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Istorijos atspindžiai

Graham Darby

Krikščionybės gelbėtojas?
Walterio Kasperio niekinančių pasisakymų apie
Britaniją buvo galima teigti, jog Romos Bažnyčia
išgyvena nuosmukį. Tačiau laikyti tokią ilgaamžę
instituciją nebesvarbia – klaida. Bažnyčia būdavo
nurašoma ir anksčiau, bet visados įrodydavo gebanti neįprastai greitai atsigauti.
Panagrinėkime Bažnyčios situaciją XVII a., kai
Popiežiaus valdžia irgi vaizduota kaip nebesvarbi,
o ir apskritai apie ją kalbėta mažai. Bažnyčios au-

Giedrius Kazimierėnas. Dies irae (Rūstybės diena, Žalgiris), 2012.
Rimanto Dichavičiaus nuotrauka

Neaišku, gerai ar blogai, bet Romos Katalikų Bažnyčia pastaruoju metu buvo žiniasklaidos
dėmesio centre. Nors Popiežiaus Benedikto XVI
apsilankymas Jungtinėje Karalystėje prieš metus ir
susilaukė nedidelės sėkmės, po vaikų seksualinio išnaudojimo skandalų, kaltinimų homofonija, nutekinto užsienio reikalų ministerijos memorandumo
(kurio pašiepiantis Katalikų Bažnyčią tonas sukėlė
beveik rimtą diplomatinį skandalą) ir kardinolo
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toriteto nuosmukis dažniausiai siejamas su Trisdešimtmečiu karu (1618–1648). Valdant Popiežiui
Inocentui X (1644–1655) Bažnyčia pasmerkia
1648 m. Vestfalijos taikos sutartį (Zelus domus Dei,
išleista 1650 m.), tačiau šį vertinimą ignoravo visi
to meto politiniai lyderiai. Popiežius netgi neįtraukiamas į 1659 metais Prancūzijos ir Ispanijos pasirašytą Pirėnų sutartį. Bažnyčios nuosmukio istorija
baigiasi 1660 m., kai Liudvikas XIV pažemino Popiežių Aleksandrą VII (valdė 1655–1667), prancūzams užėmus tuo metu Bažnyčiai priklausiusį
Avinjono miestą.
Tačiau taip vertinant Bažnyčios padėtį ignoruojamas labai reikšmingas Inocento XI, kuris
gimė prieš 400 metų šį mėnesį1, pontifikatas. Šis išskirtinis Popiežius pademonstravo, kad Bažnyčios
galvos valdžia vis dėlto liko reikšminga jėga. Inocentas XI pasipriešino Europos galingiausio monarcho Liudviko XIV (valdė 1643–1715) pretenzijoms ir netgi pavertė niekais pastarojo užsienio
politiką. Popiežius taip pat reikšmingai prisidėjo
organizuojant pasipriešinimą turkams prie Vienos
1683 m., kurį visiškai pagrįstai galima pavadinti
paskutiniuoju Kryžiaus žygiu. Šie svarbūs įvykiai
dažniausiai būna išsamiai aprašyti, bet Inocento XI
vaidmuo minimas probėgšmiais ir niekada neįgauna pelnytos svarbos. Be to, pagal XVII a. standartus pontifikas buvo labai doras žmogus, priešinęsis
korupcijai ir nepotizmui Bažnyčioje.
Benedetto Odescalchi, būsimasis Inocentas XI,
gimė 1611 m. gegužės 19 d. Komo mieste. Jis kilęs
iš turtingos pirklių dinastijos, buvo išleistas mokytis į šeimos banką Genujoje ir gavo išsilavinimą iš
jėzuitų. Paveiktas draugiško Ispanijos kardinolo, Benedetto vėliau studijavo teisę Romoje ir Neapolyje,
1639 m. čia baigė doktorantūrą. Po metų buvo priimtas į Popiežiaus Urbono VIII (1623–1644) tarnybą ir greitai kilo karjeros laiptais: tapo apaštališkuoju protonotaru, apaštališkųjų rūmų prezidentu,
finansų komisaru Anconoje, o 1643 m. – Maceratos
administratoriumi ir Picenos valdytoju.
1

Straipsnis pasirodė 2011 m. gegužę – vert. past.
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Dar po metų naujai išrinktas Popiežius Inocentas X (1644–1655) pakvietė Odescalchi atgal
į Romą ir netikėtai 1645 metų kovo 6 dieną, kai
jam buvo vos 34-eri, įšventino į kardinolus. Kaltinimai, jog jaunasis kardinolas nusipirko savo
postą, atsirado daug vėliau ir nors paaiškėjo, kad
jie neturi pagrindo, nėra abejonių, kad būsimasis
popiežius turėjo sukaupęs nemažai turtų. 1648 m.
Benedetto paskirtas Feraros legatu, kad sušvelnintų regioną užgulusį žiaurų badą. Jaunasis kardinolas rimtai ėmėsi šios užduoties negailėdamas ir
asmeninių lėšų – išleido 20000 skudų. Popiežius
įvertino Benedetto nuopelnus tituluodamas jį
„varguolių tėvu“. Nuo to laiko Odescalchi herbe
atsirado P. P. (pater pauperum) inicialai. Už gerus
darbus 1650 m. būsimasis Popiežius apdovanotas
Novaros vyskupo pareigomis ir tik tada įšventintas dvasininku (vyskupo šventimus gavo 1651 m.).
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Jaunasis kardinolas pareigas pradėjo eiti 1652 m.
ir skyrė visas iš posto gaunamas pajamas vyskupijos vargšams ir ligoniams. Eidamas šias pareigas,
dvasininkas užsitarnavo gerą reputaciją dėl labdaringumo ir gilaus pamaldumo. Tačiau vyskupas
išbuvo Novaroje tik dvejus metus ir 1654 m. grįžo
į Romą. Pasirodė, jog Aleksandras VII, išrinktas
Popiežiumi 1655 m., norėjo turėti šalia savęs pažįstamą advokatą, tad 1656 m. Odescalchi atsistatydino iš Novaros vyskupo pareigų ir perleido jas
broliui. Romoje kardinolas Benedetto atnaujino
savo darbą kaip keturių kurijų kongregacijų narys,
po to 1659 m. buvo paaukštintas į kardinolo-presbiterio poziciją. Taip dvasininkas įgavo nemažai
supratimo apie popiežiaus administraciją ir ypač
apie popiežiaus diplomatiją.
Po dešimties metų, 1669-aisiais, kai mirė Popiežius Klemensas IX, kardinolas Benedetto, tuo
metu vos 58-erių, buvo rimtas pretendentas pontifikatui, bet tam priešinosi Liudviko XIV ambasadorius. Vertėtų atminti, kad kardinolas gimė
kaip Ispanijos pavaldinys (Komo miestas Milano
kunigaikštystėje priklausė Ispanijai) ir jo vyskupystė taip pat priklausė Ispanijos teritorijai. Turint
omeny Ispanijos ir Prancūzijos konkurenciją, kardinolas Benedetto matytas kaip labiau prijaučiantis Habsburgams nei Burbonams. Todėl Prancūzijos iniciatyva kardinolas Emilio Altieri įšventintas
kaip Klemensas X, bet 80-metis pontifikas priimtas kaip tarpinis popiežius. Neilgai trukus 1676 m.
Klemensas X mirė.
Labiausiai 1676 metų rinkimuose nustebino
tai, jog, nepaisant jųdviejų priešpriešos, Liudvikas
XIV sutiko, kad Benedetto Odescalchi būtų išrinktam popiežiumi, nes kitas favoritas – kardinolas Grimaldi – buvo nepermaldaujamai priešiškas
Prancūzijai. Taigi kardinolas Benedetto prancūzams buvo mažesnioji iš dviejų blogybių. Jis pasirinko Inocento vardą jį į kardinolus paaukštinusio
Popiežiaus atminimui ir pažadėjo reformuoti Bažnyčią bei panaikinti piktnaudžiavimus.

Popiežius Inocentas XI

Finansinės ir socialinės reformos
Būdamas kuklus asmeniniame gyvenime, Inocentas XI skatino kardinolus siekti to paties. Nors
naujajam Popiežiui ir nepasisekė panaikinti nepotizmo, jis sugebėjo pagerinti šv. Petro sosto finansinius reikalus. Mažindamas pareigybių ir stipendijų
skaičių ir drastiškai taupydamas, pontifikas sugebėjo panaikinti 170000 skudų deficitą ir pradėti
kaupti perteklių. Iki Inocento XI mirties Popiežiaus ižde buvo maždaug 1,5 milijono skudų.
Inocentas reikalavo griežto evangelinio mokymo, dažnai, net kasdien, priimti komuniją ir pabrėždavo griežto katalikų tikėjimo mokymo svarbą
ne tik būsimiems kunigams, bet ir pasauliečiams,
kurie tikėjosi labdaros (neturėjo būti jokios šalpos
be religinio mokymo). Naujasis Kristaus vikaras
griežtai reikalavo atsakingai rinkti kunigus ir vyskupus. Dvasininkai turėjo būti kvalifikuoti ir gyventi
pavyzdingai. Inocentas XI reformavo vienuolynus
ir atnaujino griežtą įžadų laikymąsi. Jis ganytojiškai
3

Istorijos atspindžiai

Giedrius Kazimierėnas. Dies irae (Rūstybės diena, Žalgiris),
2012 (fragmentas). Rimanto Dichavičiaus nuotrauka

rūpinosi pasauliečiais: ir krikščionišku jų mokymu,
ir socialiniu teisingumu bei viešuoju padorumu.
Pontifikas buvo dosnus vargstantiems ir rūpinosi
bendruoju gėriu garantuodamas maisto tiekimą
sunkiais laikais, kai derlius būdavo prastas. Tačiau
Inocento XI apribojimai moterims irgi buvo griežti (pavyzdžiui, įvestas reikalavimas kukliai rengtis).
Šv. Petro įpėdinis uždraudė lošimų namus ir siekė
riboti karnavalų tradicijas, bet tai ne visada buvo
efektyvu, o kartais priimama su pasipriešinimu ir
net pajuoka. Toks asketiškumas tarp romėnų buvo
nepopuliarus, nors greitai po Popiežiaus mirties jie
pradėjo reikšti Inocentui XI pagarbą.

Jansenitų įtaka
Kalbant apie teologiją, Inocento moralinis uolumas buvo artimesnis jansenitams nei jėzuitams.
4

Šis judėjimas, grįstas olando kataliko Kornelijaus
Janseno (1585–1638) raštais, siūlė reformuoti
krikščionybę grįžtant prie griežtesnės šv. Augustino moralės. Tačiau jis buvo paveiktas jėzuitų
santykiuose su kvietistais. Kvietizmas buvo krikščioniško spiritualizmo forma, kuri propagavo visišką pasyvumą, religinę kontempliaciją ir savęs
išsižadėjimą. Tai, rodos, paversdavo sutartas Dievo garbinimo apeigas nereikalingomis. Inocentas
anksčiau prijautė ispanų kvietistui Migueliui de
Molina’i (maždaug 1640–1696), bet 1685 m. jį
areštavo ir 1687 m. išleido bulę, smerkiančią kraštutines jo pažiūras. Viso to turbūt pakaktų išskirti
Inocentą XI kaip nepaprastą XVII a. Popiežių, bet
didžiausias jo nuopelnas buvo tarptautinių santykių srityje.
Visą Inocento XI pontifikatą lydėjo nesibaigianti kova su Prancūzijos karaliaus Liudviko XIV
pretenzijomis. Ši šalis turėjo ilgalaikę galikanizmo
tradiciją – tikėjimą, kad Prancūzijos Katalikų Bažnyčia krikščioniškajame pasaulyje unikali ir turi
teisių, suteikiančių jai ypatingą statusą katalikiškoje Europoje. 1516 m. po Bolonijos konkordato
Prancūzijos karalius turėjo nemažą įtaką skiriant
dvasininkams pareigas. Prancūzijos teisininkai ir
toliau XVI–XVII a. gynė ir apibrėždavo galikaniškąsias teises, tvirtindami, kad Prancūzijos karalius
nebuvo Popiežiaus pavaldinys dvasiniame gyvenime ir kad Popiežius neturėjo absoliutaus autoriteto
Bažnyčios mokyme ir pasaulietiniuose Prancūzijos dvasininkijos reikaluose. Iš tiesų, pastarosiose
dviejose srityse Popiežius turėjo paklusti Prancūzijos karaliaus valiai. Žinoma, tokia padėtis patiko
Liudvikui XIV, kuris buvo apsėstas noro sukurti
totalaus autoriteto įvaizdį. Ši manija galėjo kilti
po 1648–1653 m. frondos, Liudvikui dar esant
mažam, kai Prancūzijos kilmingieji sukilo prieš
dvarą, ir dėl kardinolų dominavimo, kurį patyrė
jo tėvas. Jau 1660-aisiais, savo valdymo pradžioje,
Liudvikas išprovokavo aršų konfliktą Romoje dėl
ambasadorinės pirmenybės. Į šį ginčą buvo įtraukta ir prancūziškų Popiežiaus teritorijų Avinjone
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okupacija, tai kartojosi vėlesniuose Prancūzijos ir
Popiežiaus konfliktuose.
1673-aisiais Liudvikas XIV vėl išprovokavo
konfrontaciją dėl droit de régale pratęsimo. Nuo
1672 m. karo prieš Olandijos Respubliką pradžios
jis konfiskuodavo Bažnyčios turtą konfliktui finansuoti, ir régale praplėtimas buvo dar vienas būdas
padidinti pajamas. Droit de régale iš esmės leido
karaliui rinkti duoklę iš laisvos vyriausiosios beneficijos, kol tuščia vieta būdavo užimta. Liudvikas XIV praplėtė šią teisę visose karalystės dalyse,
ypač pietinėse Langedoko, Gienos, Dofinė ir Provanso provincijose. Čia karalius sugebėjo pritraukti Prancūzijos dvasininkiją į savo pusę. Prieštaravo
tik du vyskupai ir Popiežius Klemensas X nedarė
nieko. Kita vertus, išrinkus Inocentą XI, tie patys
vyskupai (iš Pamjė ir Alė) atnaujino savo opoziciją
ir kreipėsi į naująjį Popiežių, šis palaikė jų poziciją,
prieštaravo Liudviko régale praplėtimui ir atsisakė
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pripažinti dvasininkų paskyrimų kitose šalies dalyse teisėtumą.
Liudvikas atsakė sušaukdamas generalinę
Prancūzijos dvasininkų asamblėją, kuri 1682 m.
vėl patvirtino galikaniškąsias teises, paskelbdama
Keturis Straipsnius. Juose buvo ne tik pabrėžiamos tradicinės galikanų Bažnyčios laisvės, bet ir
siekiama apriboti Popiežiaus galią, teigiant, kad
jo autoritetas priklauso nuo generalinės tarybos
ir kad sprendžiant tikėjimo klausimus Popiežiui
reikia universalios Bažnyčios pritarimo. Be abejo,
Inocentas XI atmetė Keturis Straipsnius ir atsisakė
paskirti Liudviko nominuotus vyskupus, todėl 35
vyskupijos liko be vadovų.
Pačiame šio ginčo įkarštyje Liudvikas atsisakė
padėti krikščioniškajai Europai atremti turkų invaziją. Jis net pareiškė sultonui, kad nesikiš. Be abejonės, Liudvikas tikėjosi, kad Viena kris ir tuomet jis,
„pats krikščioniškiausias karalius“, atkeliaus į pagalbą, nugalės turkus ir bus šlovinamas kaip krikščionybės gelbėtojas. Tai neišsipildė daugiausia dėl
to, kad Inocentas XI bendradarbiavo su Lenkijos
karaliumi Janu III Sobieskiu (valdė 1674–1696),
kartu 1683 m. jie nustūmė turkus nuo Vienos vartų, tad jie, o ne Liudvikas, galiausiai tapo krikščionybės gelbėtojais. Liudvikas įgavo „paties krikščioniškiausio turko“ pravardę.
Nekantraudamas atkurti katalikišką savo mandatą, Liudvikas nusprendė atšaukti Nanto ediktą
(Henriko IV paskelbtą 1598 m. protestantų hugenotų bendruomenės teisėms apibrėžti). Nors tai
buvo ilgalaikis Prancūzijos politikos tikslas, sprendimo laikas buvo susijęs su bandymu pataisyti santykius su Popiežiumi. Tačiau Inocentas XI nebuvo
sužavėtas – jam būtų labiau patikę, jei Liudvikas
būtų pagelbėjęs kovojant su turkais – jis pasmerkė smurtą prieš protestantus, kurį sukėlė edikto
atšaukimas. Jis netikėjo priverstiniu atsivertimu.
Įtampa išaugo 1687 m., kai, panaikinęs prieglobsčio teises, kuriomis mėgavosi ir piktnaudžiavo
ambasados Romoje, Popiežius atsisakė pripažinti
naująjį Prancūzijos ambasadorių, Lavardeno mar5

Istorijos atspindžiai
kizą (1643–1701), nes jis neatsisakė šių teisių.
Savo ruožtu Liudvikas nuspėjamai griebėsi jėgos
ir išsiuntė nedidelę armiją į Romą įkurdinti ambasadoriaus jo rūmuose. Vėliau Inocentas ekskomunikavo Lavardeno markizą ir 1688-ųjų sausį šis
slapčia informavo Liudviką, kad jis ir jo ministrai
irgi buvo ekskomunikuoti.
1688-aisiais norų priešprieša didėjo. Šį kartą
problema buvo Kelno elektorinės arkivyskupijos,
kurios teritorijos buvo strategiškai svarbios, įpėdinystė. Užuot ratifikavęs dar vieno prancūzų kandidato išrinkimą, Inocentas XI nesiskaitė su Liudviku ir pasirinko imperatoriaus pasiūlytą 17‑metį
Josephą Clemensą iš Bavarijos (1671–1723). Šis
akivaizdžiai politinis sprendimas buvo svarus Liudviko diplomatinis pralaimėjimas ir baigėsi dar
vienu irzliu atsaku: Kelno ir Palatinato invazija.
Tačiau šį kartą karalius smarkiai apsiskaičiavo. Tai,
ką Prancūzija numatė kaip ribotą kampaniją, baigėsi dideliu Europos karu, kuriam Prancūzija nebuvo pasirengusi. Dvidešimt metų trukusią prancūzų agresiją dabar pasitiko svarus Europos jėgų
koalicijos pasipriešinimas. Liudvikas vėl okupavo
Avinjoną, įkalino Popiežiaus nuncijų ir kreipėsi į
generalinį susirinkimą. Tačiau Inocentas XI nebuvo įbaugintas. Akivaizdžiai Liudvikas XIV tuo
metu neįvertino Popiežiaus galios ir prestižo, ypač
Inocento XI ryžtingumo. Greičiausiai schizmos
buvo išvengta tik dėl karo pradžios ir Popiežiaus
mirties 1689 m. Neatsitiktinai po 1689 m. Liudvikas pakeitė nusistatymą ir ėmėsi žingsnių atkurti
draugiškus santykius su Roma.
Kitas dramatiškas šios krizės rezultatas buvo
Anglijos karaliaus Jokūbo II (valdė 1685–1688)
žlugimas, mat Liudviko invazija į Reino kraštą
leido Williamui iš Oranijos saugiai persikelti į
Angliją. Inocentas prieštaringai vertino Jokūbą II,
matydamas jį kaip paklusnų Liudviko XIV liokajų. Nors Popiežius akivaizdžiai sveikino galimybę
palengvinti sunkią katalikų padėtį šiose salose,
jis atsargiai vertino neapgalvotą Jokūbo požiūrį į
šį klausimą ir jautė, kad reikėtų žvelgti jautriau.
6

Staigus politikos pakeitimas tiktai sukeltų neigiamą reakciją – taip ir įvyko. Tačiau nėra pagrindo
kaltinti Inocento XI nei kad jis buvo informuotas
apie Williamo iš Oranijos sumanymus Anglijoje,
nei kad rėmė Williamą nuverčiant Jokūbą. Be abejo, tuo metu šis kaltinimas atsirado Prancūzijoje,
bet įgavo naują gyvenimą šiame amžiuje po Ritos
Monaldi ir Francesco Sorti romano Imprimatur
pasirodymo 2002 m. Autoriai teigia radę finansinę Inocento bankininkų šeimos, Odescalchi, ir
Oranijos dvaro sąsajų, prasidėjusių 1660-aisiais.
Tačiau sieti šį ryšį su Jokūbo II nuvertimu yra pernelyg nepagrįsta ir visiškai neigia jo paties vaidmenį. Tai taip pat nukreipia dėmesį nuo brangiausio
Inocento siekio ir didžiausio pasiekimo: pasipriešinimo mobilizacija sulaikyti į Europą slenkančią
islamo bangą.

