius dalykus, apie kuriuos puse lūpų prasitaria 
autoriai ar sudarytojai. Ypač patiko literatūrologų 
XX a. chrestomatijų pristatymas. Čia buvo atskleista 
ir toji gūdi virtuvė, kurioje mes visi sėdime. Mūsų 
literatūrologijos tradicijos dar visai jaunos ir ly-
giuotis su Europa dar nežinia kada galėsime. Patys 
dėstytojai prisipažįsta, kad versti tekstus buvo sun-
ku. Žinoma ir tai, kad kai kurie tekstai paskaitomi 
tik originalo kalba. Buvo išpažintos N. Keršytės 
kančios su Lacano vertimu ir kitų vertėjų sunku-
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mai. Džiugu, kad pagaliau pirmą kartą lietuviškai 
galime perskaityti ne tik šio žymaus psichoanaliti-
ko, bet ir kitų teoretikų tekstų.  

Chrestomatijų sudarytoja A. Jurgutienė prasi-
tarė, kad Anglijoje gausu tokio pobūdžio rinktinių 
ir kad tie literatūrologų tekstai ją įkvėpė kažką su-
kurti mūsų kalba. Tačiau vis dėlto aš manau, kad 
mes sprendžiame truputėlį ne tą problemą. Rei-
kėtų ne adaptuoti susidomėjusius teorijomis, o 
vežti, tempti, skleisti kad ir jau sukurtus svetimus 
tekstus mums. Trūksta knygų užsienio kalbomis. 
Todėl visai ne atsitiktinai mano dėmesį patraukė 
knygyno Humanitas stendas. Čia gausu įvairios už-
sienio kalbų mokymosi medžiagos ir mokslinės bei 
grožinės literatūros anglų, vokiečių ir kitomis kal-
bomis. Susidomėjimas šiuo stendu buvo didžiulis, 
nors kainos tikrai europietiškos. Tyliai krizenu įsi-
gijusi dar neskaitytą Jerome K. Jerome Th ree Men 
in a Boat (beveik įsivaizduoju save plaukiančioje 
valtyje ir empatiškai patiriančią krūvas nuotykių) 
ir užsienio kalbų mokymosi priemonių. Galbūt 
pasiekę tekstus originalo kalba, juos perskaitę ir 
suvokę, nebebūtumėm tokia kompleksuota tauta. 
Norisi ištrūkti iš mugės. Norisi negaišti savo laiko 
beprasmiams vaikščiojimams pirmyn atgal. Pasau-
lietiškėti. Norisi tobulėti ir atverti sau pasaulį, kurį 
siūlo tai, ko negalime įminti lietuvių kalba. Esame 
pratinami viską gauti tik sugromuliuota ir patiek-
ta lietuviškai. Apie tai susimąstau ir studijuodama 
literatūrologiją. Nors pripažįstu, kad šių XX a. te-
orijų chrestomatijų atsiradimas man ir mano kole-
goms gerokai pagelbėja, kai rašome darbus ar dis-
kutuojame. Norėtųsi visus keturis tomus priglausti 
savo bibliotekoje. 

Bet šįkart nerimstu savo kailyje ir keliauju 
namo. Prieš srovę. Kitoje valtyje (neskaitant šuns). 
Ir ne trise, o viena. Ši mugė man davė ženklą, su-
stiprino motyvaciją ieškoti dar neatrastų pasaulių: 
susitikimo su pačia savimi ir jais.

Pašvaistė irgi dalyvavo Vilniaus knygų mugėje
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Kelios įvadinės pastabos

Hayao Miyazaki lietuviškai auditorijai daž-
niausiai žinomas tik iš nuogirdų, o kiek daugiau 
apie jį nusimanančių yra nebent įvairiuose anime 
diskusijų forumuose ir portaluose aktyviai da-
lyvaujančių otaku1. Apžvelgti šio japono kūrybą 
mane paskatino seniai puoselėta meilė Rytų kultū-
rai ir menkas intelektualaus jaunimo prielankumas 
jai: dažnai japoniška animacija nurašoma kaip a 
priori vaikiška, tačiau, mano nuomone, dažnas taip 
manydamas klysta, todėl pabandysiu įrodyti, kad 
būtent Hayao Miyazaki yra tas režisierius, kurio 
kūrybą derėtų įvertinti, nepaisant to, kad animaci-
ja – vaikams skirtas žanras. 

