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Dailė

Austėja Mikuckytė

Laidojama nemirusi
aliuzijos į minėtą menininką, bet su viltimi, kad
pati tendencija tapybą laikyti nemadinga ir gėdytis
jos atguls amžinojo poilsio.
Tapybos mirties mitas vis atsinaujina ir dauginasi tartum nukertamos hidros galvos. Prie šio
mito griovimo kasmet prisideda jaunųjų tapytojų
iš Baltijos šalių konkursas. Renginio organizatorei
Julijai Dailidėnaitei-Petkevičienei projekto idėja,
gimusi V. Marcinkevičiui, iš pradžių atrodė utopiška, tačiau iššūkis buvo priimtas. Kasmet augantis paraiškų dalyvauti konkurse skaičius, sveika
konkurencija, prisidėjus latvių ir estų talentams,
pasiteisinantis renginio formatas. Atrinktieji pre-

Zane Tuča. Ramuma, medis, aliejus, 215x245 cm, 2013

Katės, sakoma, turi devynias gyvybes. Žmogus, netikintis reinkarnacija, tik vieną. Menas,
rodos, nemarus. Tik štai tapybą kažkodėl vis norima pakasti po velėna. Pavyzdžiui, praėjusių metų
rudenį Ray Bartkus skelbė ,,tapybos pabaigą“
(tikriausiai pesimistiškai nuteiktas transatlantinio
keleivinio Titaniko tragedijos), čia pat parodoje ją
prikeldamas.
,,Tapybos mirtį skelbusieji po truputėlį patys
ruošiasi gultis į karstą. Tapyba gyva kaip buvusi“, – džiugią naujieną skelbia jau penktus metus
vykstančio projekto Jaunojo tapytojo prizas organizatorius dailininkas Vilmantas Marcinkevičius. Be
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kraštovaizdis yra žmogaus atspindys, tad niūrių šio
peizažinio portreto tonų subjektas užliūliuoja jaukumu, mistiškai melancholiška nostalgija tam, kas
neužkoduota asmeninėje praeityje. Fono koloritas
primena ant pageltusio popieriaus rašomą laišką,
išmargintą daugtaškiais, paliktais žiūrovo interpretacijoms.
Premija įteikta ir Lietuvos peizažistei Mykolei
Ganusauskaitei. Kraštovaizdis 4, tapytas Rumšiškėse, autorei yra tarsi ramybės uostas. Vandeningą
metaforą knieti pavartoti būtent dėl atlikimo charakteristikos. Pažliugusi akvarelė imituoja spalvotą,
aplinką reflektuojantį lietų, tirpstantį ir varvantį
vašką. Ant augmenijos tįstantys dangaus voratinkliai siejasi su dekupažo technika. Eifelio bokšto,
kruasanų, kaštainių ir berečių mieste gyvenanti
tapytoja Lietuvoje saugo vaikystės prisiminimus –
tarsi brangioje suvenyrų dėžutėje, padengtoje nuo
laiko suaižėjusiu sluoksniu. Impresionistiški įvairiakrypčiai potėpiai fiksuoja dinamišką akimirką,
kai peizažas, daugelį metų įšaldytas atmintyje, atgimsta.

Mykolė Ganusauskaitė. Kraštovaizdis IV, drobė, aliejus, 195x130 cm, 2012

tendentai pastebimi kuratorių, kolekcininkų, galerininkų. Pagaliau, V. Marcinkevičiaus žodžiais,
Jaunojo tapytojo prizas – galimybė suvokti savo kūrybą bendraamžių darbų kontekste ir pasitikrinti,
ar sugebi savo darbais kalbėtis su ekspertu.
Konkurso nugalėtoja latvė Zane Tuča, laimėjusi piniginį prizą ir dviejų mėnesių rezidenciją Nordic Artists’ centre Dale, Norvegijoje, su kasmetinėmis stipendijomis, tapydama kuria abstrakčios
erdvės žemėlapius. Nors mergina savo darbuose
koncentruojasi į miesto aplinką ir joje vykstančius
procesus, eksponuojamas darbas Ramuma stilizuoja gamtos peizažą. Turinį diktuoja pasirinktas aliejiniams dažams pagrindas. Medžio rievėse įsigėręs
aklinai juodas potėpis, išskystantis iki perregimumo, atveria vakaro panoramą. Prietemoje tyvuliuoja garuojantis ežeras. Tarsi jame pamirkius teptuką,
perspektyvoje augalija blanksta ir meta šešėlius
atgal ant vandens paviršiaus. Pingpongą žaidžianti
gamta. Dangaus plotelyje atsivėrusios medžio žaizdos – tarytum subtili užuomina apie urbanizacijos intervenciją į laukinį pasaulį. Autorė tiki, kad
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Kristine Kvitka. Miško šviesos, drobė,
aliejus, 70x60, 2012

Įkvėpimo iš gamtos semiasi ir latvė Kristine
Kvitka. Paveiksle Miško šviesos dominuojanti ochros spalva primena kamštinę faktūrą ir prie jos segamas reminiscencijas. Autorė interpretuoja gamtos taisykles, subalansuotas proporcijas ir išlavintą
augmenijos skonį.
Lygiavertė antros vietos premija įteikta ir estei
Elo-Mai Mikelsaar. Paveikslas Košmaro scenarijus I
perveda stebėtoją iš saugios gamtos atmosferos
į eklektiškus žmogaus pasąmonės klodus. Autoportrete autorė įamžina sapną, kuris tėra realybės
metafora. Veido judesys atkartoja nuotrauką, išgautą ilgu išlaikymu. Ilgai išsilaikančios globalioje
arenoje nerimo bei baimės temos. Čia nekalbama
apie fobijas, o žvelgiama baimei, kaip visuotiniam
sėkmės kulto padariniui, į akis. Akys liejasi į jas
dengiantį raištį, sukelia nežinią ir baimę intensyvina iki kančios. Aštrūs atšvaitai, ugningų spalvų
dėmės, išblukę kontūrai vidinį chaosą vaizdiniais

ištransliuoja išorėn.Tačiau būtent asmenis supantys išoriniai trukdžiai ir skverbiasi į dvasios gelmes.
Sukasi užburtas ratas tarsi veidų karuselė, išjudinta
fantazijos ir plačių baimės akių. Panikuojanti persona non grata purtydamasi, rodos, nori atsikratyti demonų. Hipnotizuojamai veikiantis siluetas
transformuojasi į Liuciferį kreivais ragais. Šis kinetinis paveikslas yra pasąmonės veidrodis, psichologinis kiekvieno adresato portretas, projektuojamas
autorės autoportreto rėmuose.
Baimės linija dominuoja ir apokaliptiškame
esto Paavo Käämbre kūrinyje Laukai I. Autorius
aptaria baimę prarasti tai, ką turime, ir ją sekančią
kontroversiją – baimę turėti. Turėti gyvybę. Pasaulio pabaigos baimė tampa vilties pradžia. Autorius
naivuolis – tiki svajonių išsipildymu. Specialieji
sprogimo efektai kuriami mišriomis priemonėmis. Sluoksniuotas paviršius toli gražu neprimena
pyrago. Persidengiantys dažų sluoksniai ir kom3

Paavo Käämbre. Laukai I, drobė, akrilas, 116x89 cm, 2013
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poziciniai pjūviai kuria bent kelis bendro vaizdo
variantus.
Iš aerozoliniais dažais nupurkštų juodų debesų
bedugnėn varva derva, iš planetos, rodos, liko tik
dvi levituojančios salos, jungiamos siurrealistinio
tilto. Pro baltą išbraižytą paviršių prasišviečiantys
juodi šuorai, tarsi užbraukyti ženklai ir simboliai,
pasakoja žmonijos istoriją, nušluotą vienu rankos
mostu. Statybininko mentele ir voleliu užteptas
plotas turi griaunamąją galią: susiformuoja į subjaurotą gyvybės medžio vainiką, mainosi į pereinamąją miško gėrybės, grybo, būseną ir galiausiai
įgauna atominės bombos padarinio, grybo kepurės, pavidalą. Skrajojančioje kaip olandas žemės
atkarpoje pastebiu besivoliojančią schematišką
kaukolytę ir visuma persiorganizuoja į besmegenį
(ne, ne žmogų, išradusį branduolinį ginklą). Lyg
iš siaubo filmo nužengęs, profiliu pasisukęs sniego
rutulys su juodomis ašarojančiomis akimis (debesėliai?), zigzagine burna (tiltelis?) ir net blyškiais
morkos kontūrais. Stoja taika, ramybė, tyla ir beprasmiai bei nerūpestingi pelenai.
Sapnus analizuoja ir lietuvė Kristina Ališaus4

kaitė. Paveiksle Puota nematomomis vaišėmis gardžiuojasi įsivaizduojamos būtybės. Menininkė pasitelkia klišes, tad kūrinys nereikalauja išbaigtumo.
Tai, kas nepasakyta, yra numanoma beveik be paklaidos. Balta, žemę šluojanti staltiesė, ekskliuzyvinės raudonmedžio kėdės ir raštuotas kaulo spalvos
kilimas sufleruoja nekasdieniškumą, pavadinimas
patvirtina spėliones. Tačiau ir pati puotos sąvoka
yra tuščiavidurė, sklidinai pripildoma subjektyvių
proto ir jausmų išteklių.
Sapnas yra stiprus konotacijų koncentratas.
Sapnai yra užšifruojami budrumo būsenoje, frag
mentuojant ir kombinuojant realybės ištraukas.
Miegant, tarytum įvykus cheminei reakcijai, kratinys dešifruojamas ir gaunami netikėti rezultatai.
Centrinis objektas – apskritas stalas – yra tarsi išplėštas iš konteksto ir patuptydas tylinčiame tamsiame vakuume. Lyg apšviestas prožektorių šviesos
pagrindinis personažas reikalauja foninės informacijos. Tikrovėje galimų pasirinkimų kiekis yra
ribotas (puota kavinėje, elitinės grietinėlės viloje ir
t. t.), sapne – begalinis (šventė ant debesies, ledo
kubelyje ir t. t.), kaip ir mene. Buityje plačiąja pra-
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sme žodžių reikšmės yra perteklinės ir tai garantuoja produktyvią komunikaciją, sapnai
ir menas suponuoja neapibrėžtumą, paslankumą ir reliatyvumą.Tačiau, priešingai nei
verbalinėje kalboje, sąlygiškumas tapyboje
netampa semantiniu triukšmu. Menas yra
Babelio bokštas, tačiau estetinių mainų tikslas ir yra pats procesas, tad komunikacinis
aktas bet kuriuo momentu yra baigtinis.
Taip ir sapnai logiški tik vertinant juos konkretaus atvejo dėsniais.
Kita tęstinė tema – vyriškas moteriškumas ir moteriškas vyriškumas. Lietuvis Adomas Danusevičius, pasitelkdamas Kamufliažinio vyriškumo metaforą, iškrečia išdaigą.
Prancūziško žodžio camoufler, reiškiančio
paslėpti, pridengti, užmaskuoti, ištakos siekia XVI a. žargoną, vartotą apibūdinti pokštui. Maskuotė naudojama ne tik militarizme,
nusikalstamoje veikoje, bet ir socialiniuose
santykiuose. Kaukėmis prisidengiama reguliariai ir įvairiems tikslams, tačiau autorius
pasirenka vieną aspektą – homoseksualus.
Dailininkas ironizuoja kapitalistinio vyro
idealą, unifikuojantį stipriosios lyties atstovus. Beveidžiai gimnastai (gana moteriška
sporto šaka) statosi piramidę – neįveikiamą
kanonus atitinkančiųjų tvirtovę. Homoseksualai iki šiol heteronormatyvinėje visuomenėje pritapti pasitelkdavo sporto triuką. Tik
suaktualinus toleranciją, orientacija imta
skelbti viešai. Atskleistas seksualinis tapatumas išjudino vyriškumo mūrus (vyrai mūrai
ąžuolai). Paveiksle sportininkai tarsi išnyra iš
tamsos, kurioje ilgai ir glūdėjo apsimetėlių,
patriarchalinės hierarchijos šalininkų akimis, išdavikų paslaptys. Moteriško grakštumo kojos, trumpi šortukai, ilgi plaukai šalina nuogo karaliaus efektą, taip ilgai gyvavusį
sporto religijoje (ir nebūtinai krepšinyje).
Lietuvis Rodionas Petrovas kūrinyje Anima (lot. siela), remdamasis Karlo Gustavo

Jungo hipoteze, iliustruoja moteriškąjį vyro asmenybės
pradą. Vyro pasąmonėje nuo pirmųjų gyvenimo dienų
formuojasi moters idealas. Tolstant nuo motinos, sieloje
atsiranda tuštuma, kurioje kaupiamos moteriškos savybės. Vyras ieško materialios sutelktų vertybių išraiškos, jų
įkūnijimo – antrosios pusės. Nesąmoningai formuluotus
reikalavimus atitikusi širdies draugė išlaisvina vyro dvasią
nuo organiško nevisavertiškumo ir blaškymosi tarp In ir
Jang pusrutulių. Iš drobės žvelgianti mergina kūniška, tačiau fosforiniai dryžiai sukuria skirtį. Tai gali būti fizinis
atstumas, lemiantis tobulo moters portreto egzistavimą ir
drauge nepasiekiamumą. Švytinti barikada gali blokuoti
racionalų mąstymą ir realizuoti galvoje susikurtą tobulybę žvelgiant per rožinius akinius. Svajos gali subordinuoti visą protą ir paversti jį selektyviu faktams. Neišsipildę
lūkesčiai – stimulas apkeisti tikrą ir irrealų pozicijomis.
Nuogas kūnas įprasmina vidinės vyro moters virsmo ir
per kartas pasikartojančio ciklo natūralumą, gaivališku-

Adomas Danusevičius. Kamufliažinis vyriškumas, drobė, aliejus,
170x136 cm, 2013
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Rodion Petrov. Anima, drobė, aliejus, 170x160 cm, 2013

mą. Neprijaukinamą sulaukėjusį instinktą, besigūžiantį
tramdant jį civilizacija. Skvarbus žvilgsnis primygtinai
reikalauja prioriteto, privileginio poreikio patenkinimo.
Tamsus fonas pasiglemžia dekoracijas, dalį merginos,
skaitmenina ją. Nepasikrovusi, tebesifokusuojanti fotografija nedetalizuota, kaip ir fantazijos vaisiai. Neoninės
juostos – potencialiai kartu patirtų akimirkų blyksniai:
romantiška žvakių šviesa, šiurenanti pieva, halogeninis
judraus miesto ir eismo mirgėjimas.
Ne taip platoniškai meilę pagvildena ir estė Kristi
Kongi paveiksle Norėčiau būti paukščiu. Popartiškame,
daiktų tūrį paneigiančiame interjere meilužių figūrėlės
sukasi muzikinės dėžutės ritmu.
Platų psichologinių temų spektrą apima latvis Atis
Jakobsons kūrinyje Nr. III. Blankus monochromiškas
portreto siluetas išnyksta užmarštyje. Beasmeniškumas,
vienatvė minioje nustelbia išskirtinumą. Švytėjimas iš
vidaus, nesuprastas ir nepripažintas aplinkinių, gęsta.
Lietuvė Rūtenė Merkliopaitė eskiziškame paveiksle A. A.
portretuoja dailėtyrininką Alfonsą Andriuškevičių. Mergina pastebi grandininę domino kauliukų reakciją: poetą
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ir eseistą įkvėpė rašyti dailės paveldas, o jo
meno kritika veikia vėlesnių tapytojų braižą.
Beveik haiku formatu išsipasakoja latvis Klāvs Loris. Instaliacijos Mandagumas
aprašyme nerimaudamas dėl neišmanymo,
sąžinės skausmo, tuščių erdvių, pačiame
kūrinyje žaidžia formomis. Virpantys šešėliai subanguoja jūroje, rezonuoja kalnų reljefe, subyra į tikros žemės grumstų pylimą.
Estas Mihkel Maripuu Nuodingu lūpdažiu
priekaištauja XXI a. reiškiniams. Nuogąstaudamas dėl pornografijos tarp paauglių
paplitimo ir populiarumo, autorius tapo
toksiško raudonumo šiukšlių kibirėlį, kur
šiam hedonistiniam menui (?) ir vieta. Menininkas brėžia nimbą viešosios nuomonės
vainikuotam kosmopolitizmui ir abejoja
šventa šios teorijos misija. Lietuvis Darius
Jaruševičius kūrinyje Naujas kilimas su naujais triušiais, naujomis pumomis, naujais lokiais, nauju paršu, nauju žirafu, nauju ožiu,
nauju gaidžiu ir nauju briedžiu taip pat reaguoja į šiuolaikinius fenomenus. Socialiniai
tinklai nupūtė dulkes nuo dokumentinio
audio vizualinio žanro. Tiražuojama įvykių
mozaika tapo parankia medžiaga antropologiniams tyrimams. Zoologijos sodo gyventojų lenktynės dviračiais – nenutrūkstantis
informacijos srautas. Kilimas, pavaduojantis
drobę, – diletantizmo eros riboženklis.
Lietuvė Kristina Kurilionok Aukojime apsvarsto šio ritualo lygmenis. Apeigų
prasme veiksmas vertinamas kultūriniais
kriterijais. Asmeninė sąsaja su aukojimu
įgauna emocinį krūvį. Kūrinyje personažai,
rodos, išgyvena privačią Abraomo dilemą,
o moteriškė Ievos kostiumu atlieka atnašos
vaidmenį.
Tad tapyba nemirusi. Ji net atjaunėjusi
ir gyvybingai alsuoja forma, turiniu ir ... talentu.

Anketa

Kurti, kurti...
Baigdama šiuos metus, „Pašvaistė“ švenčia penkmetį. Smagūs buvo metai, atradome daug gražaus sumanaus kūrybingo jaunimo. Pirmuosius numerius rengė paskutinių klasių gimnazistai. Dabar jie jau magistrantai.
Bet atėjo nauja karta. Tad nusprendėme pasidomėti, kas įžiebia tą kūrybos kibirkštėlę. Paprašėme „Pašvaistės“
redakcijos kolegijos narių atsakyti į kelis klausimus. O pirmus du uždavėme ir su jaunimo kūryba susijusiems
rašytojams, kritikams.
1. Kaip manote, kodėl žmonės kuria: rašo, piešia, kuria dainas...
2. Ar neatrodo, kad dabartiniai gimnazistai kuria mažiau. Kodėl?
3. Ar jūs skaitote, ką, ar klausotės muzikos, kokios?
4. Mėgstamiausias rašytojas, dailininkas.