Pasipriešinimas turkams
Iki 1680-ųjų intensyviausia osmanų Turkijos
ekspansija į Europą buvo 1526 m., kai Suleimanas
Didysis buvo apsupęs Vieną. Po to osmanų spaudimas Europai iš esmės sustojo, nors didelė dalis
Vengrijos ir visi Balkanai liko turkų rankose ir kai
kurios sritys patyrė vis didėjančią islamizaciją. Iš
tiesų, po 1593–1606 m. karo, kai nebuvo išaiškintas nugalėtojo, jokios formalios karinės kampanijos tarp Habsburgų ir turkų nuo 1566-ųjų iki
1660-ųjų nebuvo. Tačiau nuo 1656 m. Osmanų
imperijai ėmė vadovauti Köprülü šeima, tai buvo
didieji viziriai, užėmę agresyvesnę poziciją užsienio politikoje. Turkų galia atgijo: 1658–1661 m.
Transilvanija tapo visiškai kontroliuojama ir, nors
1664 m. patyrę nesėkmę prieš imperatorių Leopoldą, turkai 1669 m. užėmė Kretą ir 1670-aisiais
sėkmingai kovėsi kare su lenkais, 1676 m. užėmė
Podolę pietryčių Lenkijoje. Rusijos puldinėjimai
1677–1681 m. buvo nepakankamai sėkmingi, tad
naujasis didysis vizyris Kara Mustafa (valdė 1676–
1683) pasiryžo atakuoti Vieną, kad pakeltų savo
prestižą ir konsoliduotų savo poziciją.

Istorijos atspindžiai
Iki pat 1681-ųjų ir net 1682-aisiais Austrijos
imperatoriaus dvaras buvo įsitikinęs, kad Liudvikas XIV buvo pagrindinis priešininkas. Tik Inocentas XI gerai suprato Turkijos grėsmę ir ragino
pradėti Kryžiaus žygį prieš islamą. Jo diplomatinė
ir finansinė parama galiausiai 1683 metų kovą
atvedė prie karinio Austrijos ir Lenkijos aljanso,
bet imperatorius Leopoldas buvo nepasirengęs ir
turėjo palikti savo sostinę, kuri buvo apgulta nuo
liepos. Pagalba atkeliavo kaip tik laiku, rugsėjį, kai
krikščioniška armija, sudaryta iš austrų, vokiečių
ir lenkų pajėgų, vadovaujama Lotaringijos kunigaikščio Maxo Emanuelio iš Bavarijos ir Lenkijos
karaliaus Jano III Sobieskio įtikinamai nugalėjo
turkus visą dieną trukusiame mūšyje. Lenkijos karalius laiške Popiežiui tai apibūdino varijuodamas
garsųjį Julijaus Cezario posakį: venimus, vidimus et
Deus vicit (atėjome, pamatėme ir Dievas nugalėjo).
Šį pergalė sukėlė entuziazmo bangą visame krikščioniškame pasaulyje ir dabar daug kas rėmė visuotinį Kryžiaus žygį prieš turkus, bet Austrija negalėjo
imtis karo viena. Ir vėl Inocentas XI ėmėsi iniciatyvos. 1684 m. jis daug prisidėjo sukuriant Šventąją
lygą, kurioje originalusis Austrijos ir Lenkijos aljansas buvo praplėstas įtraukiant Venecijos Respubliką
(ir vėliau ortodoksiškąją Rusiją). Inocentas XI sugalvojo vieningos atakos strategiją, aukojo dideles pinigų sumas karui ir liepė tai daryti visos Pietų Europos
dvasininkijai. Venecijiečiai gana sėkmingai susikoncentravo ties Graikija, deja, susprogdino Partenono
stogą. Tačiau įspūdingiausios pergalės buvo pasiektos Vengrijoje. Imperatoriaus armija su savanoriais
iš 22 skirtingų valstybių (įskaitant ir protestantiškas)
1686-aisiais užėmė Budą ir iki Nagiaršani mūšio
1687 m. turkų valdžia iš Vengrijos ir Transilvanijos
buvo išstumta, į teritoriją buvo grąžinta krikščionybė. Belgradas buvo užimtas 1688 m. Jokūbas II apie
tai atsiliepė taip: „Tai Šventasis Tėvas atkariavo Budą
lygiai taip pat, kaip jis išvadavo Vieną. Daugelį amžių toks Popiežius nesėdėjo Petro soste.“
Iš tiesų Inocentas gyveno pakankamai ilgai,
kad išvystų šį triumfą, bet po jo mirties 1689 m.

turbūt neatsitiktinai užkariavimai liovėsi, turkai šiek tiek atsigavo ir aklavietės situacija tęsėsi,
nors tai iš dalies atsitiko ir dėl prasidėjusio karo su
Prancūzija. Nepaisant to, po 1699-aisiais pasirašytos taikos sutarties prasidėjo formalus Osmanų
imperijos atsitraukimas iš Europos. Atidedant į
šalį dabartinius rūpesčius, islamas jau niekada nebebus didžiulė grėsmė krikščioniškajam Europos
pasauliui.

Rojus žemėje
Inocentas XI mirė 78-erių. Jo netektis sukėlė
neįprastą krikščionių reakciją. Gedėjo visas katalikų pasaulis, visi jį gerbė. Net protestantai liūdėjo dėl jo mirties ir buvo nugirsta didįjį Brandenburgo–Prūsijos elektorių Fredericką Williamą
sakant: „Jei turėčiau Inocento XI sielą, aš galėčiau
tikėtis rojaus.“ Užsitęsęs kanonizacijos procesas Klemenso XI buvo pradėtas 1714-aisiais, o
1744-aisiais buvo suspenduotas dėl Prancūzijos
karaliaus dvaro priekaištų. Jis atsinaujino XX
amžiuje ir Popiežius Pijus XII paskelbė Inocento
beatifikaciją 1956 m.
Daug istorikų, tyrinėjančių šį laikotarpį, pripažįsta, kad Inocentas XI buvo išskirtinis Popiežius,
nors jo vaidmuo, priešinantis turkams, ne visada
sulaukia pakankamo įvertinimo. Jis turbūt buvo
paskutinis Popiežius, vaidinęs lemiamą vaidmenį
tarptautiniuose reikaluose. Be abejo, jo užsidegimas rengti Kryžiaus žygius buvo labiau tradicinis
nei naujoviškas, bet jo planai buvo neįprastos apimties. Jis numatė ne tik Osmanų imperijos sunaikinimą ir galutinį Šventosios Žemės atgavimą, bet
ir Rytų Romos Imperijos atkūrimą. Deja, jo viltys
neišsipildė, bet tai iliustruoja jo ambicijų mastą.
Jam pavyko bent trumpam suvienyti krikščioniškąjį pasaulį, išskyrus Prancūziją, paskutiniam Kryžiaus žygiui ir daugeliui Rytų ir Vidurio Europos
šalių išgelbėti krikščionių civilizaciją.
Pagal History Today parengė ir iš anglų kalbos išvertė

Marijuš Antonovič
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Visų kūrėjų tragizmas
Visų mūsų gyvenimuose apstu tragedijų. Vienokių ar kitokių. Artimųjų mirtys, namų netekimas, nepasisekimas meilėje – visa tai žmogus galėtų pavadinti tragedija. Tai galėtų būti ir didelė
nelaimė, koks nors šiurpulingas įvykis. Tačiau kiek
vienas iš mūsų tai suprantame skirtingai ir išgyvename kitaip. Žymiausias Lietuvos filosofas Antanas
Maceina 1947 metais parašė straipsnį Kultūros tra
gizmas. Jame samprotavo apie tai, kaip kultūra gali
tapti tragedija bet kokiam kūrėjui. A. Maceinos
darbas ir įkvėpė mane parašyti šį straipsnį.
Kultūra yra žmogaus kūryba, ir tik žmogaus.
Joks gyvūnas negali kurti kultūros, nes jis negali
išsiveržti iš savos aplinkos, negali pakilti virš gamtos ir suteikti savo darbams objektyvios prasmės.
Jis yra suaugęs su gyvenamąja aplinka ir yra gamtos
dalis. Gyvūnas nestovi priešais gamtą, nes jis gyvena joje giliausia šio žodžio prasme. Todėl kultūra
jam yra ne tik negalima, bet ir nereikalinga, nes jos
gamtoje paprasčiausiai nėra. Kultūros prasmė yra
ne vesti žmogų į gamtą, bet nuvesti jį nuo gamtos
kuo toliau. Kultūrinė kūryba čia yra žmogaus nutolimo nuo gamtos ir atsipalaidavimo įamžinimas.
Vis dėlto žmogus, kaip kad pasakė Johannesas
Gottfriedas Herderis, tas „pirmutinis kūrinijos laisvūnas“, gyvena ne vienoje kokioje nors apibrėžtoje
aplinkoje, bet visame pasaulyje. Žmogus nebeturi
aplinkos, jis dabar turi tiktai pasaulio visumą. Kaip
tik todėl žmogus yra stokojanti būtybė. Gamta
žmogui nieko nebeduoda, kas jį tiesiogine prasme
išlaikytų, kas jį apgintų nuo šalčio ar karščio, nuo
žvėrių, nuodingų augalų ir t. t. Maisto ir vandens
gamta mums duoda, bet tai ir viskas. Žmogus yra
nuogas ne tik fizine, bet ir metafizine prasme. Todėl kultūra tampa žmogaus buvimo pasaulyje sąly8

ga. Jei gamta žmogui bemaž nieko nedavė, jis turi
susikurti būtinas buvimo sąlygas pats. Žmogus
turi pasistatyti naujus namus, kuriuose jaustųsi savas ir artimas. Tas naujas žmogaus pasaulis, naujos
žmogaus gyvenimo ir veiklos sąlygos ir yra kultūra.
Kultūra žmogų apsaugo, tampa jo tėviške ir tuo
prarastuoju rojumi, iš kurio žmogus buvo išvarytas. Kūryba yra žmogaus gyvenimo uždavinys. Ji
jam padeda išgyventi ir prisitaikyti prie kintančių
sąlygų. Kaip gyvuliui reikalinga gamta, taip žmogui reikalinga kūryba. Todėl, kurdamas kultūrą,
žmogus savotiškai sukyla prieš gamtą, prieš gyvuliškąjį buvimo būdą. Gamtos atžvilgiu žmogus yra
sukilėlis, paauglys maištininkas. Žmogus pradeda
atrodyti kaip visagalis kūrėjas, nes anksčiau svarbiausia buvo gamta. Tačiau dabar žmogus tampa
ambicingas ir pradeda rodyti savo galybę ir didybę.
O juk iš esmės jis yra kultūringas. Paprasčiausiai
dėl to, kad mums tai yra gyvybiškai būtina. Ir būtent šis žmogaus sukilimas prieš gamtą ir yra kultūros tragizmo priežastis.
Čia prieiname prie trijų, pagal Antaną Maceiną, kultūros tragizmo formų.
Pirmoji forma yra kultūros tragizmo išgyvenimas. Kadangi kultūra yra esminė žmogaus gyvenimo būtinybė, ji padeda pagrindą žmogaus būčiai,
ji yra vidinio jo pasaulio išraiška. Tačiau kai žmogus sukuria kūrinį, kai atsistoja priešais jį, atsiranda
jausmas, kad sukūrė ne tai, ko labiausiai norėjo.
Atsiranda vidinė priešprieša. Žmogus pradeda manyti, kad jo kūrinys išreiškia jį visiškai netobulai ir
dėl to nevisiškai jį patenkina. Su kiekvienu kūriniu
mes išgyvename savotišką tragediją. Taip yra todėl,
kad mes žinome, jog kūrybiniai žmogaus ketinimai
negali būti įgyvendinti iki galo, kaip su paprastom
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medžiagom, pavyzdžiui, kaip su moliu, negali visapusiškai virsti tobula sielos apraiška. Kūrėjas niekados nėra patenkintas savo kūriniu visa savo esybe.
Tačiau ne tai yra tragiškiausia. Kultūros nepasisekimas yra išgyvenamas daug skaudžiau. Mūsų
kūriniai yra ne tik kad netobuli mums, bet dar ir iš
principo nepasisekę kaip iš principo nepataikę ten,
kur žmogus norėjo. Mes visi skirtingai interpretuojame vienokius ar kitokius reiškinius. Tas pat yra ir
su menu. Vienam Pablo Picasso paveikslai atrodo
grynas absurdas, o kitam – šedevras. Be to, ne visi
suprantame ir interpretuojame kūrinį būtent taip,
kaip tai buvo sumanęs pats kūrėjas. Taigi, kultūrinis kūrinys nepatenkina žmogaus ne dėl atsitiktinių netobulybių, bet dėl esminio pobūdžio. Ir
tada kultūra žmogui tampa viena didele klaida ir
apsirikimu. Žmogus, nors ir besidžiaugdamas kultūriniais laimėjimais ir jais besididžiuodamas, visada giliai viduje jaus tam tikrą nusivylimą, klaidos
jausmą, iki galo neįgyvendintos idėjos aidą. Tačiau

nuo šito kūrėjas pabėgti negali, nes jis tiesiog privalo kurti. Taip kultūrinė kūryba virsta savotišku
žmogaus likimu, iš kurio jis niekaip negali išsivaduoti. O tragiškiausia – jis su tuo negali susitaikyti. Kūryba veda ne tuo keliu ir duoda ne tai, ko
žmogus visa esybe trokšta. Iš šito jausmo ir kyla
kaltės išgyvenimas. Kurdamas kūrėjas jaučiasi darąs didelę klaidą, nusikaltimą. Tačiau, kita vertus,
kiekvienas ką tik mūsų galvose užsimezgęs kūrinys
pradeda žadinti vaizduotę. Todėl jis išsivaduoja iš
apsisprendimo rimtumo ir virsta savotišku žaidimu. Taigi kultūrą žmogus kuria žaisdamas.
Tačiau šis žaidimas taip pat kupinas kultūros
tragizmo. Mes suprantame, kad kultūra yra žaidimas, bet nenorime to pripažinti. Taip savotiškai susiduriame su gyvenimo rimtimi. Kurdami mes žaidžiame ne su kuo kitu, o su pačiu savimi, su savo
gyvenimu ir pačia savo būtimi. Todėl šis žaidimas
tampa ir pavojingas, ir nusikalstamas. Kūryba virsta nusikaltimu. Žmogus nori nusikalsti, nes jis nori
gyventi taip, kaip jam sako jo dvasia. Kartu mes
einame prieš gamtą, taip pat ir prieš žmogų, nes
gamta yra vienas žmogiškosios būties pradų, gamta
yra visų žmonių namai.
Antroji A. Maceinos kultūros tragizmo forma
yra atsakingumo tragizmas. Kai žmogus ką nors
sukuria, tas kultūros kūrinys jau nebėra žmogaus
sąmonės turinys. Jis tėra objektas, stovintis šalia
žmogaus ir jau priklausantis išorinei, išviršinei tik
rovei. Taip kiekvienas kūrinys atitrūksta nuo savo
autoriaus-kūrėjo. Kol kūrinys yra žmogaus sąmonėje (ar dvasioje), tol jis kinta ir žlunga, kaip ir
pats žmogus. Būdamas autoriaus sąmonėje, kūrinys yra visiškai nuo jo priklausomas. Tačiau sykį
paleistas iš sąmonės, įkūnytas, kūrinys jau eina
savu keliu nepriklausomai nuo kūrėjo. Mūsų sukurtas „kažkas“ būna jau nebe mūsų galioje ir žinioje. Dėl skirtingų kontekstų atsiranda skirtingų
reikšmių ir žmonės pradeda kūrinį interpretuoti
taip, kaip jiems atrodo teisinga. Taip pamirštama pirminė kūrėjo idėja. Kūrinys yra esmiškai
nemirtingas, tad pergyvena savo kūrėją. Todėl
kūrinio kelias nėra kūrėjo kelias. Čia iškyla pro9
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blema, „kiek ir kaip kūrėjas yra atsakingas už savo
kūrinį“. Paleidęs į pasaulį kūrinį, jis jo nebegali
nei kontroliuoti, nei prižiūrėti. Kūrinio reikšmė
tampa nebenumatoma. Atrodo, sako A. Maceina,
kad su kūrinio paleidimu į gyvenimą baigiasi ir
kūrėjo atsakingumas. Žmogus juk negali atsakyti
už tai, kas yra ne jo valioje, ar ne? Tačiau tik tada,
kai kūrinys yra objektyvizuojamas, jis pasirodo
visapusiškoje šviesoje su visomis savo geromis ir
blogomis ypatybėmis. Bet jį pataisyti ar atšaukti
tuomet dažniausiai jau yra per vėlu ir neįmanoma.
Kultūros atsakingumo tragizmas iškyla visu savo
gilumu ir sunkumu.
Trečioji, ir paskutinė, tragizmo forma yra sąstingio tragizmas. Čia A. Maceina kalba apie tai,
kaip kultūrinis kūrinys atsistoja priešais žmogaus
dvasią. Lygiai taip pat, kaip tvarka stoja prieš chaosą. Tai yra būtina, kad kūrinys galėtų išlikti laiko
tėkmėje. Per savo kūrinį kūrėjas įsiamžina ir lieka
gyventi nugalėdamas laiką. Tačiau, kita vertus, kūrinys čia atsigręžia priešais žmogų. Subjektyvi dvasia kultūros kūrinyje išsilaiko tik todėl, kad ji jame
pasidaro nebegyva ir beasmenė, t. y. objektyvizuota, įmedžiaginta. Žmoguje ji yra gyva ir kintanti,
niekada neatbaigta. Kūrinyje ji esti atbaigta, sujungiama, įamžinama ir... nužudoma bei sustingdoma. Kultūrinis kūrinys yra negyvas ir sustingęs,
dėl to nekintantis ir nežlungantis. Jis sustingdo
žmogaus dvasią, veda prie sielos mirties. Kiekvieno
kūrėjo tragedija yra ta, kad savo kūrinyje gyventi jis gali tik numiręs, tai yra paneigęs savo buvimą, savo nuolatinį kintamumą ir neužbaigtumą.
Tačiau mums tai yra beveik nejuntama, nes mes
gyvename trumpiau nei mūsų kūriniai. Kultūrinis
kūrinys įsitraukia į objektyvų gyvenimą kaip paties
šito gyvenimo skleidėjas. Jis yra vienintelis, kuris
regimu būdu tą gyvenimą išreiškia. Tačiau kūrinys
tą gyvenimą atneša jau numirusį, sustingusį, sykiu
nužudydamas ir dabartinį gyvenimą. Mūsų gyvenimas laikosi tik ant kultūrinių kūrinių, bet kiekvieną kartą su jais ir miršta. Šis nuolatinis stingimas
nėra smarkiai jaučiamas, kai kultūrinių kūrinių
nėra per daug.
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Čia galima kalbėti ir apie tradicijas. Tradicijos
žmogų uždaro tam tikruose rėmuose ir neleidžia
jam pačiam veikti taip, kaip jis nori. Jeigu jis nesilaikys tradicijų, nebus visavertis visuomenės, kurioje gyvena, narys. Tad, norėdami būti tarp žmonių
visaverčiai, turime užmiršti savąjį „aš“ ir elgtis taip,
kaip mums liepia tradicijos. Tas pat yra ir su dorove: dorybės yra tai, kas nėra pačiam „doringam“
žmogui gerai. Tai yra gerai tik visuomenėje, kurioje
individas gyvena. Žmogus yra ne tik savarankiškas
individas, bet ir visuomenės narys. Dorovė, moralė
ir apima šiuos mūsų gyvenimo veiksnius. Šeima,
darbas, valstybė žmogui prideda tam tikrų pareigų, kurias jis privalo vykdyti. Ir čia jis susiduria su
gyvenimo sąstingiu, netgi rutina. Doriniai objektyvaus gyvenimo dėsniai, tradicijos, moralė ateina iš
praeities ir ne visados lengvai ir neskaudžiai dera su
pačiu individu ir jo dvasia. Paveldėtos tradicijos ir
dorovės principai pradeda varžyti dorinį asmens ir
bendruomenės nusiteikimą. Tuomet kyla konfliktas ne tik su sąžine, bet ir su visuomene. Dorinio
veikimo varžymas ir dorinės laisvės neigimas čia iškyla į paviršių su visu savo tragiškumu. Taigi kultūros sustingimo tragizmas dorinėje srityje, atrodytų,
yra didžiausias iš visų.
Žmogus, pagal A. Maceiną, niekados nevirsta
kūriniu. Jis visados tampa, kinta, vystosi ir kuria.
Paveldėti kūriniai gali nubrėžti šiam kitimui ir kūrimui linkmę, gali sudaryti ir tam tikrus rėmus, bet jie
negali atsistoti jo vietoje ir jo pakeisti. Žmogus kuria
savarankiškai net ir didžiausios nelaisvės didžiausio
tradicinio suvaržymo sąlygomis. Kova už kūrybą, už
savo minčių bei veiksmų originalumą virsta vienu
pagrindinių kultūrinio tobulėjimo principų.
Žmogaus gyvenimas yra susijęs su gamta. Dvasia ir kultūra atitraukia mus nuo jos, tačiau gyvybė
grąžina. Todėl galima sakyti, kad, bėgdamas nuo
kultūros, žmogus savotiškai savaime artinasi prie
gamtos. Gamta tampa ta svajonių šalimi, kurioje
nėra kultūrinio margumyno, sąstingio ir žudančios
dvasios veikimo. Pats mūsų gyvenimas, pagal Friedrichą Nietzsche, yra kultūros priešingybė. Atrodo, tai ir yra didžiausia kultūros tragedija.