Miyazaki itin svarbi tradicinė japoniška kultūra 
ir jos paveldas, jis dažnai vadinamas kovotoju prieš 
globalizaciją ir internacionalizaciją, kurios jau nuo 

1  Otaku – specialus terminas, apibūdinantis dėl Japonų 
kultūros ir animacijos pakvaišusį asmenį.

Kristina Tamelytė

Hayao Miyazaki ir japoniški stebuklai

Antrojo pasaulinio karo pabaigos sekina senąją 
Japonijos kultūrą. Tačiau Miyazaki kritikuoja ne 
sistemą, o žmogų, kuris, nepaisydamas tradicijos, 
kultūros ir gamtos dėsnių, bando įvesti savo taisyk-
les ir taip kelia pavojų mūsų tikrovės pamatams. 
Nepaisant to, autorius neatmeta galimybės pama-
žu saistytis su Vakarų kultūra; atsargiai ir apdairiai 
skolinasi siužetus iš Vakarų civilizacijos, paversda-
mas juos natūralia tradicinės japoniškos kultūros 
dalimi, suteikdamas jiems rytietiško prieskonio. 

Personažų paveikslai

Veikėjų paveikslai piešiami labai įtaigiai ir 
neįprastai – Miyazaki kūryboje nerasime įkyriai 
aiškios, Vakarų animacijai būdingos tradicinės 
gėrio ir blogio skirties – nė vienas veikėjas nėra 
tik geras ar blogas. Taip yra ne todėl, kad būtų 
sunku atskirti gėrį nuo blogio (tai parodoma gan 
aiškiai – aiškios ydos ir dorybės), o būtent dėl to, 
kad kūrėjas stengiasi įžvelgti kiekvienos esybės 
žmogiškumą. Tai gan aiškiai matome piktadarių 
veikėjų charakteriuose – blogis nėra absoliutizuo-
jamas ir mistifi kuojamas – jis atsiranda dėl to, kad 
pats veikėjas to nori (laisva valia) ir pranyksta tuo-
met, kai veikėjas pasimoko iš savo piktadarysčių. 
Net patys didžiausi piktadariai Miyazaki animaci-
joje turi kruopelytę gėrio arba tiesiog yra žmonės, 
daugiau ar mažiau paklūstantys savo gyvuliškajam 
pradui – gobšumui, pavydui, puikybei. Bene ryš-
kiausią tokio veikėjo pavyzdį galime rasti fi lme 
Princess Mononoke (epas apie žmogaus ir gamtos 
kovą). Ledi Eboshi yra pagrindinė fi lmo antago-
nistė, kovojanti su gamtos jėgomis, siekianti gam-
tą pažaboti tam, kad galėtų laisvai užsidirbti iš 
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geležies gamybos; kita vertus, moteris atsiskleidžia 
kaip gailestinga ir mylinti: ji priglaudžia raupsuo-
tuosius ir duoda darbo viešnamio „plaštakėms“, 
kad joms nereikėtų dirbti ankstesnio darbo. Vei-
kėjai protagonistai tapomi šviesesnėmis spalvomis 
nei visi kiti, tačiau nėra vaizduojami taip idealis-
tiškai kaip, pavyzdžiui, daugelis Walto Disney’aus 
personažų, kurie gana įkyriai paties režisieriaus 
priskiriami vienai ar kitai grupei. Ribinius per-
sonažus (svyruojančius tarp gėrio ir blogio) Mi-
yazaki stengiasi palikti įvertinti pačiam žiūrovui, 
pasitikėdamas pastarojo intelektualumu ir gebėji-
mu tinkamai vertinti veikėjo sprendimus. Būtent 
taip dėliojama fabula dažnai laikoma aukštos lite-
ratūrinės erudicijos ženklu. Pats autorius spaudos 
konferencijoje, skirtoje naujausiam fi lmui Ponyo 
pristatyti, paklaustas apie blogį jo animacijoje, at-
sako šmaikščiai: „Vienas kelias kuriant fi lmą yra 
supriešinti blogąją fi gūrą su gerąja ir tuomet laukti 
laimingos pabaigos, tačiau aš, kaip animatorius, 
turiu neišvengiamai piešti blogąjį personažą, o tai 
nėra toks jau malonumą teikiantis dalykas, todėl 
renkuosi, kad mano animacijoje nebūtų blogųjų 
(pačia griežčiausia pras me – aut. past.) veikėjų.“ 
Taip pat galime pastebėti, kad į juodąją pusę lin-
kusius veikėjus Miyazaki piešia iš tiesų gana bjau-
rius – dažniausiai nutukę, neproporcingi, vos pa-
judantys personažai primena apie piktadarysčių ir 
blogio prislėgtą žmogaus sielą. Miyazaki kūryboje 
taip pat yra svarbi veikėjų transformacija, suge-
bėjimas keisti fi zinius pavidalus – taip jis dažnai 
metaforiškai nusako vidinę, dvasinę veikėjų kaitą. 
Galime prisiminti Howlą iš fi lmo Howl’s Moving 
Castle, kurį pernelyg dažnas burtų naudojimas 
paverčia paukščiu (prarandama žmogiškoji sielos 
dalis) – taip Miyazaki nusako pavojingą žmogaus 
polinkį į ydą; autorius įspėja, kad veikėjas, nejau-
čiantis saiko, bus nubaustas atimant iš jo žmogiš-
kumą. Panašiai į ydos klausimą Miyazaki atsako ir 
fi lme Spirited Away: godulys paverčia Šihiros tėvus 
kiaulėmis, o pakeitę fi zinę išvaizdą žmonės netgi 
nebeatmena seniau tokie buvę.