Saulius Vasiliauskas
Lietuvos edukologijos universiteto lyginamosios literatūros magistrantas

Formaliai Pašvaistė skirta jaunajai kartai –
aukštesniųjų klasių moksleiviams ir studentijai.
Tačiau žurnale publikuojami tekstai pristato lietuvių (ir ne tik) kultūrą, liečia temas, kurios aktualios kiekvienam skaitytojui. Kaip ir kiekviename
leidinyje, šiame pasitaiko įvairios meninės kokybės
straipsnių. Juos kuria jauni autoriai – karta, augusi (auganti) nepriklausomybės dvasioje. Tiesa,
dalis jų studijuoja užsienyje, dalinasi ten dėstomų
disciplinų įspūdžiais, kelionių patirtimis. Kiti pasklidę po didesnius ar mažesnius Lietuvos miestus.
Visi – ieškantys ne tik knygų bibliotekose, bet ir
kultūros, literatūros židinių. Galbūt vienu tokių
galėtume laikyti ir šį žurnalą. Galbūt jis išsiskiria
savo nuoširdumu – redakcija stengiasi ne tik atlikti
tekstų gavėjo ir viešintojo funkciją, bet užmegzti
su jaunais žmonėmis ryšius, juos paskatinti, pasidalinti viena kita pastaba, patarimu ir t. t. Manau,
tokios dalybos prasmingos.
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Vainius Bakas
Vilniaus universiteto literatūros studijų magistrantas

Unė Kaunaitė
Ketvirto kurso psichologijos ir socialinės antropologijos bakalauro studentė St Andrews universitete Škotijoje

1. Kūryba kyla iš noro pasakyti pasauliui ką
nors prasmingo, iš gilių emocijų. Tai pokalbis tarp
kuriančio ir skaitančio, ir šis pokalbis turi būti
prasmingas. Kaip ir gero pašnekesio, taip ir kūrybos priežastis yra noras kažką išsiaiškinti, diskutuoti ir keisti.
2. Kūrybos formos keičiasi: videofilmukai Youtube, memai, blogai, grafičiai ar didžėjavimas – visa
tai irgi yra kūryba, tik kitokios formos. Galbūt klasikinės kūrybos formos šiek tiek apleistos, nes yra
per daug kitų išraiškos formų. Jei kasdien rašai savo
blogą, sunku atrasti jėgų dar ir apsakymą parašyti.
Bet nemanau, kad kūryba kur nors dingo.
3. Studijuodama užsienyje, noriu rankose laikyti bet kokią lietuvišką knygą. Ypač prozą. Muzika, teatras, kinas – įvairios meno formos yra neatsiejama gyvenimo dalis.
4. Mėgstamiausio tikrai niekada neišskirčiau,
nė vienoje meno srityje. Iš rašytojų vardinčiau Hermaną Hesse, Jeromą Salingerį, Kurtą Vonnegutą,
Thorntoną Widerį, Antaną Škėmą, begales kitų.
Didžiausią man įspūdį palikusi paroda – Miro,
gal taip sutapo. Tarp kino režisierių minėčiau Jimą
Jarmuschą, Michaelį Haneke, Andrejų Tarkovskį,
Larsą von Trierą, Ingmarą Bergmaną ir daug kitų...
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1. Tikriausiai poreikis kurti – kūrybos „mazgelis“, „rezginėlis“ – glūdi pačioje žmogaus esybėje ir
tam tikrais momentais – tarkime, pajutus laisvę ar
aistrą – jis atsipalaiduoja, atsiriša. Galbūt kitu atveju – jaučiant emocijų ar neišsakytų minčių perviršį – tas „mazgelis“ ima veržti, pradeda trūkti oro,
sunku kvėpuoti ir vienintelė galimybė iš jo išsivaduoti – jį „atrišti“ – pradėti kurti. Tiesiog kažkur
esybėj kyla noras uždainuoti, noras užrašyti taip,
kaip šilumoj kyla mielinė pyrago tešla ar rūkas pievoj po lietaus...
Žmonės kūrė ugnį ugniakuruose, šventovėse,
vėliau ėmė kurti krosnis, „buržuikas“, dabar kuria
viryklės ugneles, ir tai yra gerai. Ar matyti koks
progresas? Turbūt nelabai...
Kaip pirmykščiai žmonės jautė reikiamybę
piešti ant savo urvo sienos, taip ir šių laikų žmogus
imasi kūrybos, duoda valią saviraiškai. Skiriasi tik
naudojamų priemonių, technikų įvairovė – daugiau nieko.
Tačiau niekas negali tiksliai atsakyti, kodėl žmogus ištisus tūkstantmečius užsiima kūryba – galbūt
taip nori perduoti žinią ateinantiesiems, kitiems,
pasakyti ką nors apie save, įsiamžinti? Kalbant
apie kūrybą neįmanoma apsieiti be žodžių „galbūt“, „nežinau“, „matyt“, čia neįmanoma kliautis
nei faktais, nei tvirtais argumentais. O galiausiai šį
klausimą reikia ir palikti atvirą – kaip duris, kurias
prilaikai einantiems šalia ir už savęs...
2. Prieš teigiant, ar jaunimas kuria mažiau, ar
daugiau, reikėtų turėti atskaitos tašką, kartas, kurias lygintum. Dabar tegaliu pasakyti iš „savo varpinės“: manau, kad dabartinių gimnazistų kūrybos
kokybę ir kiekybę, gretinant su ankstesnių kartų,
lemia ryškus „formatų“ skirtumas. Viena vertus,
per daug optimizmo neteikia tai, kad dienoraščius
pakeitė internetiniai blogai, popierinius laiškus –
trumposios žinutės. Šie nauji formatai persmelkia
ir patį turinį, bendravimo kokybę, mašinalumo įsi-
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vyravimą. Šio laikotarpio sąlygos kelia daug iššūkių
ir išbandymų, milžiniškos informacinio šlamšto
lavinos užgriūva jaunus protus ir jausmus. Tačiau
nesu linkęs situacijos pernelyg dramatizuoti. Laikas
ir aplinkybės diktuoja savo sąlygas, kurios, šalia keliamų iššūkių, teikia ir daug pranašumų. Norėčiau
palinkėti, kad interneto, informacinių technologijų karta sugebėtų išmintingai, geriems tikslams panaudoti šiandienes priemones bendravimui, savo
minčių sklaidai, kito įsiklausymui, kad nepaklystų
ir „nepakibtų“ kibernetiniuose tinkluose.
3. Taip, skaitau daug ir labai įvairios literatūros:
pradedant studijų skaitiniais, baigiant knygomis
„prieš miegą“.
Pastaruosius metus mane labai žavi ir traukia
literatūros meistro Romualdo Granausko proza.
Pradėjęs nuo naujausių šio autoriaus knygų – Trys
vienatvės, Šventųjų gyvenimai, ką tik išleistosios Išvarytieji – grįžau vėl prie chrestomatinių kūrinių
Jaučio aukojimas, Gyvenimas po klevu... Tiesą sakant, suradau ir perskaičiau kone viską, kas tik šio
autoriaus buvo išleista. Šios knygos tiesiog pulsuoja gyvenimo tikrumu, įtaigumu ir atvirumu. Man
atrodo, kad tai – savotiškas literatūrinis pastarųjų
dešimtmečių Lietuvos istorijos vadovėlis – kaimo
degradacijos, vertybių saulėlydžio, nyksmo skerspjūvis. Ir kartu visame tame dar rusenančio žmogiškumo liudijimas. Labai atviras, be cukraus, be
saldiklių ir konservantų. Tokiu tikrumu dvelkia
J. Apučio, B. Radzevičiaus kūryba. Mėgstamų poetų spektras labai platus: nuo K. Donelaičio, Maironio iki R. Stankevičiaus. Nuo V. Mačernio iki
A. Marčėno. Tarp nuolat po ranka esančių knygų
yra M. Martinaičio, V. P. Bložės, N. Miliauskaitės,
S. Gedos kūryba. Intelektualinį malonumą teikia
Cz. Miłoszo, W. Szymborskos skaitymas. Estetiniam, melodingam jausmui nuteikia dainingoji
P. Širvio lyrika, kurią tiesiog malonu skaityti ir jau
pavargus nuo visos kitos literatūros. Tiesiog imi
skaityti jau ne žodžius, o pačią melodiją. Apskritai
mėgstu lyriškumą, sentimentalumą, galbūt tai, kas
daugumai šiuolaikinių skaitytojų atrodo visiškas

Sauliaus Venckaus nuotrauka

anachronizmas, man yra tiesiog artimas ir paveikus tekstas. Galbūt daug kam nesuprantama, kodėl jaunosios kartos skaitytojui Maironis ar Širvys
gali būti aktualesni ir įdomesni už Ch. Bukowskį
ar A. Ginsbergą. Bet man taip yra. Savo prigimtimi linkstu prie to, kas melodinga, klasiška. Nors
nevengiu ir įvairovės.
Taip pat skaitau įdomius kultūrinius leidinius
ir tikrai nesumeluosiu, kad vienas jų yra šis puikus
žurnalas – Pašvaistė (bei Naujoji Romuva).
Mėgstu sezoninę muziką: varlių kurkimą ir
žiogų orkestrus vasaros naktimis, lietaus uvertiūras
skardiniais palangių rojaliais ir gaudžiančiais liet
vamzdžius rudenį, varveklių spengsmą ir desperatiškai užvedinėjamų mašinų variklių arijas žiemos
rytais. Po to – tirpstančio sniego kapsėjimas, upeliai ir vėl varlių kurkimas, žiogų orkestrai... Tokia
gyvenimo muzika nepabosta. Ją taip pat papildo ir
gana nemaža mano vinilinių plokštelių kolekcija,
kurios spektras labai įvairus nuo Bacho vargonų
muzikos iki hard rocko.
4. Mėgstamiausių turiu ne vieną, iš rašytojų pirmieji toptelėję į galvą tie, apie kuriuos rašiau ankstesniame klausime. Prie šių pasakysiu kelis iš daugelio, kurie šmėkšteli pirmiausia: Josifas Brodskis,
Donaldas Kajokas, Daiva Čepauskaitė, Arnas Ališauskas, Irvinas D. Yalomas, Milordas Pavičius etc.
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Kalbant apie dailę, iš atminties iškyla nepakartojamos Stasio Eidrigevičiaus iliustracijos iš vaikystės knygų. Mėgstu šiuolaikinį knygos meną puoselėjantį kūrėją Kęstutį Kasparavičių, Sigutę Ach.
Paauglystėje buvau labai susižavėjęs siurrealistais –
René Magritte’u bei Salvadoru Dali. Prieš keletą
metų didelis atradimas man buvo bendrapavardžio
Samuelio Bako paveikslai.
Dabar mėgstu ilgai žiūrėti į Repšio freskas
Vilniaus universitete. Jos man tapo neįkainojama
akademinio gyvenimo dalimi. Ten ištisas gyvas, alsuojantis, kalbantis pasaulis, lietuviškas folkloras,
susipynęs su nuostabia autoriaus vaizduote. Repšio
freskų personažai bežiūrint atgyja, ima kvėpuoti,
judėti...
O pastarąjį sykį labai gražų paveikslą išvydau
perskaitęs šias Donaldo Kajoko eilutes:
mano sapno sode tyliai lyja
asiliukas slyva pirosmanis
vaiko žvilgsnis ir lauko lelijos
štai ir visas gyvenimo menas.

Ričardas Šileika. Minutėlei
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Gintarė Adomaitytė
Rašytoja

1. Iš meilės ir sapnų visa tai, – taip kadaise atsakiau į panašų klausimą. Neišsižadu. Bet ar tik iš
meilės? Iš ilgesio ir vienatvės atkeliauja mūsų kūriniai. Iš noro keisti pasaulį. Kūrybos mįslės – neapsakomos. O be mįslių – kokia kūryba?
2. Šis klausimas neduoda ramybės. Bandau prisiminti savo klasę, kursą. Buvo kuriančių – tikrai.
Bent penktadalis klasės tikrai rašė ar piešė... Nežinau, kur dingo jų rašiniai ir piešiniai, kada nutrūko kūryba. Dabar kuriančio jaunimo gal ir mažiau,
tačiau... taip ir turi būti. Jie – ryžtingesni, mažiau
pataikaujantys madai ir nė trupučio – valdžiai.
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Birutė Jonuškaitė
Rašytoja, moksleivių Vasaros ir Rudens akademijų vadovė

1. Žmogus kuria, nes tokia jo prigimtis. Kiek
vienas turi savyje Kūrėjo krislą, bet ne kiekvienas
sugeba jį užčiuopti, pažadinti, uždegti. Kalbu ne
tik apie meno kūrybą. Kam gi sakoma, kad darbas
padaromas kūrybiškai arba atmestinai... Vadinasi,
arba su polėkiu, arba slunkiškai, per jėgą. Neseniai
mačiau reportažą apie kažkokį ūkininką, turbūt
Amerikoje, kuris savo laukus suaria taip, kad iš
paukščio skrydžio matai fantastiškus paveikslus.
Taigi ir traktorininkų „kūryba“ gali būti gerokai
nutolusi nuo kolūkinių laikų stereotipo – ne vien
su buteliu pakrūmėje besišnekant...
2. Ar nesumažėjo kuriančių gimnazistų? Turbūt
turite mintyje rašančius daugiau, nei reikia pagal
mokyklos programą. Nežinau, neseku jų internetinių puslapių ir visai nesiorientuoju, kas dedasi
kokioje „pertraukoje“ ar kitur. Galiu spręsti tik iš
Vasaros ar Rudens akademijų. Turbūt anksčiau suvažiuodavo įdomesnių, įvairesnių, spalvingesnių
mokinių, o dabar tarp tų „akademikų“ pasitaiko
vos vienas kitas ryškiai išsiskiriantis. Jaunimas tapo
vangesnis, mažiau turintis išmonės, gal net per daug
„sušukuotas“, nenorintis diskutuoti, nepasiduodantis jokioms kūrybinėms provokacijoms, mažiau
rodantis iniciatyvą. Kažkoks prisnūdęs, abejingas,
sutrikęs, užsisklendęs. Gal tai – tik tokia banga, gal
ji nusiris ir vėl ims kilti drąsios, ryškios asmenybės.
Pamatysim. Galiausiai – ko norėti, kiek čia tos Lietuvėlės Lietuvoje liko, iš kur gali pridygti vis naujų
„rašytojų“? Jeigu vienas tikras kūrėjas per metus atsirastų ir tai jau labai gerai, o visi kiti juk liks tik kaip
tam tikru laiku egzistavęs balastas... Dabartiniai Pašvaistės autoriai eis dirbti gydytojais, teisėjais, mokytojais, vadybininkais ar išdums į užsienį ir ateityje
tik šypsosis prisiminę, kad kažkada rašė apsakymus
ar eilėraščius. Ir gerai. Nes RAŠĖ, o ne sėdėjo kur
nors už sandėliuko ir žolę traukė, alų maukė ar namuose nuo TV programų palengva kvailėjo.

Taigi nenusiminkim, bus tų poetų, o jau ypač
poečių, bus ir gerų prozininkų, jeigu ne Lietuvoje,
tai emigracijoje – ims rašyti iš ilgesio (jau taip būta
literatūroje ne kartą), kurs Lietuvos literatūrą už
Lietuvos ribų.

Rūta Merčaitienė
Projekto pertrauka.lt vadovė

1. Kodėl kuria? Nes tai esminė būties ir išgyvenimo sąlyga, judesio pirmyn, vektoriaus sąlyga.
Taip yra genetikoje, astronomijoje, taip ir literatūroje. Jeigu nutiktų, kad žmonės nustotų kurti
ir imtų tik kopijuoti, pasaulis sustotų, išsigimtų,
kaip kraujomaišoje. Man asmeniškai įdomiau,
kaip, kada kyla tas poreikis, nes sąmoningai jį sukelti labai sudėtinga. Tas vidinis virpėjimas ateina
ir praeina, ir negali būti tikras, kad grįš ir kad minčių ir žodžių sausrą pakeis kūrybinės liūtys, ir tada
nereikės svarstyti, kodėl žmogus kuria, nes lygiai
taip būtų keista klausti, kodėl myli, ar kodėl yra
laimingas, ar egzistenciškai liūdnas :) Ir nors tie kūrybiniai laikotarpiai nėra patys ramiausi, taikiausi
ar patogiausi gyvenimo periodai, vis dėlto būtent
juos suvoki kaip žingsnį pirmyn, kaip prasminį
savęs išsipildymą.
2. Kalbant apie šiandienos jaunimo literatūrinį
kūrybiškumą, nedrįsčiau kategoriškai teigti, kad jis
apskritai dingęs, nes mano stebėjimas vyksta tik
internetinėje erdvėje. Gal už jos ribų, viskas yra
puiku, tiesiog internetiniai literatūriniai projektai
jaunimui pabodo? Pertraukoje moksleivių skaičius
per pastaruosius dvejus metus smarkiai sumažėjo,
talentingų autorių ar tokių, kurie turi potencialo
augti, – dar labiau. Projektas šiuo metu savotiškoje komos būklėje. Gyvas, bet vos kvėpuoja – nėra
rašančių, skelbiančių. Prieš 4–5 metus nespėdavome skaityti, o dabar vos keli tekstukai per savaitę –
sausra :) Kita vertus, gal tokia karta, gal jų kūryba
realizuojasi kitose srityse: gamtos moksluose, socialiniuose projektuose, versle – kas žino...
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Arūno Vaitkaus nuotrauka

Ričardas Šileika
Smėlininkas, geležėlininkas, mėgėjas, vizgintojas, tupėtojas

Ir iš tikrųjų, sakykite, pašvaistininkės ir pašvaistininkai, kodėl žmogus kuria? Juk galėtų veikti
tik čiupinėjamai, tik valgomai, tik naudotinai naudingus darbelius. Šakutę, plaktuką, kelnes, lovą,
spintą, dulkių siurblį, klozetą, ekskavatorių, namą,
karstą. To, ko trūks plyš reikia kiekvienam.
Bet štai tas „trūks plyš“ asortimentas kai kuriems niekaip neužpildo, anot Justino Marcinkevičiaus eilėraščio eilučių, tolumų tolumų, platumų
platumų. Todėl ir atsiranda, kaip sako Donaldas
Kajokas, dvasinių rūpesčių poreikis.
Vienokia ar kitokia (ar trečioka) kūryba randasi, kyla, kalasi dėl tam tikrų, dažnai neatsekamų, logiškai neišaiškinamų priežasčių – imponderabilijų.
Tiesą (tikriausiai savo) sakant, kūryba yra toks
(dvasiškai pelningas) laiko leidimas pavėjui. Šios
minties tąsai šast citata iš Charles’o Baudelaire’o
Paryžiaus splino: „Važiuojant per mišką, jis liepė
sustoti šaudyklos kaimynystėje sakydamas, kad
jam būsią malonu paleisti keletą kulkų laikui užmušti.” (Galantiškas šaulys, p. 251)
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O gal teisingiausias (ne kalčiausias) atsakymas
būtų Benedikto Januševičiaus eilėraštis Apie genus.
Balažin. Nežinau, ką ir manyti. Gal privalu
atlikti statistinius tyrimus. Nors kaip puiku, kad
šis reikaliukas nėra tiriamas, o viso labo tik dūsaujamas.
Betgi yra tokių dabartinių ir tokių gimnazistų,
kurie rašo. Kad ir Pašvaistėje. O štai Respublikinis
jaunųjų filologų konkursas taip pat nemerdi, jo
dalyvių, oi, nemąžta. Gal tik štai svetainėje www.
pertrauka.lt štilis (ar tingulio įplaukos).
O jeigu dg (dabartiniai gimnazistai) šiuo metu
nerašo, matyt, jie maloningai smaukosi facebook’e,
masiškai rūko (tokias masines tirštutėles rūkynes
visada regiu prie Salomėjos Nėries gimnazijos Vilniuje), žiūri J. Jarmuscho, P. Almodovaro ar M.
Haneke’s kino filmus, uoliai gelbsti tėvams buities
reikaluose, skaito, skaito ir skaito. Ar galų gale jie
paprasčiausiai pametė galvas, nes įsimylėjo.