Poezija

Arnas Aleksandravičius
Egzistuoji
šaltas vėjas užgniauš tavo balsą kai man meluosi
būsi šlubas angelas toks netobulas kad imsiu tikėti
jog iš tiesų egzistuoji
stebėsiu kaip bandai šokti ir galvosiu: juk taip gašliai
visi rytų akimis šį jausmingą spektaklį jei tik galėtų matyti
gali būti rami – jei jie nebūtų akli aš net ir tada neišduočiau
kaip dera kapitonui ar dirigentui mano judesiai bus tikslūs
ir skirti tik vieninteliam laivui vieninteliam orkestrui
daugelis esminių mano aprangos detalių atrodys nieko
nereiškiančios o judesiai neprimins nieko pernelyg gyvo
jie bus akli o aš nedarysiu klaidų juk sakiau – gali būti rami
tavo miegamasis visiems atrodys taikus ir neniekinamas
o ir aš pats kai visi to mažiausiai tikėsis išvyksiu į žvejybą
kur nors tolyn kur šalčiau ir gilyn po ledu bet jei bus gaila
žuvyčių tai uogausiu miškelyje prie namų kur šiukšlių
daugiau nei žemuogių bet oras kvepia malonia vienatve
tu žinai kaip man rūpi visa kas gyva ir matai kaip liepsnoja
visa kas man gražu bei prie ko išdrįstu prisiliesti
matai eilinę kovą manyje tarp ugnies ir vandens tu žinai
kad šis karas persekioja mane visą gyvenimą
kad jau seniai nebesu vienintelė šio karo auka
gali net įsivaizduoti kuo vieną dieną tai pasibaigs
mano laivas apvirs pučiant šaltam vėjui kai visai nesitikėsi
kartosi man eilinį nekaltą melą ir staiga suprasi kad muzika
nutilo kad likai vienui viena gūdžią žiemos naktį
galėčiau žadėti kad visada liksiu šalia vėju ar lietumi
bet tai būtų bjauri apgavystė nes aš greitai tave užmiršiu
būsiu toli ir galvosiu apie kitą vos retkarčiais prisimindamas
kaip skaniai tu kvepėjai kaip nespėjai pažinti pagiežos
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Poezija
Tau mirus
tau mirus dingo mūsų žemės elegancija
vėjo pakinkytos sūpynės pakibo ore nes sušalo
paukščiai krito iš medžių laužydami jų šakas
degančios katės kniaukdamos bėgo iš gaisro
tau mirus aš susiradau nuobodų darbą ir
mūsų auginto sakalo atsisakiau vardan ramybės
nuploviau užrašus nuo sienų o jie rėkė gyvybę
kai visa šitaip pasikeitė man vis dar reikėjo tavęs
niekada ramiai nepraėjau pro katedros kolonas
ar gyvus gatvės muzikantus net vaikų piešinius
ant žlugusio vilniaus asfalto
mačiau daugybę saulėtekių ir jaučiau juose tave
mačiau mirštančius žmones ir gyvuosius kaip
beprotiškai gražiai jie moka mylėti

tokia ateitis kurią sau sukūriau man gresia
nes vakarais rezgu aštrų tinklą
ir jį kabinu virš žibinto
ten įkliūva baltas balandis ir tyros mergelės
ten įkliūva poetai ir turčiai ir nelabieji
mano tinkle nėra daug skylių jame trūksta oro
kas naktį jį uždegu ir taip mirtinai pasisotinu
dieną aš dalinu išmaldą ir plaunu ligoniams kojas
(daug meluoju) iš tikro sparnus nutraukiu drugeliams
užteršiu miesto vandenį daug pasiskolinu viską pralošiu
vagiu jūsų mylimą turtą vien tam kad sudeginčiau
atneštum man savo kraują įkalintą kūne ir to nepajustum
aš nedalinu išmaldos ir niekam niekada neplaunu kojų
yra žmonių kurie mane myli ir aš juos deginu
dėl to gerai jaustis negali net mano menkystė
kai Dievas man ištiesia ranką aš sugriebiu
ją dantimis už tai jau esu septyniskart prakeiktas

aš jaučiau gyvenimą kiekvieną sekundę aš pats
sėjau augalus veisiau žuvis ir leidau duonai pelyti
bet neužgyvenau nieko reikšmingo ir tikro

kankinu žudau prievartauju plėšiu persekioju
aš esu šitoks geras aš nieko negalėčiau nuskriausti

tau mirus aš nekenčiu savęs ir per garsiai kvėpuoju
visi mano darbai yra menki ir dievui nuobodūs

šaudau perkandu skandinu įpjaunu dusinu nutrenkiu
aš esu tikras angelas aš teisingas ir tyras

Sava pasaulio pabaiga

išlipęs šaltame krante užkursiu didelį laužą
apraudosiu laivą ir žmoniją o saulė nebeužtekės
vėjas glostys man plaukus naktis glamonės
kojas ir sėdmenis aš įsimylėsiu naktį

kai laivas suduš ir nuplyš jo juodosios burės
mano aštrūs dantys laikysis įsikibę ugnies
vaitojantis stiebas su vėliava prispaus mane
lyg didelis kaulėtas pirštas ir atkeršys man
savo kapitonui už melą už niekšybę
už aroganciją
aš išlipsiu į krantą jis bus šaltesnis nei vanduo
kauksmą girdėsiu vilkų nuostabą matysiu nakties
kur aš eisiu šitam nežinomam krašte likęs vienas?
ką sutiksiu? čia negros muzika ir paukščiai negims
todėl niekada nesulauksiu atsakymų
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neturėsiu kur grįžti todėl gulėsiu ir dainuosiu
mano balsas skambės liūdnai aš sujaudinsiu naktį
2012, rugpjūčio 17

Poezija
Kai kylama aukštai
kartais viskas šitaip juokinga:
visos naktys su savo žvaigždėm ir šaltos arbatos puodeliais,
mano moterys, mielosios mano poezijos, visi internetai,
visos liūdnos akimirkos žinant, kad dangus man ne svetimas,
ir dorybė, garbė, geras vardas, kai dėl jų šitaip stengiamasi –
kartais sunku ir įsivaizduoti ką nors komiškesnio.
juokingiausias dažnai aš pats sau, kad visu tuo žaviuosi
ir, atrodo, nieko tada nebelieka – nei šeimos, nei dievų, nei teisėjų.
mano mišių šleivos natos, turinčios virkdyti giedančias moteris,
iš tiesų tėra naivūs auskarai dovanojami damai, kai siekiama jai įtikti.
kai rėkiu ant savęs (o sako, tai blogiausia, kas gali nutikti),
ši nelaimė būna klaikiai maloni, nes džiaugiuosi, kad drįstu rėkti.
žaviuosi savimi ir tuo įsivaizduojamu temperamentu, kol vėl
nutinka tai, kas niekada gero nežada – viskas tampa ypač juokinga.
aš juokiuosi iš miegančio katino ir dūžtančio stiklo, iš pasiklydusio vaiko
ir net be kaltės nuteistųjų. kai sutemose girdžiu riksmus, įsivaizduoju
karą ir sugriautus mūsų gyvenimus. o juk juose ir prieš tai mažai ką
galėjai sugriauti ar nužudyti. mano stepė plati, bet mažai joje gyvybės.
naktimis staugiant kaimynų šuniui, netveriu noru jam pritarti.
kai bandžiau prisijaukinti vilką, jis man sukandžiojo rankas, o tie randai
iki šiol aiškiai švyti. ar tu turi ką prisijaukinti? ar turi kokį šiltą glostomą kailį?
tie, kuriems nepavyksta prisijaukinti balandžių, jie tampa paukščių
medžiotojais, o aš medžioju visą pasaulį, nes jis – mano stepė.
mėgstu keistai susidėlioti ant akmenų savo turtą – alaus butelių kamštelius,
saldainių popierėlius, vieną kitą mėsos gabalėlį, žiupsnį tabako.
tuomet šis mažas pasaulis, atrodytų, man paklūsta ir aš dar per sprindį
priartėju prie dangaus. kai nusijuokiu, tai turėtų girdėtis ir toje vargšų
karalystėje, įdomu, ar tikrai girdisi?
kartais man norisi skelbti savo tiesas, lyg jos būtų vienintelė tikrovė.
rodos, imsiu ir eisiu nuo durų prie durų, kartodamas tiems kvailiams
beveik atmintinai išmoktą savo maldą, kol galų gale pats ir kitiems
tapsiu juokingas.
kas yra garbė? ar gali riteris atbula ranka suduoti savo moteriai?
kiekvienas mano sutiktas žolėdis buvo daugiau ar mažiau garbingas.
aleksandrai didysis, oskarai w., mieli popiežiai, kai numirsiu, o tai,
neabejoju, ir vėl bus juokinga, aš ateisiu pas jus turėdamas pačius
gražiausius ketinimus. bet ar tai bus dangus?
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Proza

Marija Antanavičiūtė

Spaliai, tik ne apie mirtį
Aš prisimenu visus spalius. Obuolius, tada,
kai dar negalėjau jų įkąsti ir kai jau nebegalėjau.
Kažkokią lyg nostalgiją, labai reikšmingus, patoso
kupinus atsidusimus. Spaliais ruošdavausi žiemai:
sudėdavau visas vasaras į vokus, į stalčius ir užrakinęs duris dar kurį laiką sėdėdavau prie jų, lyg visam
laikui palikęs saulės apšviestus kambarius.
Ir dabar jaučiu – ateina spalis.

***
Kartais, kai buvau tikrai jaunas, užčiuopdavau senėjimo jausmą. Būdavo baisu. Ir nors dažnai žmonės sustoja pamąstyti po tokių minčių, aš
bėgau – miegojau mažai, dalyvavau beveik visur,
kalbėjau daug. Daug, tik ne apie mirtį.
Negaliu neabsoliutinti: visi norime gražios senatvės. Iki tol – vieni labai jaudinasi, kiti tiesiog
būna ar guli atsipūtę, tretiems daugiau ar mažiau
nerūpi – norim kažko vis kito, kitokio. O sunkios
senatvės netrokšta niekas. Niekas nenori, kad jo
senas, dažnai šlykštokas kūnas būtų prausiamas,
šveičiamas kito rankų, niekas nelaukia, kai nebegalės pats nueiti į tualetą. O pirmąkart siusenti į sauskelnes, sako, būna sunku – lydi ir gėda, ir nesaugu.
Seni vyrai baikščiai dairosi aplink, jie gėdijasi savo
negalios, jiems nesmagu, kai aplink tiek daug žmonių mato – jie, vyrai, negali atsistoti; jie, vyrai, nebesupranta, kas darosi aplink; jie vyrai, jau vargiai
įkūnija tai, ką vadiname vyrais. O užvis liūdniausia
yra senatvės kalba. Nori kažką pasakyti, galbūt net
papasakoti, pasidalinti sava išmintim, pamokyti,
ko reikia saugotis, ką branginti, – bet liežuvis kažkodėl nesiverčia, žodžiai nesistoja į savo vietas sakiniuose. Guli bejėgis ir nieko negali padaryti, tik
14

žiūrėti veršiuko akimis pro langą ir mėgautis tuo
lopinėliu dangaus tarp daugiaaukščių, kol dar gali.
Tikiuosi, seni žmonės apie visa tai jau nebegalvoja.

***
Kartais būdavo tikrai gera. Prisiminiau turgų: visada smagu praeiti pro parduodamas gėles
(aplenkdavau tik laidotuvių vainikų prekeivius),
nesvarbu, kad toks kelias namo ilgesnis; visada
norisi prabėgti (lėtai eiti pernelyg gėda) pro išdidžiai sukabintas moteriškas kelnaites ir liemenėles,
o daržovių pardavėjams purvinais nagais jaučiau
keistą pagarbą. Ir negaliu pamiršti senų turgaus
veteranų – niekam kitam cigaretė lūpose netinka
labiau nei neaiškaus amžiaus vyrams, nudrengtais
batais stovintiems purve ir drebančiomis rankomis bandantiems uždegti degtuką nenusisvilinant
barzdos; negaliu pamiršti ir čigonių – paslaptingų,
pavojingų, pigiau pardavinėjančių cigaretes tamsių gražuolių. Ir man vis būdavo įdomu, kaip jos
pardavinėja ką kita, ne kontrabandines cigaretes.
Dabar gailiuosi, kad taip niekada nepriėjau ir nepasiteiravau. Ir vis klausiau savęs, ar šios čigones
perka liemenėles ir kelnaites iš tų prekeivių, kurias
ką tik prabėgau. Ten senatvė nebuvo baisi. Raukšlės turguje tiko visiems.
Ir visai neseniai darsyk ėjau per turgų. Šįkart
lėtai praslinkau pro moteriškus apatinius, pardavėjos nebesijuokė, nevarstė atlaidžiais žvilgsniais.
Gėlių kvapai puolė iš visų pusių, jų buvo daug,
įvairiaspalviais žiedais. Bene vienintelė likusi dar į
kambarį neužrakinta vasara. Į plastmasinį maišelį
suvargusios pardavėjos sudėti agurkai taip pat kve-

Proza
pėjo medumi ir tolima vasara; atrodo, ji buvo taip
seniai.
Net purvas turguje tiko, net jis buvo senas.
Tačiau kažko nuliūdau pamatęs jauną policininką
toje vietoje, kur kitados stovėjo čigonės.

***
Aš tikrai labai mėgstu agurkus su medum. Ir
dabar, kai valgau turguje pirktus, tarp dantų man
girgžda žemė, nors ir kruopščiai juos nuploviau.
Nereikia nė užsimerkti, kad matyčiau save iš šalies:
skinu agurkus, trinu į kelnes ar marškinius ir perlaužęs vieną perpus skuodžiu pas senelį, prie avilių.
Valgau medutį, ne medų. Ir tada sava žemė, savos
dulkės girgždėjo tarp dantų, ir tada buvo nepalyginti skaniau.
Aš prisimenu visus savo vaikystės spalius. Kai
laksčiau be šaliko, kai jau grubo rankos, kai mirdavo viskas aplink, tik ne aš. Ir aš tikėjau, nuoširdžiai
tikėjau, kad taip bus visada. Obelys pabals, o aš žaliuosiu kaip žaliavęs. Galbūt su šaliku ir pirštinėm,
bet nemirtingas.

***
Kaskart užklupus pirmosioms spalio šalnoms
krūpteliu: atrodo, nespėjau atsisveikinti su trinamų tarp pirštų serbentų lapų kvapu, žiedais, bitėmis, šviežiu medumi ir dar nesusiraukšlėjusiais
obuoliais. Ateina nuojauta, kad žiema bus ilga ir
sunki, kvėpuosiu mažiau ir lėčiau, nebematysiu

tiek daug saulės, o ir dangus bus nebe toks, užšalęs. Pastaraisiais metais nuojauta ypač sustiprėjo, aš
pradedu bijoti kaskart užėjus šalnoms. Ta baimė
be galo stipri ir lygiai taip pat be galo natūrali bei
žmogiška: trokštu vasaros, nenoriu išeiti, lyg asilas
įsispyręs žemėn aš ketinu nepasiduoti tiems, kurie
ateis manęs.
O juk turėčiau būti patenkintas: kiek galėdamas apsisaugojau nuo šlykščiosios senatvės pusės.
Nusiprausiu ir į tualetą nueinu pats. Bet vis vien
bijau. O kartais apima panika: aš to ir bijojau,
viskas praėjo taip greit, čia aš dar anūkas, čia aš
jau glostau galvas saviems, čia aš kankinuosi trokšdamas, kad mylimoji pažvelgtų į mane, o čia jau
kankinuos žinodamas, kad ji jau niekada man nesišypsos.
Aš labai bijau. Galiu labai ilgai kalbėti apie
mirtį, tik ne, nereikia, aš dar nenoriu išeiti.

***
Būna sunku, kai pabudęs auštant spalio saulei
pamatau pabalusius žolynus. Tada atsikeliu ir einu
tiesiai į vonią išsivalyti dantų ir susišukuoti. Pamenu, kai buvau mažas, maniau, šukuotis beprasmiška, vaikščiojau susivėlęs, nerūpėjo, kaip atrodau.
Vėliau šukavausi, kad būčiau gražesnis, maniau,
patiksiu merginoms labiau. Po to šukos asocijavosi
su tvarka, norėjau būti rimtas, atrodyti patikimai.
O dabar, dabar šukuojuosi lyg ir iš reikalo. Kitiems
nereiks. Maža kas...

Giedrė Putnikaitė. Obuoliai, 2012
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Satyrinė pjesė

Povilas Birbilas

Vieta, kur visi gyvi
VEIKĖJAI
– mažiausias ir mylimiausias Prancūzijos kapralas, generolas bei
imperatorius
GAJUS JULIJUS CEZARIS – senovės Romos politinis veikėjas, karvedys, diktatorius, turėjęs Pater
patriae titulą
ADOLFAS HITLERIS – Trečiojo reicho fiureris ir
reichkancleris
MEFISTOFELIS – „dalelė tos jėgos, kuri, visiems
darydama gera, blogo linki“
BRUTAS – vienas sąmokslo prieš Cezarį organizatorių, buvęs artimas Cezario draugas
AUTORIUS – dieviškasis gidas
ZOMBIAI – be paliovos urzgiantys veikėjai, mėgstantys smegenų kokteilius
LEGIONAS SKELETŲ – mylimiausi Cezario kompanionai, lydintys jį dar nuo Galijos užkariavimo laikų
SKELETAS CENTURIONAS – skeletų legiono karininkas
VELNIAI – dažnai sutinkami pragaro piliečiai, pasižymintys tamsiu gymiu
IŠPEROS – blogiausi bei begėdiškiausi blogio blogiukai
VELNIUKAS – betikslio ir begalinio darbo nualintas veikėjas

I SCENA

NAPOLEONAS BONAPARTAS

Būkite pasveikinti atvykę į pragarą.
Jūs esate aikštėje prieš monumentą skausmui ir
kančiai. Šalia teka Stiksas, jame galime įžiūrėti
plaukiančią gausybę dejuojančių mirštančiųjų.
Deja, keli kūnai užkemša Stikso srovės tėkmę ir
Velniukui, jau antrą tūkstantmetį dirbančiam
šį darbą, tenka, kaip ir vakar, ir užvakar, pra
stumdyti plaukiančius varguolius, kad jie galėtų tęsti savo kelionę velnias žino kur. Velniukui
jau kelinta savaitė kirba viena mintis: kad tik
nekiltų Trečiasis pasaulinis karas, nes tada lavonėliai užkimš ne tik Stiksą, bet ir patį pragarą. Šalia minėto monumento stovi zombis.
Atkėblina dar vienas zombis, nešinas plastmasinių rožių puokšte. Nuo šių jaunųjų numirėlių
mūsų istorija ir prasideda.
PIRMASIS ZOMBIS. Čia dabar kas?
ANTRASIS ZOMBIS. Kas?
PIRMASIS ZOMBIS. Kam tau tų žolių puokštė?
Pasidėsi ant savo kapo?
AUTORIUS.

Garsiai nusijuokia
Nenusišnekėk, mėsos gabale,
tai gėlės tam, kuris laimės varžybas!

ANTRASIS ZOMBIS.

Pirmajam zombiui iš akiduobės išlenda kirmi
nas ir tas jį pasigardžiuodamas kramsnoja. Pilna
burna klausia antrojo zombio
PIRMASIS ZOMBIS.

dėli?
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Kokias dar varžybas, susmir-

Satyrinė pjesė
Susilažino tas legušatnikas
Napoleonas, makaronščikas Cezaris ir šnycelis
Hitleris.
PIRMASIS ZOMBIS. Dėl ko? Kuris labiau dvokia?
Cha!
ANTRASIS ZOMBIS. Kvaily! Kur tavo smegenys?
PIRMASIS ZOMBIS. Kažkur anapus.
ANTRASIS ZOMBIS (giliai atsidusęs). Susilažino jie
dėl to, kuris, dar, gyvas būdamas, pasiekė daugiau bei tapo žinomesnis istorijai.
PIRMASIS ZOMBIS. Įdomu, įdomu. Sakyk, o už
ką statytum?
ANTRASIS ZOMBIS. Už Hitlerį, aišku!
PIRMASIS ZOMBIS. O kodėl?
ANTRASIS ZOMBIS. Nes jis tikras genijus! Vien
jo taktiniai sugebėjimai mūšio lauke ko verti!
PIRMASIS ZOMBIS. Tikrai? Nieko apie juos nesu
girdėjęs.
ANTRASIS ZOMBIS. O turėtum. Gal žinai, kodėl
taip greit Hitleris užkariavo Lenkiją dar 1939
metais?
PIRMASIS ZOMBIS. Deja, negaliu atsakyti...
ANTRASIS ZOMBIS. Labai paprasta. Hitleris įsakė
vokiečių kareiviams žygiuoti atbulai ir lenkai
manė, kad vokiečiai palieka jų šalį. Lenkai susiprato tik tada, kai jau buvo praradę visą savo
teritoriją. Kokia strategija! Tik kad va prieš rusus nepavyko. Mat žygiuojant atbulomis nematai nei kur eini, nei kur gali sustoti, o Motina
Rusija plati, visur užsnigta ir kelių niekur nėra,
tad visi vokiečiai ir pražygiavo pro Maskvą
prošal, Sibiro link. Girdėjau, kad keli dar ir
šiandien žygiuoja. Beje, už ką gi tu statytum?
PIRMASIS ZOMBIS. Manau, kad už save.
ANTRASIS ZOMBIS. Mulki, dar gyvas tu buvai tik
varganas duobkasys, nieko tu neužkariavai.
PIRMASIS ZOMBIS. Taip, gal tu ir teisus. Bet nesuprasdavau, kodėl žmonės, mane pamatę, vis
juokdavosi, juk mirė jų artimasis, lyg ir turėtų
verkti ar apraudoti nelaimėlį...
ANTRASIS ZOMBIS. Juokėsi jie dėl to, kad duobes
kasdavai be kastuvo... tik rankom. Vajetau, taip
užsiplepėjom, o jau prasideda renginys! Eime!
ANTRASIS ZOMBIS.