Filmo Princess Mononoke kadrai
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Nors Miyazaki animacija kupina burtų ir ma-
gijos, tačiau stebuklinguose peizažuose ir siužetuo-
se veikia visiškai realūs personažai ir realūs tų per-
sonažų sopuliai bei bėdos. Pavyzdžiui, pagrindinė 
fi lmo Howl’s Moving Castle veikėja Sofi ja išgyvena 
gana įprastą paauglei krizę – ieško savo vietos pa-
saulyje ir, žinoma, tokios neranda, kaip ir dauguma 
paauglių, jaučiasi nevisavertė, prastesnė už bendra-
amžius, abejoja savimi; o pagrindinė fi lmo Spirited 
Away veikėja Šihira – dešimtmetė mergaitė, tėvų 
išplėšta iš saugios ir jai pažįstamos terpės, – senųjų 
namų, mokyklos, draugų, – jaučiasi itin vieniša, 
nesuprasta ir neįvertinta.  Pastaroji istorija, pasak 
paties Miyazaki, yra labai simboliška ir parodo vai-
ko įžengimą į suaugusiųjų pasaulį, autorius sako, 
kad atidžiau žiūrėdami fi lmą, jo pradžioje Šihirą 
matome kaip bailią mergiūkštę, nuolatos besisle-
piančią už tėvų nugaros, o kelionės pabaigoje ji – 
tarsi fi ziškai nepasikeitusi – jau apgaubta lyg ir nai-
viam vaikui nebūdingo kitoniškumo.

Fragmentėlis apie meninę raišką

Nors istorija Miyazaki be galo svarbi – didžiau-
sias jo pranašumas yra būtent meninė raiška. Tarp 
daugelio pasitelkus 3D ir kitas skaitmenines tech-
nologijas sukurtų ir patobulintų animacinių fi lmų 
Miyazaki animacija išlieka tradicinė – autorius ne-
atsisako ranka pieštų vaizdų, o tai jo kūrybai sutei-
kia dar daugiau autentiškumo. (Tiesa, būtų verta 
paminėti, kad Spirited Away yra šiek tiek koreguo-
tas kompiuterinėmis technologijomis tam, kad su-
kurtų „epiškesnį“ jausmą). 