Andrius Konickis
Filosofijos daktaras

Daugelis turbūt atsakytų paprasčiausiai: todėl,
kad žmogus yra sukurtas Dievo kūrėjo „pagal savo
paveikslą“. Bet tai pernelyg paprasta, net banalu,
todėl tiesiog neįdomu. Drįsčiau manyti, kad tik
pradėjęs kurti žmogus iš esmės tapo žmogumi.
Čia, aišku, prasideda problemos: kada tai atsitiko,
kas tai nulėmė, koks buvo tas ankstesnis, nekuriantis, žmogus... Vargu ar kada nors pavyktų tai
tiksliau nustatyti ir visai nesvarbu, ar žmogus – iš
beždžionės ar iš kiaulės. Svarbu, kad ta beždžionė turėjo pradėti kurti. Manyčiau, kad šią mano
ne itin mokslinę (ir visai ne dvasinę) koncepciją
bent iš dalies patvirtina toks faktas, kad ir dabar
mes matome aplink nemažai nieko nekuriančių
beždžionių. Kai kurios netgi per ilgus civilizacijos
tūkstantmečius gana sėkmingai išmoko griauti –
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normalioms beždžionėms tai, rodos, visiškai nebūdinga. Bet gal dar ne viskas prarasta, gal dar ne
per vėlu – gal ir šiandien galima pradėti mokytis
kurti. Tad, žiūrėk, mūsų planetoje gali būti daugiau žmonių...
Dabartiniame žmogaus pasaulyje matau tik
du dėmesio vertus pradus ar orientyrus – Meilę ir
Kūrybą. Visa kita arba vienaip ar kitaip išplaukia
iš šių dviejų, arba apskritai žmogui yra visiškai nereikšminga.
Vyresnioji karta niekuomet nepraleidžia progos
pakritikuoti jaunimo – anksčiau mat viskas buvo
geriau, o dabar neduokdie... Įdomu, kad ši tradicija yra labai sena ir, ko gero, amžina. Jeigu iš tiesų
kiekviena nauja karta būtų prastenė už ankstesniąją, pasaulis seniausiai būtų degradavęs ir pranykęs.
Bet juk jis vis dar egzistuoja ir – kartais norisi manyti – netgi progresuoja. Tam tikras „paradoksas“
čia tas, kad dabartinį pasaulį mes matom visą, t. y.
ir teigiamus, ir neigiamus reiškinius, o apie ankstesnius laikus žinom tik iš enciklopedijų, kuriose
užfiksuotos labiausiai pagarbos vertos asmenybės.
Tad ar drįstume teigti, kad antikinėje Graikijoje,
šalia Sokrato ir Platono, ar Renesanso Italijoje, šalia Petrarcos ir Leonardo da Vinci, nebuvo vagių,
banditų ar kitokių nusikaltėlių? Lygiai taip pat
neturime tikslių statistinių duomenų apie tai, kiek
moksleivių poetų buvo vienoje klasėje Aristotelio,
Dante’s ar netgi Smetonos laikais, po kiek eilėraščių
jie prirašydavos, tarkim, per mokslo metus. Tačiau,
net jeigu stebuklinga statistika parodytų, kad mes
atrodome gražiau nei praėję amžiai, tikrai nederėtų
atsipalaiduoti ir užmigti ant laurų. Jei tik įmanoma
paskatinti jaunuosius poetus, muzikantus, fotografus, tapytojus – padarykime tai ir būkime tikri, kad
mūsų pastangos iš tiesų prasmingos: dar nė vienai
kartai ar epochai negrėsė pavojus išugdyti per daug
kultūros kūrėjų...

Vytenis Juozas Deimantas
Trečio kurso ekonomikos ir politikos kursas, Lankasterio universitetas Jungtinėje Karalystėje

1. Manau, kad žmogui kūryba yra viena priežasčių gyventi, o ne vien elementariai egzistuoti.
Tai, ką kuri, gali atliepti sielos būseną, tapti bendravimo su pasauliu priemone. Galiausiai kūriniai
dažnai gyvena ilgiau nei kūrėjai, tad bemaž kaip
tėvystė, kūryba tampa pomirtiniu palikimu pasauliui, asmeniniu žmonijos patobulinimu.
2. Nedrįsčiau teigti, kad šiandien gimnazistai
kuria mažiau, bet norėčiau pastebėti, kad tradicinės kūrybos priemonės tampa mažiau patrauklios,
o formos kinta. Tikriausiai galima atkreipti dėmesį
į tendenciją per meną dažniau rodyti išorinį pasaulį, negu kūrėjo vidinius išgyvenimus, tad atlikti
tokiam darbui fotoaparatas ar filmavimo kamera
atrodo kur kas patraukliau už popierių ir pieštuką.
Žinoma, nemanau, kad tai rodo kuriančių jaunuolių sumažėjimą, veikiau kokybinį kūrybos sričių
pokytį.
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Asta Petravičiūtė
Poezija remiasi ne tiek protu, kiek jausmais,
potyriais, svajonėmis. Sakome, jog galime poezijoje užauginti savo baimes, nerimą, nes tai neriboja
mūsų fantazijos. Kūryboje galime atskleisti save,
pabūti su savimi, galbūt pamatyti ir užrašyti viską
kitaip, nei mato kiti.
Metafora, tai puiki priemonė pateikti šiuos
jausmus ar mintis įdomiau, subtiliau.
Kūryba gimsta mumyse savaime, kartais bandantis ją priimti jos nė nesupranta, nes tai buvo kuriančiojo jausmai, ir tai gali būti dalykai, mintys, kurie nepaaiškinami protu ar moksliškomis teorijomis.
Kūryba visada tęsiasi, net jeigu jos nieks nesupranta, visada atsiras kuriančiųjų, net jeigu jie nelaiko savęs kūrėjais.
Menininkas, netikintis savimi, negali kurti ar
būti geru kūrėju. Visos geros mintys, idėjos, darbai
turi gimti iš jo paties. Meno niekada nesukursi, jei
netikėsi savimi, nuvertinsi save, tada tai nebus menas, tai bus tik apmąstymai. Menininkas netikintis, jog sugeba begalę dalykų, nepadarys kokybiško
meno ar kūrybos. Jis turi turėti siekiamybę, kuri
niekada nesibaigs. Kol menininkas turi stimulą, tol
jo kūryba nesustos, nesibaigs originalumas. Mirtingasis neigia kitą mirtingąjį, nes kiekvienas individualus, savotiškas, o mene kiekvienas atskleidžia
save, todėl kitas žmogus, gali to nesuprasti. Visi
mirtingieji yra konkurentai, tai ir lemia, jog vienas
kito kartais nesupranta arba tiesiog nenori suprasti.
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, III c klasė,
mokytojas Kęstutis Subačius

Deividas Dainauskis
Jeigu galvoji, kad viskas išrasta ir daugiau neįmanoma, tai labai klysti, nes, jeigu pamatytum
pasaulį po milijono metų, suprastum, kad labai
mažai kas išrasta.
Nuotykių knygos įdomios tuo, kad jas skaitydamas gali pasinerti į tokius dalykus, kurių realybėje nepatirtum.
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Literatūra yra begalinis, bekraštis, kitas pasaulis, kuriame yra tokių nuotykių, kurių realiame pasaulyje nepatirsi.
Personifikacija paprastą daiktą paverčia geru,
„gyvu“ daiktu.
Žodis – tai didžiulis mūsų turtas. Jų būna
gražių ir negražių. Juk jais mes išreiškiame
įvairiausius jausmus ir nuotaikas. Tai pat savo kultūrą. Negražiais žodžiais parodome žemą kultūrą, o
gražiais parodome, kad esame kultūringi. Žodžius
gražiai surimavę ir sudėlioję, galime gauti gražiausią eilėraštį. Be žodžių mes negalėtume išgyventi.
Jie mums svarbūs kaip oras.
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, I klasė, mokytojas Kęstutis Subačius

Ieva Grimaitė
„Juk žmones reikia suvilioti ir apgauti, kaip elgiasi ir visas menas, ir visa literatūra “
(R.Šileika)
Ši mintis pasako, kokia realybė yra žmonių gyvenime. Mes visada esame suviliojami ir apgaunami. Galima paimti pavyzdį, kad ir iš mūsų buitinio
gyvenimo. Mes kiekvieną diena perkame maisto
produktus parduotuvėje. Perkame ten, kur reklamuoja, kad yra akcijos. Kas pigu, tas mus vilioja. Ir
net nepastebime maisto kokybės. Svarbiausia išleisime mažiau pinigų. Dar vienas pavyzdys, per televizorių yra rodomos reklamos, kurios plauna žmonių smegenis. Vis rodomos internetinės prekės:
„Perki dabar, gani nuolaidą“. Nors iš tiesų jokios
nuolaidos nėra . Tiesiog mes esame tos reklamos
užburiami.
O menas ir literatūra mus vilioja savo pasakiškomis mintimis, jausmais. Mūsų akis tampa grožio
stebėtojomis. Mes įgauname daugiau išprusimo
domėdamiesi menu. Bet, žinoma, ir tai reikia daryti su saiku.
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, III c klasė

Poezija

Vainius Bakas
Sonetas, krečiamas drugio

Vėjas kartais timpteli valą.

Giliai akis užmerkęs vėl regiu –
iš knygos atverstos į aukštį kyla
mažais sparneliais plakdama į tylą
poeto siela, virtusi drugiu,

Prisimenu, kad senelį palaidojom
užpernai.

ir ko ji čia po svetimus namus –
lyg ko ieškotų, teisintųsi – blaškos
aplinkui žvakę, kapsi karštas vaškas,
drugys tarsi pamėklė neramus,
man virš galvos grakščiai apsukęs ratą,
ant sienų, ant daiktų šešėlį meta
ir pats išnyksta žvakės liepsnoje,
jis virsta pelenais Nerono sodų,
o juk iš tolo taip gražiai atrodo
ugnis šiai žemei, lekiančiai į ją.

Rudens trupinėliai
*
Su didele kantrybe,
su ilga lazdyno meškere –
sėdi ir nežinai, ar pavyks
bent žodį ištraukti.
Lyg suskambus vidurnaktį telefonui
suvokt negali,
kad kitam laido gale –
nebylys
*
Su seneliu žvejojam
vaivorykštinius upėtakius.

Tyliu.
Nenoriu drumsti ramybės.
Taip ir sėdim abu.
Vakarėja.

Rugsėjis ir auksaburnis
Ir šis ruduo nelyg karalius Midas
vos tai, ką savo rankom palytės,
pavers brangiausiu metalu. Kaip skydas
lygus dangus, blizgi kakta nakties
ir krentanti žvaigždė kaip Dievo sprigtas
nušviečia kibirkščių šviesa švaria,
po ja ir mes turėjom susitikti,
bent jau žadėjom – šiandien vakare.
Po to tu pranešei: atleisk, vėluosiu,
po to aš pasakiau: atleisk, vėlu...
Blizgėjo auksu vakaras po uosiu
tarytum amuletas po kaklu.
Tik blizga, bet nei sergi, anei gydo,
pigus niekutis, rodos, iš šalies.
Rudens ranka – ranka karaliaus Mido –
praskries oru, bet ji tavęs nelies.
Akim šią amžinybę išmirksėjęs,
eiles giedojęs burna auksine,
turėjo sodus paauksuot rugsėjis,
bet savo pirštais palietė mane.
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Anketa

Regimantas Tamošaitis
Filologijo daktaras, literatūrologas

Žmogus be kūrybos –
kaip medis be lapų
Pirmas klausimas, žinoma, fundamentalus. Panašiai galima paklausti – kodėl žmonės apskritai
yra? Ar gamtos pasauliui neužtenka visokių žvėrių,
paukščių ir vabalų? Ir kodėl yra pati gamta? Kam
apskritai reikalingas pasaulis? Juk galėtų nieko nebūti? Kas yra ta pasaulio įvairovę kurianti galia?
Na, į tai mums niekas neatsakys, todėl lieka atsakinėti į mūsų pačių susigalvotus klausimus, kurie
yra ne kas kita, kaip žmogiškųjų vertybių teigimas.
Žmogus be kūrybos – tai kaip medis be lapų.
Žmonės kuria todėl, kad ir patys yra sukurti.
Žmones kažkas sukūrė – kaip pasaulį, kaip visas
gyvybės formas, ir tai yra didelė jėga, kurios negalime net įsivaizduoti. Todėl nereikia galvoti, kad šis
galingas kūrybinis veiksmas pasibaigia su žmogaus
atsiradimu – per žmogų jis tęsiasi toliau, negali sustoti. Kūrybine veikla žmogus artėja prie kūrėjo,
teigia gyvenimą, išreiškia save. Kūryba apskritai
yra gyvenimo teigimas, gyvenimo meilė, gyvenimo
geismas, tai kultūrinę formą įgijusi aistros išraiška.
Juk be aistros apskritai niekas neatsiranda.
Taigi kūryba yra tiesiogiai susijusi su gyvybe –
su jos dėsniais ir vertybėmis.
Jeigu žmoguje mažai gyvybės, jeigu jis šaltas ir
piktas, kažin ar jis sukurtų ką nors gražaus. Pirma –
jis neturėtų ką parodyti, nes būtų be ugnies; antra –
jis nemokėtų nieko parodyti, nes neturėtų jėgos.
O numirėlis apskritai jau nebegalvoja apie jokią kūrybą.
Bet yra du nekūrybingumo variantai. Pirmas:
silpni žmonės bando atsigaivinti per kitų kūrybą,
joje sušilti, pasiguosti, pasijusti geriau. Nes gera
kūryba padeda žmogui gyventi, ji leidžia suprasti,
kad visi esame žmonės, o žmogus šiame pasaulyje
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yra išskirtinis, labai brangus dalykas. Dėl jo išganymo net Dievo Sūnus gyvybę paaukojo – ar įmanoma įsivaizduoti ką nors didingesnio, ką nors labiau
išaukštinančio žmogaus vertę?
Taigi žmogus – ypatinga, nelygstama vertybė.
Žmogaus su niekuo negalima palyginti, nes visi pasaulio daiktai yra kam nors, o žmogus yra pats sau.
O kas toks jis yra pats sau – nušviečia per kūrybinę
saviraišką. Kūryba yra žmogaus veidrodis.
Kai kas, žinoma, gali išsiversti ir be veidrodžio.
Daugelis gyvūnų veidrodyje savęs neatpažįsta. Daugelis ir žmonių kūryboje neatpažįsta savęs, bet tai
jau gali būti ne kūrybos, o jos suvokėjo problema.
Kitas nekūrybingumo variantas: kai žmogus yra
piktas dėl savo nekūrybingumo, dėl savo neįgalumo. Tada jis bando įrodyti savo vertę niekindamas
ir naikindamas kitų žmonių kūrinius, o kartais – ir
pačius kūrėjus. Iš tikrųjų tai būna apgailėtinas bandymas įrodyti savo pranašumą, kai jokio pranašumo nėra. Tai vadiname šėtoniška veikla, kylančia iš
dvasinės impotencijos.
Kūryba apskritai yra žmogiškojo bendravimo
būdas: kurti norisi, kai jaučiame daug galimybių ir
norime jas parodyti kitiems. Kūryba žmones vienija, – taip išryškėja pirminė kūrybos esmė – meilė
gyvenimui. Tad kūryba yra meilės išraiška. Kiek mes
galime mylėti, tiek ir galime kurti. Jeigu neturime
galios mylėti, nebus ir kūrybos, tik piktas jos parodijavimas. Juk esama ir tokių kūrinių, kuriais siekiama
mus dvasiškai sužlugdyti, įteigti nepasitikėjimą savimi ir gyvenimu, įdiegti žmogų naikinantį beprasmybės jausmą. Krikščioniškuoju požiūriu tai yra šėtoniška, mirtį nešanti veikla – vilties sunaikinimas kaip
iš bejėgiškumo kylantis kerštas pasaulio Kūrėjui.

Anketa
Na, blogų kūrinių neverta garbinti, tik reikia
mokytis juos atpažinti ir jų atsižadėti kaip niekingos pagundos. Blogas kūrinys sužadina savimeilę,
geras – skatina būti su žmonėmis ir dėl jų aukotis.
Ši logika metafizinė, bet iš tikrųjų labai paprasta.
Taigi nereikia supainioti kūrybos radimosi krypčių: tikra kūryba išauga iš meilės žmonėms, netikra – iš meilės sau. Juk daug yra ir tokios kūrybos,
kai žmonės savo kūriniais nori pasipuikuoti, pasirodyti kitiems, nustebinti, įrodyti savo pranašumą. Tai
jau eina iš puikybės, o puikybė yra visų nuodėmių
šaknis. Puikybės pagimdytas menas yra trumpalaikis ir išnyksta kaip ligotas ir liguistas reiškinys. Tokia
kūryba neteikia džiaugsmo ir nepadeda gyventi.
Nes kūryba – kaip gyvybės sklaida – žmones
vienija, o ne atskiria ir suskaido. Organišką gyvenimo visumą suskaido ir paverčia į dulkes mirties
procesai, o jie kiekvienai gyvybei yra nemalonūs,
nes nesutaikomi su gyvenimo idėja, su esminiu gyvybės instinktu. Mirčiai žmogus priešinasi įtvirtindamas save per kūrybą, todėl poreikis kurti susijęs
ir su gyvybės instinktu – kaip savisaugos ir įsitvirtinimo veiksmas.
Tai tiek apie kūrybą galima pasakyti per penkias minutes. O apskritai į šį klausimą atsakymai
išsitęstų tiek, kiek tęsiasi žmogaus gyvenimas. Ir
dar nežinia, ar tai būtų pabaiga. Juk geri kūriniai
mus šildo ir tada, kai jų autorių seniai nebėra. Tokia kartais būna stipri žmogaus gyvenimo meilė,
kad šios ugnies neužgesina ir mirtis.
Dar kūryba yra savižinos būdas, pats giliausias
ir esmingiausias. Ne tik tu kuri kūrinį, bet ir kūrinys kuria tave...
Žodžiu, gyvybės ugnis kūrenosi ir kūrensis, ir
niekas jos neužgesins.
Ar neatrodo, kad dabartiniai gimnazistai kuria
mažiau? Kai parsinešu į namus apie dvidešimt kilogramų jaunųjų filologų poezijos, man visai neatrodo, kad jie kuria per mažai...
Kas nustatė, kad kuriama mažiau? Jeigu paklaustume pačių gimnazistų: kodėl jūs kuriate per

mažai? Gal jie atsakytų mums: o kam mums to reikia? Mes tiesiog gyvename – mūsų gyvenimas su
visomis jo spalvomis ir yra mūsų kūryba! Tokį atsakymą įvertinčiau labai teigiamai. Nes juk kūryba
kartais būna ne tik saviraiška ir gyvenimo teigimas,
bet ir bėgimas nuo gyvenimo, pasitraukimas į efemeriškus vaizduotės pasaulius, kur žmogus atrodo
pats sau įdomiausias, gražiausias, tauriausias... Sąlygiškame kūrybos pasaulyje galime mėgautis savimi be jokių apribojimų, niekas ten mūsų nesugėdins ir neišjuoks.
Bet apie tai nekalbėkim. Kūryba visgi yra pozityvi dvasinė žmogaus veikla, liudijanti asmens
brandumą.
Bet tikrai kūrybai reikia subręsti, pajusti žodį
ir „gyvenimo druską“. Gimnazistams kūryba daugiau yra efektingas žaidimais žodžiais, nejaučiant
tikrosios jų jėgos. Ir dar nėra tų dramatiškų gyvenimo patirčių, kurios priverčia žmogų sakyti
tikrus dalykus, o ne imituoti kūrybą maivantis ir
mėgaujantis savimi. Jausmai turi būti išjaučiami,
mintys – išmąstomos. Jeigu nėra susikaupimo, tai
geriau kad ir nebūtų to pamišimo rašyti.
Daug tokių besimaivančių ir įtikėjusių savo išskirtinumu iš mokyklų ateina į Universitetą. Dėl
to, kad yra kažką parašę ir pagirti tarp mokytojų,
galvoja esą geresni už kitus žmones. Bet laikas ir
patirtys viską gydo, net ir kūrybingumo ligą. Kai
žmogus pasveiksta, suvokia, kad kūrybinė veikla
yra savotiškas aukos ir nusižeminimo aktas, kad
tikras noras padaryti kažką tikro kyla iš pagarbos
žmonėms, iš dėmesingumo tikrovei. Visa tai verčia
pamiršti save, lyg išsižadėti savęs ir tada atsiranda
kažkas tokio, kas įtikina ir patraukia visus žmones,
ne tik mamytę su tėveliu bei kitus gerbėjus iš giminių rato.
Kartais mokytojai ištvirkina mokinį, skatina jį
patikėti savo išskirtinumu. Menininkui didžiausia
vertybė – kuklumas, nes vien jau savo kūrybos faktu jis išsišoka, pažeidžia natūralią tvarką; kiekvienas menininkas yra kaltas. Todėl tikra kūryba yra
kūrybingumo kaltės atpirkimas.
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Anketa