Štai po šio prasmingo pokalbio mūsų
zombiai Maiklo Džeksono mėnulio eisena nušokavo į bręstančių įvykių sūkurį. Mielai kviečiu ir Jus. Paskui mane!

AUTORIUS.

II SCENA
Štai ir atvykome į pačią pragaro širdį.
Greitai, ar ne? O tolumoje visas išpampęs, bet
vis dar su trikampe savo kepure mindžikuoja
Napoleonas. Šalia Hitleris, kuriam dešinėje
galvos pusėje žioji didelė šautinė žaizda, iš kurios laša mėlyni kraujo lašai. Atrodo, jie įnirtingai ginčijasi. Aplink juos susibūrę legionai
braškančių skeletų bei skeletų centurionas, tik
jis kažkodėl be apatinio žandikaulio.
NAPOLEONAS. Non! Ce n’est pas bien! Tai aš esu
žinomiausias istorijoje! Moi, moi, moi!
AUTORIUS.

Napoleonui tariant šiuos žodžius, klegantys skele
tai iš pradžių nedrąsiai, bet vis garsiau pradėjo
niūniuoti „Marselietę“.
Allons, enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé,
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils vos campagnes!
HITLERIS (delnu prisidengęs žiojinčią skylę galvoje).
Scheiße, tu nieko nepasiekei. Tavoji Prancūzija
buvo pirmoji paguldyta po Trečiojo reicho, po
didžiosios Vokietijos kojomis! Heil Hitler!
SKELETAI.

Hitleriui kalbant, skeletai lyg susitarę iškėlė
dešiniąją ranką ir suburbėjo: Heil Fuhrer!
(vos sulaikydamas juoką). Mano
metu tavo didžioji Vokietija net neegzistavo! Tik va mes, prancūzai, peršalom Rusijoje.
Voilà, La France est magnifique!

NAPOLEONAS
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(su isterišku, šiurkščiu vokišku akcentu).
Frankreich ist nichts! Ar žinai, kodėl tavo Prancūzijoje tiek daug medžių, pasodintų eilėmis?

HITLERIS

Napoleonas niekinamai pažvelgė į Hitlerį
Ogi todėl, kad vokiečiai norėjo žygiuoti šešėlyje! Beje, atsimeni, kai tau karo mokykloje sakė: „Šis žmogus nueis toli!“ Tu nuo jos
nuėjai vos 100 metrų, iki Invalidų rūmų!
NAPOLEONAS. Nejuokauk, girdėjau, nusišovei
pamatęs dujų sąskaitą...
HITLERIS.

Napoleonui bekalbant, įeina Cezaris, apsivilkęs
kraujuota tunika, kurioje aiškiai matyti dešimtys
durtinių žaizdų. Paskui jį seka Brutas
Beje, Mefistofelis, norėdamas nubausti Brutą už jo išdavystę, privertė jį 2000 metų
kartoti tą pačią frazę.
BRUTAS. Taip, ir aš, Brutas, prieš tave.
CEZARIS. Ave Caesar!
AUTORIUS.

Juk AŠ jau sakiau, AŠ užkariavau daugiausia, AŠ peržengiau Rubikoną, AŠ buvau
pirmasis žmogus Romoje. AŠ ne tik atėjau,
pamačiau, nugalėjau, bet dar ir viską aprašiau!
Alea jacta est! O jūs, barbarai, slėpkitės mano
šešėly, nors neverti ir jo.

CEZARIS.

Cezariui bekalbant, skeletų centurionui nukren
ta kairioji ranka.
Ką tu kalbi, romėne? Perbridai
kažkada kažkokią upę ir dabar džiūgauji?! Tačiau bijau, mes amis, kad mūsų ginčas lengvai
nesibaigs. Ką darom?
HITLERIS. Nicht gut, kapituliacija neišvengiama.
AUTORIUS. Visoms išperoms dvejojant, į priekį
nedrąsiai žengė zombis, vis dar laikąs plastmasinių rožių puokštę.
GĖLĖTASIS ZOMBIS. Mieli pragaro gyventojai,
ši problema išties nekokia ir, norint išvengti
praėjusios savaitės įvykių, siūlau diplomatinę
NAPOLEONAS.

Kamilė Čelutkaitė. Tiltas tarp praeities ir dabarties, 2011

Cezariui šlovinant save, skeletai sušunka: „Mi
rusieji sveikina tave!“ Džiūgavimas ilgokai ne

siliauja, o skeletų centurionui nukrenta dešinė
ranka. Cezaris tęsia savo kalbą itin pabrėždamas
žodį „aš“.
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išeitį: galbūt kiekvienas iš susiginčijusių galėtų
rėžti kalbą. Gyvi būdami, tai darėte neblogai.
Kuriam susirinkusieji labiau pritars, tas ir laimės. Prizas – mano meilė ir ši nuostabi gėlių
puokštė!
Pasigirsta pritariamieji susirinkusių velnių, skele
tų bei išperų šnabždesiai
Svarbu paminėti, kad skeletų centurionui, deja, nukrito dešinė koja ir jis buvo priverstas atsisėsti. O dar įdomiau, kad šis ginčas
pritraukė įvairiausių pragaro būtybių. Sugužėjo
rečiausi individai – atskiros kūno dalys, kažkaip sugebėjusios čia atšliaužti. Susirinkusieji
laukė atrakcijos, kaip ir praėjusią savaitę. Jūs
manęs paklausite, o kas gi tada įvyko? Mielai jums atsakysiu: praėjusią savaitę susipyko
Don Žuanas, Romeo ir Rasputinas, kurio iš jų
moterys geidė labiau. Ginčas baigėsi tuo, kad
besiginčijantieji vienas kitam išplėšė širdis ir
pradėjo jas trankyt, mėtyt ir spardyt, kad tik
kitam labiau skaudėtų. Bet atsiprašau, autorius
pernelyg nukrypo į tai, kas jau buvo. Mūsų herojai jau yra pasiruošę ir nekantriai laukia savo
šlovės akimirkos. Pasiklausykime jų...

AUTORIUS.

III SCENA
Pirmasis į sceną, sukonstruotą iš
baltutėlių kaulų, žengė Napoleonas.
NAPOLEONAS. Bonjour, mes amis! Zombiai! Išperos! Aš esu jumis nepatenkintas! Je suis déçu
avec vous! Šią dieną jūs dvejojate. To neturi būti.
Jūs nepateisinate mano lūkesčių! Jūs abejojate
mano supremija. Aš dar gyvas sumušiau austrus
ir rusus prie Austerlico. Kam švietė Austerlico
saulė? Man! Šimtai tūkstančių bėgo nuo manęs, šimtai tūkstančių sekė mane, šimtai tūkstančių mylėjo mane. Mirusieji, gavęs karūną aš
jos vis dar nepaleidau. Ar tai nieko nereiškia?
Balsuokite už mane, balsuokite už revoliuciją!
AUTORIUS.

Revoliucija – tai progresas, kas kad brutalus. Jei
jūsų kada nors paklaus: „Už ką balsavai?“, ir jūs
atsakysite: „Balsavau už Napoleoną Bonapartą,
balsavau už imperatorių!“ Jums tada atsakys:
„Štai kur drąsus ir protingas numirėlis!“ Merci,
Vive l’Empereur!
AUTORIUS. Po Napoleono kalbos
pasigirdo
klegesys, ypač tarp susirinkusių išperų, kurios
vėl pradėjo traukti Marselietę, gaila, bet nepataikydamos į ritmą.
IŠPEROS. Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons!
AUTORIUS. Tačiau tai truko neilgai, nes į sceną
žengė Cezaris.
CEZARIS. Senatoriai, patricijai ir plebėjai, draugai,
mirusieji, dovanokite man savo ausis…
AUTORIUS. Autorius drįsta įsiterpti, nes vie
nas velnias, ne taip supratęs šiuos žodžius,
nusiplėšė ausį ir metė į Cezarį. Šis jos, ačiū
velniui, išvengė. Tačiau leiskime Cezariui tęsti.
CEZARIS. Aš čia atėjau įrodyti savo galios. Įveikti
tų, kurie save laiko neįveikiamais. Aš vienas to
padaryti negaliu, tad prašau jūsų. Aš esu jūsų
draugas. Esu ištikimas ir jūs mane pažįstate.
Mane vadina arogantišku, bet netikėkite jais,
aš esu toks kaip jūs! Prašėte manęs duonos
ir žaidimų? Aš tai jums daviau. Jūs kadaise
mane jau mylėjote, dar būdami gyvi, prašau,
pamilkite dar kartą! Visi keliai veda į Cezarį.
O sprendime, būk man nuolankus, mirusieji,
sekite mane, mano jau nebeplakanti širdis yra
su jumis ir ji tokia išliks, jeigu už mane balsuosite. Aš noriu matyti savo priešų kraują, aš
noriu jame maudytis, aš noriu jame maudytis
visą savaitę! Ženkite per Rubikoną!
AUTORIUS . Pasigirdo milžiniškos ovacijos, ir minioje pradėjo skraidyti iš kažkur atsiradę Ceza
rio salotų indeliai. Cezaris nusilenkė ir nulipo
nuo scenos. Jo vietą užėmė Hitleris. Jis tradiciškai savo kalbą pradėjo ilga tyla.
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(po ilgos pauzės). Ši diena jau beveik
baigiasi. Kas atrodė atsakyta, to vėl klausiama.
Milijonai atsakymą žinojo būdami gyvi, tačiau
mirę ne. Protas stringa ir griūva, kryžkelės atsiranda. Kai mano partiją sudarė septyni žmonės, jie jau žinojo atsakymą. Kokį? Aš esu TAS!
Ideologija ir galia supa mane! O jūs abejojate!
Arijai tie, kurie supranta mano išskirtinumą, jie
tai drąsiai išsako. Aš jūsų net neprašau balsuoti,
nes aš jau esu laimingas, nes aš jau laimėjau! Jūs
manęs paklausite: „O kur tavo argumentai?“
Nesąmonė! Man net nereikia jokių apgailėtinų
argumentų. Aš sugebėjau į argumentą įdėti
argumentą ir argumentuodamas argumentą
argumentuoju argumentą! Kieno gyslomis teka
mėlynas kraujas, tas tai supranta! Heil Hitler!
AUTORIUS. Po šios kalbos dvi minutes tvyrojo tyla, ją sutrikdė kažkieno pirstelėjimas, po
kurio prapliupo aplodismentai. Baigėsi mūsų
herojų kalbos, bet klausimas liko neatsakytas.
Nebijokite, laikui atėjus, į jį tikrai bus atsakyta.
Bet Autorius norėtų užduoti klausimą ar net
mįslę, kurią vargu ar išgvildentų net protingiausias. Klausimas skamba šitaip: kas būtų,
jeigu mirtingasis nukeliautų į ateitį ir joje susirastų save. Tada tą ateities save užmuštų. Ar tai
vadintųsi žmogžudyste ar savižudybe? Keblu,
keista ir neatsakoma, bet grįžkime į areną, o
ten susirinkusieji jau kibo vienas kitam į atlapus. Tačiau to, kas netrukus įvyko, nesitikėjo
nė vienas...
HITLERIS

IV SCENA
Ar esate, mielas skaitytojau, kada nors
praradęs viltį? Jeigu taip, tuomet žinote tą baisų
jausmą, apimantį visą kūną. Po šio asmens pasirodymo tą jausmą pajuto mūsų herojai. Kas
jiems atsitiko? Pažiūrėkime. Vos prasidėjus
masinėms pragaro muštynėms, tamsos apgaubtas išniro pats pragaro valdovas Mefistofelis.

AUTORIUS.
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Visi susirinkusieji priklaupė, išskyrus mūsų
trijulę, zombį su puokšte bei jau minėtą vargšą
bekojį skeletų centurioną.
MEFISTOFELIS. Kirminai! Vikšrai! Sliekai! Ar
jūs visiški idiotai? Nė vienas iš jūsų nėra vertas bučiuoti žemės po mano kojom! Jūs nieko
nereiškiat, jūs esat dulkės prieš mane! Vergai,
kurie vykdė mano sumanymą, žudėt, griovėt
ir naikinot! Niekas – štai kas esat ir kuo liksit!
Nebebus nei triumfų ar šlovės, nei džiaugsmo
ar pergalių, vien skausmas, skausmas ir kančia.
Mirtis jums truks ne sekundę, o amžinybę, tad
ruoškitės! O mieli kolegos, iki susitikimo pasibaigus žemiškiems vargams ir džiaugsmams.

EPILOGAS
Žodžius lemtingus taręs, pragaro
karalius, metė Stikso upėn Europos bedalius.
Tad ir išaiškėjo mūsų trijulei, kad visi trys yra
lygūs, visi trys yra nieko verti. Nesvarbu, kad
ir kas būtum gyvas, po mirties tampi lygus lygutėlis, tampi tiesiog miręs. Zombis, pamatęs,
kad niekas iš trijų užkariautojų nelaimėjo, gėles atidavė pačiam Mefistofeliui ir už tai gavo
dovaną – amžinybė pragare, kurią jis turi praleisti, sumažėja perpus, gaila, kad Mefistofelis
nepasakė mūsų zombiui, kad amžinybė – ar
maža, ar didelė, ar dauginta, ar dalinta – yra
visai nesvarbu, ji amžina, ji tiesiog nesibaigia.
Velniukas išvydęs, kad į Stiksą įkrito dar trys
kūnai, riebiai nusikeikė ir nusistebėjo.
VELNIUKAS. Oho, tokių atmatų dar nesu matęs.
Bon voyage, Bonapartai! Cezari, nepatiko Rubikonas, gal patiks Stiksas?! O, Hitler kaput!
Vyručiai, kelionė laukia ilga!
AUTORIUS. Šio įvykio fone skambėjo Hendelio
Aleliuja, giedama karališkojo zombių choro, o
skeletų centurionui nukrito likusioji kūno dalis.
SKELETŲ CENTURIONAS. O varge...
AUTORIUS.
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Sofija Melnikaitė

Pažinti per literatūrą
Pirmasis autorius, kurį norėčiau pristatyti –
Bjørnstjerne Bjørnsonas, rašęs XIX a. viduryje.
Tai Norvegijos himno autorius, pirmasis norvegas,
apdovanotas Nobelio literatūros premija. Manau,
lietuviai skaitytojai jį drąsiai galėtų lyginti su mūsų
Vaižgantu – kaip ir pastarasis, Bjørnsonas aktyviai
budino tautinę norvegų savimonę, skatino likti
gimtinėje. Apsakymai kupini žmogaus ir gamtos
santykio, mitologinių motyvų. Vis dėlto skaityti
Bjørnsoną malonu – autorius kalba apie ir šiandien
aktualias dilemas, tokias kaip emigracija, savirealizacija, tačiau, priešingai nei šiuolaikiniai autoriai,
pateikia kur kas paprastesnius jų sprendimus.
Gerokai komplikuotesnės Knuto Hamsuno
temos. Viename interviu rašytojas yra sakęs, jog
tiki, kad žmogus yra sudarytas iš daugybės mažų
žmogeliukų. Rašydamas K. Hamsunas stengėsi
perteikti kiekvieną tų žmogeliukų, galbūt dėl to vi-

Theodor Kittelsen. Mama, ateina senutė, 1894–1895

Turbūt retas literatūros mylėtojas drįstų suabejoti, kad ir etnoso mentalitetas daro įtaką literatūros savitumui, ir literatūra prisideda prie vėlesnių etnoso kartų mentaliteto formavimosi. Taigi,
norint pažinti tautą, matyt, verta pradėti nuo jos
literatūros skaitymo.
Vieną šios vasaros mėnesį tokiam iššūkiui ryžausi kartu su keliais draugais – pažinti norvegiškąjį pasaulį per literatūrą. Norvegija pasirinkta ne
be reikalo – vykstant A. Breiviko teismui manęs
nepaliovė stebinti nukentėjusių šeimų laikysena.
Norvegai parodė stebėtiną santūrumą, gebėjimą
užgniaužti sukylančias emocijas, atskirti vidų nuo
išorės. Susidomėjau – kokia turi būti tautos, gebančios didžiausios amžiaus tragedijos akivaizdoje
išlaikyti tokią aristokratišką laikyseną. Gal literatūra? Kokį tautos naratyvą ta literatūra kuria?
Pradėjus rinktis autorius teko šiek tiek pasidomėti ir istorija. Rašytojais Norvegija ėmė garsėti
tiktai XIX a. viduryje, kai išsivadavo iš Danijos
priklausomybės. Tačiau nuo tada šalis pasauliui
davė ne vieną Nobelio literatūros premijos laureatą, skaitomą ir šiandien. Stengiausi pasirinkti kuo skirtingesnių laikotarpių autorius: nuo
Bjørnstjerne’o Bjørnsono ir jo apsakymų, parašytų 1856–1867 metais, Knuto Hamsuno Bado ir
Pano (1890 ir 1894), Henriko Ibseno Visuomenės
šulų ir Lėlių namų (1877 ir 1879) iki šiuolaikinių Norvegijos rašytojų Herbjørg Wassmo Dinos
knygos (1989) bei Pero Pettersono Vogti arklius
(2003). Pradėjusi skaityti, nė nenumaniau, kad
jau po kelių perskaitytų knygų imsiu matyti bendrų bruožų gijas, besitęsiančias nuo XIX a. iki
šiandienos.
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Theodor Kittelsen (1857–1914). Maras artinasi
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suose jo romanuose yra tam tikrų panašumų, greičiausiai iš jo biografijos. Romane Badas – laikomame beveik autoriaus autobiografija – aprašomi
Kristianijoje, dabartiniame Osle, badaujančio
žurnalisto pojūčiai. Protagonistas vaikšto miesto
gatvėmis, bando rašyti straipsnius, kurie jau nieko
nebesudomina, kenčia. Visas siužetas nukreiptas
nebe į išorinius įvykius, o į žmogaus vidų – romanas kupinas savistabos. Iš pažiūros jau pasmerktas
veikėjas vis dėlto randa išeitį – pabėgimo į gamtą
motyvas drąsiai įsiveržia į norvegiškąją literatūrą.
Romanas Panas – kur kas šviesesnis. Pasakojama apie leitenantą Glaną, bėgantį nuo civilizacijos į mažą trobelę miške. Tačiau ir ten ramybės jis
neranda – prasidėjus pavasariui ir atbudus gamtai
vyras nelaimingai įsimyli aristokratę Edvardą. Nagrinėdamas meilės temą, Hamsunas ne tik vaizduoja žmogaus ir gamtos ryšius, nagrinėja socialinę atskirtį, bet ir sukuria dualistinį meilės įvaizdį:
„Hamsuno supratimu, meilė – tai prieštaringa
sąvoka, ilgesys, švelnumas, potraukis joje susijungia su priešybėmis – žiaurumu, kančia, aistra, beviltiškumu. Hamsuno herojai dažnai beprasmiškai
ir kartais lyg nemotyvuotai, bet prieidami net iki
sadizmo ribos, kankina vienas kitą. Jų meilė paženklinta disharmonijos, pasak autoriaus, ji yra
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pasaulio kūrėjo pirmasis žodis, o kartu ir pavojinga
kaip žmogžudystė, jos kelyje – gėlės ir kraujas. Tai
akivaizdžiai matome iš Glano ir Edvardos meilės
istorijos. Meilė Hamsunui ir jo herojams – ne romantika, o greičiau liga.“1
Skaityti Hamsuną įdomu – žavi autoriaus gebėjimas pasakoti savo istoriją pasitelkiant tokius
skirtingus personažus, atsiduriančius tokiose skirtingose situacijose; iš daugybės romanų taip pat
sužinome, kad rašytojas buvo susižalojęs koją, kad
vienu gyvenimo periodu jam buvo striuka su pinigais, kad kartą aistringai mylėjęs moterį vėliau
sutiko jau kitam priklausiusią, tačiau jį švelniai
pamilusią... Tačiau Hamsunas pasakoja ne tik apie
save – rašytojas brėžia universalias norvegams linijas. Visų pirma tai – žmogaus ir gamtos ryšys,
antra – beveik visa ko dualizmas.
Šalia Hamsuno dažnai prisimenamas ir kitas
norvegų rašytojas, dramaturgas, Henrikas Ibsenas.
Vienintelis iš skaitytų, kurio kūryboje – vien urbanistinis peizažas. Ibsenas nagrinėja fasadiškumą,
bendruomenei, kaip dariniui, aktualias problemas,
propaguoja moterų emancipaciją. Dramoje Visuo
menės šulai rašytojas kalba apie valdančiųjų dviveidiškumą, žmones, pamirštančius žmogiškumą. Ši
tema itin aktuali nagrinėjant norvegiškąjį būdą –
būtent Ibsenas įvardina vidinių išgyvenimų ir išorinio fasado atskyrimą kaip ydą. Dramoje Lėlių
namai autorius jau kur kas daugiau dėmesio skiria
moterims – nagrinėjama jų emancipacija. Dramos
pradžioje moteris vaizduojama kaip gležna pasiaukojanti būtybė, o pabaigoje ji jau kalba apie savęs
ieškojimą, išėjimą iš saugios namų aplinkos. Tokios
Ibseno idėjos tuometinei visuomenei pasirodė per
drąsios. Ibseno agento Vokietijoje reikalavimu dramos Lėlių namai pabaiga buvo perkuriama...
Bet palikime XIX amžių! Kokį žmogų vaizduoją XX a. pabaigos – XXI a. pradžios rašytojai?
Pirmoje savo postmodernios trilogijos dalyje
Dinos knyga garsi norvegų rašytoja Herbjørg Wassmo grįžta prie tų pačių temų kaip ir norvegų literatūros pionieriai, bet žmogaus požiūris į jas jau
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Theodor Kittelsen. Trolis, 1892