Siurrealistiniai ir fantasmagoriški vaizdai bei 
ryškios spalvos yra vizitinė Miyazaki kortelė – jei-
gu istorija tavęs netenkina, manai, kad buvo gali-
ma žvelgti giliau, paskubėti užbaigti fi lmą, įpaišyti 
kitokį dialogą, tuomet grafi ka ir meninė raiška 
niekuomet neapvils. Daugelis kritikų ir apžvalgi-
ninkų mano, kad vienas paskutiniųjų darbų Howl’s 
Moving Castle yra šioks toks krytis iš Spirited Away 
ir Princess Mononoke viršūnių (scenarijaus realizavi-

Filmo Howl’s Moving Castle kadrai
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mo prasme), tačiau visi vieningai sutaria, jog įsta-
būs ir švelnūs gamtos vaizdai, kontrastuojantys su 
gremėzdiškomis, industrinę revoliuciją primenan-
čiomis technologijomis, sukuria įtaigią atmosferą 
ir verčia pamiršti apie mažyčius scenarijaus trūku-
mus – tiesiog mėgaujiesi vaizdu. Vis dėlto tai yra 
nemažas poslinkis Vakarų animacijos pusėn, o ši 
orientuojasi ne tiek į istorijos giliamintiškumą, o į 
dinamiškų vaizdų dominavimą.

Miyazaki ir Vakarai: p(r)anašumai ir 
skirtybės

Kaip ir to tėvynainis rašytojas Haruki Muraka-
mi, Miyazaki yra smarkiai paveiktas Vakarų civili-
zacijos – nemažai siužeto linijų, kurias jis įpina į 
savo istorijas, yra perimtos iš jos. Galima pastebėti, 
kad tai nėra vienintelis panašumas į Murakami, 
juos vienija ir ypatingi moteriški personažai. Pa-
vyzdžiui, pagrindinė Spirited Away idėja – jauna 
mergaitė svetimame, antgamtiškame pasaulyje – 
labai primena Lewiso Carrollio Alisą stebuklų šalyje 
ir Dorotę iš Kanzaso (lietuviškai auditorijai labiau 
pažįstamą iš Keistuolių teatro fi lmo Geltonų plytų 
kelias). Nepamirškime, kad Carrollio Alisa buvo 
parašyta kaip tik tuomet, kai Didžiąją Britaniją 
krėtė industrializacijos, urbanizacijos ir darviniz-
mo audros, o Spirited Away išvydo dienos šviesą 
būtent dabar, kai  Japonija nebeužčiuopia savojo 
identiteto globalizacijos vėjuose. Viena paskutinių-
jų šio fi lmo scenų atskleidžia aiškią Senovės Grai-
kijos mitų ir Miyazaki sąsają – Haku, palydėdamas 
Šihirą iš Dvasių pasaulio, liepia einant tuneliu ne-
atsigręžti ir nepažiūrėti atgal, antraip neberasianti 
kelio į tikrąjį pasaulį ir prarasianti tėvus. Ar tai ne-
primena mito apie Orfėją ir Euridikę? 

Karo ir pacifi stinė tematika nėra svetima Mi-
yazaki, turbūt ryškiausiai ji išsiskleidžia Howl’s Mo-
ving Castle kontekste – čia karas vaizduojamas kaip 
visa griaunantis ir absoliučiai beprasmiškas. Niekas 
nepaaiškina nei karo priežasties, nei dėl ko jis vyks-
ta. Tai primena Williamo Shakespeare’o dramą Ro-

Filmo Spirited Away kadrai



Kinas

44

meo ir Džuljeta, kurioje Montekių ir Kapulečių ko-
vos niekaip negali būti paaiškintos racionaliai – tik 
nežinia iš kur kilusia nesantaika, o tokia nežinomy-
bė tik patvirtina karo ir konfl ikto beprasmiškumą. 