Ričardas Šileika. Poezijos eglutė

Jauno žmogaus kūrybingumą, be abejo, reikia
skatinti. Bet kūrybingumas turi būti ugdomas kartu
su moraline žmogaus savivoka. Šis procesas pozityvus tiek, kiek kritiškas. Kūrėjas be moralinės savivokos yra tik piktžolė, tik parazitas žmogiškųjų vertybių soduose. Visos kūrybos tikslas ir yra moralinė
žmogaus idėja, dvasinio asmens keitimo pastanga.
Tarkim, visa literatūra yra ne kas kita, kaip religinės
kultūros pasaulietiškas žmogiškasis atitikmuo, kaip
egzistencinė žmogaus savižina, kurioje steigiama gyvenimo prasmė ir žmogiškosios būties vertė.
Bet nuo metafizikos bei teologijos grįžkim prie
statistikos. Kodėl mažiau ar daugiau?
Gal daugiau būtų kūrybos, jeigu jauni žmonės
neišvaistytų savo jausmų vėjais. Vis atsiradę jausmai tuojau pat ištaršomi visokiomis žinutėmis,
socialinio bendravimo tinklalapiuose, šiaip susibūrimuose. Jausmai išlekia vėjais nespėję subręsti ir
virsti kūrybine jėga. Taip išsišvaisto jėgos, nelieka
galios ir valios net tikriems santykiams.
Kita vertus, tie gimnazistai galbūt kūrybingi
daugelyje savo veiklų. Kas nors kuria muziką, kas
nors – planus praturtėti...
Ir manau, kad gimnazistai pernelyg apkrauti;
žinių srautas ir informacinės technologijos neleidžia susikaupti, įsigilinti į save, o juk tikroji kūryba
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kyla iš vidaus, iš tos vidinės tylos ir mūsų buvimo
paslapties.
Visgi tos kūrybos daugėja. Nes visuomenė
dabar yra kitokia: laisva, tolerantiška, skatinanti
asmens iniciatyvumą, stiprinanti jo pasitikėjimą
savimi ir drąsą. Antai mano laikų mokykloje nė pagalvoti nebuvo galima apie kūrybinę saviraišką kaip
apie viešą reiškinį. Tarkim, eilėraščių rašymas. Jei
man būtų šovę į galvą rašyti eilėraščius ir dar juos
kam nors rodyti, būčiau išjuoktas kaip pretenzingas
kvailys, kaip savimyla ir nesusipratėlis. Juk rašyti
gali tik rašytojai, kuriems tai leidžia valdžia. Nes jie
yra išmokyti, žinantys, o tu esi tik kvailys, kuriam
reikia mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis.
Šiandien mes puikiai žinome, kad visko vis tiek
neišmoksi, kad reikia mokėti ir džiaugtis gyvenimu,
turtinti savo jausmus, dalintis jais su kitais žmonėmis. Šiandien svarbiausia – atviras ir nuoširdus
žmonių bendravimas. O juk tokia ir yra kūrybos
esmė: komunikacinė funkcija, kaip ypatingas žmonių bendravimas, jų susitikimas simbolinių reikšmių ir vertybių sferoje. Tik joje mes įgyjame žmogiškąją vertę ir tik joje pamatome artimą savo kaip
patį save. Išmesk žmogų iš kūrybos, iš meno pasaulio – ir žmonija atsidurs toje pačioje pirmykštėje
būklėje, iš kurios ją išvedė aukštųjų simbolių šviesa.

Poezija

Goda Bržozauskaitė

Rudens teatras
Šaltos dienos užges
Ir lietus,
tik prisėdęs rugsėjo kavinėj,
Paskubom nulaižys
Auksinius seno parko ledus.
Ant suoliukų sėdės ir svajos
Margapaltės poetų kaimynės,
O tyla iš kišenės krapštys
Mano buto raktus.
Ant balkonų vazonuos tupės,
Nebelaukiamos vasaros svajos.
Ir stebėsis raudonom gėlėm,
Ištapytom mašinų žibintų.
O tyla, atitraukus užuolaidą, langą
Pradarys ir pakvies kaip benames kates
Jas į vidų.

Pabudus vasara klevų šakas pražydo
Ir... šyptelėjęs man žavus rugsėjis,
Kiemais nutoldamas, žiogais nutilo.
Beliko tiktai auksas suptis vėjy...

Nakčiai
Prožektorius ryškaus mėnulio
Prasiskleidė miškuos šimtais šešėlių.
Lyg savo atvaizdą bedugnėn
Paleido lydimą vienplaukių vėjų.
Ir juodą, menkavalę mano naktį
Pripildė dieviško švytėjimo,
O šimtaskvernį, gailų liūdesį
Pakinkė išminties tikėjimui.

***

Ir tamsą mano begalinę
Nudažė atspalviais iš veidrodžių ir vėjo.
Mieloji mano, tu graži,
Pripildyta visa to dieviško tylėjimo.

Patvino gatvėmis ruduo,
Užliejo kelkraščius ir sodus.
Ir obelis už mano lango
Nupurtęs, leidosi per stogus.

Rami kaip Nemuno užutėkiai,
Didinga kaip širdis, visad visus mylėjus.
Pilna tų slėpiningų vilktakių
Su vaivorais, pripildytais sapnų šnarėjimo.

Kaip kvapnios, šiltos miego upės
Apsupo oras miestą, kiemą.
Lyg saulės dulkės musės sukas
O parke ant žalių suoliukų
Stebi, kaip vasara užmiega.

Ir neslepia tavęs, nedangsto niekas
Nei tais šilkiniais žodžiais, šviesomis satino.
Mieloji, ak, kokia gi tu graži,
Pripildyta visa to pilko mėnesienos lino.

Beverčio aukso man po kojom
Pabėrė šypsantis rugsėjis.
Praskleidęs plaukus pašnibždėjo
Kur lekia beržo lapai, sukdamiesi vėjy.
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Istorijos atspindžiai

Julius Jurginis

Iš užrašų vaikaičiams
Lietuviai ir išnykusi prūsų tauta
Prūsai – kaimyninė ir artimiausia lietuviams
etninė grupė. Jos abi priklausė vienai protautei,
kurią iškilūs kalbininkai Kazimieras Jaunius ir
Kazimieras Būga pavadino aisčiais1. Aisčių pavadinimą kalbininkai kildino iš Kornelijaus Tacito
veikale Germania minimos prie Baltijos gyvenančios genties „aestorium gentes“. Tacitas 98 m.
rašė: „Dešiniajame savo krante Svebų jūra skalauja aisčių gentis, kurių papročiai bei apdaras kaip
svebų, o kalba artimesnė britaniškajai.“2 Vokiečių
kalbininkas G. H. Nesselmannas pavartojo pavadinimą „baltai“ pagal Plinijaus Senojo Gamtos istorijos (79 m.) raštuose minimą kažkokią didelę salą
Balcia ar Baltia3. Mokslininkai nustatė, kad baltai
senovėje sudarė vieną tautą ir kalbėjo viena kalba.
Pirmame amžiuje pr. Kr. baltai suskilo į vakarinius
ir rytinius. Vakarinius baltus sudarė prūsų kiltys:
skalviai, nadruviai, sūduviai, sembai, notangai,
bartai, varmiai, pagudžiai ir pamedžiai. Rytinius –
lietuviai, latviai, kuršiai, žiemgaliai, sėliai ir toliau
gudų bei rusų žemėse gyvenę jų giminaičiai, istorijon neįrašę savo vardo. Proistorinė baltų kalba
atitinkamai taip pat pasidalino į labai giminingas
prūsų ir lietuvių kalbas. Kai kurie kalbininkai net
aiškina, jog tai yra ta pati kalba, tik su skirtingomis
tarmėmis – taip kaip kad žemaičių ir aukštaičių.
Senieji prūsų raštai, atrodo, yra dingę ar nesurasti. Vienas iš seniausių vokiečių–prūsų kalbos
žodynų yra Elbingo žodynėlis. Jį 1825 metais rado
F. Neumanas Elbinge teisinių aktų rankraščių rinkinyje (vėliau pavadintame atradėjo vardu Codex
Neumannianus. Manoma, kad 185 rankraščio
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puslapiai buvo parašyti Peterio Holczwesscherio –
ordino vienuolio apie 1400 metus. Paskutiniai 17
puslapių – prūsiškų žodžių reikšmių sąrašas vokiečių kalba. Galime palyginti prūsiškus žodžius su
lietuviškais: wilkis lietuviškai būtų vilkas, meddo –
medus, zeimo – žiema, wetro – vėtra, dumis – dūmas ir t. t.4 Lyginamoji kalbotyra aiškiai parodo
neatsiejamą lietuvių ir prūsų giminystę.
Popiežius Grigalius IX 1230 m. sausio 18 d.
bulėje, išduotoje Vokiečių brolių ir seserų Šv. Marijos namų riteriams, rašė: „Iš tikrųjų mūsų viešpats
bei atpirkėjas, kurio nekęsdama ir kurį niekindama
laukinė prūsų tauta žiauriai persekioja krikščionis... o kadangi dievobaimingi darbai labiau reikalingi ten, kur dėl to galima susidurti su didesnėmis
nedorybėmis, jūsų mielybę įspėjame ir raginame
viešpatyje, įskaitydami jums ir visiems jūsų pagalbininkams į nuodėmių atleidimą, kad drąsiai žygiuotumėte šios žemės išplėšti iš prūsų rankų, nuo
galvos iki kojų dievo ginklais apsiginklavę, idant
didėtų švenčiausios bažnyčios, dievo malonės globojamos ir jūsų triūsu praplėtusios tuose kraštuose
savo palapinės vietą ir ištiesusios savo vidaus virves,
tikinčiųjų skaičius bei nuopelnai, ir jūs turėtumėte
šimteriopai gauti kelyje ir amžinąjį gyvenimą viešpaties tėvonijoje...“5
Palaiminti popiežiaus, kryžiuočiai pradėjo intensyvią Drang nach Osten ekspansiją. Prisidengdami krikščionybės plėtimu tarp „netikėlių, nekrikštų ir barbarų“, kartu su lenkais ir čekais iš Kulmo
ir Torunės rengė „šventojo karo“ kryžiaus žygius į
prūsų ir lietuvių žemes. Įveikę prūsus Pamedėje,
Pagudėje ir Notangoje, statė galingas mūrines pilis,
kurios buvo atramos punktais tolesnei krašto kolo-
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nizacijai. Semboje netoli sugriautos prūsų Tvankstės (Tuwangste) pilies Prėgliaus deltos saloje, ant
kalno 1255 m. pastatė savo mūrinę pilį ir pavadino
Kenigsbergo vardu. Taip atsidėkodami čekų karaliui Premislui II Otokarui, padėjusiam galutinai
pavergti prūsus6. Pavergti prūsai nuolatos kariavo
ir bandė išvyti kryžiuočius iš savo krašto. Daugiau
kaip pusę amžiaus trukę karai ir sukilimai kryžiuočiams pridarė daug nuostolių. Sukilėliai griovė pilis ir žudė riterius. Gerai įsitvirtinusių kryžiuočių
ir nuolatos atvykstančių kolonistų iš Tiuringijos,
Meiseno, Silezijos ir kitų Vokietijos imperijos sričių, išvyti nepavyko.
Veikli germanizacija prūsų ir lietuvių skaičių
sumažino. Patvaresnis išliko lietuviškasis prūsų
elementas, – nadruvių, skalvių ir sembų žemės, –
kuris gerokai vėliau pradėtas vadinti lietuvininkų
vardu. Po Žalgirio mūšio ordino jėga nusilpo ir
jis nustojo būti Rytų Europos tautų apaštalu. Šv.
Romos imperatorius Zigmantas Liuksemburgas
pasiuntė į Lietuvą savo komisarą Benediktą Makrą, kad tas ištirtų Žemaitijos sienas ir išspręstų dėl
jų kilusį didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto ir
vokiečių ordino ginčą. Sulaukęs B. Makro, Vytautas Salyne – Nemuno saloje ties santaka su Nevėžiu – 1413 m. sausio 28 d. sušaukė derybas dėl Lietuvos žemių ribų. Ordinas tvirtino, kad Veliuonos

pilis anaiptol nėra pastatyta Žemaičių žemėje, bet
yra mažiausiai 6 mylios ordino žemėje ir ją Vytautas turi jiems atiduoti. Derybose Vytautas ordino
pasiuntiniui maršalui Benediktui Küchmeisteriui
atkirto, kad „jokiu būdu pilies neatiduos, ir daug
galvų prie jos sienų turės žūti, kad jam jėga ją išplėštų, nes tai yra jo paveldėta tėviškė: ir, žinoma,
ne tik ši pilis, bet netgi visi prūsai kadaise priklausė
jo protėviams, ir todėl net iki Osos upės jų ieškos,
nes ir tai buvo jo tėvų palikimas; nenori į nieką
šiuo atžvilgiu kreiptis, kadangi niekas jo nugalėti
nepajėgtų“7. Apie tokį „akiplėšišką“ Vytauto pareiškimą didysis ordino magistras Henrikas von
Plauenas rašė laiške Livonijos magistrui. Vytauto
tėvonijos – prūsų žemių vakarinės dalies riba ėjo
Nogato, Vyslos ir Osos upėmis ties dabartinės
Lenkijos miestais Elbingu, Malborku, Kvidzynu ir
Grudziondzu.
1457 m. Kenigsberge įsikūrė vyriausiasis kryžiuočių ordino magistras, kuris 1466 m. savo rezidenciją padarė ordino centru. Tais pačias metais,
ordinui pralaimėjus Trylikos metų karą su Lenkija,
valdoma kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio, dalis
ordino žemių buvo inkorporuotos į Lenkijos valstybę. Kita, didesnioji, ordino valstybės teritorijos
dalis su Kenigsbergu liko autonomišku Lenkijos vasalu. 1525 m. paskutinis ordino magistras,

XIII a. Kenigsbergo
pilies rytinė dalis

21

Istorijos atspindžiai
hercogas Albertas Hohenzollernas (1490–1568),
kunigaikščio Žygimanto Augusto pusbrolis, priėmė Lutherio tikėjimą, tapo protestantizmo skleidėju. Ordino užkariautas bei kolonizuotas žemes
pavadino Prūsijos hercogija. Panaudojo pavergtos
prūsų tautos vardą savo valstybės pavadinime, tuo
stengdamasis parodyti savo humanistines reformacijos pažiūras. Hercogas 1567 m. skundėsi, kad
neįmanoma surasti prūsiškai mokančių dvasininkų, tad pradėjo evangelizaciją ne tik vokiečių, bet
ir lietuvių bei prūsų kalbomis. Šitaip atsirado trys
prūsiško katekizmo leidimai, kurių vienoje lapo
pusėje tekstas parašytas vokiečių, o kitoje – prūsų
kalba. Kenigsbergas tapo Prūsijos hercogystės sostine ir plintant reformacijai – ryškiu lietuvių kultūros centru.

Karaliaučius – lietuvių kultūros
centras
Prūsijos hercogas Albertas 1541 metais Karaliaučiuje atidarė Aukštąją mokyklą ir jos profesoriais paskyrė lietuvius. 1544 m. mokykla tapo
Albertina – universitetu, kurio pirmasis rektorius
buvo Abraomas Kulvietis. Jame studijavo ar dėstė daug garsių lietuvių: Stanislovas Rapolionis,
Martynas Mažvydas, Jonas Bretkūnas, Danielius
Kleinas, Pilypas Ruigys, Matas Pretorijus, Jonas
Rikovijus, Kristijonas Donelaitis, Liudvikas Rėza,
Fridrikas ir Teodoras Kuršaičiai ir kiti. Įdomu tai,
kad universiteto įsteigimą patvirtino ne popiežius
ir ne Lenkijos seimas, o Lenkijos ir Lietuvos didysis
kunigaikštis Žygimantas Augustas. Nuo 1523 m.
mieste veikė spaustuvė. Hercogui remiant, buvo
leidžiama vienuolika lietuviškų laikraščių, išspausdinta šešiolika religinio turinio knygų lietuvių kalba ir keturi pasaulietiniai ediktai8. Brandenburgo
kurfiursto Friedricho Vilhelmo sūnus 1701 metais
Prūsijos hercogystę pavertė karalyste ir pasiskelbė
pirmuoju jos karaliumi Frydrichu I (1657–1713).
Vokiečių kartografo Johanno Röde’s 1753 m. suda22
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rytame žemėlapyje Prūsijos karalystės šiaurinė dalis
vadinama Lietuvos žeme (Land Litauen). Anglų
kartografas Johnas Cary savo žemėlapyje, 1799 m.
išspausdintame Londone, Prūsijos karalystėje taip
pat išskiria šiaurinę dalį, kurią vadina Mažąja Lietuvos žeme (Little Land Lithuania)9.
Immanuelis Kantas (1724–1804), lietuvių
kilmės amatininko sūnus, studijavo Kenigsbergo
universitete filosofiją. Vėliau buvo universiteto
profesoriumi ir jo rektoriumi. Smerkė Mažosios
Lietuvos germanizaciją, gynė lietuvių kalbą ir kultūrą. I. Kantas apie lietuvius rašė: „Tai, kad Prūsų
lietuvis tikrai nusipelno, idant būtų išlaikytas jo
charakterio savitumas, o kadangi kalba yra svarbiausia charakterio formavimo ir išlaikymo priemonė, tai kartu ir jos grynumas tiek mokykloje,
tiek bažnyčioje, matyti iš aukščiau duoto lietuvio
aprašymo. Aš prie to dar pridedu, kad jis, būdamas
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Senieji Albertinos
rūmai, 1910

mažiau linkęs pataikauti negu jo kaimyninės tautos su vyresniaisiais, yra pratęs kalbėti kaip su lygiais – nuoširdžiai ir atvirai; pastarieji to nepriima
už blogą ir išdidžiai neatstumia paduodamos rankos, nes, be kita ko, jie žino, kad jis mielai padarys
viską, ką laikys reikalinga. Jo išdidumas yra visiškai
skirtingas nuo vienos kaimyninės tautos žmonių
pasipūtimo, kai tarp jų yra kas nors kilmingesnis, –
nes tai greičiau savo vertės jutimas, reiškiantis drąsą
ir laiduojantis jo ištikimybę.“10
Liudvikas Rėza (1776–1840), sekdamas
I. Kantu, teigė, kad Prūsijos lietuviai, palyginti
su vokiečiais, yra daug aukštesnės kultūros. „Kitas
aukštesnės lietuvių tautinės kultūros pagrindas iš
tiesų dar galėtų būti tai, kad prūsiškoje Lietuvos
dalyje nėra, o niekad ir nebuvo feodalinės sistemos.
Kiek ši Pandoros blogybė prisideda prie dvasinių ir
fizinių jėgų suparalyžiavimo ir visiško sukvailinimo, parodo nelaimingų žmonių giminė, kuri tebevaitoja tame absurdiškame bukaprotiškume.“11
Taip rašydamas L. Rėza turėjo galvoje katalikiškoje Lietuvos dalyje gyvenančius lietuvius. Šioje
Lietuvos dalyje, kontrreformacijai nugalėjus protestantizmą, katalikų dvasininkai pradėjo aktyvią
ortodoksišką veiklą ir polonizaciją. Tai iliustruoja
1766 metų Dubingių dvaro ir Dubingių klebono
Pranciškaus Stankevičiaus ginčas. Dvaro skunde