gerokai pakitęs. Ir nors romanas skaitytoją nukelia
į XIX a. vidurio dvaro gyvenimą, drauge ganėtinai
stipriai atsiremdamas į biblinius siužetus, rašytojos
pasakojama istorija jau kalba apie šiuolaikinę moterį, labiau primenančią populiariąsias šaltakraujes
norvegų detektyves nei jautrias ir pažeidžiamas
Ibseno žmonas. Pagrindinė veikėja Dina Grenelv
vaikystėje netyčia šarmu nupliko pusę motinos
kūno (štai ir vėl norvegiškasis dualizmas) taip ją
pražudydama. Tėvas negali be pykčio žiūrėti į
Diną, todėl atiduoda ją auginti samdiniams – taip
mergaitė išauga gamtoje. Vaikystėje susiformavęs
įprotis ieškoti užuovėjos gaivališkame gamtos pasaulyje išlieka visą gyvenimą. Dinos knygoje ir vėl
atsiranda vietos antgamtiškumui – nuo Bjørnsono
laikų primiršta mistika padeda užmegzti intrigą.
Dina, pati būdama lyg stichija, geba peržengti ribą
tarp gyvųjų ir mirusiųjų – romano protagonistė
nuolat jaučia savo motiną, vėliau ir vyrą, kurį pati
nužudo. Tačiau Dina nėra bloga – ji vis dar panaši
į dualistinę Ibseno žmoną, bijančią prarasti mylimuosius. Tik Dina, priešingai nei Ibseno moterys,
saugančios namų židinį, baimės vedama jau drįsta žudyti, kad nuolat galėtų juos turėti sau. Tuo
pat metu ji ieško savirealizacijos, išsilaisvinimo. Ir
nors pati Dina it gaivalas, ji vis dėlto nėra tikrosios

gamtos dalis; moteris kenčia nuo nesibaigiančios
frustracijos – jos, kaip modernios moters, meilė
jau nebesutampa su gamtos ciklais. Mylimasis Levas pažada apsilankyti žiemop, todėl visą vasarą jos
meilė ne žydi kaip Hamsuno Pane, o laukia. Žiema
neatveda Levo – Dina uždraudžia dvare kloti lovas
žiemai, o savo kambaryje kurdama krosnelę bijo išgirsti jos durelių girgždesį. Tarsi jei nesielgs žiemiškai, žiema neateis ir moteris vis dar suspės su gamta... Herbjørg Wassmo knygoje, nagrinėjančioje
modernaus žmogaus pasaulėjautą, atsiranda vietos
ir visiems jau aptartiems XIX a. norvegų literatūros
bruožams – traukimuisi į gamtą, žmogaus dualizmui, moters emancipacijai, tačiau nuolat skubantis
žmogus jau nebesugeba rasti ramybės ir taikos.
Na ir paskutinis, bet toli gražu ne prasčiausias skaitytas autorius – Peras Pettersonas. 2008
metais rašytojas lankėsi Vilniaus knygų mugėje ir
pristatė savo knygą Vogti arklius. Mano nuomone,
tai – viena jautriausių ir švelniausių šiandieninių
knygų, modernaus delikatumo šedevras. Pettersono protagonistas, kaip ir jo protėviai, bėgdamas
nuo urbanistinio peizažo ir asmeninių tragedijų,
atsiduria atokiame Norvegijos krašte. Ir dėl gryno
atsitiktinumo (o galbūt ne? – abejoja pats autorius)
susiduria su žmogumi, primenančiu jam vieną
vaikystės vasarą, kai viskas pasikeitė. Tą 1948-ųjų
vasarą jam buvo penkiolika, gyvenimas atrodė paprastas ir kupinas nuotykių. Bet tada viskas pasisuka kitu kampu – tėvas netikėtai palieka šeimą,
o penkiolikmetis Trunas gyvena Osle, tik sulaukęs
senatvės, ryžtasi sugrįžti į gamtą.
„Tu pats sprendi, kada skauda“2,– viename santūriame dialoge su sūnumi ištaria Truno tėvas taip
tarsi apibendrindamas norvegiškąjį mentalitetą.
„Leisk į dugną, Trunai, – pasakė jis. – Tegu guli, ir
tiek. Tau tai nereikalinga.“3
1
Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė. B. Bjornsonas ir K. Hamsunas – kylančios norvegų literatūros kūrėjai (Pasaulinės literatūros
biblioteka). – Vaga, Vilnius, 1987, p. 534.
2
Per Petterson. Vogti arklius. – Tyto alba, Vilnius, 2008, p. 30.
3
Ten pat, p. 193.
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Kai susitinka meistrai

Džiugu, kad Lietuvos nacionalinis teatras ir šį
rudenį sezoną pradėjo rodydamas Mariaus Ivaškevičiaus Išvarymą, režisuotą Oskaro Koršunovo.
Nuo pat premjeros (2011, gruodžio 22) spektaklis
sulaukė prieštaringų vertinimų. M. Ivaškevičius
sako, kad to ir tikėjosi, netgi dar daugiau: kad trečdalis žiūrovų išeis iš salės dėl necenzūrinių žodžių
ir keiksmažodžių srauto. Tačiau, jo žodžiais, tai
padiktavo pati pjesė. Jos tema labai aktuali – emigracija ir žmogaus noras išlikti žmogumi. Mariaus
Ivaškevičiaus, kaip dramaturgo, išskirtinumas yra
jo sugebėjimas sukurti – gal greičiau parinkti –
kiekvienam personažui tokią kalbą, kuri nukreipia
aktorių tam tikra kryptimi ir leidžia įsijausti.
Išvarymas – komiškai dramatiškas, su daugybe
spalvingų asmenybių, kurių kiekviena iš paskutiniųjų kapanojasi klampiame mūsų dienų gyvenime. Net nuostabu, iš kur režisierius randa tokių
plastiškų, tiesiog akrobatiškų, aktorių kaip Marius
Repšys, suvaidinęs Vandalą. O gal jis pats juos ištreniruoja? Apskritai, atrodo, kad jam puikiai sekasi rasti bendrą kalbą su aktoriais. O gal šį kartą
tokį stebinantį rezultatą pavyko pasiekti dėl to, kad
statė spektaklį stebint dramaturgui?
Visas kolektyvas, kūręs šį spektaklį, grojo lyg gerai suderintas orkestras su geru dirigentu: ir kostiumų dailininkė Agnė Jagelavičiūtė, ir judesio meistrė
Vesta Grabštaitė, ir scenografas Gintaras Makarevičius, ir, be abejonės, Saulius Prūsaitis, parinkęs ir
sukūręs muziką ir atliekantis ją gyvai su savo grupe.
Net keista, bet beveik penkias valandas trunkantis spektaklis neprailgsta. Ir tikrai po dienos
kitos nepasimiršta.
Audronė Daugnorienė
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Marius Ivaškevičius: Pjesė Išvarymas yra parašyta „emigrantiškų“ istorijų – lietuvių ir kitų Rytų
europiečių pasakojimų, kuriuos man pavyko išgirsti Londone – pagrindu. Tačiau pjesė nepasakoja ir
nedokumentuoja emigracijos, savo šalies, savo terpės palikimo ir mėginimų įsitvirtinti svetur. Tiesa,
šios temos sklendžia per tekstą, jį spalvina. Tačiau
pjesės pagrindu laikyčiau bandymą žvelgti ir nagrinėti tai, ką mes vadiname tapatybe. Kas ją sudaro, kaip ji funkcionuoja žmoguje, kaip glaudžiai ji
siejasi su kiekvienu iš mūsų. Geriausiai ji išryškėja
kitų, mums svetimų, tapatybių fone, o toks metropolis kaip Londonas – idealiausia šio reiškinio
stebėjimo vieta.

Teatras
Lietuvos nacionalinis dramos teatras kviečia
atrasti tikrovę. Manau, kad Išvarymas į šį moto įsilieja tiesiog pažodžiui. Nes ta tikroji emigrantų realybė, kurią išgirdau, išvydau ir atskleidžiau pjesėje,
yra mažai kam žinoma. Įsitikinau, kad ji visiškai
nežinoma net vietiniams londoniečiams britams.
Jie tokio Londono nepažįsta ir net neįtaria jį egzistuojant. Mes, gyvenantieji Lietuvoje – juo labiau.
Jau dabar galiu įsivaizduoti, kad spektaklį pamatę
lietuviai tvirtins, kad jų ar jiems artimų žmonių realybė ten yra visiškai ne tokia. Ir jie bus teisūs. Nes
ten, svetur, yra tūkstančiai realybių, ir kiekviena
ji – individuali. Aš domėjausi pačiomis dramatiškiausiomis.
Oskaras Koršunovas: Išvaryme paliesta labai
aktuali tema – emigracija. Jos masto turbūt mes
nesuvokiame net statistiškai: tik spėliojama, kiek
žmonių išvažiavo, emigravo, bet ši situacija politinėje erdvėje neanalizuojama – o ką jau kalbėti
apie kultūrinę ir meninę erdvę. Mene mes beveik
neturime rimtos analizės, rimto požiūrio į tai, kas
vyksta dabar su Lietuva, su tauta. Už to slypi ne tik
tautos ir valstybės interesai – už to slypi sulaužyti
žmonių likimai, visos odisėjos – grįš tie žmonės ar
negrįš... Jie palieka savo šalį, savo namus, savo šeimas. Emigracijos būna įvairios. Dabar gal emigracija yra kitokia, bet iš pradžių ji buvo labai žiauri:
visi važiuodavo su vienu bilietu tik į vieną pusę,
visiškai nežinodami kur: nemokėdami kalbos, nieko neturėdami... Tokią situaciją regime ir Išvaryme.
Kas yra emigracija? Kas slypi už šio žodžio?
Slypi labai daug dalykų, vienas svarbiausių – tapatybės praradimas. O gal – atradimas kitoje šalyje?
Apskritai žmogaus tapatybės klausimas šiais laikais yra vienas aktualiausių. Išvarymas – sudėtinga
pjesė, čia daug įvykių, kurie atskleidžia daug galimybių. Nes iš esmės emigracija – tai horizontali
dvasinė kelionė „į laimę“, dažnai virstanti vertikalia
kelione žemyn, į nelaimę.
Parengė Daiva Šabasevičienė

Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos
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Kotryna Reimerytė

Ar turime leisti moderniam menui
pražudyti toleranciją?
Daug ir plačiai ir buvo diskutuota apie italų režisieriaus Romeo Castellucci spektaklį Apie Dievo
Sūnaus veido koncepciją, kuris buvo rodytas spalio
6–7 dienomis Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Vieni teigia, esą Jėzaus veido portretas spektaklio metu yra niekinamas, drabstomas išmatomis
ar kažkuo panašiu, o kiti mano, jog visa tai – tik
klaidinga informacija, paskleista žiniasklaidos:
spektaklis iš esmės niekuo neįžeidžia tikinčiųjų
jausmų, tik atskleidžia seno žmogaus gyvenimo
sunkumus ir jo bejėgiškumą.
Teisingiausia, manau, būtų išgirsti paties režisieriaus nuomonę: „Spektaklio metu scenos fone
matyti Antonello da Messinos nutapytas Išganytojo portretas. Visa scena – tai labai paprasta kadrų
seka, kuria rodomas sūnaus mėginimas nuprausti
seną tėvą ir sugrąžinti jam orumą. Bergždžiai. Jėzus, Salvator Mundi (lot. Pasaulio gelbėtojas), tampa nebyliu sūnaus nesėkmės liudininku. Šis spektaklis – šventvagystė. Lygiai kaip kryžius ar erškėčių
vainikas yra katalikų šventvagystė ir faktas, kad
Jėzus buvo pasmerktas, nes jo gyvenimas buvo
laikomas šventvagišku.“ Toks režisieriaus požiūris
į spektaklį labai aiškiai atskleidžia ir jo požiūrį į katalikų tikėjimą bei jo prasmę. Pasak Romeo Castellucci, Jėzaus gyvenimas buvo laikomas šventvagyste
ir krikščionims iki šiandien likę brangūs simboliai,
kaip erškėčių vainikas ir kryžius, taip pat yra švent
vagystė. Įdomu tai, kad režisierius apie krikščioniškų simbolių šventvagystę kalba esamuoju laiku, lyg
tai būtų šiandien visiems aiški ir galiojanti tiesa.
Dėl šios tiesos jis ir klysta. Tai yra vien Castellucci
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nuomonė, ir, kaip ir kiekvieno žmogaus nuomonė
demokratinėje visuomenėje, ji turi būti gerbiama
ir toleruojama, tačiau tokios nuomonės skleidimas
bei atviras propagavimas viešai yra neleistinas, nes
jis elementariai pažeidžia kitų žmonių toleranciją,
peržengia pagarbos kitiems asmenims bei jų religiniams įsitikinimams ribas. Lietuvos Konstitucijoje yra aiškiai uždrausta skleisti tokią informaciją,
kuri gali kelti neapykantą ar panieką, tyčiojimąsi
dėl tautybės, rasės ar religijos. Šiuo spektakliu bei
tokia režisieriaus nuomone tikrai yra pažeidžiamos
krikščionių tikėjimo tiesos ir tai netoleruotina. Šis
spektaklis jau yra sukėlęs neapykantą tarp skirtingas nuomones turinčių žmonių: Prancūzijoje,
vaidinant spektaklį, aktoriai buvo apmėtyti kiaušiniais, todėl spektaklis buvo nutrauktas. Tai jau tam
tikras smurtas ir nepagarba teatrui bei režisieriui.
Tačiau, jei pats spektaklis išprovokuoja tokius drastiškus veiksmus, matyt, jame tikrai yra kažkas labai
smarkiai įžeidžiančio žmonių jausmus.
Taigi, šiuo spektakliu labai subtiliai ir iš pirmo žvilgsnio visai nekaltai yra žlugdoma visapusė
tolerancija. Modernus menas bei naujų išraiškos
formų ieškojimas yra labai pagirtinas ir skatinamas
dalykas, tačiau tai reikia daryti atsargiai, nepaniekinant kitų žmonių jausmų ar įsitikinimų, ypač jei
tai prieštarauja Konstitucijai. Būtent todėl manau,
kad spektaklį Lietuvoje turėtų būti uždrausta rodyti: stengdamiesi būti modernūs ir toleruoti bet
kokius visų žmonių požiūrius, rizikuojame pažeisti
piliečių teises, sugriauti visapusiškai tolerantišką
Lietuvą.

Teatras

Vidas Bizunevičius

Apie teisę abejoti
Negalima nereaguoti į ganėtinai didelį ažiotažą sukėlusio Romeo Castallucci spektaklio Apie
Dievo veido koncepciją neigiamą vertinimą, debatus Seime ir protesto akcijas mieste. Dauguma pasisakančiųjų prieš spektaklio rodymą, diskusijoje
galų gale pareiškia, jog čia yra vertybinis klausimas, ir rasti sprendimo ar vieniems įtikinti kitus,
neįmanoma. Nemanau, kad šioje vietoje reikėtų
nuleisti rankas ir skirstytis savais keliais. Kaip tik,
pristatydamas dalykus, kurie buvo nutylėti abiejų
pusių šiame chaose, pabandysiu parodyti, jog čia
yra tiesiog pasirinkimo reikalas tarp gyvo ir negyvo tikėjimo.
Pirmiausia apie išmatas. Po pirmos Sirenų festivalio spaudos konferencijos prasidėjus debatams
dėl Castallucci spektaklio etiškumo, festivalio
meno vadovė Audra Žukaitytė pasielgė gana neapdairiai išsakydamas kategorišką nuomonę, jog
meno laisvė nekvestionuojama. Pats teiginio turinys šiuo atveju niekuo dėtas, tačiau tokia kategoriška nuomonė ir laiku nepateikta informacija
buvo pirmas signalas žiniasklaidai, jog čia galėtų
būti gera istorija, o drauge dar viena proga pasireikšti politikams. Vienam iš internetinių portalų
paskelbus gandą, jog į Kristaus veido paveikslo reprodukciją yra mėtomos išmatos, užsivedė žiniasklaidos mašina, išplatino visame internete ir pasistengė, jog tai pasiektų kiekvieną Lietuvos pilietį.
Tačiau ta pati žiniasklaida, nepaviešino festivalio
suteiktos informacijos, jog išmatų mėtymas yra
melas. Triukas suveikė. Ši informacija sukėlė visuomenės pasipiktinimą ir buvo įžeidimas kiekvienam
krikščioniui, kuris nėra pažįstamas su teatru kaip
meno šaka.

Teatras nėra tiesioginis dalykas. Tai yra sinkretinė bei sąlyginė meno šaka, kurioje priimti dalykus tokius, kaip jie atrodo iš pirmo žvilgsnio, yra
didžiulė klaida. Jeigu priimtume tiesiogiai viską,
kas vyksta teatre, tokius žmones kaip R. Kazlas ar
kitus aktorius jau seniausiai būtų reikėję uždaryti
į psichoterapinę gydyklą už tai, kad scenoje šneka su oru ar glosto žmones, kurių aplinkui nėra.
Tačiau, tikiuosi, suprantate, jog tai būtų didžiulė
klaida. Teatras, kaip ir kinas ar filosofija, turi savo
taisykles. Vaidinant spektaklį, yra sukuriamas atskiras pasaulis su savo taisyklėmis, kuriose ir gyvena
personažai. Atliekami veiksmai ar sakomi tekstai
įgauna prasmę būtent tame teatro sukurtame pa-
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saulyje arba, kitaip tariant, tik pažinęs visumą, supranti ir mažus dalykus. Jeigu ištrauki vieną gestą
ar žodį iš konteksto, kuriame jis naudojamas, jis
nebetenka prasmės. Juk apie knygas, tarkim, filosofų raštus, nesprendžiame tik iš atsitiktinai pasirinkto puslapio. Perskaitai knygą, supranti apie
kalbą, suvoki autoriaus sistemą, apie ką ir kaip jis
kalba, ir tik tada ateina sprendimo akimirka. Tas
pat galioja ir teatre. Ištraukus vieną momentą iš
nematyto(!) spektaklio, ypač kai apie tą momentą buvo paskleista klaidinga informacija, paskelbti nuosprendį apie spektaklį yra klaidinga. Juk
jeigu taip elgtumės visuomet, turėtume ne vieną
ir ne du filmus ar spektaklius uždrausti kaip pažeidžiančius etiškumą ar Konstituciją. Juk, prieš
pradedant spręsti, svarbu bent pamatyti, o tada,
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supratus ar nesupratus viso pasirodymo siekio, galima jau spręsti. Pažinimas eina prieš sprendimą.
Kitas dalykas yra apie baimę. Kaip atskirti (su visa
pagarba tiems žmonėms) indoktrinuotą dogmatiką nuo mąstančio žmogaus? Taip kartą paklausė
profesorius. Mąstantis žmogus nebijos skaityti kito
požiūrio knygų, pažinti kitą pusę ir tada suprasti, ar jo pasirinkta tiesa yra teisinga, t. y. gera. Indoktrinuotas žmogus kratysis kitų požiūrių ir juos
smerks net nebandydamas pažinti, bijodamas kitų
tiesų. Šiame chaose šio principo išraiška kitokia:
nepajudinamas prieštaravimas spektakliui ir atsisakymas jį pamatyti. Režisieriaus žodžiais tariant,
šis spektaklis priverčia žiūrovą suabejoti savo krikščionišku tikėjimu, bando pajudinti pamatą, ant
kurio tikintysis stovi, taip siūlydamas apmąstyti
ir sau atsakyti į klausimą: ar aš tikrai esu krikščionis? Kad rastum atsakymą, reikia nuoširdžiai perkratyti visas krikščioniškas savo nuostatas ir, jeigu
galų gale atsakymas yra taip, tuomet krikščioniškas to žmogaus tikėjimas, atlaikęs išbandymą, ne
tik konstatuoja, kad yra gyvas, bet ir parodo, jog
žmogus yra mąstantis. Būtent šių sąvokų sąjunga,
mąstymo ir krikščionybės, yra būtina, kad pati
krikščionybė, kaip gyvas tikėjimas, galintis aiškinti
šiandieninį pasaulį, atsakyti ir spręsti jo problemas,
išliktų. Juk beprasmiška eiti į bažnyčią, jeigu tave
tik mama įpratino taip daryti, o pats nė žalio supratimo neturi, ką ten veikti. Kam klauptis, jeigu
nejauti nuolankumo? O jeigu tokių dalykų žmogus nežino, kaip jis gali savo vaikui, kurį vedžioja į
bažnyčią, paaiškinti, kas ta krikščionybė?
Mano manymu, būtent gyvą tikėjimą turintis
mąstantis krikščionis, kuris galėtų būti mokytojas kitiems rasti savo kelią, kuris galėtų reflektuoti
šiandienos pasaulį ir atsakyti į jame iškilusias problemas, turėtų būti krikščionybės dalis. Be tokių
žmonių, manau, krikščionybė suka sustabarėjimo,
jeigu ne pražūties, keliu.
Tikėti galima. Niekas neliepia kvestionuoti tikėjimo, idant jį sustiprintų, tačiau neleisti sudvejoti jau yra negerai.