Neapsieina Miyazaki ir be Vakarų fi losofi ja per-
smelktų studijų – ypač feministinio diskurso. Taip 
yra todėl, kad pagrindiniai jo personažai – itin sti-
prios moterys, o tai žavi kairuoliškų pažiūrų akade-
minę bendruomenę (galbūt nepatikėsite, bet akade-
minių studijų apie Miyazaki – itin gausu). Tačiau, 
mano nuomone, moters vaidmens kvestionavimas 
ir apskritai bet kokia politinė interpretacija būtų 
svetima pačiam Miyazaki – tai yra Vakarų civiliza-
cijos produktas, visiškai svetimas rytietiškam mąs-
tymui; pats autorius į klausimą apie savo feminizmą 
ir kodėl taip dažnai pasirenka protagonistais moteris 
atsako šmaikščiai: „O ką? Aš mėgstu moteris.“

Vakarietiškam pasaulėvaizdžiui artimas Miyaza-
ki jautrumas gamtos ir ekologijos klausimais. Ta-
čiau, kitaip nei Vakarų civilizacija, Miyazaki gamtą 
traktuoja ne kaip pasyvų objektą, kurį reikia sau-
goti ir ginti, o kaip gaivališką jėgą, kuri pati sugeba 
priešintis žmogaus diegiamoms taisyklėms. Turbūt 
epiškiausias ir būdingiausias Miyazaki darbas šia 
tema yra Princess Mononoke, jis itin tiksliai atsklei-
džia rytietišką mąstymą – gamta yra mūsų pasaulio 
dalis ir nepriklauso nuo žmogaus norų ir valios.  

Dažnai Miyazaki vadinamas Japonijos Waltu 
Disney’umi, tačiau galima išskirti kelis specifi nius 
jųdviejų skirtumus. Visų pirma – jau anksčiau mi-
nėta tendencija traktuoti žiūrovą kaip intelektualų 
ir sugebantį etiškai vertinti veikėjų poelgius bei 
pas tangos nenukrypti į blogio absoliutizavimą ir 
mistifi kavimą. Antra, Disney’aus animacijoje links-
tama skolintis įvairius personažus iš kitų kultūrų ir 
mitologijų (Heraklis, Pokahonta ir kt.); paskui šie 
personažai ar siužetai persmelkiami amerikietiško 
mąstymo. O Miyazaki, skolindamasis siužetus ir 
veikėjus iš kitų kultūrų, suteikia jiems savito rytie-
tiško prieskonio, tačiau palieka ir daug autentiškos 
kultūrinės savasties ir nepriklausomybės. Svar-
biausias ir tikrai neabejotinas skirtumas yra tas, 
jog intelektualiniu požiūriu Miyazaki kūryba yra 
ambicingesnė nei Walto Disney’aus produkcija. 
Tiesa, galbūt taip griežtai lyginti šiuos du kūrėjus 
rizikinga: kritikai mano, kad Miyazaki animacija 
yra skirta vyresnei auditorijai nei Disney’aus, ta-
čiau pats autorius teigia, kad orientuojasi į vaikus: 
„Aš džiaugiuosi, kad mano animacija patinka su-
augusiems, bet kuriu būtent vaikams.“

Šiame straipsnyje bandžiau apžvelgti Miyaza-
ki kūrybą tik bendrais bruožais, pasirinkau keletą 
pačių ryškiausių jo fi lmų, daugiausia vėlyvojo pe-
riodo, tačiau negalima pamiršti, kad ankstyvoji kū-
ryba taip pat labai žavi, gal kiek labiau suprantama 
vaikiškai auditorijai, tačiau tokia pat vertinga. Jei 
paklaustumėte, nuo kurio fi lmo pradėti pažintį su 
Hayao Miyazaki, sakyčiau, kad labiausiai tam tik-
tų – Princess Mononoke, kuris pagrįstai vadinamas 
geriausiu šio režisieriaus darbu.

Informacija iš:
Ando Satoshi. Regaining Continuity with the Past: Spirited Away 
and Alice‘s Adventures in Wonderland // A Journal of Internation 
Children‘s Literature, Volume 46, No. 1, 2008, p. 23–29.
Susan J. Napier. Matter Out of Place: Carnival. Containment 
and Cultural Recovery in Miyazaki‘s Spirited Away // Th e Journal 
of Japanese Studies, Volume 32, No. 2, Summer, 2006, p. 287–
310.
http://www.midnighteye.com/interviews/hayao_miyazaki.
shtml

Filmo Spirited Away kadras
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