Vilniaus vyskupo konsistorijai išskaičiuoti nuostoliai, kuriuos klebonas padarė dvaro valstiečiams.
Skriaudų sąraše nurodyti atvejai, kai iš valstiečių
buvo pagrobtos sermėgos, kepurės ir kiti daiktai
už tai, kad nemokėjo poterių lenkiškai. Žymus
lietuvių kalbininkas Jurgis Lebedys po 15 metų
intensyvaus mokslinio tyrimo tvirtino: „Lietuvių
literatūra Lietuvos Didžiojoj kunigaikštystėje ir
Prūsijoje vystėsi skirtingomis sąlygomis. Lietuvoje
matome didelį literatūros smukimą, degradaciją, o
Prūsijoje – priešingai: lietuvių kalba kaip tik ima
stiprėti, persilaužia iš religinės į pasaulietinę.“12
Prie lituanikos plitimo Prūsijoje nemažai prisidėjo universitetas, tiesiogiai priklausęs nuo valstybės valdžios, kuri, siekdama miestiečių ir valstiečių
pasitikėjimo, įvairius įsakymus ir potvarkius skelbė
jiems suprantama kalba. Hercogo, o vėliau ir karaliaus kanceliarija spausdino ir platino lietuviškai
parašytus ne tik tuos įsakymus, kurie buvo skirti
valstiečiams, bet ir tuos, kurie su valstiečiais susiję
nebuvo. Įsakymai ar potvarkiai buvo reikalingi ir
patiems valstybės pareigūnams, valdantiems ir teisiantiems lietuvius13.
XVIII amžiaus viduryje Prūsija tapo absoliutine, centralizuota ir militaristine valstybe. Prie jos
buvo prijungtas daugelis buvusios (962–1806) Šv.
Romos imperijos (Heiliges Römisches Reich) vokie23
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Naujieji Kenigsbergo universiteto rūmai prieš
Antrąjį pasaulinį
karą

čių žemių. Po trečiojo Lietuvos ir Lenkijos padalijimo (1795) karalystė išsiplėtė lenkų žemėse iki Varšuvos. XIX amžiaus pradžioje Prūsija buvo atsvara
Austrijos ir Vengrijos imperijai. 1806 m. paskelbė
karą Prancūzijai, o po metų prie Jenos prūsų kariuomenė buvo visiškai sumušta. Beveik visą valstybę okupavo prancūzai.
Po Napoleono I pralaimėjimų susigrąžino didžiąją dalį prarastų žemių ir pirmykštę didžiosios
valstybės reikšmę Europoje. XIX amžiaus viduryje
Prūsijos ministro pirmininko Otto von Bismarcko
(1815–1898) Blut und Eisen Machtpolitik (kraujo
ir geležies jėgos politika) suvienijo visas vokiškas
žemes. 1871 m. Prūsijos karalius Vilhelmas I tapo
Antrojo Vokietijos Reicho kaizeriu, o O. Bismarckas – kancleriu. 1918–1919 m. valstybėje kilo revoliucija. Po Pirmojo pasaulinio karo Versalio taikos sutartimi (1919, birželio 20) Prūsija vėl neteko
daugumos žemių. Uždėtos milžiniškos kontribucijos, nuolat smunkantis piliečių gyvenimo lygis dar
labiau sunkino padėtį valstybėje.
Naudodamiesi nestabilia politine Prūsijos padėtimi, lietuvininkai įsteigė Prūsų Lietuvos tautinę
tarybą. 1918 m. lapkričio 30 d. taryba paskelbė
deklaraciją, kad Mažoji Lietuva nori atsiskirti nuo
Prūsijos ir susijungti su Didžiąja Lietuva. Versalio
konferencijoje Antantės valstybės neatsižvelgė į ta24

rybos pareiškimą, bet taikos sutartimi Klaipėdos
kraštą pavedė valdyti (1920–1923) prancūzams.
1923 m. sausio 15 d. trys Klaipėdos krašto sukilėlių kuopos, vadovaujamos karininko M. Kalmanto, užėmė miestą ir prefektūrą. Sausio 19 d.
Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas Šilutėje paskelbta deklaracija Klaipėdos kraštą
sujungė su Lietuvos Respublika. Klaipėdos kraštas
Lietuvos dalimi išbuvo iki 1939 m. kovo 30 d., kai
Lietuvos Seimas vienbalsiai (10 val. 26 min.) jį atidavė Vokietijai ir A. Hitleris prijungė prie Trečiojo
Reicho žemių.
1920 metais, veikiama Veimaro respublikos
atsiradimo, Prūsija priėmė naują parlamentinės
valstybės konstituciją. 1920–1932 metais Prūsijos valdžioje vyravo Otto Brauno vadovaujami
socialdemokratai. 1933 m. A. Hitleris panaikino
demokratinę konstituciją ir krašto valdymą perdavė Trečiojo Reicho kancleriui. Suskaidė Reichą
į 13 provincijų. Prūsijos vardas liko tik Rytprūsių
(Ostpreussen) provincijos pavadinime su centru
Kenigsberge.
Vokiečių ordino, Prūsijos kunigaikštystės ir karalystės sostinė, galiausiai – provincijos centras per
septynis šimtmečius plėtėsi aplink ordino pilį, kuri
kartu buvo hercogystės ir karalystės valdovų rezidencija. Iki karo miestas buvo turtingas įvairių visų laikų
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architektūros šedevrų. Pradedant ankstyvąja gotika
ir baigiant XX a. pradžios Bauhauso modernu. Turėjo tvirtus ir nuolat stiprinamus gynybinius įtvirtinimus, itin gerai išvystytą inžinerinę infrastruktūrą,
septyniolika tiltų per Prėgliaus upę ir jos kanalus.
Veikė liuteronų bažnyčios ir slavų cerkvės. Viename seniausių, gražiausių ir turtingiausių Vokietijos
miestų 1937 metais gyveno 372 164 gyventojai.
Prūsijos karališkojo valstybės archyvo, Prūsijos
muziejaus, Karalių pilies ir Albertinos bibliotekose
buvo saugomos šimtmečiais sukauptos neįkainojamos kultūros vertybės: slaptasis kryžiuočių ordino
archyvas, kronikos ir metrikos, įvairių laikotarpių
teisės aktai ir kiti dokumentai. Jais, kaip šaltiniais,
naudojosi ir Lietuvos istorijos tyrinėtojai. Lietuvių
ir Mažosios Lietuvos lietuvininkų kultūrinis bendradarbiavimas nenutrūko ir carinės priespaudos
laikotarpiu. Spaudos draudimo metais Mažojoje
Lietuvoje buvo leidžiami laikraščiai ir išspausdintos 1352 lietuviškos knygos daugiau nei penkių
su puse milijono egzempliorių tiražu (Amerikoje
per tuos keturiasdešimt metų buvo išleista 721
knyga)14. Net Trečiojo Reicho valdžios metais
(1934–1937) Kenigsbergo universitete lietuvių
kalbą dėstė profesorius ir rektorius – lietuvis kalbininkas Jurgis Gerulis (1888–1945). 1945 metais
sušaudytas kaip vokiečių šnipas15.
Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas padarė milžiniškų nuostolių. Žuvo žmonės, buvo sugriauti
miestai, pradingo ar buvo sunaikintos meno ir
kultūros vertybės. Keitėsi valstybės ir jų teritorijos.

1947 m. vasario 25 d. sąjungininkų kontrolės
komisija formaliai panaikino Prūsiją. Kaip ir išnykusi prūsų tauta, išnyko iš Europos žemėlapio
ir Prūsijos vardas. Vakarinė jos dalis nuo Oderio
ir Neisės, užimta Tarybų Sąjungos kariuomenės,
1949 m. perduota naujai Vokietijos Demokratinei Respublikai, o Vakarų sąjungininkų užimtos
Prūsijos žemės sudarė Vokietijos Federacinę Respubliką. Pietinė Rytprūsių dalis priskirta Lenkijai,
o šiaurinė (Mažosios Lietuvos) – Tarybų Sąjungai
administruoti. Administruojama teritorija buvo
įtraukta į TSRS sudėtį ir pavadinta Kaliningrado
sritimi, o Karaliaučius tapo Kaliningradu.
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A. Gustaitis. Op. cit.
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Kenigsbergo senamiesčio „likučiai“ ties Holzbriuckės tiltu, 1948

25

Poezija

Kristina Lymantaitė
ten
lyja ten kartais mėlynu vynu dionisas
dainuoja su savo menadėm marmurinėm galvom
išminčiai negimusio elvio klauso šoka kadrilį paukščiai
prišąla prie elektros laidų nors ne žiema
padžiauti skalbiniai susitraukia senutės
nusimeta odą lyg angys katės po kaimynų
langais tupi galvoja kaip būtų gera
susirangyti ant egzotiško kilimo
flamingais persirengę kvailiai reklamuoja pagalves
prikimštas plunksnų
slibinas požemyje snaudžia šv. Jurgis
parneša jo galvą į emaliuotą puodą
įmetu dvi florinas kad kada nors ten grįžčiau
sugrįžčiau

miesto grotesko

liepiamoji nuosaka
palieku tau broli savo suodiną karmą
prakiurusius batus kurie tau netinka
mylėk mano šunį aklą homerą
kruviną miestą apjuostą spygliuota viela
napoleono pėdą įspaustą sniege
auksą sidabrą atsiek nuo pelų
palaidok mane smėly
vieną kaulą nusiųsk popiežiui
du šimtai šešiasdešimt penktam
tik pašto ženklo dešinėje neklijuok
blogas ženklas sako palmyra gali
baltą karvelį pasiųst į šveicariją
kur guli mano širdgėlos klodai monetos ant jų
nevainikuoto karaliaus pirštai išlieti
kitoj pusėj dievo portretas
broli tik neužmiršk prieš išeinant
duris mediniu raktu užrakint

sekmadienį gimsta arlekinas raudonom lūpom
marijos išnešiotas dievas medžiuose
varnų lizdai
įstrigę žili plaukų kuokštai
nukarę voratinkliai ant šamotinės skalbėjos
mieste mugė
arkangelai ožio barzdele su skardinėm dėžutėm
gieda strazdo tonacijoj
girtuoklis išparduoda žmonos porcelianinį servizą
skeltalūpis antraklasis siūlo kačiuką
po kelių valandų pavadinu jį kleopu
ant gėlėtos staltiesės tiesiai nuo giljotinos
šypsosi sapnuoja migdolus rausva paršelio galva
nuo kreivų budelio pirštų kapsi violetinis kraujas
jau žydai išgėrė visą midų net per barzdą varva
balzganą varioką su išlietu paršelio profiliu
įmetu į skardinę dėžutę šalom
man sako brolis arlekinas
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Poezija
iš vaikystės baimių
vakaro žara sutirpsta eglių viršūnėse
ant apdulkėjusio lango hieroglifais užšifruotos nešvankybės
gatvėse vaikų optinis menas ant įkaitusio asfalto
balandžių nudergtos bažnyčios kepurės
švilpia žaliauodegiais povais pasipuošęs arbatinukas
apytamsis koridorius
apmusijęs lempos gaubtas
dar ir dabar prisimenu
tumulą baltų garų kylančių iš geležinės vonelės
kurioj prieš kelias valandas agonijoj merdėjo nupeštos vištos
taip ir nespėjusios padėti auksinio kiaušinio
liepė nusirengti
būsiu išmaudyta kvepėsiu medumi
nė kiek nesidžiaugiau
žąsies oda ant kretančio kūno
kaip lekterio sesutė viriau karštame vandenyje
be druskos ir prieskonių neišviriau
apmusijęs lempos gaubtas juokėsi
ko juokiesi karaliaus juokdary
juk mikė pūkuotukas irgi kvepia medumi

procesija
buvo kaip niekad karšta vasara
prie šulinio mama buvusi raudonoji spaliukė
plovė stiklainius ir kabino juos ant tvoros dantų
deklamavau poeto ei tai vija pinavija
tėvas kareiviškais batais mindė mamos
viešpačio sodus tiesiai per braškių lysvę greita žingine
kairėje rankoje laikė žemės grumstais aplipusį kastuvą
jau ne pirmą kartą ir ne paskutinį didysis inkvizitorius
jam įkandin sekė ašaringoji bastetė stebėjo
kaip kasė duobę kaip įmetė tris gličius jos įpėdinius užkasė
ei tai vija pinavija užkasė tiesiai po rojaus obelim
ir atgal pro viešpačio sodus nusiplauti rankų
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Poezija
kalbos dėsniai
ištrupėjusiais langais babelio bokštas
dykumoje pasiklydo indų piemuo neturintis kompaso
gal dar niekas neišrado
basas vengras keleivis murma
nesuprantu žmonių kalbos nenoriu suprasti
kiniškai kalbasi archimedas su archimedu
eureka!
vandens purslai ant balto smėlio
iki šios dienos nemoku apskaičiuoti tūrio
nenoriu mokėti seku tik pasakas
mažiems dideliems vaikams poliglotams apie
mirtingą peteliškių dievą kuris moka tik advertiškai

fosilija
ieškojau dievo ant kiekvieno gatvės kampo
grojo luisas armstrongas neilas dar mėnuly
basom kojom apsvaigęs nuo meilės ir marlboro
trypčiodavo sektantai su kasele siūlydami
nusipirkti dievą
dažniausiai šyvą gilgamešą rečiau perkūną Alachą ar morisoną
pirkdavau perparduodavau dvigubai
išsiuntinėdavau jo atvaizdus viso pasaulio agnostikams
atsakymų nesulaukdavau aplankiau visus barus viešnamius
bažnyčias mečetes ir cerkves visur reikėjo susimokėti
antraip neįleisdavo prasiskolinau užstačiau savo
vaikystės prisiminimus apmusijusį lempos gaubtą
van gogą ir spalvotų dievų kolekciją
ieškok smėly ties šventąja savo dievo kartą liepė lizdeika
ieškojau radau tik jo fosiliją
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Poezija
tėvui

lacrimosa
po violetiniu topoliu stovi raudonlūpė madona
susiraukšlėjusiom rankom išdžiūvusiais syvais
laukia iš karo grįžtančio savo sūnaus paukščiai
tarytum kamikadzės krenta iš dangaus
ir pavirsta sidabrinėm šviesom
vargonininkas lyg tyčia
ilgais pirštais ištęsia paskutiniąją natą
nenusiimu kepurės nepalinkiu ramybės
laukiu grįžtančio sūnaus mankurto

motina virtuvėje raiko duoną
nuoga kartais pražilusiu šinjonu per kalėdas
apšviesta aliejinės spingsulės
nukarusiom krūtim po kuriom aš
it didžiausias slėpinys slepiuosi
mėnulio šviesoje lelijų nektare purpuriniuose
pelenuose
kažkur papuošalų dėžutėje įaugu
dar negimusi į koklinę krosnį
ramunėm ir žuvim kvepiančias sienas musių
nutupėtą lango stiklą
radiją kuris turi prabilti balsu iš anapus
mano tėvui ieškančiam kasiopėjos žvaigždyno
viliojamai užsisegusio buožgalvišką uodegą
bet niekaip nerandančiam neatrandančiam
nei balso iš nepažadėtosios žemės nei kasiopėjos uodegos
tik valgančiam sausą duoną mylimosios raikomą
kai mylimoji miršta užsimerkia
šešias spindinčias akis žvaigždyne balsas iš anapus
mano tėvui

anno domini
tris dienas ir tris naktis kalbėjo
tris dienas ir tris naktis tylėjo
galėjo būti ir atvirkščiai
atoveiksmis lygus veiksmui
beprotybė suprastas protas po karo
pieno stiklinėj musės lyg aguonos plaukiojo
kol nuskendo
ant palangių po tiulio užuolaidom šnabždėjos
kol virto pelenais
netrukus aukso dulkėm
pagal mėnulio pilnatį sakė akloji
aplink belzebubo galvą prieš laikrodžio
rodyklę sukos
tris naktis ir tris dienas
kol pasibaigė kalendorius
nors gyvenimas nė nebuvo prasidėjęs
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Interviu

Nuolatos gyventi kalboje, nuolatos
išgyventi jos tėkmę, virsmus, gylį

Neseniai leidykla „Edukologija“, leidžianti pirmąsias
jaunų autorių knygas, išleido Vytauto Varaniaus
trumposios prozos knygą „Tobula blyški mėnesiena“.
Į šimtą puslapių tilpusioje istorijoje autorius kalba
apie bevardžio personažo pastangas surasti save, rodo
sutrikusį, vienišą, bet visų pirma – nelaimingą žmogų, žmogų, kuris nebepajėgia būti atsakingas už savo
gyvenimą, todėl besąlygiškai leidžiasi vedamas kitų.
Deja, toks ėjimas personažo nenuveda niekur. Formos
atžvilgiu knygoje juntamas žodžių perteklius, matyti
kitų rašytojų įtaka, tačiau jau pastebimas autoriaus
kalbos pojūtis, gebėjimas valdyti pasakojimą. Rasa
Milerytė kalbina knygos autorių.