Muzika

Aistė Valentaitė

Magiška ritmo galia
Ar nors retkarčiais susimąstome, kokią didelę
reikšmę mūsų gyvenime turi ritmas? Jį girdime visur – žingsniuodami gatve, lipdami laiptais, maišydami cukrų kavos puodelyje, klausydami bet
kurio stiliaus muzikos (turbūt visiems pažįstamas
jausmas, kai išgirdus mėgstamą muzikos kūrinį
nejučia pradedame koja mušti jo ritmą)... Galiausiai juk ir kiekvieno iš mūsų širdis plaka individualiu, savitu ritmu. Ši muzikos išraiškos priemonė
yra tarsi įaugusi žmogui į kraują, neatsiejama nuo
mūsų kasdienybės, nes ritmas simbolizuoja amžiną
judėjimą, o kartu ir išreiškia patį gyvenimą. Ne paslaptis, jog tai, kas yra įprasta ir kasdieniška, dažnai
praslysta pro mūsų akis, tad tokiems reiškiniams
neteikiame ypatingo dėmesio. Tačiau kartais pasitaiko ir išimčių, kurios maloniai nustebina bei teikia pasigėrėjimą. Vienas tokių pavyzdžių – Klaipėdos koncertų salės edukacinis projektas Žaismingos
muzikos orkestras, kurio dalyviai atranda kūrybos
džiaugsmą mažose kasdienėse smulkmenose (nors,
geriau pagalvojus, ar tai tikrai smulkmenos)?..
Rugsėjo 29-ąją į Lietuvos rusų dramos teatre
vykusį koncertą rinkosi iš tiesų marga publika.
Tarp klausytojų buvo galima išvysti ir vaikų, ir susidomėjusių studentų, ir vyresniosios kartos atstovų, atidžiai sekančių muzikinį vyksmą. Pagrindine
koncerto-spektaklio ašimi ir vyraujančia tema tapo
ritmas – scenoje siekta atskleisti, kokią įtaką mūsų
gyvenime turi šis muzikos parametras, parodyti,
kokios neaprėpiamos muzikos išraiškos galimybės
slypi žmogaus kūno judesiuose bei iš pirmo žvilgsnio visiškai „nemuzikaliuose“ daiktuose. Profesionaliai pritaikius plastmasinius vandens bakus,
gumines šlepetes ir lietvamzdžius, medines dėžes,

stalus, plastikines stiklines, sukuriamas ypatingas ir
netikėtas garsinis efektas. Šį muzikinį bei vizualųjį
reginį scenoje perteikė Klaipėdos jaunimo teatro
aktoriai bei Klaipėdos universiteto Menų fakulteto
režisūros katedros studentai, vadovaujami režisieriaus Valentino Masalskio ir kompozitorės Nijolės
Sinkevičiūtės. Taip pat prie minimų atlikėjų prisidėjo ir jaunesnės pajėgos – Klaipėdos Vydūno
vidurinės mokyklos moksleivės, kurias parengė
mokytoja Ingrida Bertulienė. Aktoriams bei moksleiviams akompanavo ir muzikos garsų sceną pripildė Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas – Mindaugas Bačkus), diriguojamas Mindaugo
Piečaičio. Beje, verta paminėti, jog šis Žaismingos muzikos orkestro koncertų ciklas rengiamas
jau trečius metus iš eilės ir kaskart jis sulaukia vis
didesnio klausytojų susidomėjimo – rugsėjo 29
dieną vykusiame koncerte skambėjo jau devintoji
Žaismingos muzikos orkestro programa. Išskirtinio
publikos dėmesio susilaukė svečias iš Vokietijos –
kūno perkusijos meistras, pedagogas Michaelis
Siefke, prisidėjęs prie M. Piečaičio inicijuotos programos ir suteikęs klausytojams galimybę pasijusti
viso muzikinio proceso dalimi – kiekvienas galėjo
ploti bei mušti ritmą pačiais įvairiausiais būdais.
Žinoma, kiekviena idėja turi savo ištakas ir negimsta iš niekur. Pagrindinis šio edukacinio projekto iniciatorius, Vokietijoje gyvenantis dirigentas
bei kompozitorius M. Piečaitis jau anksčiau garsėjo savo atvirumu įvairiems stiliams ir niekuomet
neužsidarydavo siauruose akademinės muzikos
rėmuose. Netradicinius projektus skleidžiantis kūrėjas visada noriai bendradarbiauja su jaunaisiais
atlikėjais ir kompozitoriais, rengia jų pasirodymus.
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Turbūt didžiausią atgarsį sukėlė 2009 metais M. Piečaičio
sukurta kompozicija Catcerto, skirta fortepijonu grojančiai
katei Norai ir Klaipėdos kameriniam orkestrui. Šis kūrinys
sulaukė milžiniško tarptautinio susidomėjimo – internetinėje svetainėje Youtube jo vaizdo įrašas peržiūrėtas daugiau
nei 3 milijonus kartų, apie kūrinį buvo kalbama ir per televizijos kanalo BBC žinias, surengti 25 pasirodymai įvairiose
pasaulio koncertų salėse. M. Piečaitis, sugalvojęs tokią unikalią idėją, tapo pirmuoju lietuvių muziku, įrašytu į Guinnesso rekordų knygą. Taigi, nenuostabu, jog kūrybingumo
nestokojantis dirigentas entuziastingai imasi skleisti meno
reiškinius, kurie Lietuvos kultūrinėje erdvėje dar yra kiek
neįprasti.
Koncerte skambėjo Leroy Andersono, Williamo Schinstine’o, jau minėto kūno perkusijos meistro Michaelio Siefke’s kūriniai, grupių Mayumana bei Les Tambours de Bronx
kompozicijos. Keletas iš minėtų opusų buvo išradingai
aranžuoti M. Piečaičio. Ko gero, didžiausią įspūdį šiame
renginyje paliko M. Siefke’s kūno perkusijos (body percus
sion) eksperimentai – jais kūrėjas siekė įrodyti, kad žmogaus
kūnas taip pat gali tapti muzikos instrumentu, kuriuo įmanoma išgauti pačius netikėčiausius garsinius efektus. Kūno
perkusija sparčiai populiarėja visame pasaulyje ir atranda vis
daugiau sekėjų. Pasak M. Piečaičio, ši technika – labai modernus būdas suvokti ritmą ir lavinti ritminius įgūdžius. Ji
suvienija muziką, fizinę energiją ir judesį.
Netradicinių instrumentų paieškos muzikos pasaulyje
nėra naujas reiškinys – vienas ryškiausių ir produktyviausių XX–XXI a. lietuvių kompozitorių Bronius Kutavičius
savo kūryboje taip pat naudoja įvairius iš pirmo žvilgsnio
„nemuzikinius“ instrumentus – stiklinius vandens pripiltus
butelius, linų brauktuvą, akmenis, lankus ir t. t. Šį kūrėją
labiausiai inspiruoja praeitis, senovės istorija, tad pasitelkdamas tokius instrumentus jis tarsi rekonstruoja autentišką,
baltišką skambesį. Malonu žinoti, kad ir jaunieji Žaismin
gos muzikos orkestro atlikėjai neapsiriboja vien tradicinėmis
muzikos atlikimo formomis, bet ieško naujų raiškos būdų.
Norisi tikėtis, kad ir ateityje sulauksime dar ne vieno M.
Piečaičio, M. Siefke’s ir jaunųjų Klaipėdos menininkų kūrybinio eksperimento. Apsilankęs tokiuose renginiuose, dar
kartą įsitikini, jog muzika slypi kiekviename mūsų gyvenimo žingsnyje – tereikia mokėti ją išgirsti...

Kinas

Emilija Švobaitė

Šuns vardas Tiše!
Praėjus šiltų vėjų blaškomoms kūno kelionėms
iš vieno pasaulio ar šalies kampo į kitą, kuriuose
yra nieko bendro su rutina neturinčių prieglobsčių, rudenį pavargusiu nuo poilsio žingsniu visi
pamažu grįžta prie įprastos dienotvarkės, mielos
stagnacijos ir tokio pat mielo liūdesio, kasdienių
rūpesčių, tyrinėjimų ir vaizdo pro savo kambario
langą. Neatsitiktinai vienas pirmųjų kino festivalių
naująjį sezoną buvo Vilniaus dokumentinių filmų
festivalis, kuris šūkiu kvietė atpažinti save kitame,
t. y. trumpam nustoti ieškojus potyrio virš kasdienių įpročių, verčiau džiaugtis jais ar, jei kam maloniau, smerkti dokumentuojamas erdves, socialinę
aplinką ar psichologines refleksijas. Šiemet, po ketverius metus trukusių pastangų, festivalio organizatoriams pavyko prisikviesti neseniai naują filmą
(Tegyvuoja antipodai!) baigusį rusų režisierių, vieną
įdomiausių pasaulyje dokumentinių filmų kūrėjų
Viktorą Kosakovskį. Jo rodoma retrospektyva kino
ekranuose virto gražia dovana miestui bei visiems
kino šalininkams.
Vaizdas pro kambario lango – vieno iš festivalyje rodytų režisieriaus filmų Tiše! kameros ir siužeto perteikta nekasdieniškos kasdienybės mozaikos
metafora. Tai kūrinys, kurio pavadinimas sutampa
su šuns vardu. Veikėjai dažnai matomi, bet nepažįstami kaimynai, erdvė (matuojama skirtingais
rakursais) aštuoniasdešimt minučių išlieka teatriška, nors veiksmas visai nepanašus į vaidinimą. Vis
dėlto filmas, pristatantis nefiltruotą žvilgsnį į tai,
kas vyksta kiekvieną dieną pažvelgus pro langą,
provokuoja žiūrovą patį susikurti tam tikrą literatūrinį kontekstą. Būtų beveik šventvagiška žanro
atžvilgiu teigti, jog dokumentika (šiuo atveju ne-

vaidybinė) yra literatūrinio kūrinio ekranizacija.
Savo nuožiūra spręsti, kas inspiravo kūrinį, irgi nedrąsu. Tačiau vien dėl to, jog iš žiūrovo atimtas (dėl
to stebintysis netampa nuskriaustuoju) verbalinės
kino kalbos diskursas, norisi pasąmonėje susikurti
pamatinį ir kartu labai asmenišką filmo aprašymą.
Turbūt nė viena asociacija negali tapti objektyviu
vertinimu, geriausiu atveju tai yra vaizdingas palyginimas, tačiau dar seanso metu mintyse šmėstelėjo trumpa Franzo Kafkos novelė Langas į gatvę. Tai
dviejų sakinių kūrinys, teigiantis, jog vienišas žmogus ilgai neištvertų be lango į gatvę: „Net ir tada,
kai jis nieko neieškos ir tik kaip pavargęs žmogus,
žiūrintis tai į žmones, tai į dangų, nenoromis ir
truputį atlošęs galvą prieis prie savo palangės, – ir
tada arkliai apačioje įtrauks jį į savo palydą, kurią
sudaro vežimai ir triukšmas, o tuo pačiu galų gale
ir į žmogišką santarvę.“
Šiame filme arklius ir vežimus pakeičia kelio
remonto darbai, aplinkos švarinimo procesas – pasiruošimas Sankt Peterburgo miesto 300-osioms
metinėms. Žmogiška santarvė, net nesusimąsčius
apie šventės laukimą, čia taip pat yra svarbus (gal
net svarbiausias) veikėjas. Vien tai, jog filmo siužetas vyksta vienoje vietoje, kurioje nuolat zuja gyventojai, darbininkai, nusikaltėliai bei įsimylėjėliai,
leidžia kūrinio personažui duoti erdvės, o ne aplinkos vardą bei šitaip įrodyti tam tikrus erdvės antropologijos tyrimus. Jie akivaizdžiai įrodo mums,
jog kameros akimi aprėpiamas vaizdas (gatvė ir
retsykiais prie gretimo namo lango stoviniuojantis
lygiavertis stebėtojas vaikas) yra pritaikytas žmogiškajam veiksmui – su visais socialiniais sluoksniais,
kriminologija, jausmais, komedijomis bei absurdu.
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Beje, absurdo pėdsakus šiame kūrinyje taip pat
nesunku atsekti vėl pasitelkiant literatūrinių asociacijų metodą. Metus trunkančios observacijos dokumentikoje yra vienas personažas, kurį matome
kelis kartus. Tai pagyvenusi moteriškė, visais metų
laikais dėvinti nublukusį mėlynos spalvos paltą ir
nešina tais pačiais maišais, neaišku, ko pilnais. Pasikartojantys jos pasirodymai ekrane, nepratarus
nė žodžio, šiek tiek primena Augusto Strindbergo
romaną Vienišas, kuriame vidutinio amžiaus vyras
mėgaujasi vienatve, stebėdamas aplink gyvenančius kaimynus ir vadindamas juos savo draugais ar
pažįstamais, pasakodamas jų charakterio ir išorines
savybes. Vienatvės tema sieja romaną su F. Kafkos
apsakymu Langas į gatvę. Tačiau, absurdo, žinoma,
reikia ieškoti ne čia: ta pati moteriškė žiemą į savo
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maišus prisikrauna sniego, kurį nusikasa nuo suoliuko parke. Galvoje suskamba būdvardis „beketiška“, matyt, kildinamas iš absurdo klasiko Samuelio Becketto sukurto personažo Molojaus pomėgio
nešiotis kišenėse mažus akmenukus ir čiulpti juos
vietoj pietų (šis būdvardis, beje, kilo ir suvokus minėtą filmo pavadinimo kilmę ir didžiąją laiko dalį
stebint vienos duobės remonto darbus). Galiausiai,
perskaičius keletą interviu su režisieriumi V. Kosakovskiu, tokią hipotezę patvirtina ir kelio bei posūkių metafora. „Jei herojus pasuko į dešinę ten, kur
visą gyvenimą pasukdavo į kairę, – įrodo esant gerą
režisierių, ir filmas tokiu atveju pavyks“, – teigia režisierius. O S. Beckettas vienoje iš savo Nesėkmingų
pabaigų didžiausią posūkių į tą pačią pusę skaičių
įvardija kaip vieną iš „viršūnių“ kuriant istoriją.
Nesinorėtų V. Kosakovskio filmo Tiše! girti tik
už tai, jog taip paprasta susieti jo neplanuotą siužetą su rašytojų klasikų tekstais. Greičiau perkeltinė
šio pagyrimo reikšmė yra tobulas natūralios gyvenimo tėkmės montažas, kurio fiksavimas vertas
scenarijaus ar literatūrinio kūrinio. Kai teko lankytis Peterburge, užsimezgė pokalbis apie didžiuosius to miesto rašytojus, kuriame, žinoma, figūravo
Fiodoro Dostojevskio bei Nikolajaus Gogolio vardai. Diskusijos išvada buvo tokia, jog kūrėjams, gyvenantiems tame mieste, vaizduotė yra silpnesnis
įrankis nei akylas stebėjimas – šie rašytojai puikiai
jautė miesto atmosferą, pastebėjo, kas vyksta, todėl
jų kūriniai yra savotiška dokumentacija per vieno
žmogaus sąmonę ir pasąmonę. Taip ir V. Kosakovskis jautė, ką turi pasakyti vaizdas pro jo kambario langą viso pasaulio auditorijai. Jis papasakojo
mums apie senus žmones, apie jauną įsimylėjėlių
porą, apie miesto valdžios pastangas švarinti miestą, apie valytojus, šlavėjus, darbininkus, nusikaltėlius, benamius ir policininkų žmoniškumo ribas,
apie seksualumą ir jo svarbą visų socialinių sluoksnių gyvenime, apie tėvų ir vaikų santykius, apie
šunis ir kates. Visa tai pasakyta vienu žodžiu —
„tiše“ ir aštuoniasdešimties minučių nuoširdžiausia
dokumentine vizualine kalba.

Knygos

Aistė Šulskytė

Žengte marš!
Šitai pasakiusi ji sėdo rašyti.
Froidistiškai marksistiniai ir konservatoriškai
anarchistiniai skrydžiai ant kušetės virš gegutės lizdu
virstančio pasaulio – tai itin unikalus intelektualumu dvelkiantis kūrinys, kuriame nėra aprašoma,
kaip susikūrė pasaulis, nėra pasakoma, kas jį sukūrė, nė vienas iš jų – dviejų autorių – neprasitarė,
kam jis sukurtas. Filosofijos studijas krimtęs Vilis
Normanas ir vienas iš devynių Lietuvos psichoanalitikų Raimundas Milašiūnas susivienijo, kad paaiškintų, koks yra dabartinis pasaulis. O šiandien
jis iškrypęs, sukrypęs ir tarsi pasakoje vištos kojomis paramstytas. Rašytojai nevengia gremėzdiškų,
kartais snobiškų ar net žeidžiančių pa(si)sakymų
apie kasdienybę: „Galbūt tikrai Lietuvos jaunimas
nesidomi net narkotikais. Nevykėlių karta.“ (Ačiū
Viliui Normanui už subjektyvumą.)
Kažkada svarsčiau, kaip keli žmonės sugeba parašyti vieną knygą. Ir tikriausiai tas pasąmonės sandėliuke tūnantis klausimas privertė atsiversti ją dar
knygyne. V. Normanas ir R. Milašiūnas – puikūs
strategai ar bent jau rinkodarą išmanantys rašytojai.
Įnoringas ir intriguojantis, kai kam galbūt nostalgiją
keliantis knygos pavadinimas puikiai dera su ne mažiau neįprastu viršeliu. Tarsi vaikus viliojantis žaismingas kosmosiuko vaizdelis nuteikia mielai, šiltai
ir geranoriškai. Būtent, labai gerų norų vedamas tu
paimi knygą į rankas ir paskaitai jos aprašymą – jis
irgi toks neutraliai nuoširdus, kad nešinas jau būsimai perskaityta knyga pėdini link kasos aparatą įdarbinusios moteriškės. O tada atsiverti knygą.
Bet nieko nenutinka, nors tikėjaisi stebuklo.
Skaitai ją ir juo toliau, tuo labiau nieko nesupranti.
Tada suvoki, jog ir neturėtumei suprasti – oficialiai
klausaisi labai neoficialaus pokalbio, kuriame esi