Kas tu esi, Vytautai?
Esu žmogus. Gyvenu, stebiu, džiaugiuosi, žaviuosi,
pykstu... Kaip ir visi kiti. Vienintelis skirtumas –
esu neatsitraukiamai įsitraukęs į kūrybos pasaulį
(tai neturi skambėti dramatiškai – tiesiog...), kuriame galiu būti kuo tik noriu. Labai dažnai tas kūrybos pasaulis pereina į tikrovę (galbūt/turbūt tie du
pasauliai, niekada ir nebuvo atskirti), tada vyksta
kaukių balius, kuriame esu pajacas. O šiaip – rašau,
groju – šiose srityse siekiu paprastumo, žaismės,
malonumo, nors kartais kurti tikrai nėra malonu,
bet kažkas viduje sako „reikia“. Po to viską atperka
rezultatas ir skaitytojų ar klausytojų reakcija, nors
auditorija aplink mane dar labai mažytė.
Ką turi omeny, sakydamas „reikia“? Dalykai, kuriuos
reikia padaryti, dažniau siejasi su nemalonia pareiga. Ar rašymas tau yra pareiga? Ar visgi tas „reikia“
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išreiškia kažką kitą – gyvybiškai svarbią veiklą, tokiu
atveju rašymas tampa lyg terapijos priemone? Ar dar
kaip kitaip?
Klausime skamba atsakymas – „reikia“ mano atveju reiškia tą gyvybiškai svarbią veiklą, išsisakymą,
išsirašymą. Rašymas man nėra išgyvenimų perviršio rezultatas, tulžies išliejimas (nors dažnai taip ir
gali pasirodyti), tai labiau prasmės ieškojimo ritualas, konstravimas paralelios tikrovės, kurioje jausčiausi... saugus? Gerai nežinau ir turbūt nenoriu žinoti – ta paslaptis ir skatina veikti. Neįsivaizduoju
savęs be rašymo, be muzikos... Tuščia kažkaip. Aišku, liktų grynas gyvenimas, bet, matyt, jo neužtenka – reikia kaip nors jį „papildyti“, reflektuoti, reaguoti į jį, justi jo virpesius. Nekuriant, nesidomint
literatūra, neskaitant nutrūksta tas magiškas ryšys
su kitais kuriančiaisiais, kalba, kuria naudojamės,
tampa tik kažkokiu buitiniu įrankiu... Nedirgina-

Interviu
mos, nemankštinamos juslės ir gabumai užanka –
ir čia iškyla kultūrinės savilobotomijos grėsmė. Tad
nepasiduodu, ieškau, rašau.
Kalbi apie kūrybos pasaulį, kuris kartais susilieja su
tikrove. Nerimtasis mūsų pokalbio klausimas – kas
yra tikrovė?
Bijau atsakyt, nes ir pats gerai nežinau. Tikrovė –
tai, kas reikšminga, kas dirgina sąmonę, jusles. Bet
juk dirgina ir sapnai? O kodėl sapnai – ne tikrovė?
Ribos čia nebrėžčiau, nes daug atsakymų į nemiegant iškeltus klausimus randu sapnuose. Aišku, galima sakyti, kad tikrovė yra tai, kas realu. Bet toks
atsakymas tuščias, jis nieko nepasako. Pažvelgus
iš šalies, sustojus akimirkai ir pagalvojus, tikrovė
neatrodo labai reali. Visokie beverčiai žmonių žaidimai, beprasmiai karai, „žvaigždžių“ gyvenimai
atrodo kaip karnavalas, groteskas, kuriuo sunku
patikėti, kad vyksta toje „realybėje“. Tikrovė yra
žaidimas – parašiau ir prisiminiau vaikystėje žiūrėtą tokį mistinį filmuką Jumanji. (Šypsosi)
Pagrindinis „Tobulos blyškios mėnesienos“ veikėjas
ir geriausias jo draugas – savotiški revoliucionieriai
prieš sistemą, kurioje žmogus įspraudžiamas į griežtus
rėmus, kurioje mąstymas priverčiamas tarnauti materializmui. Ar tokia ir yra gyvenimo prasmė – maištas? Kas svarbiau – maištas ar savojo aš paieškos (tai
irgi daro pagrindinis veikėjas)?
Manau, kad savojo aš paieškos yra neatsiejamos
nuo maišto. Žmogus, norintis išsilaikyti, išsaugoti
savo vertybes, įgyti naujų, privalo priešintis brukamam šlamštui, nesileisti įtraukiamas į mechanizuotą, materialistinį vajų. Kova už save, už savo
nuoširdumą – manau, tai galima pavadinti maištu,
taip pat ir gyvenimo prasmės paieškomis. Tik svarbu, kad tos paieškos ir maištas nekenktų kito laisvei, kad nuoširdumas, žmoniškumas nepasiduotų
agresijai ir egoizmui, nes aplink prasmės ieškantįjį
yra juk ir kitų žmonių.

O pagrindinis veikėjas bando surasti save. Jis
pasiklydęs tarp dviejų pasaulių, bet geriausia būtų
pasakyti – pasiklydęs savyje. Jis kuria pasaulį iš
nuotrupų, tikrina vertybes, kitų ir savo moralę,
ieško, ieško, ieško nuoširdumo, ieško žmogaus.
Vaizduoji kenčiantį, vienišą žmogų, klajūną, paklydėlį. Pats banaliausias klausimas, bet leiskim sau pabūti banaliais: kas darė tam įtaką, kaip tu supranti
žmogų? Kokie literatūros tekstai, kokie mąstytojai, o
gal... pats gyvenimas?
Visi tavo išvardintieji veiksniai svarbūs kūrėjui,
konstruojant, lavinant jo supratimą. Man įtaką
darė, žinoma, gyvenimas, nes juk kūryba negimsta
iš niekur. Gyvenimas dirgina sąmonę (bjaurumu,
grožiu etc.), jausmus ir priverčia /leidžia kažko imtis. Galima daužyti bokso kriaušę, galima rėkti, galima medituoti, galima kurti.
Neišvengiamai įtaką mano pasaulėžiūrai ir pasaulėjautai darė ir literatūra bei muzika. Galėčiau paminėti Albert’ą Camus (ir kaip rašytojas, ir kaip mąstytojas), Jacką Kerouacą, Aputį, Škėmą, Biliūną,
Binkį... Visų neišvardysi... O iš muzikinės pusės:
bliuzas ir, žinoma, rokenrolas.
Kaip pats apibūdintum savo knygą? Apie ką ji?
Labai sunkus klausimas. Pamėginsiu. Gal pasiliksiu prie žmogaus ir žmoniškumo paieškų – knyga
turbūt apie tai.
Koks tavo santykis su bendraamžių kūryba? Skaitai,
domiesi? Kaip vertini?
Skaitau po truputį, bet vertinti dar negalėčiau.
Bendraamžių kūryba į mano gyvenimą ateina pamažu, pirmiausia turiu išsikalbėti su klasikais. Iš
jaunųjų patinka Klimo tekstai, mistiška Rykštės
proza, postmodernūs Tumasonytės žaidimai. Manau, kad toks nepriartėjimas prie dabartinės rašančiųjų bendruomenės yra laikinas. Visi dar ieškom,
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Interviu
kuriam, tykiai mąstom... Netrukus, tikiu, pradėsim komunikuoti aktyviau, nes jau laikas...
O kaip sekasi kalbėtis su klasikais?
Jau minėjau, kad mano rašliavoms didelę įtaką
daro Albert’as Camus, Jackas Kerouacas, Dostojevskis, Škėma, Aputis... Jų tekstai gyvi mano sąmonėje, juos prisimenu, apmąstau, įkvėptas jų, ir
pats kažką sukuriu. Manau, kiekvienas taip bendrauja su klasikais – nieko čia ypatingo.

si – reikia kalbėt apie savo kūrybą, o kalbu lyg koks
agentas, lyg apie svetimo. Reikia su tuo susigyvent,
daugiau rašyt, daugiau vaidentis dienos šviesoje,
suburti didesnę auditoriją – tada ir atsakomybė bus
didesnė. Bet aš tikrai nevedu tautos, neaidi mano
balsas iš bokšto, neskamba varpai, nesiplaiksto vėjy
manifestai… Ieškau tylesnio, jaukesnio ryšio su
žmogumi, su skaitytoju.
Esi ne tik rašytojas, bet ir skaitytojas. Kas, tavo manymu, svarbiau: būti geru rašytoju ar būti geru skaitytoju?

Išleisti knygą – turbūt didelė atsakomybė?

Ačiū už pokalbį!

Ričardo Šileikos nuotrauka

Mažesnė nei anksčiau, nes nereikia taip bijoti būti
užmuštam. Dabar gali užmušti nebent žodžiais, bet
ir tai prisilaikoma distancijos. Leisdamas knygą,
žinoma, jaučiau šiokius tokius šiurpuliukus – juk
pirmas kartas. Sukosi galvoje mintys: ką žmonės
pagalvos, koks bus jų vertinimas, ką turėsiu daryti
toliau… Paėmęs knygą, nepatikėjau, kad nebuvo
kažkokio perdėto džiaugsmo, krykštavimų, tik gražus faktas – jau išleista. Dar ir dabar taip jaučiuo-

Jei nebūtų gerų rašytojų, nebūtų ir gerų skaitytojų.
O jei nėra gerų skaitytojų, vadinasi, nieko gero niekas neparašo, neformuoja auditorijos skonio, nelavina estetinių, moralinių juslių. Tačiau geras rašytojas drauge turi būti ir geras skaitytojas, nuolatos
skaityti, domėtis kitų autorių kūryba, nuolatos dirginti savo vidų, mąstyti. Nuolatos gyventi kalboje,
nuolatos išgyventi jos tėkmę, virsmus, gylį.

32

Literatūrinės postilės

Sapnų matavimai

***
<...>
Užmigo jambų skliautas amžinai.
Chorėjų gretos miego nugalėtos.
Už jų sapnuoja Letos vandenai.
Neatsibus šlovė anapus Letos.
Kaltybė. Pražūtis. Ir pranašai.
Apsikabinę miega blogis, gėris.
Tik sniegas kerta erdvę įstrižai,
Per vieną colį nebūtį pravėręs.
Sapnuoja knygų pulkas. Užmarštis
Ledu sukaustė laisvą žodžių bangą.
Užmigo kalbos. Kiekviena mintis.
Grandinės miega. Grandys tyliai žvanga.
Šventieji, velnias, Dievas danguje.
Jų žiaurūs mokiniai. Vaikai be vardo.
Ir vien tik sniegas čeža tamsoje,
Ir niekas tylumos nebesuardo.
Bet štai! Kažkas visatos pakrašty
Dar šnabžda, bijo sapnui atitekti.
Kažkas dar paliktas žiemos šerdy.
Ir verkia jis. Kažkas dar gyvas naktį.
<...>
Josif Brodskij,
iš Didžiosios elegijos Džonui Donui
Viskas, ką jaučiu, kada laikrodis rodo 01:53
(dabar) yra baimė numirti ir baimė neužmigti.
Niekas kambaryje netrukdo miegui – nėra žmonių,
neskamba muzika, netiksi laikrodis. Viskas kambaryje trukdo miegui – garsiau už bet kokį įmanomą
triukšmą aidi širdis. Ne metaforiškai. Koks nedovanotinas paradoksas: įsčiose esančio kūdikio poza
gulintis aš ir dūžių ritmu lašantis likęs laikas.

Imu blaškytis – koks mano tikslas ir paskirtis,
ar apskritai turiu kokią nors paskirtį, ar yra bent
vienas aiškus ženklas, rodantis mano buvimą, nes iš
tiesų gal net nesu, gal mano nemigos – tik svetimų
minčių ir fantazijų padarinys, galbūt tesu rašytojo
sukurtas ar, dar blogiau, numanomas, tačiau niekad pavidalo taip ir neįgysiantis personažas. Arba:
jei teisybė, kad egzistuoja daugybė paralelinių realybių ir jei jos visos apgyvendintos žmonėmis, galbūt aš per klaidą patekau ne į sau skirtąją ir šios
nemigos – pati baisiausia tikrovės ilgesio forma?
O kad taip būtų galima save užpildyt it popieriaus lapą ir atiduot leidėjui, skaitytojui arba tiesiog išmesti. Atsisakyt savasties, tapt kitu, susikurt
naują istoriją, prisipildyt prasmės, prisitaikyt. Gal
net – virst popieriaus lapu, kuriam kiti patikėtų
savo istorijas, džiaugsmą ir viltis, būt patikimiausiu
paslapčių saugotoju, išmintingiausiu patarėju, atidžiausiu klausytoju, ilgainiui išaugt į knygą virpančiose jauno autoriaus rankose, papuošt bibliotekų
lentynas, apsigyvent su žmonėmis, surast mieliausią skaitytoją, būti ramiai ir būti su visais. Jokios
išorinės tylos, jokio vidinio triukšmo.
Pakeičiu gulėjimo pozą ir širdies plakimas
liaujasi. Mintys ne. Regis, širdyje pasėta sėkla jau
suleido šaknis, apraizgė ją visą, ir dabar būsimas
augalas, neišsitekdamas savo mažoje erdvėje, bando išleisti šakeles pro akis, pro nosį, pro odą. Neramu – jei naktis būtų vos vos ilgesnė, medis dar
imtų ir sužydėtų, ir kaip tada aš, vos susitvarkantis
su savo trumpalaike egzistencija, pajėgčiau rūpintis
dar ir sielos užaugintais žiedais?
O gal tas menamas medis tik įbaugintos dvasios paguoda? Panašiai galėčiau guostis lapkričiu –
esą tai lapkritis nemiegotomis naktimis skelbia, jog
jau atėjo, jog jau byra paskutinės smėlio smiltys,
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jog nebeilgai liko laukti ir galėsim apversti laikrodžius, ir nevalia tos akimirkos pražiopsoti. Nėra jokių medžių, nėra žiedų; tai demonai, apsėdę mane,
aštriais nagais drasko iš vidaus, neleidžia užmerkti
akių, užduoda atsakymų neturinčius klausimus,
nori užkrėsti mano protą, pavergti laisvą valią. Galiu kalbėti maldas – jos jiems kaip kardas pasakų
slibinams: iš vieno pakirsto išauga devyni nauji,
stipresni ir piktesni už kritusį. Štai kokią sėklą pasėjo mano Kūrėjas, kad ir kas jis būtų. Štai kokia
mano paskirtis ir tikslas. Jokios pasirinkimo galimybės, nebent ta, kurią renkasi tik sužalotos ir
vilties nespėjusios pažinti sielos – miegas be slogių
sapnų, be nubudimų vidury nakties, be nubudimų
apskritai. Aš irgi pasirinkčiau, tik bijau, jog mano
valia jau pavaldi demonams, pasirinkčiau, tik žinau, kad ateis rytas, ir tai, kas kankina – augantis
medis, demonai, ilgesys – viskas nurims; šviesoje
net mirties baimė nuslopsta, ir išaušus jaučiu tik
vieną – baimę, jog vakare negalėsiu užmigti.
Tyčios Vaikas

***
Tikra tiesa, jog tie, kurie teisingai užsiima filosofija,
užsiima ir mirimu.
Sokratas
Sokratas – vienareikšmiškai daugiau nei eilinis filosofas. Tai žmogus, iš esmės pakeitęs pasaulį, sukūręs pamatus civilizacijai, gyvuojančiai iki šių laikų.
Sokrato teismas buvo vienas žiauriausių teismų per
visą žmonijos istoriją – demokratiškas teismas: jį
teisė visi (t. y. visuomenė). Sokrato mokymai neatitiko to meto visuomenės pažiūrų – jis buvo kitoks nei likusieji: tokia asmenybė, kokios pasaulio
istorija dar nebuvo mačiusi. Iš esmės dėl to ir kilo
nepasitenkinimas juo, žmonių siekiamybė ir noras
jo atsikratyti. Tačiau ne tiek svarbu, už ką jis buvo
teisiamas, kiek yra svarbus Sokrato pasirinkimas
mirti. Tai reiškia, kad vienu metu, įvykus lūžiui,
Sokratas supranta, jog gyvenimas nėra svarbiausia
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vertybė, jog yra svarbesnis, aukštesnis tikslas. Atsisakydamas bet kokios galimybės gyventi (teoriškai
priimdamas sprendimą nusižudyti), filosofas įrodė
visas savo mintis ir mokymus egzistenciniu pavidalu – mirtimi. Savo veiksmais Sokratas pagrindė
savo žodžius: „... tie, kurie teisingai užsiima filosofija, užsiima ir mirimu.“
Daumantas Stundžia

***
Namai, kuriuose nėra knygų, panašūs į kūną be sielos.
Ciceronas
Kaip ir namai, kurių knygos parinktos be atsakomybės jausmo ir išmanymo. Neseniai aplinkybių
verčiama perskaičiau G. Viliūnės nuotykinį detektyvinį romaną Karūna be karaliaus. Knyga, įvertinta kietais viršeliais, tačiau tokių viršelių nepateisinusi. Schematiška, trafaretiška knyga. Tiesą sakant,
ir kalbėti apie ją nejauku. Tik perspėti sąžiningą
skaitytoją: daiktas, iš pažiūros primenantis knygą,
tegali būti viso labo besielis kūnas.
Simona Kazlauskaitė

***
Aš buvau paukščių karalija, sulydyta į segę ant tavo
krūtinės.
Bruno K. Öijer
Be vardo ir be formos vandeny, niekas negalėjo
manęs išmesti į krantą, niekas negalėjo pamatyt
ant debesies pakraščio, niaukstančio rytą. Ir visgi
tai reiškia būti arti pieno baltumo kaulų, apie kokius rašė Kerry Shawnas Keysas. Ir aš vis tikrinu,
ar nepamečiau nė vieno paukščio, nes dar naktis,
dar ne laikas, ir mes kvėpuojame atsargiai, kad nesubirtų takas į rytą.
Goda Gurinskaitė

Knygos

Rasa Milerytė

Kai nauja – tik gerai pamiršta sena
Pastaruoju metu skaitydama daug paaugliams
bei vaikams skirtos grožinės literatūros, imu jausti
skaitytojo pareigą dalintis šiomis knygomis su kitais skaitytojais. Ir ne todėl, kad manyčiau, jog joms
trūksta reklamos ar skaitytoją laikyčiau nekompetentingu pačiam pasirinkti dėmesio vertas knygas, o
todėl, kad aplink save neretai matau su panieka numojant ranka: „A, vaikų literatūra...“ Taigi turbūt
išdidumo vedina kalbu apie vaikų literatūrą, šitaip
mėgindama atlaikyti visus tuos pašaipius numojimus ranka. Pastarasis kalbėjimas apie keletą knygų
nepretenduoja į recenzijos ar literatūros kritikos
vardą, tai veikiau skaitytojo recepcija ar, jei norite,
laiškas vaikų bei paauglių literatūrą (ne)skaitančiam. Dalinuosi dviem knygomis, kurias atrinkau
iš pluoštelio gražų rudenio mėnesį perskaitytų.
Vienas įdomesnių lapkričio radinių – vokiečių
rašytojos Elisabeth Zöller knyga Ir vis dėlto... Šausiu! Nykus (ir, sakyčiau, banalus) knygos viršelis
slepia niūrią istoriją apie patyčias patiriantį vaiką.
Pagrindinis personažas Nikas jau beveik metus yra
terorizuojamas trijų bendramokslių. Priežastimi
patyčioms tampa vaiko gyvenimo aplinkybės –
tėvų skyrybos, negarantuota socialinė padėtis. Istorija pasakojama pusiau dienoraščio forma, pusiau iš visažinio pasakotojo pozicijos. Dienoraštis
atskleidžia patyčias ir smurtą patiriančio Niko išgyvenimus, jo planus atkeršyti skriaudikams. Knygos autorė, rašydama tekstą, konsultavosi su psichiatrais bei patyčias patyrusiais vaikais, tad nėra
pagrindo abejoti Niko išgyvenimų autentiškumu,
tačiau autorė nebūtų pralošusi, jei būtų sutrumpinusi Niko dienoraštį. Dienoraštis ilgas ir todėl neišvengiama kartojimosi. Suprantama pastanga kuo
ryškiau parodyti patyčias patiriančio vaiko kančias,

bet žodžių perteklius patyčių vaizdus galiausiai
paverčia nuobodžiais ir tai, kas turėtų šokiruoti,
viso labo sukelia žiovulį. Knygoje paliečiama vienu
metu kine buvusi labai populiari žudymo mokyk
loje tema: Nikas, nebežinodamas, kaip išvengti
patyčių, ryžtasi nužudyti skriaudikus ir nusižudyti
pats. Nuo tragedijos išgelbsti Niko brolis, ir galbūt
tai antroji knygos klaida. Nikas lieka gyvas, savo
skriaudikų nenužudo ir tokia optimistinė (be abejo, gerai, kad viskas baigiasi Niko naudai) baigtis
atrodo neadekvati perspaustoms patyčių scenoms.
Autorės naudai reikia pasakyti, kad įtaigiai atskleisti personažų charakteriai, netgi skriaudėjų išgyvenimai, sulaukus bausmės, nesikerta su tikrovės
dėsniais (t. y. neprieštarauja tokiai tikrovei, kurią
pažįstame iš kitų problemų prozos knygų, iš kitų
knygų apie patyčias bei smurtą). Paklausta, ar verta
skaityti šią knygą, skatinčiau ignoruoti holivudinio
filmo plakatą primenantį knygos viršelį ir skaityti.
Ne dėl meninės knygos vertės, o dėl aktualaus kalbėjimo apie patyčias mokykloje, dėl psichologiškai
pagrįstų aukos bei skriaudėjų išgyvenimų.
Gendručio Morkūno knyga Iš nuomšiko gyvenimo taip pat priskiriama problemų prozos kategorijai. Knygoje kalbama apie tokias problemas
kaip suirusi šeima, gyvenimas vaikų namuose, patyčios, pedofilija, socialinė atskirtis, girtuoklystė,
vaikų išnaudojimas. Pasakojimo centre atsiduria
du vaikai. Pirmasis – Namų gyventojas. Namai –
aliuzija į vaikų namus, tačiau tai nėra tikri vaikų
namai. Knygoje rodomi naujo tipo vaikų namai,
kur vaikai, atsilygindami už gyvenamąją vietą, privalo dirbti tam tikrus darbus: jie yra išnuomojami.
Didžiausia Namuose diegiama vertybė – tvirtumas
ir nuožmumas. Namų darbuotojai nuolat kartoja
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vaikams, kad šie, norėdami išgyventi, privalo būti
tvirti ir nuožmūs. Todėl svarbiausias auklėjimo
metodas – žeminančios bausmės už prasižengimus.
O bausmės sulaukti galima už kiekvieną ne Namų
gyventojui vertybišką dalyką – už dalijimąsi, už
draugišką bendravimą, už darbo keitimą į pamokų
ruošimą... Dar labiau vaizduojamo pasaulio absurdiškumą ir sąlygišumą kuria Namų darbuotojų
pareigų užrašymas didžiąja raide: „Atsiradę Namų
Šeimininkai atleido senuosius auklėtojus, prižiūrėtojus, virėjus, net direktorių ir pasamdė naują
Direktorių, Darbų Skirstytoją, tris Auklėtojas,
Vaikų Globėją, Virėją ir Seselę.“ (p. 14) Namuose egzistuoja savotiška hierarchija, kurios žemiausia pakopa – apleisti ir niekam nerūpintys vaikai:
„Jei į valgyklą neateini, niekam tai nerūpi: neatėjai,
vadinasi, nenori. Sykį vienas nuomšikas nevalgė
vienuolika dienų. Šiaip sau. Nepastebėjo niekas.“
(p. 45) Tokiame, sakytume, išvirkščiame pasaulyje
auga nuomšikas. Antrasis vaikas – visiškai kitoks.
Jaunutis – mažas, jautrus, nesavarankiškas, reikalingas globos. Jaunutis auga iširusioje šeimoje, jo
tėvai negali susitarti dėl globos teisių, todėl mama
pagrobia vaiką iš tėčio ir parsiveža namo. O idant
teismas dėl globos priimtų jai palankų sprendimą, nusprendžia surasti Jaunučiui draugą ar net
vyresnį brolį. Ir... Išsinuomoja nuomšiką! Nuomšikas turi rūpintis Jaunučiu, kai šio mama dirba.
Tačiau, skaitydami knygą, atrandame, kad globos
ir rūpesčio reikia ne tik silpnam ir jautriam Jau36

nučiui, o, tvirtam bei nuožmiam nuomšikui (būtų
galima klausti, ar nuomšikui jos reikia ne daugiau).
Nuomšiko psichologinį augimą stebėti netgi įdomiau nei Jaunučio. Jaunutį žavi nuomšiko parodytas nuotykių kupinas pasaulis, nuomšiką tuo tarpu
trikdo Jaunučio pasaulis. Būnant šalia Jaunučio,
nuomšiko nuožmumą keičia jautrumas: „Atlėpausis tyli. Ilgai žiūri į mane ir staiga tvoja man į pilvą.
Nė nepajuntu, kaip ima linkti kojos. <...> Jiems
nuėjus, Jaunutis ilgai tyli. Paskui klausia:
– Skaudėjo?
– Ne. Kuteno, – atsakau.
Žinau, skaudėjo.
Laukiu, kol jis ims iš manęs šaipytis. O jis pasižiūri į mane rimtai ir sako:
– Tu nebijok. Vaikams visada skauda.
– Pirmą kartą nežinau, ką atsakyti. Pirmą kartą
gyvenime.“ (p. 82)
Šitaip pamažu globojamojo ir globotojo santykis perauga į draugystę. Namuose augusio vaiko
šiurkštumas nyksta, atsiranda naujos vertybės, ugdomos naujos sąvybės: empatija, supratingumas,
užuojauta, solidarumas su draugu (!). „Jaunutis
taisosi apsmukusias kelnes, ir aš matau, kaip jo
akyse atsiranda ašaros. Mažos, beveik nematomos.
Jis tankiai mirksi, matyt, nori, kad nepamatyčiau,
kaip verkia. Aš ir nematau.“ (p. 86)
Gendručio Morkūno knygoje, priešingai nei
Elisabeth Zöller, nieko nesinori braukyti. Kiekvienas žodis čia apgalvotas, kiekviena situacija išbaigta, pasakojimas nėra perteklinis. Apysakos reikšmę
patvirtina ir tai, jog 2010 metais metų knygos
rinkimuose paauglių bei vaikų knygos kategorijoje
knygą Iš nuomšiko gyvenimo geriausia išrinko ne tik
skaitytojai, bet ir kritikai.
Į sąrašą šalia šių dviejų norėjau įrašyti trečią –
Vytauto V. Landsbergio pasaką Arklio Dominyko
meilė. Paskui stabtelėjau – lai pradžia būna lėta, lai
skaudžių personažų patirčių neblaško garsus Vytauto V. Landsbergio juokas. Taigi šiam mėnesiui
lieka problemų proza, susikaupimas ir tyla. O vėliau tai, kas bus vėliau.
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Kristina Tamulevičiūtė.
Pasakojimas apie vieną
miestą. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
Vilnius, 2013
Autorė studijuoja ir dirba Sarajeve. Koks tas
miestas, patyręs tragiškų sukrėtimų? Kokį jį mato
lietuvė, nuolat prisimenanti jame gimtuosius Šiaulius? Kokiu ritmu teka pasakotojos ir bosnių gyvenimas – jų kasdienybė, istorinė atmintis? Kokią
reikšmę turi tikroji ir gatvinė tautosaka? „Bosniai
negali be anekdotų, ir visi jie nešvankūs“, – sako
autorė. Tikriausiai juoku jie bando išvaikyti baisios
praeities šmėklas. Juk žmonės, kuriems padovanotas gyvenimas, turi juo džiaugtis.
„...Sarajevas – miestas, plytintis tarp kalvų,
miestas, atlaikęs istorijos spaudimą ir supratęs,
kaip svarbu (at)kurti ir saugoti. Svarbūs dalykai
niekada ir niekur nedingsta. „Sarajeve, aš tave
myliu.“, – į esė ir į noveles panašūs pasakojimai
atskleidžia autorės jausmus.
A. D.

Dovilė Kuzminskaitė.
Namas su paukščio ženklu. – Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, Vilnius, 2013
Dovilė Kuzminskaitė į poeziją ateina per silabotoniką, nešina ketureiliu. Ketureilio namu. Namu su
paukščio ženklu. Ir tas namas, tas paukštis, tas paukščio ženklas visaip čiauška ir gieda... O mums nelengva nuspėti, ar tai, kas gieda ir čiauška (paukštis,

namas, ženklas etc.) – tikra, ar vis dėlto tik parašyta?
Kartais ketureilis primena jau ne namą su paukščio
ženklu, o paprasčiausią narvelį – tarsi pačios autorės
sukonstruotą visų pirma pačiai autorei suvaržyti...
Vis dėlto išsivaduoti yra būdų. Yra būdas ir nesivaduojant būti laisviau, vis laisviau ir laisviau: augant ir
pačiam (pačiai) tampant narvu, laisvu poezijos narvu
laikinam, nuostabiam, vis kintančiam pasauliui.
O kol kas – aukštoji baigta. Dovilė Kuzminskaitė eilėdaros egzaminą išlaikė. Galima pradėti
gyventi ir dirbti. Bei – kaip sakė viena klaiki mumija – mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis!
Aidas Marčėnas (Iš Kasdienybių)

Ramunė Brundzaitė.
Drugy, mano drauge. –
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius,
2013
Tai buvo būdas ne tik laisvai alsuoti, susivokti,
mąstyti, jausti ir jaustis, bet ir – išgyventi, išlikti.
Eilėraštukų rašymas tapdavo abejotinos sausumos
salelėmis gyvybes ryjančioje pelkėje.
Kodėl vis dar teberašo jauni, tiek (tarsi)
patrauk
lesnių, „rimtesnių“ gyvenimo galimybių
nestokojantys žmonės? Kokios jėgos ir galios tą
verčia daryti, kokios jų pelkės?
Štai Ramunė Brundzaitė. Jos pirmoji knyga
„Drugy, mano drauge“. Susikalbėta, gal net autorei
nežinant, su Borisu Pasternaku, šio Sestra moja –
žinj. Greta ir antikos Psichė – šviesos link efemeriškai plevenantis sąmonės drugys. Kartais man keista, kad jiems visų šių nesąmoningų ir pasąmoningų
nesąmonių reikia. Keista, bet ne šiandien.
Poezijai neįsakysi. Ji žiauri ir teisinga. Ne tu
renkiesi, renkasi ji. Tavąją auką. Arba ne.
Dar pamatysim...
Aidas Marčėnas (Iš Kasdienybių)
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Raminta Grybaitė

Ausų kištukai
Užsikemšu ausų kanalus kištukais, ir garsų pasaulis susitraukia iki nedidelio kontinento. Balsus
praranda nykios rusų popgrupės atlikėjai, saldžiai
besišypsantys iš televizoriaus ekrano, nutyla mužikiškas patėvio akcentas ir brolio žliumbimas. Pasijuntu nugalėjusi: jeigu ir negaliu pakeisti aplinkos,
galiu bent ją užblokuoti, neįsileisti į save. Dabar
viskas prarado savo egzistencinę didybę. Man neegzistuotų kieme besileidžiantys lėktuvai – vietoj
jų girdėčiau tik savo kvėpavimą. Neegzistuotų ir
jūra, jeigu tokia būtų kur nors netoliese, nes jos
ošimą užgožtų mano seilių cirkuliacija burnoje.
Beveik ramu, nors vis dėlto yra dar kažkas sunkiai
įvardijama. Lyg aplink galvą ratus sukantis uodas.
Sunku pasakyti.
Ausų kištukus man davė draugė. Prisimenu,
palydėjau ją iki pašto atsiimti kažkokio registruoto laiško. Atplėšė iškart, vos išėjom į lauką. Voke į
plastikinį maišelį buvo standžiai suvyniotas vatos
gniutulas. Atsargiai suplėšiusi jį ir skutelius išbarsčiusi ant šaligatvio, pagaliau rado tai, ko ieškojo.
Įsidėjo į vidinę mokyklinio švarko kišenę. Man padavė kištukus, taip pat buvusius vatoje, ir pasakė:
– Neįsivaizduoju, kokio velnio jis kaskart man
juos siunčia. Imk, jei nori.
Tuomet suvokiau juos kaip dar vieną metaforą,
kurias buvau pratusi kolekcionuoti. Vėliau panaudojau juos visai nemetaforiškai.
Draugės vaikinas jau daugiau kaip metus gyveno Ispanijoje. Išvažiavo ten metęs studijas. Įsidarbino kokteilių bare. Pradėjo būgnininko karjerą niekam nežinomoje roko grupėje. Pirmuosius
Jurbako A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija, 4G klasė
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mėnesius jis nuolat rašė jai ilgus laiškus, į kuriuos
nesulaukdavo jokio atsakymo. Vėliau – matyt, pavargęs – atsiuntė jai acid ir dviprasmišką raštelį,
kuriame ragino „protingai apskaičiuoti dozę“. Pridėjo ir ausų kištukus, sakydamas, kad tai viskas, ką
jis šiuo metu turi. Po kurio laiko sužinojom, kad
P. bandė nesėkmingai palikti šį pasaulį perdozuodamas. Jau beprarandantį sąmonę pigaus motelio
kambaryje jį aptiko iš baro grįžtanti įkaušusi porelė. Supainiojo duris. P. buvo pamiršęs užsirakinti.
Ironiška. Išėjęs iš ligoninės, jis neberašė jai laiškų,
tik toliau tęsė pradėtą acid ir kištukų tradiciją.
Bet koks atsiribojimas, pasirodo, šiais laikais
suvokiamas kaip maištas. Patėvis svaidė žvilgsnių
ir, greičiausiai, žodžių žaibus į tokį nesuvokiamą
įžūlumą pasinaudoti kištukais. Todėl netrukus
buvau priversta apsimesti, kad skambina draugė
ir kviečia į lauką. Ant kambario sienų jau ryškėjo įtampos lašeliai. Pagalvojau, jog labai panašiai
ant automobilio langų pradeda kauptis rasa, kai
šeštadienio vakarais sėdim prie Nemuno, užgesinę
variklį. Aš kvėpuoju į stiklą, tada pirštu vedžioju
laikinumą simbolizuojančius piešinukus. Draugė
sėdi ant galinės sėdynės su eiliniu menkai pažįstamu vaikinu. Tai mano bendraklasės draugo pusbrolis, susipažinkit. Jie juokiasi ir liečia vienas kitą, o
aš piešiu ant rūko. Tomis akimirkomis dažnai susimąstau, ką, po velnių, čia darau. Nežinau. Esu, kad
mano draugei būtų drąsiau. Esu, kad.
Einant namo, klausiu jos, ar ji tebemyli P.
– Žinoma, – sako, – tebemyliu.
– Tai kam tada visi tie vaikinai?
Ji sugriebia mane už pečių ir nervingai, sukandusi dantis, ištaria:

Proza
– Nes kitaip išprotėčiau, supranti?
IŠPROT Ė Č I AU .