Raimundas Milašiūnas, Vilis Normanas.
Froidistiškai marksis
tiniai ir konservato
riškai anarchistiniai
skrydžiai ant kušetės
virš gegutės lizdu
virstančio pasaulio. –
Vaga, Vilnius, 2012
nepageidaujamas, nes tau žodžio teisė nesuteikta.
O tu nieko ir nesakai, sukandęs dantis taip ir skaitai
tylėdamas, kelias pastabas brūkštelėdamas paraštėse, nors būna akimirkų, kai norisi tėkšti knygą į artimiausią sieną, ar liežuvis dilgčioja iš skausmo, nes
taip dažnai jį prikandi. Tačiau galiausiai (tai įvyko
maždaug antrajame knygos trečdalyje) supranti,
jog tai tu nieko nesupranti ir atsivertęs Froidistiškai
marksistinius ir konservatoriškai anarchistinius skry
džius ant kušetės virš gegutės lizdu virstančio pasaulio
skaitai toliau. Kartais, kaip jau minėjau, nebeskaitai, nes pokalbis tampa monotoniškas – autoriai
kartojasi, įvairindami pastarąjį sakinį visokiausiais
sinonimais, metaforomis, hipotezėmis. Buksuoja –
man rodos, taip sakoma, kai žingsniuoji nejudėdamas į priekį: „Ši vieta mus labiausiai ir skiria, nors,
manau, gal tai terminų klausimas.“ Bet vėliau (aišku, truputį suirzęs) susimąstai, o tada ir sumąstai,
kad iš tiesų viskas priklauso nuo požiūrio, – juk
kartais pats imi ir sugalvoji, kad knyga tave sukrės, šokiruos ar nustebins. Kai savyje įjungiam
priešiškumą, gimsta šaltas ir objektyvus protas, jis
įg(k)alina „kabinėtis“ prie žodžių struktūros ar jų
morfologijos. Labai norisi tikėti, kad tai dar vienas
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strateginis planas, šįkart: kaip priversti skaitytoją
mąstyti, nes vis dėlto knyga nebuvo tokia bloga,
kaip galėjo pasirodyti. Tikrai gerbiu sėdėjusius ant
skraidančios kušetės.
Parašyk, kad bus sunku aprašyti. Toks buvo
pirmasis komentaras pieštuku Skrydžių paraštėje.
Knygoje, jei vis dėlto galima ją taip pavadinti, aprėpiama begalė temų. Du vyrai kalba pradedant tyriausiais jausmais ar mirtimi ir baigia analizuodami
biurokratiją. Bet viskas tuo ir baigiasi – dar kartelį
ačiū jiems. Jokių tikslių apibrėžimų, enciklopedinių
įrašų ar suformuluotų Tiesų ir patarimų, kurie okupuotų skaitytojo galimybę interpretuoti – „rm:“ ir
„vn:“ diskutuoja. Nedrįsau rašyti – klausia ir atsako,
nes labai dažnai patys oponentai pamiršdavo, koks
klausimas nuskambėjo ar apie ką norėjo sužinoti
kolega, tačiau visa tai ir sukuria egzotiką, kuri, nors
ir labai ekstravagantiška (šioje srityje pasistengė Vilis Normanas), bet yra palyginti patraukli – dažnai
paskaninta ironijos prieskoniu. Beje, nors turinyje, tarsi valgiaraščio meniu, išrikiuoti penki skyriai
apie, atrodytų, niekaip nesusijusias temas: retoriškai klausiama apie nuoširdumą, tiesas ir abejones,
politiką ir religiją ar tiesiog meilę, tačiau iš tiesų
pagrindinis diskusijas sukeliantis aspektas – ribos.
Apibrėžtumo troškulys (arba jo trokštama, arba
atvirkščiai – jis troškina) jaučiamas visoje knygoje.
Stop. Nuėjo atsikvėpti, nes buvo neįkvėpta.
Žengte marš! – tai savotiška provokacija ir šiokia tokia motyvacija, kaip ir bet kuris klausimas.
Žingsniuoja tie, kurie dar neina, žingsniuoti liepia,
kad pradėtum eiti. Užduotas klausimas priverstinai reikalauja atsakymo, atitinkamai žengti pirmą
žingsnį irgi reikia kokio nors postūmio. K/Todėl
klausimas – tiesiausias kelias į atsakymą. Tačiau tik
įsivaizduokite žmogų, kuris parašytų knygą ir joje
apklaustų save. Taip postringaudamas apie savąjį
gyvenimą, galbūt žmogelis suvoktų jo prasmę, bet
vargu ar šitoks kūrinys galėtų nepriminti savianalizės ar nurungti nelyginant objektyvesnį dviejų
asmenų požiūrį į pasaulį ir jame vykstančius reiški34

nius. Dabar supratau – verta mokytis, kad suprastumei, jog tiesa monologuose gimsta retai.
Nors... Sunku išmatuoti, kiek tos Tiesos buvo
Vilio Normano ir Raimundo Milašiūno dialoge –
jis labiau priminė pokalbį, visais įmanomais būdais
bandant pagrįsti savo išsilavinimą, pažiūras, ideologiją. „Aha, regis, pats įkliuvote į savo pinkles! Cituoju savo žodžius: „Itersubjektyvioji vara, arba paskata
megzti santykius, nėra tai, apie ką mes visuomet galvojame ar svajojame. Ji tik vienaip ar kitaip struktūruoja mūsų psichiką.“ O jūs vėl kaip užsuktas kartojate, cituoju: „Ar daugiau nėra ką pasakyti ir mes visi
turime galvoti tik apie santykį?“ Bėda, matyt, yra ta,
kad jūs pats pernelyg daug galvojate, o ne svajojate,
nors labai propaguojate svajones...“ (p. 145)
Be abejonės, nesakau, kad objektyvumo ieškojimas yra blogai. Ne, jokiu būdu. Tik kartais, kai
žmonės provokuoja ir klausia tik apsimesdami, kad
siekia išgirsti kitą – tai nejučia sukelia šypseną. „O
jei norite įrodyti, kad nesveiko vaiko gimimas yra
prasmingas, – pirmyn. Tuomet per pusę dalysimės
Nobelio premiją. Nejau sunku suprasti mano mintį:
pasaulyje matau niekaip į jokią logiką netelpančių
dalykų ir sakau: mielas Raimundai, gal galite man
kvailam paaiškinti, kokia čia prasmė? Galite? Galėčiau. Metu iššūkį. Skaitytojai galės įsitikinti, kuo
skiriasi optimizmas nuo nihilizmo.“ (p. 179) Tačiau,
kita vertus, juk niekas ir nenurodė šios knygos žanro
– patys autoriai teigia, kad ji „neturi analogų“. Bet
asmeniškai aš drįsčiau abejoti, ar iš tiesų tos knygos turinys toks originalus – mat iš pirmo žvilgsnio
postmodernų ir fragmentišką įvairių minčių audinį,
pradedu tapatinti su paprasčiausiu intelektualiniu
pašnekesiu. Be didesnės gelmės (galbūt kitiems kitaip atrodo), tačiau agresyviai pateikiamą naudoti
„neskirta ji tiems, kurie „viską apie viską“ išmano ir
dėl to labai greit nuvertina kitaip mąstančius ar jaučiančius.“ Niekas iš šių dviejų kūrėjų tikrai nenuvertina, juolab jie gerbiami ir pelnytai įvertinti Lietuvos
kultūros pašvaistėje, tik jei užtenka drąsos parašyti
kiek kitokią knygą, gal būtų sąžininga (skaitytojo
atžvilgiu) vis dėlto leistis kritikuojamam.

Knygos
Skriste marš! – kartą pasakė ant kušetės sėdėję
Vilis Normanas ir Raimundas Milašiūnas.
Tik kodėl skriste, o ne žengte? – veikiausiai dėl
labai objektyvios priežasties: juk, skrisdamas virš
pasaulio, pamatai jį plačiau, bei kaip ir visada, jei
žinai daugiau nei šiuo atveju pažeme vaikščiojantys žmonės gebi analitiškiau vertinti ir buvusią, ir
esamą kasdienybę, nes esi virš jos. Iš pradžių skaitytojas žingsniuoja drauge su rašytojais, vėliau, jiems
pradedant kilti, jis spartina savo žingsnį ir vejasi iš
paskos kartodamas – žengte, žengte, žengte marš...
Ir tas skaitytojas atsilikėlis velkasi visą dialogą iš

paskos. Net jeigu autoriai kartkartėm nusileidžia
ant žemės: „Tai kasdienybė, mielas Vili, ar ne?“ Jie
greit pakyla vėl ir skrenda. Kodėl neplaukia? Gal
todėl, kad tai asocijuojasi su sruvenimu pasroviui,
o jie absoliučiai priešinasi struktūrai. Arba ne.
Skriste marš! – tuomet, kai du mąstytojai pakilo
į Lietuvos padangę ant sparnuotos kušetės, tai pagrindinis jų skaitomojo kūdikio leitmotyvas.
Tad, jei esi tik paprastas žingsniuojantis žmogus, smarkiai rizikuoji taip ir nesuprasti, apie ką
kalba skraidantieji.

Austėja Mikuckytė

Mįslingos tikrovės pasaulis
Haruki Murakami iki dvidešimt septynerių
buvo paprastas džiazo klubo savininkas. Kaip iš giedro dangaus užklupęs įkvėpimas paskatino čiupti
rašiklį ir paeksperimentuoti. Sėkmingas premijuotas
pirmasis bandymas įpareigojo tęsti rašytojo karjerą.
Haruki Murakami viename interviu yra pasakęs: „Mes gyvename klastočių pasaulyje.“ Šis autorius prisitaiko prie padirbto pasaulio tendencijos
ir pateikia mums alternatyvaus pasaulio panoramą.
Murakami romanų receptas: žiupsnelis detektyvo, šlakelis meilės istorijos, kruopelė humoro. Tokį
mišinį galėtume pavadinti žaidimu pagal taisykles
siekiant įtikti plačiajai skaitytojų auditorijai, atsidurti ant bangos, praturtėti. Murakami išsiskiria
iš kitų autorių, sugebančių suręsti žaibišku greičiu
iš lentynų graibstomų knygų siužetus tuo, kad jam
intuityviai pavyksta išlaikyti skaitytojų dėmesį nuo
pirmo iki paskutinio penkiašimtinės knygos žodelio ir priversti laukti naujo kūrinio, Johno Irvingo
žodžiais, „kaip narkomanui naujos dozės.“ „Mudu
su skaitytoju esame tame pačiame lygmenyje. Kai

Haruki Murakami.
Kafka pakrantė
je. – Baltos lankos,
Vilnius, 2009
pradedu rašyti istoriją, aš visiškai nežinau, kuo ji
baigsis, ir nežinau, kas nutiks kitą akimirką. Jei
žmogžudystė įvykdoma knygos pradžioje, aš nežinau, kas yra žudikas. Rašau tą knygą todėl, kad
noriu tai sužinoti“, – pasakoja H. Murakami.
Romanas Kafka pakrantėje yra įvertintas pasaulinėmis literatūros premijomis: 2006 metais jis
pelnė Pasaulio fantastikos ir šeštąjį Franzo Kafkos
vardo apdovanojimus.
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Romano siužetas rutuliojamas trimis, tarpusavyje nesusijusiomis linijomis. Kūrinio pradžioje
pristatomas keturiolikmetis vaikinas, kuris, kankinamas vaikystėje jį palikusių motinos ir sesers ilgesio, per penkioliktąjį gimtadienį pabėga iš namų.
Šis, kad ir trafaretiškiausias visame knygos siužete,
epizodas nejučia išmuša tvirtą pagrindą iš po kojų.
Jau pasirengęs įjungti „autopilotą“, skaitytojas patenka į metafizinę atmosferą. Mažais žingsneliais jis
tolsta nuo realybės ir yra vedamas sapno ir pasąmonės labirintu.
Su siurrealistiniu pasauliu jau apsipratusiam
skaitytojui pateikiamas dokumentas, kuriame surašyti liudininkų, regėjusių ryškų sidabrinį blyksnį, sukėlusį hipnozės efektą, parodymai.
Trečioji siužeto atšaka: žemo intelekto senukas
Nakata, mokantis kalbėtis su katėmis ir ieškantis
dingusių keturkojų jų šeimininkams.
Siužetui įsibėgėjant, visos šios atskiros istorijos

susijungia į vieną sklandžią. Kiekviena hipotetiška
išvada naujame knygos skyriuje yra paneigiama.
Intriguojantis paviršinis siužeto apvalkalas dengia filosofinį sluoksnį, gvildenantį likimo ironijos,
vidinio teisėjo, nežabotų instinktų ir būties įprasminimo temas. Dėl bendražmogiškos tematikos
tarp autoriaus ir skaitytojo užsimezga dialogas.
Nors Murakami yra tik menamas pašnekovas, jis
savo tekstu atsakinėja į mums rūpimus asmeninius
klausimus. Deja, tokiu atveju atsakymus girdime
tokius, kokius norime girdėti, mat šia knyga nesiekiama įteikti teisingo gyvenimo instrukcijos: „Manau, kad mano darbas – stebėti žmones ir pasaulį,
o ne juos vertinti. Aš visuomet tikiuosi galėsiąs
nusišalinti nuo vadinamųjų išvadų. Norėčiau viską
palikti plačiai atvirą visoms pasaulio galimybėms.“
Kafka pakrantėje – tai dirva, iš kurios mes kiekvienas savo vaizduotėje galime išsiauginti skirtingų vaisių.

Paulina Nalivaikaitė

Kartusis šokoladas skaitytojui
Perskaičius Undinės Radzevičiūtės knygą Ba
den Badeno nebus, liko keistas jausmas. Tai buvo
nei apatija, nei katarsis – veikiau kažin koks pojūtis, kai suvalgai ko nors gurmaniško. Tai būna
kažkas naujo, nepažinto, galbūt ne iki galo suprasto, bet suvoki, kad tai yra kokybiška ir savotiškai
skanu. Savotiškai, nes dar nesi įpratęs prie tokio
skonio. Arba tas skonis neturi būti skirtas mėgautis
masėms...
U. Radzevičiūtės knyga kelią pas mane surado
dėl to, kad dažnai buvo minima spaudoje. Tad, panorusi paskaityti ką nors iš šiuolaikinių rašytojų,
prisiminiau Undinę Radzevičiūtę ir jos tvirtinimą (o gal perspėjimą? grasinimą?): Baden Badeno
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Undinė Radzevičiūtė.
Baden Badeno nebus. –
Baltos lankos, Vilnius,
2011
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nebus. Tai trečioji autorės knyga, kuri buvo labai
laukta, o ypač, įtariu, literatūrologų, mat pirmosios dvi buvo puikiai įvertintos (debiutinė knyga –
romanas Strekaza – buvo išrinkta kaip viena 2003
metų kūrybiškiausių). Turiu prisipažinti – ši knyga
yra pirmoji mano pažintis su U. Radzevičiūte, tad
negalėsiu jos lyginti su ankstesnėmis; kita vertus,
sakoma, jog pirmasis įspūdis būna teisingiausias,
tad gal ir gerai, kad mano impresijų netemdys praeities šešėliai.
Rašytojos kuriamos Baden Badeno istorijos –
tai trumpi pasakojimai apie įvairių kultūrų, laikotarpių, tautų atstovus: apie vokietį rašytoją, žydą
muzikantą, kiną šachmatininką, XX a. pirmoje pusėje gyvenusį rusų aktorių, ateityje gyvensiančius
žmones, kuriems kalama į galvą, jog „gyvenimas –
tai kova su miegu“... Atsiskleidžia žmonijos įvairovė, tačiau visas istorijas vienija žmogiškosios klaidos, klystkeliai, keliamos problemos, tai parodo,
kad nė viena kultūra ar tauta nėra pranašesnė už
kitą. Knygoje pasakojamos istorijos tarpusavyje nesusijusios, nors galima rasti keletą atvejų, kai viena
istorija yra prieš tai buvusios tęsinys, pavyzdžiui,
Koks įdomus gyvenimas ir Konstantin Kofin – vie
likij aktior, Valteris Šulcas ir Ketvirtasis palikimas.
Pirmosios dvi istorijos – Laikrodis ir Režisierė – iš
pirmo žvilgsnio paralelės: pirmoji prasideda sakiniu „Berniukas gimė su vagies rankomis“, antroji – „Mergaitė gimė su vagies rankomis“, paralelių
randama ir daugiau. Abiejuose kūriniuose kai kurie veikėjai sukuria dilemą, neva ilgos rankos – tik
taisyti laikrodžiams arba vogti; taip tarsi šaržuojamas žmonių „trumparegiškumas“, šabloniškumas.
Vis dėlto U. Radzevičiūtė vagies motyvą istorijose
išrutulioja skirtingai. Vienintelė istorija, kuri vienu aspektu galbūt ne itin tiko į autorės kuriamą
koliažą, tai – Niršieji pusdieviai, kur veikia nebe
žmogus, o žmogaus ir dievo hibridas. Be abejo, galima ieškoti analogijų tarp veikėjo ir šiuolaikinių
„dievukų“, bet, mano nuomone, rašytoja galėjo tą
pačią idėją perteikti per žmogaus paveikslą – kai
visi kiti veikėjai yra žmonės, tas dieviškas įsikišimas
nelabai įsilieja į visumą.

Rašytojai būdingas minimalistinis stilius, leidžiama skleistis skaitytojo vaizduotei. Apie pagrindinį veikėją iš pradžių tiesmukai nieko nepasakoma, tik vėliau iš įvairių užuominų, detalių, dialogų
galime susikurti portretą.
Dar vienas šiai knygai būdingas bruožas – frag
mentiškumas. Pastraipoje – vienas, du, daugiausia
trys sakiniai, nors jie nebūtinai perteikia naują
mintį, kai kurias kuo laisviausiai galima sujungti į
vieną. Esu linkusi manyti, jog trumpos pastraipos
ir kartais, rodos, dirbtinokai kuriamas fragmentiškumo įspūdis naudojami tam, kad leistų skaitytojui įsigilinti į kiekvieną sakinį, mintį, ryškiau
pajusti tam tikras idėjas. Taip pat tokioje rašymo
manieroje galima įžvelgti ir šiuolaikinį gyvenimo
būdą, kai viskas vyksta greitai, kartais, regis, tokiu
tempu, kad nespėji įsijausti į vieną gyvenimo epizodą, o, žiūrėk, jau patenki į kitą – nebelieka laiko
smulkmenoms...
Autorei nesvetimas ir humoras, ironija. Pastaroji – vienas esminių U. Radzevičiūtės stiliaus
bruožų. Naudodamasi šia stilistine priemone, ji
dažnai pašiepia tam tikras įsigalėjusias visuomenės ydas ar savybes, pavyzdžiui, aukšto socialinio
statuso demonstravimą ar materializmą: „Žmona
pasitaisė kuklų smaragdų koljė. / Tarsi koljė gali
kur nusmukti.“1
Dar vienas knygos bruožas – gausybė kultūrinių kontekstų: minimi rašytojai, jų kūriniai,
kompozitoriai, dauguma veikėjų yra menininkai
ar kitaip priklausantys kultūrinei aplinkai (tik
pažvelkite: kultūros atašė, operos solistė, aktorius,
muzikantas, grafas, balerina, rašytojas, dainininkas), istorijų erdvė taip pat dažnai būna kultūrinė
ar turinti kokių nors sąsajų su kultūra. Tačiau visas
šis kontekstas tik užaštrina subtilią rašytojos kritiką mūsų visuomenei. Kaip rašė U. Radzevičiūtė:
„... kultūra, kaip žmogaus veiklos anomalija, yra
kaip tik ta vieta, kur lengvai gali pasislėpti bet kuri
žmogaus anomalija.“2
Rašytojos pasakojamos istorijos neišgaruoja iš
atminties iškart perskaičius paskutinį sakinį, o sukelia tam tikrų apmąstymų. Nors klasikinės litera37
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tūros gerbėjų ar jautrių socialinei kritikai žmonių
aptariama knyga nesužavės ir liks nesuprasta, bet
kitus U. Radzevičiūtės pasakojimai turėtų vienaip
ar kitaip paveikti – juose keliamos problemos yra
bendražmogiškos, tik pateikiamos netradicinėje
„pakuotėje“. Negalėčiau teigti, kad visos istorijos
yra vienodai paveikios – yra ir palikusių blankesnį
įspūdį, pavyzdžiui, Apversti piramidę, kurioje šiek
tiek per daug monotonijos, pabaigoje norėtųsi kiek
stipresnio emocinio efekto. O istorijos Laikrodis,
Baden Badeno nebus, Kodėl tu laužai mano daiktus?
atskleidžia visą rašytojos stiliaus šarmą.
Knyga pirmiausia žavi tuo, kad joje pasakojamos istorijos – neapibrėžto stiliaus, jų neįsprausime
į realizmo ar grynos fantastikos rėmus. Dauguma
lyg ir realistiškos, bet turi ir iracionalumo, o kartais
net absurdo elementų: „ – Kaip jaučiamės? – Geriau. – Vynuoges galima? – Užnuodytos? – Taip.
Ir plautos. <...> – Ispaniškos? – paklausė Giunteris. – Ispaniškos, <...> iš Izraelio.“3 Skaitydamas kai
kurias istorijas, pavyzdžiui, Majoro žmona, suvoki,
kad atskiros kūrinio detalės neatrodytų neįprastai,
tačiau joms susidūrus, visuma tampa alogiška. Vienur yra ir fantastikos elementų (istorijose Niršieji
pusdieviai, Vaistai), kitur formaliai nėra iracionalumo, bet vis dėlto supranti, kad realybėje tokių
žmonių, tokių istorijų vargu ar rasi. U. Radzevičiūtės pasakojimų gama išties spalvinga.
Taip pat stebina autorės pateikiami netikėtumai, ir siužetų vingiuose (pavyzdžiui, Laikrodis),
ir per išraišką. Rašytoja demonstruoja savo išmonę
gretindama: „Lėkštutė buvo nedidelė. / Konfliktas,
išsviedęs ją į gatvę, turbūt irgi buvo nedidelis ir jau
nurimęs.“4, naudodama subtilų humorą ar tarsi
užbėgdama skaitytojui už akių ir atsakydama į nebylų jo klausimą: „Žinoma, vogti jis pabandė dar
anksčiau. Kaip ir visi vaikai. Bet ne kažkaip ypatingai, o tiesiog svečiuose žaidė žaidė, žaidė žaidė,
žaidė žaidė, kol išsinešė draugo senovinę monetą su
skylute. / Jų šeimoje vaikų nemušdavo.“5 Istorijoje
Koks įdomus gyvenimas įdomiai perteiktas pagrindinio veikėjo nepritarimas tėvui – ne žodžiais, o
daugtaškiu; jis puikiai tiko toje vietoje – manau,
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ekspresija buvo net didesnė, nei būtų buvusi tuo
atveju, jei veikėjas kalbėtų.
Galbūt kai kurie šią knygą vertins skeptiškai: juk,
viena vertus, šių dienų visuomenės kritika nėra labai
reta. Bet žmogiškosios klaidos, ydos knygoje perteikiamos taip subtiliai, su tokia humoro bei ironijos
doze, kad tik skatina pamąstyti apie tikrąsias vertybes
ir savo elgesį. Moralizavimo čia nėra, kartu išvengiama intuityvios atstūmimo reakcijos. Kartais kritika
išsakoma ir tiesmukai: „Francas pagalvojo, kad jam
reiktų nusipirkti pistoletą. / Jis dar nenusprendė
kaip: oficialiai ar ne. / Geriau, žinoma, oficialiai. /
Bet kadangi lengviau – neoficialiai, tai nusipirko neoficialiai.“6 Tačiau argi ši neva paprasta konstrukcija
mūsų gyvenimo kontekste netampa šaržu?
Pirmoji U. Radzevičiūtės knyga pasirodė 2003
metais, antroji – 2010-aisiais, o trečioji dienos
šviesą išvydo po metų. Tikiuosi, autorė nedarys tokios pauzės, kaip po savo debiuto – juk skoningos,
kūrybingos literatūros nebūna per daug. Rašytojai
lyg ir būtų galima prikišti itin nedidelę knygos apimtį – taip norėjosi dar daugiau tų keistų istorijų,
kurios įmanomos nebent žmogaus vaizduotėje...
Tačiau bent jau man jos buvo kaip tas kartusis šokoladas. Jomis reikia mėgautis, pajusti malonumą,
kurį suteikia saldumo ir kartumo – geros, kokybiškos literatūros su netikėtumo bei inovatyvumo
prieskoniu – derinys. Rašytojai galbūt norėtųsi
palinkėti (ar įspėti?), kad dirbtinai pasiekiamas
rezultatas, kaip, pavyzdžiui, fragmentiškumo įspūdis, visada ir liktų tokia natūraliai derančia dėlionės dalimi, o netaptų nereikalingu įmantrumu ir
beprasmybe. Knygą siūlau skaityti tiems, kurie
nebijo pažvelgti į savo aplinką ir trūkumus, kurie
mėgsta įvairias staigmenas ir ieško kažko neįprasto
ir suprasto. Ir, be abejo, knygų gurmanams: jie tik
rai turėtų įvertinti Baden Badeno nebus skonį.
U. Radzevičiūtė. Baden Badeno nebus. – Vilnius, 2011, p. 15.
Ten pat, p. 12.
3
Ten pat, p. 106.
4
Ten pat, p. 40.
5
Ten pat, p. 10.
6
Ten pat, p. 49.
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Kalės vaikai ir skraidančios lėkštės
ir yra tai, kas yra