Tai vienintelis jos argumentas, pateisinantis (ar bent jau turintis pateisinti)
viską.
– Gerai jau, – sakau, – gerai. Tik paleisk.
P., dar būdamas Lietuvoje, sakydavo, kad laukė mokyklos baigimo tik dėl
to, kad paskui tikėjosi pabėgti. Persikelti
į aplinką, kur jaustųsi saugus. Viename
pirmųjų laiškų iš Madrido skundėsi, kad
jam taip ir nepavyko surasti saugios vietos. Kad jaučiasi sutrikęs. Kad jį erzina
nuolatinis triukšmas. Kad nebežino, kaip Ričardas Šileika. Savas, 2012
toliau. Man tas laiškas pasirodė skaudus.
Draugė sakė, kad tai nesąmonės.
Nebeįžvelgiu juose jokios metaforos, tik išeitį. Be– Ta tavo draugė narkomanė, – sako mama, –
gėdišką, nes lengviausią ir apgaulingą. Atrodo, kad
ir niekur tu su ja neisi.
nebėra triukšmo, bet iš tiesų tas triukšmas niekur
Ne narkomanė, mama, ji tik nežino, ką daro, sanedingsta, jo pilnas oras, kurį įkvepi. Draugė sako,
kau mintyse, užverdama laukujes duris.
kad narkotikai irgi padeda jai negirdėti. Tiesą sa– Kodėl tu taip elgiesi? Kas tau yra? – pavymui
kant, padeda ir nematyti to, ko matyti nenori. Mus
prislėgtu balsu dar šūkauja mama, bet aš nežinau,
supa begalybė daiktų, tikrovių, žmonių. Viskas viską
mama. Matyt, man kažko trūksta. Akivaizdžiai
pridengia. Galima išprotėti. Narkotikai padeda sutrūksta. Tikriausiai žmogaus. Žiurkėną jau turėjau,
sikoncentruoti į vieną kvapą ar skonį ir pajusti jį
prisimeni. Nupirkai jį, kad nesijausčiau vieniša.
gryną. Pavyzdžiui, net stovėdamas kepyklėlėje, apČipą. O gal Deilą. Nesvarbu. Per dažnai pamirškrautoje bandelėmis su šokoladu, dešrelėm, banadavau jį pašerti. Ir jis manęs, manau, neperprato, į
nais, obuoliais ir varške, iš visos tos sumaišties gali
mane neįsijautė. O tai juk ir yra svarbiausia, ar ne,
išskirti aguonas ir užuosti tik jas. Tai padeda priarmama.
tėti prie tikros ir saugios nebūties. Kitu atveju tokia
Mano mama pernelyg jaudinosi, kad nueisiu
nebūtis neįmanoma. Juk sėdint salėje, kur kažkas
blogais keliais. Kad pasirinksiu netikusius draugus.
pasakiškai groja smuiku, tu negali visiškai atsiduoti
Todėl, kol pajėgė, įvairiausiais būdais nuo to mane
vien smuiko srovei, nes esi varžomas kitų žiūrovų,
saugojo. Pavyzdžiui, neleisdama išeiti į lauką, kol
kurie čiaudi, kosti ar pamiršta išjungti mobiliuoneperskaitysiu visų čekų pasakų ir neatpasakosiu
sius. Tad kaip įprastoje žmogui aplinkoje neegzisjai turinio, ir panašiai. Visada maniau, kad tai žiautuoja visiškai grynas garsas, taip negali egzistuoti
ru, gal net iškrypėliška. Galiausiai ji pati pasirinko
ir visiškai gryna nebūtis, nes numiręs veikiausiai
ne tą žmogų ir susilaukė su juo vaiko, kuris tapo
irgi būsi priverstas klausytis planetų skriejimo ir
amžinai juos jungsiančia sunkia grandine, pritaisykrentančių meteoritų. Ir greičiausiai tai bus panašu
ta prie kojos. Ką gi.
į uodo, sukančio ratus aplink galvą, zvimbimą, ir
Gniaužiu delne tuos kvailus kištukus, negalėniekur negalėsi pabėgti.
dama nustatyti, iš kokios medžiagos jie pagaminti.
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Scanoramos 2013 dienoraštis:
naujumo paieškos dugne ir praeityje
Europos šalių kino forumo „Scanorama“ šiaurys
tradiciškai atpūtė ne tik šiaurietiškų filmų, bet ir pirmąjį sniegą. Šitie vėjai tik pūst – sugaudė, praūžė
Lietuvos miestuose, palikdami mus tvarkytis su padariniais – kino sujauktu gyvenimo ritmu ir darbų
tvarkaraščiu. Bandančius suvokti, kas gi čia taip staigiai iš tiesų įvyko.
Kai kurie kino festivaliai energingai reklamuoja, bando įsiūlyti publikai, organizatoriams ar rėmėjams patikusius filmus. Scanorama tokios praktikos vengdavo, o gal paprasčiausiai atsiveždavo
daug gerų filmų...
Šiemet be reklamos neliko per atidarymą rodytas Belvilio kūdikis – švedų režisierės Mios Engberg
neva eksperimentinis filmas. Filme susipina fikcija
ir dokumentika – ji prisimena ir vėl išgyvena savo
jaunystės meilės istoriją. Tuomet ji gyveno Paryžiuje ir mylėjo Vincentą, laisvą, maištingą ir užsiimantį „kiek“ nelegaliais dalykais. Vieną dieną jis išėjo ir
dingo. Daugelį metų ji manė, kad jis miręs, tačiau
netikėtai jis jai paskambina. Paaiškėja, kad jis visus tuos metus praleido kalėjime, o dabar trokšta
prisiminti ir vėl išgyventi jųdviejų meilę. Filmas
kuriamas naudojant telefoninių pokalbių įrašus,
režisierės užkadrinis balsas pasakoja atsiminimus.
Naudojami vis dažniau kine ir muzikiniuose klipuose matomi neva „rastos“ medžiagos vaizdai –
nufilmuoti telefonu, Super 8 ar 16 mm kamera,
taip pat ir tikri dokumentiniai vaizdai – televizijos
kronikos, šeimos nuotraukos ir vaizdai, pirmo jos
studentiško filmo ištraukos. Fikcijos ir dokumentikos ribos čia nėra aiškios. Sumanymas įdomus,
Pirmosios Pašvaistės redkolegijos narė,
VU žurnalistikos IV kurso studentė
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tačiau toli gražu nepasiteisina – emocinis vaizdų krūvis dažnai prasilenkia su užkadriniu balsu,
o vaizdai ar dialogai kartkartėm visiškai banalūs.
Taip patirties simuliacija subliūkšta, filmas atrodo
pseudoeksperimentinis.
Elegancija dvelkianti, tačiau premjeras vaikytis
bepradedanti Scanorama priglaudė garsiais vardais mojuojančio Sibirietiško auklėjimo pristatymą. Prieš maždaug dvejus metus Lietuvos portalai
mirkčiojo pranešimais apie Lietuvoje filmuojamą
Oskarą pelniusio italo Gabriele’io Salvatoreso
filmą, kuriame su vieną pagrindinių vaidmenų
atliekančiu amerikiečių aktoriumi Johnu Malkovichiumi vaidina ir jauni lietuvaičiai. Gerokai pervertintas Sibirietiškas auklėjimas surinko pilnutėlę
Vingio didžiąją salę, tuomet ir paaiškėjo, kad visa
tai buvo tik didelis burbulas.
Nikolajaus Lilino knyga paremtas filmo siužetas pasakoja apie Sovietų Sąjungos užkampyje įsikūrusią sibiriečių gaują, kurios priešakyje
J. Malkovichiaus įkūnytas senelis Kuzia. Tačiau
filmo centre ne jis, o lietuvaičių įkūnyti jo anūkas
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Kolima (Arnas Fedaravičius) ir Gagarinas (Vilius
Tumalavičius), augantys pagal sibirietišką nusikaltėlių gaujos auklėjimą. Tačiau per apiplėšimą, dar
būdamas vaikas, Gagarinas pakliūna į kalėjimą ir
pas vaikystės draugus sugrįžta beveik po dešimtmečio, kur jie vėl imasi savo darbelių. Tačiau ar
po kalėjimo mokyklos jis vis dar sugeba gyventi
pagal gaujos taisykles? Čia dar atsiranda graži, bet
ne viso proto gydytojo dukra Ksenija. Lietuvos, o
ypač Vilniaus, vaizdai įkūnija atkampią Padniestrę.
Sibirietiškas auklėjimas sukurtas pagal veiksmo filmo žanro nuostatas. Tačiau toli gražu ne A
lygio... Na, taip, lokacijos, kostiumai, J. Malkovichius – į tai įdėta darbo ir pinigų, bet tai neatperka visiškai atmestinai parašyto scenarijaus (žiūrint
filmą netgi baisu pagalvoti, apie kokią auditoriją
buvo galvojama, jei apskritai buvo galvojama), nemotyvuotų ir filmą tik apkraunančių jo posūkių,
dramatiškumo nebuvimą, veikėjų charakterių neišbaigtumą ir silpnoką, prastai surežisuotą aktorių
vaidybą (be abejo, neskaitant Malkovichiaus). O
dar itin erzina nemotyvuotas neva rusiškas veikėjų
anglų kalbos akcentas, lyg ir turintis sukurti autentikos pojūtį... Dėl šių priežasčių filme mažai kas
belieka be chaoso ir absurdo kratinio.
Be abejo, Scanorama šiemet pasiūlė ir vertų dėmesio filmų. Italų Salvo (rež. Fabio Grassadonia,
Antonio Piazza), Kanuose pelnęs kritikų savaitės
didįjį prizą, pasakoja apie mafiozą Salvo, kuris
įsiveržia į aukos namus, ketindamas jį nužudyti,
tačiau sutinka aklą jo seserį, kurios nužudyti ne
įstengia... Tarp šių žmonių užsimezga keistas ryšys.
Lėtai besirutuliojantis savos stilistikos filmas
kupinas metaforų ir simbolikos – viena tokių:
pirmąkart susidūrusi su Salvo, Rita išvysta šviesą.
O Salvo filmo pabaigoje pagaliau išgirsta Sicilijos krantus skalaujančią jūrą, kurios negirdėdavo
anksčiau...
Nors ir esame matę daugybę filmų apie italų
mafiją, bet dažnai jie labiau pramoginio pobūdžio,
o šis mums veikiau rodo tokio gyvenimo tragiškumą ir dar kartą primena apie mafijos kaip didelę
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įtaką Italijoje ir visoje Europoje turinčios problemos egzistavimą. Naujumo kine požiūriu Salvo
nieko naujo neparodė, bet pamatėme savotišką,
subtilia kino kalba papasakotą, kinematografiškai
paveikią, įdomią ir stebuklinga istoriją.
Dar vienas ryškiausių festivalio momentų –
Oskarą už Išsiskyrimą pelniusio Asgharo Farhadi
Praeitis. Kaip ir didelės sėkmės sulaukusiame savo
filme, režisierius nagrinėja „šeimyninę dramą“, tik
šįkart viskas vyksta Prancūzijoje ir šiame filme kur
kas mažiau svarbus politinis fonas, čia jis beveik
nieko nelemia, priešingai nei Išsiskyrime, kur tampa istorijos varikliu. Iranietis Ahmadas atvyksta į
Prancūziją dėl skyrybų su žmona Mari. Jis sužino,
kad ši nori ištekėti dar kartą. Tačiau jos dukra Liusi
labai nesutaria su motina. Mari paprašo Ahmado
su ja pasikalbėti. Pradeda aiškėti praeities paslaptis. Ahmadas, nors ir pašalietis šioje istorijoje, bet
priverstas į ją įsitraukti. Puikiai susukta drama
koncentruojasi į praeities temą ir kaip ji gali veikti
dabartį ir ateitį. Filmas savo idėja ir forma nieko labai originalaus nedemonstruoja, bet čia karaliauja
paveikus ir gerai papasakotas kino realizmas.
Prancūzo François Ozono Jauna ir graži festivalio metu nesuskambėjo. Naujausiame savo filme režisierius ir vėl nagrinėja seksualumą. Kaip ir
paskutiniame filme – vėl domisi būtent jaunimu,
tik šįkart – kiek sėkmingiau nei komercinės formos Provokuojančiuose užrašuose. Jauna ir graži čia
septyniolikmetė Izabelė. Per vasaros atostogas prie
jūros ji praranda nekaltybę su ten sutiktu vaikinu.
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Tai jai nekelia pernelyg didelių emocijų. Tai tik
pirmas jos susidūrimas su seksu, įvykęs veikiau iš
smalsumo nei iš susižavėjimo partneriu. Pasibaigus
atostogoms, mergina grįžta į Paryžių ir... pradeda
užsiimti prostitucija. Ji tai daro ne dėl to, kad stinga pinigų – Izabelei tiesiog patinka. Jos motina ir
patėvis nieko nepastebi, kol kartą vienas klientų
miršta lovoje... Filmas nesigilina į paauglės motyvus įvaldyti seniausios profesijos specifiką, galima pastebėti nebent menkų užuominų į Elektros
kompleksą. Paauglės sekso scenomis Ozonas veikiau eksperimentuoja su žiūrovų reakcija bei kvestionuoja seksualinės laisvės klausimą, panašiai kaip
prieš kelerius metus Julia Leigh filme Miegančioji
gražuolė.

Neišgalvotos „dugno“ istorijos
Susidėliojusiam filmų žiūrėjimo tvarkaraštį
galėjo pasirodyti, kad šiemet festivalis skyrė nemažai dėmesio socialinėms problemoms, „dugnui“ ir
žiaurumui nagrinėti. Prie to prisidėjo ir dvi lietuviškos premjeros.
Jauno režisieriaus Ričardo Marcinkaus Galutinis tikslas pasakoja apie 55-erių Povilą, pusę gyvenimo praleidusį kalėjime, dėl priklausomybės nuo
narkotikų netekusį kojos. Istorija prasideda senelių
namuose, kur veikėjas tuo metu gyvena, vėliau, kai
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Povilas išmetamas iš ten, kamera persikelia į Vilniaus gatves, kur veikėjas elgetauja ir vėl įninka į
narkotikus. Kamera maksimaliai priartėja prie Povilo, jo degradacijos ir irstančio kūno – jo gyvenimo „dugne“. Sukuriamas purvinas ir būtent tuo
purvu paveikus filmas. Tačiau jis neatveria gilesnių
veikėjo asmenybės ir apskritai egzistencijos klodų,
o savo stebimosios dokumentikos forma neieško
ir neranda nieko nauja, dar kartą patvirtina, kad
lietuviams dokumentiniame kine šiuo metu svarbiausia pasakoti istorijas, tačiau jau dažnai laiko
patvirtintomis temomis, modeliais ir estetika.
Kita lietuviška premjera Julija (nors teigti, kad
lietuviška ne visai teisinga, mat filmo režisierė –
vokietė Johanna Jackie Baier, tik dalis filmo komandos iš Lietuvos) pasirenka dar vieną „dugno“
žmogų, apie kurį trokšta pasakoti istoriją – apie
iš Klaipėdos kilusią transseksualę Juliją, kuri prieš
daugiau nei dešimtmetį paliko šalį ir persikraustė į
Vokietiją. Ji gyvena Berlyne ir gatvėse dirba prostitute. J. Baier pabrėžia Juliją pasirinkusi dėl jos
grožio ir intelekto, tačiau, gaila, bet šios asmenybės
ir jos gylio chaotiškai susuktame filme atskleisti
nepavyksta. Nors vienas didžiausių šio filmo pliusų – jo žvilgsnis veikia iš vidaus, veikėja netampa
atgrasi, matome ir jaučiame jos gyvenimo dramatiškumą.
Tačiau Neišgalvoto gyvenimo programa turėjo
pasiūlyti ir kur kas stipresnių kino kūrinių. Vienas tokių rusų režisieriaus Vitalijaus Manskio filmas Vamzdis, šiais metais Tarptautiniame Karlovy
Varų kino festivalyje pelnęs geriausio dokumentinio filmo titulą. Čia nesigilinama į politiką žurnalistinės dokumentikos maniera, ką greičiausiai
iškart įsivaizduotume išgirdę filmo temą – filme
rodomas gyvenimas palei dujų vamzdį nuo pat Sibiro iki Vokietijos. Rodomos gyvenimo atkarpos
iš įvairių palei vamzdį nusitęsusių vietovių, kurios
dažnai suspindi tragikomiškumu, absurdu ar tiesiog gyvenimo sodrumu. Atsiskleidžia ir gyvenimo
Rusijos Šiaurėje neįmanomybė, ir netikėti būviai
judant į Vakarus.
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Dar vienas festivalio dokumentinis, jei galima
taip sakyti, hitas – Joshuos Oppenheimerio, Christine’s Cynn ir anonimo Žudymo aktas. Filme Indonezijos genocido dalyviai – žudikai – pasakoja, kad
žudydami jautėsi kaip Holivudo filmuose. Pasakoja didžiuodamiesi ir pasišokdami. Žmonės, nužudę
tūkstančius. Su dokumentika pinasi siurrealistiniai
vaidybiniai intarpai. Veikėjams suteikiama galimybė patiems apie save nufilmuoti filmą, sukurti ar
atkurti įvykius. Dar kartą pasijusti kino žvaigždėmis. Daugiasluoksnis filmas, nagrinėjamos žiaurumo ir blogio sąvokos, jų absurdiškumas, atsiskleidžia tikrovės iškreiptumas, žudymo banalumas ir
beprasmiškumas. Kyla tik nuostaba, kaip apskritai
visa tai buvo įmanoma nufilmuoti?.. Neabejotinai
vienas įtaigiausių šių metų Scanoramos filmų.

Atradimai
Arthouse’inio kino tikslas – visuomenės ar
egzistencinių problemų atskleidimas, o ne plaukiojimas holivudinės pramogos saldybėje. Tačiau
norinčių nusipurtyti socialines problemas ar kasdienybę ir kine ieškančių grožio, laukė prancūzų
dokumentininko Nicolas Phillibert’o Radijo namai, kur režisierius su savo kamera atsiduria milžiniško Prancūzijos radijo kabinetuose ir studijose
ir stebi čia dirbančius ir besilankančius (išvystame
ir intelektualinio pasaulio žvaigždžių, pavyzdžiui,
rašytoją Umberto Eco). Filmo veikėjai kameros
stebimi švelniai, su rūpesčiu, meile, tarsi glostomi
jos. Tikri namai. Radijo namai.
Grožio paieškos dažniausiai neapvils, jei užsuksime į prancūzišką romantinę kostiuminę dramą.
Viena tokių šiemet buvo biografinė drama Renuaras, pasakojanti apie tapytoją Pierre-Auguste’ą ir
jo sūnų kino režisierių Jeaną Renuarą bei įvykius
įsukusią raudonplaukę mūzą Andrė.
Scanorama praplaukė su aplink šimtą šokinėjančiu gerų filmų skaičiumi, parodė plačią Skandinavijos ir visos Europos, net išlįsdama už jos ribų,
kino panoramą. Tačiau tarp šių filmų neaptinkame
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„ko nors TOKIO“. Festivalis šiemet mums nepateikė itin ryškių ar svarbių filmų, revoliucingų atradimų. Bet šiuo atveju, nesiimame spręsti, ar šiemet
pati Scanorama ir jos filmų atranka nebuvusi pati
taikliausia, ar pats kinas šiuo metu kvėpuoja vis tuo
pačiu kino salių oru, neatpučia Šiaurės kino vėjai
su „dogmomis“, kaip atsitiko daugiau nei prieš dešimtmetį, tik pradėjus kino forumą?
Tačiau atradimų festivalis surado ir parodė tuos
filmus mums, nors jie ir nepelnė svarbiausių apdovanojimų. Vienu tokių pavyzdžių būtų galima
laikyti meksikiečių režisieriaus José Luis Valle’o
tragikomediją Darbuotojai pasakojančioje apie du
Tichuanos darbininkus. Rafaelis jau 30 metų dirba
elektros lempučių fabrike. Rytoj išsvajotoji diena –
išėjimas į pensiją. Ta proga jis nusiperka naujus
batus ir pasidaro tatuiruotę. Lidija tarnauja turtingos neįgalios moters namuose, kuriai gyvenime
svarbiausias jos skalikų veislės kalė vardu Princesė.
Viskas namuose sukasi aplink šį šunį – jis šeriamas
iš auksinio indo, nuolat maudomas, vežamas pasižiūrėti saulėlydžio... Darbuotojai – puiki minimalistinė debiutuojančio režisieriaus tragikomedija,
besišaipanti iš kapitalistinės visuomenės dėsnių.
Tai filmas, kurio pasaulis negailestingas, kupinas
absurdo ir subtilaus juodojo humoro.
Filmų kiekvienam beliko ieškoti pačiam ir savo
favoritus festivalio žiūrovai atrado patys – „iš lūpų į
lūpas“. Vienų tokių tapo olandų režisieriaus Alexo
van Warmerdamo juodojo humoro komedija
Borgmanas. Geras humoras, žaismingas scenarijus,
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keisti veikėjai, puiki vaidyba. Olandų filmas pritaikantis italų režisieriaus Piero Paolo Pasolini Teoremos modelį – į buržuazijos šeimą ateina keistuolis,
sugundo ir pakeičia jos narius. Tačiau šiuo atveju
filmas neatveria gilesnių klodų, tiesiog mėgaujasi
pats savimi.
Vienas netikėčiausių festivalio atradimų – Apie
arklius ir žmones. Iš pirmo žvilgsnio tipiškas islandiškas filmas, kiek siurrealistiškai bei su juoduoju
humoru pasakojantis apie šalies gyventojų pomėgį
išgerti ir jų ryšį su gamta. Tačiau, kaip DELFI.lt
rašo filosofas Kristupas Sabolius, šis filmas jam asocijuojasi su žodžiu „naujas“. Pasak jo, žirgai šiame
filme nepaklūsta antropomorfizuoto pasaulio taisyklėms kaip žuviuko Nemo tipo veikėjai. Čia jie
nėra personažai klasikinės dramaturgijos prasme.
„Priešingai – arkliškumas juostoje ima egzistuoti
kaip savarankiška jėga, alternatyvi žinojimo ir suvokimo forma, kurioje gyvūno kitybė išryškina su-
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sidėvėjusį žmogaus intelekto menkumą. Kiekviena
istorija prasideda įcentruota ir stambiu planu pritraukta žirgo akimi, kurioje matomas jo savininko atspindys. <...> Stebinčioji arklio akis yra tarsi
nebylios gamtos atsakymas, egzistuojantis kitais
regėjimo režimais ir siūlantis alternatyvius pojūčių
ritmu“*, – teigia filosofas.
Taigi kiekvienam Scanoramoje savi atradimai.
Nors tikriausiai tas tikrasis atradimo džiaugsmas
greičiau aplankė užsukusius į Scanoramos retro
spektyvų – Nicolo Roego ar Roberto Bressono laiko jau patikrintus filmus.
Taip pat vienas labiausiai lauktų festivalio filmų – pilnas sales surinkdavęs Jimo Jarmuscho Išgyvena tik mylintys, kur režisierius vėl imasi pokštauti
su kinu ir jo žanrais, pasirinkdamas vampyrų filmų
žanrą. Tik čia vampyriukai tarnauja ne pramoginei funkcijai (nors, sinefilai, prisipažinkim, truputį ir jai), o atskleisti amžinosioms vertybėms,
o tiksliau – meilės amžinumui. Jimo vampyriukai – depresyvus atsiskyrėlis, underground ’o muzikos genijus Adamas, kolekcionuojantis senovinius
instrumentus, ir egzotiška Tildos Swinton įkūnyta
žmona bei mūza Eva, grįžtanti iš Maroko aplankyti vyro, bei netikėtai įsiveržianti įkyri nutrūktgalvė Evos sesuo... Jarmuschas naudoja be galo daug
intelektualinių, kultūrinių intertekstų, apgaubiančių istoriją. O kur dar savitas kinematografinis
Jarmuscho humoras... Režisierius taip pat nepraleidžia progos ir kairuoliškai kritikai dėl planetos
taršos, tik vampyriukų lūpomis ji skamba visiškai
ne didaktiškai, o be galo subtiliai. Galbūt Išgyvena
tik mylintys nėra didžiausias režisieriaus šedevras,
filmas kiek prailgsta, bet vis dėlto Jarmuschui pavyksta sukurti pasaulį, kuriame norisi būti.
Kaip ir Scanoramoje.
* Kristupas Sabolius. Du filmai, kuriuos būtina pamatyti „Scanoramoje“. 2013 m. lapkričio 10 d. <Prieiga
per internetą: http://www.delfi.lt/pramogos/kinas/ksabolius-du-filmai-kuriuos-butina-pamatyti-scanoramoje.d?id=63250076> [Žiūrėta 2013-12-15 14:16]
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