Jauną tapytoją, šiais metais baigusią bakalauro stu
dijas Vilniaus dailės akademijoje (vadovas Konstanti
nas Bogdanas jaunesnysis), Staselę Jakunskaitę kalbina Jolanta Marcišauskytė.
Kaip atradai tapybą?
Neketinau studijuoti tapybos, tiesiog kai parodydavau savo darbus, visi sakė, kad turiu mokytis tapybos. O dabar tikrai nesigailiu.
Kaip atsirado tas noras redukuoti, naikinti viską, kas
tapyboje „įdomu“ (kaip tapytojai sako, šviesotamsa,
spalvos, potėpis)?
Aš norėjau tiesiog tapyti taip, kaip aš noriu. Tada
supratau, kad iš tikrųjų nėra jokių taisyklių, dėl to,
manau, tapyba ir yra įdomi.
Studijavai Utrechte, papasakok truputį apie studijas.
Ar ten buvo kitaip nei Vilniaus dailės akademijoje?
Atradai ką nors naujo? Pakito mąstymas, požiūris į
tapybą?
Na, sąlygos kiek geresnės. Tačiau neatrodo, kad tai
daro geresnę įtaką vietinių studentų kūrybai. Labai
nustebau, kad ten tikrai dauguma studentų tapo,
bet, manau, mūsų akademija jiems tikrai nenusileidžia. Šiaip aš ten tęsiau tai, ką buvau pradėjusi
anksčiau. Gal net didesnę įtaką padarė ne akademija, o gyvenimas Olandijoje ir skvotuose. Iš tiesų
supratau, kad Vakarų kultūra yra labai vartotojiška
ir kad man geriau yra čia. O šiaip atsirado naujų
idėjų ir motyvų paveikslams, kuriuos inspiravo sutikti žmonės ir pokalbiai su jais, pavyzdžiui, Kung
fu panda.

Staselė Jakunskaitė. Kalės vaikai, 2012, drobė, akrilas,
170x200 cm

Tai tas vaikinas, amžinai įsiveliantis į muštynes?
Taip, jis man papasakojo apie savo nuotykius Londone, kai draugai jį atpažino tik iš batų. Mane ši
istorija labai įkvėpė, nes apie tokį žodžių žaismą
ir yra mano paveikslai, tik čia Kung fu panda yra
labiau atpažįstamas kaip holivudinė produkcija, iš
čia ir atsiranda neatitikimas.
Kodėl tau įdomus tas žodžių žaismas? Ne tik „Kung
fu panda“, bet ir kituose darbuose („Kalės vaikai“,
„Kaip šuniui penkta koja“, „Lėkštės“)? Atrodo, kad
tu tyčia tiesmukai iliustruoji žodžius.
Man šios frazės yra ir motyvas, ir inspiracijos šaltinis. Daugiausia tai – paprastos visų atpažįstamos
frazės ir posakiai, nereikalaujantys išankstinio
konteksto žinojimo. Jų niekada nekuriu specialiai,
jie tiesiog būna nugirsti ir pasisavinti iš kasdie39
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randa tam tikra ironija ir kritika. Pasaulio pabaiga
labai išplėtota tema, kurią galima priimti ir labai
rimtai, ir su ironija. Man asmeniškai visas šis ažiotažas yra kiek juokingas. Na, o ateiviai, šikšno
sparniai ir skraidančios lėkštės iš tikrųjų nėra „gyvenimas“... Bet kartu jie tarsi ir ne ateiviai, o nuogų
vyrų siluetai. Tarsi bandai pabėgti nuo kasdienybės
ir vėl į ją sugrįžti.
Kodėl ta kasdienybė tau tokia aktuali?

Staselė Jakunskaitė. Andrėja ir Popo, 2010, drobė, akrilas,
50×40 cm

nybės. Iš neatitikimo, kuris atsiranda tarp žodžių
prasmių, ir to, kaip tai galima suprasti kitaip, kyla
tam tikra ironija, kuri įprasmina abi reikšmes.
Tai galima sakyti, jog tu nutapai sąvokas, paversda
ma jas ženklais?
Mano paveikslai yra tik ženklai tos kitos prasmės.
Iš tikrųjų tai labai paprasti dalykai, kaip viskas gali
būti daug paprasčiau nei atrodo.
O kaip dėl ironijos? Tame paprastos frazės dvilypume
atsirandanti ironija kartu yra labai reflektyvi, tie
sa? Tačiau nukreipta labiau į išorę, mūsų žemiškąją
kasdienybės kultūrą, ne į save kaip jos dalį. Ar man
atrodo klaidingai?

Nežinau, galbūt aš bandau ją įprasminti... O tapyba – tai būdas pabėgti nuo kasdienybės, suteikiantis gyvenimui kažkokią įsivaizduojamą prasmę arba
bandymas ją imituoti.
Tačiau mūsų, kaip statistinių Lietuvos gyventojų,
kasdienybėje tokių dalykų kaip Saulės užtemimai ir
pasaulio pabaigos visai nedaug. Na, jei neskaitai po
puliariosios spaudos ir nesigilini. O tu skaitai?
Buvo vienas Saulės užtemimas apie 2000-uosius.
Atsimenu, tada visi vaikai žiūrėjom per aprūkusius
stiklus į Saulę ir tikrai buvo daug kalbų apie pasaulio pabaigą. Gal dėl šio įvykio man tai asocijuojasi
su pasaulio pabaiga. O populiarioji spauda irgi gali
būti neblogas inspiracijos šaltinis, manau.

Paveiksluose aš vaizduoju ne tik kasdienybės kultūrą, bet labiau savo požiūrį į ją. Tai kartu ir savianalizė. Čia atsiranda kitas dvilypumas, kai ironija
kontrastuoja su tuo, kaip tai yra nutapyta. O pavadinimas perteikia ir pirmosios, visiems žinomos,
reikšmės informaciją.
Tačiau ne visi tavo darbai yra apie frazių ir sąvokų
percepcijos keistumus. Kaip ten dėl tos pasaulio pa
baigos, mėnulio užtemimą stebinčių pusnuogalių,
ateivių?
Čia pavadinimai taip pat labai svarbūs. Jei Saulės
užtemimą pavadinu pasaulio pabaiga, tai ir atsi40

Staselė Jakunskaitė. Plaukų istorija, 2011, drobė, akrilas,
120×100 cm

Dailė
o tai iš tiesų yra atvirkštinė reikšmė. Man tai pasirodė labai įdomu. Na, o knygos ir kitų menininkų
kūryba padeda labiau susivokti.
O kokią istoriją turi, tarkim, tie nuogaliai, besikai
tinantys prieš užtemusią Saulę? Neskaitant vaikystės
atsiminimo apie 2000-ųjų Saulės užtemimo.
Kad ypatingos istorijos lyg nėra, tiesiog aš kartais
paveikslams ieškau nuotraukų internete ir atsirenku man patinkančius motyvus. O šis ir buvo iš
kažkokio užtemimo dokumentacijos, mane jis patraukė šių žmonių mimikomis. Pats jų nuogumas,
paplūdimys – tarsi toks pramogavimas, kontrastuojantis su pasaulio pabaigos tema.
O kokių menininkų kūrybą mėgsti?

Staselė Jakunskaitė. Inkstai taukuose, 2011, drobė, akrilas,
20×40 cm

Diskusijų apie pasaulio pabaigą buvo ir laukiant
2012-ųjų… Filmai, knygos ir taip toliau.

Gal patys mėgstamiausi man yra Agata Bogacka –
dėl pačios tapybos ji labai artima. Ir italų streetarto
menininkas Blu – jis nėra man artimas dėl kūrybos,
tiesiog žaviuosi juo. Žinoma, domiuosi ir šiuolaikine Lietuvos tapyba, kurso draugų ir bendraamžių
kūryba. Nenoriu ko nors išskirti, nes įsižeis.
O kokie tavo ateities planai?

Na, šios diskusijos, manau, yra labai populiarios
jau nuo seniausių laikų.

Na, ketinu pastudijuoti magistrantūroje arba apkeliauti aplink pasaulį. Arba ir tai, ir tai.

O idėjų semiesi tik iš tavo pamėgtos „kasdienybės“ ar
dar ko nors? Knygos, filmai, kitų menininkų kūryba
irgi priklauso kasdienybei?

Kažkodėl norisi palinkėti tau antrojo plano išsipildy
mo. Sėkmės!

Daugiausia visos pavadinimų idėjos yra iš pokalbių, kitų žmonių ar mano pačios pasakytos. Man
jos yra tikresnės ir kiekviena turi savo istoriją… Paveikslas Bedugnė atsirado, kai pažiūrėjau į bedugnę
kaip į puodelį be dugno. Kai bandžiau olandams
paaiškinti šio paveikslo pavadinimą ir nežinojau,
kaip angliškai pasakyti „bedugnė“ pasakiau hole
without end. Tada vienas jų pasakė, kad žino, kas
tai yra, ir atnešė guminį lipduką taisyti dviračio padangoms. Jis net spalviškai atrodė kaip mano paveikslas. Vaikinas įvardino šį daiktą for fixing hole,
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Austėja Mikuckytė

Yaga, arba Paralelinis pasaulis
Liepos 19–23 dienomis Varėnos miškai lingavo nuo žemų dažnių vibracijos. Šiomis dienomis
Dzūkijos gamta sulaukė svečių, atskubėjusių į vieną iš dviejų tuo metu vykusių festivalių. Plačiai
žinomas Tamstos festivalis nepatraukė mano dėmesio, aš pasirinkau vizualaus ir muzikalaus grožio sintezę – Yaga. Išvertus iš sanskrito kalbos Yaga
reiškia atsinaujinimą, apsivalymą nuo įsisenėjusių
sielos nešvarumų ir šviežio, tyro oro gurkšnį. Festivalio organizatoriai pasirūpino visomis įmanomomis sąlygomis patirti tokį metaforišką atgimimą.
Muzika, festivalio teritorijoje atlikusi antraeilį –
fono – vaidmenį, padėjo įsiklausyti į sielos gelmes
ir intuityviai pritaikyti sielos žaizdų gydymo būdą.
Rankdarbių arena siūlė rinkti žoleles, tapyti ant
vandens, kurti komiksus, pinti sapnų gaudykles,
improvizuoti su nuotaikos lėlėmis, gaminti muzikos instrumentus, tapyti ant šilko, maišyti eterinius
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aliejus, lankstyti origamius, išbandyti mandalų galias ir sutartinėmis pasiekiamą meditacinę būseną.
Avantiūristams nukeliauti į savo pasąmonės gelmes
padėti siūlėsi Gijimo erdvė. Joga, mankštos, vaikščiojimas per žarijas, astrologijos pamokėlės, ateities
pranašavimas bei įvairios paskaitos mistine tematika atplėšė smalsuolius ne tik nuo kasdienybės, bet
ir nuo bet kokios nenuginčijamos realybės. Skeptiškas mano požiūris į nežemiškas galias neleido
man įsisukti į šį pašėlusį laukinių jėgų prisišaukimo
sūkurį. Apsiribojau iš natūralių gėrybių nupintu
labirintu, kurio verpetu besisukanti trasa suteikia
jam rituališkumo. Nepaaiškinama galia labirinto
klajotojams užgniaužia kvapą ir atima kalbos dovaną. Pragmatiškumas pamažu vysta ir nyksta, o jo
vietoje kalasi ir suveša smalsumas, aplipęs baimės
dulkelėmis. Magišką šviesą skleidžiantys dekoruoti
žibintai bei gaivališki augalijos ir gyvūnijos garsai,
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sklindantys iš miško tankmės, priverčia širdį smarkiai daužytis ir tipenti link išėjimo – vieno rąsto tiltelio, permesto per
sraunią upę. Tarytum du pasaulius skiriantys vartai jis jungia
labirinto užkariautą, staigmenų kupiną salelę nuo tvirtos, gerai
pažįstamos žemės. Pasivaikščiojimas labirintu man tapo nuotykiu, įsirėžusiu į atmintį visam likusiam gyvenimui ir mintyse
nupiešusiu galybę riestakūnių klaustukų.
Ekologiją propaguojantys festivalio kuratoriai ne tik pasirūpino teritorijos švara, dalindami šiukšlių maišus, kišenines
pelenines, drausdami pasta ar šampūnu teršti vandens telkinius, dalindami rankų gamybos muilo receptėlius, bet ir pasirinko gamtos išteklių atžvilgiu dėkinga vietą. Šaltinio vanduo
gaivino kiekvieną ištroškusį, geliančios upės srovės budino
energiją nusiplūkusiems, o Spenglos ežeras kvietė drąsiausius,
nebijančius nei aplink kojas besiraizgančių gelmių žalumynų,
nei sutinkamų nudistų, išsilaisvinusių iš kompleksų, griežtų
taisyklių bei visuomenės kuriamų normų pančių. Kavinukiųkioskelių siūlomi patiekalai atitiko besirenkančios įvairiaspalvės publikos pageidavimams – keblumų dėl mitybos nekilo nei
vegetarams, nei veganams, nei „plėšrūnams“. Keli menininkai
iš Vilniaus ir Kauno įžvalgiai panaudojo gamtines medžiagas,
kurdami vis labiau vertinamą Žemės meną. Atokvėpio scena
buvo apsupta į aplinką įsiliejusių dailės apraiškų. Tautodailininkų kuriami sodai čia transformavosi į kankorėžių, ąžuolo
lapų ir neaiškios kilmės uogyčių sietynus. Ateiviška šviesa spigino į senovinę pervertų pumpurėlių skaičiuoklę, sustingusią
kaip laikas, skaičiavęs nebepražysiančios gėlelės amžių. Kruvinai raudonas prožektorius spindulius liejo į grotestiškai aukštas
pušeles, tiesiančias šakotas rankas dangaus mėlį imituojančių
spingsulių link.
Haliucinogeninį paradą papildė ir kompiuterinės grafikos
fototapetai, kaleidoskopo principu vaizduojantys vizijų ir sapnų tėkmę. Raibuliuojantys tinklai gaudė ore plaukiojančias
žuvų vėles. Nusvirduliavus neoniniu taku, pasitinka plyšaujančios plazmą kopijuojančia drobe pridengtos garso kolonėlės.
Muzika susikondensuoja į voro pavidalą. Žingsniuoji jo išverptu švytinčių siūlų tuneliu gilyn į nežinią. Mintys susipainioja,
o kūnas atsipalaiduoja ir ima judėti nežabojamais psychotrance
ritmais. Priešais stūkso gyvybės medis, sudarantis pastogę nuo
stichijų išdaigų ir akinantis ultravioletiniuose spinduliuose atgyjančiais čiuptuvėliais, etnografiškomis saulutėmis ir rytietiškais motyvais. Pažeme voliojasi mėnulis. Virš didžėjaus galvos
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įtvirtinta akis sergsti šokėjus nuo išorinio pasaulio ir prižiūri tvarką. Ekstazę pasiekusius „šamanus“ ir „žiniuones“ apipila lazerinių
žvaigždučių lietus. Atsitokėjus ir apsidairius pastebiu Raudonke
puraitę. Ieškoti logiško paaiškinimo smegenys atsisako. Čia kostiumų nėra, kaip ir kaukių, kuriomis tenka dangstytis gyvenimo
„pjesėje“. Nuostabą taip pat išbarsčiau pakeliui. Iš žodžio „keista“
pašalinu neigiamą atspalvį ir žaviuosi. Apsigyvenau pasakoje.
„Pripumpuota“ paradoksų, patraukiu ežero pakrantės link.
Mane pasitinka ant kalvelės stūksantis ramybės ir harmonijos generatorius – iš medžio plokščių suręstas rutulys, iš kurio šerdies
tįso šviesos šleifai. Iš šio kiaušinio turėtų išsiristi amžinos palaimos deivė. Vos panirus į meditaciją, rimtį sudrumsčia aparatūros
dūzgimas. Akimis nuseku prie zyziančio kaltininko ir išvystu kojas pakertančias vizualizacijas. Tiesiai ant prakirsto miško medžių
kamienų sienos vienas kitą keičia neregėti vaizdiniai. Ornamentai
persiorientuoja į veidą, šie tampa amerikietiškų kalnelių inscenizacija, dreifuojantys kubai žaidžia su perspektyva, nerviniai impulsai svinguoja medūzos ritmu, išnyra abstrakčios butaforijos.
Staiga virš galvos orą perskrodžia sparnas. Kalėdinėm lemputėm
apsikarsčiusios, kojūkais paūgėjusios, snapais apdovanotos stypčioja baltos varnos. Tai festivalio dvasios, įkūnijančios dalyvių,
įpratusių būti balta varna ir juodu balandžiu, vienybės pagrindą.
Plunksnuočiams tolstant, išryškėja atokiau ore salto daranti ir
agonijoje besiranganti gyvatė. Priėjusi arčiau, suprantu, kad tai –
miklių rankų ir jų partnerės mirksinčios šokdynės tango iliuzija.
Šį kartą fotoaparato objektyvas ne sumenkina įspūdį, o tik sustip
rina efektą (nors viso festivalio metu gėdijausi įamžinti kadrus,
tarsi tai būtų slaptos miškinių bendruomenės išdavimas, išsklaidysiantis kerus ir priversiantis juos tapti urbanizacijos dalimi).
Tarsi sproginėjantys fejerverkai akliname fone vystosi personažai
ir siužetai. Pamažu nuovargis užvaldo visą esybę ir tenka akimis
regimą sapną keisti į sapną kaip miego produktą.
Kitą rytą kelionė kosminiu erdvėlaiviu nutrūksta. Naratyvo pabaiga. Paskutiniai laužai dūmais kutena nosį ir plevėsuoja
ugnies liežuviais atsisveikindami. Trankios muzikos akordai tyla.
Tenka grįžti namo, kur tik tvirtai ant riešo užplombuota apyrankė, fotografijos ir kaip suvenyras įsigyti fraktaliniai auskarai
byloja, kad patirtas siurrealizmas nėra mano fantazijos vaisius.
Iš pradžių jaučiausi taip, tarsi šį metafizinį reiškinį stebėčiau pro
rakto skylutę, tačiau po truputį tapau jo dalimi. Į Yagą vykau
kaip į interaktyvią parodą, bet ši misterija tapo puota ne tik mano
akims, bet ir sielai.
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