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Karolis Sabeckis

Kaip aš nekenčiu peizažų
Man nepatinka peizažai. Paprastai peizažas sukelia asociacijas su važiavimu automobiliu kokiu
nors nuobodžiu greitkeliu, kur vaizdas susilieja
į vieną liniją, kuri vienus vimdo, kitus migdo, o
man tiesiog nuobodu. Gerai, kad automobiliuose
paprastai aš būnu tas, kuris turi žiūrėti vertikaliai,
o ne horizontaliai. Kitaip man imtų niežėti padus, o batų, žinoma, susitalpinęs galinėje sėdynėje, nepradėsi nusiavinėti, ir prakaituotų delnai, ir
norėčiau užsimerkti, kad taptų dar nuobodžiau. Ir
veikiausiai ne tik nuobodulyje esmė, bet ir tame,
kad kartais tiesiog žiūri ir nesugalvoji, kur reikia

žiūrėti. Nežinau, ar čia peizažas blogas būna, ar jo
autorius, ar abu kartu. Žodžiu, kai žiūriu į peizažą
stačiakampyje, man norisi eiti namo. Ar bent jau
nusisukti, arba pradėti kokią nors kalbą apie nieko nereiškiančius dalykus, arba krapštytis panages,
nors tai negražu tokiose vietose, kur peizažai kabo...
Aš ne maištauju, bet panagių krapštymas – panašiai kaip telefono išsitraukimas iš kišenės šiaip sau.
Nežiūri, kiek valandų, žinai, kad negavai jokios
žinutės ar elektroninio laiško, niekas nepaspaudė
„mėgstu“ tavo instagrame, feisbuke ar dar kokiame
nors buke. Apsimeti, kad ką nors veiki, kad tik kuo
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greičiau galėtum pasitraukti nuo to peizažo, lyg jis
būtų kas nors, ko nepasiilgai, nemyli ir visai visai
nenori sutikti, apkabinti ir pabučiuoti.
Visa tai rašau dėl to, kad nusprendžiau štai
ką – egzistuoja toks žanras, pavadinimu naujasis
peizažas. Nuo jo nepykina, jis nemigdo, ir, beje, jis
beveik išpildo mano svajonę – tai fotografija, primenanti tai, ką norisi nufotografuoti tuo metu, kai
vairuoji, bet negali, nes... vairuoji. Kartais tai gali
būti absoliutus niekas – S. Žvirgždo receptais nesinaudojant net, gali nebūti nei karvės, nei stulpo,
nei rūko, bet jauti kažką, kas verčia nuspausti ar
bent norėti nuspausti tą prakeiktą mygtuką.
Apie autorių nežinau nieko, išskyrus tai, kad
jis save vadina Tomu, ir dar prie Tomo prirašo
KINETIC su apversta N. Man labai patinka kinetinės skulptūros, bet jų Tomo fotografijose nėra, ir
net nesitikėjau jų rasti ten. Pasakiau, kad žinotum,
nes tau juk svarbu žinoti, kas man patinka, ar ne?
Aišku, kad svarbu. Be kinetinių skulptūrų man
patinka Tomo naujieji peizažai. Jis visus juos va-
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dina „Untitled“, ir manau, kad daro teisingai, nes
duoti pavadinimus tokiems darbams kaip jo būtų
ne tik gėdinga, bet ir nelabai prasminga. Buvimas
be pavadinimo man tik palengvina žiūrėjimą...
Ar juos galima vadinti peizažais, neturiu jokios
spalvos supratimo, bet man tai grynų gryniausi
naujieji peizažai, kuriuos matyti malonu. O dar
maloniau apie juos galvoti... Man kartais liūdna,
kad pritrūkstu žodžių kam nors apibūdinti, bet
jausmas, žiūrint į tą tikriausiai geležinį šimtakojį yra
nepakartojamas. Jis toks „netyčiukas“, kreivas, bet
tikriausiai sąmoningas. Jeigu tai tikrai traukinys,
tuomet gal ir tikrai netyčiukas. Nuklysiu į lankas
ir papasakosiu trumpą istoriją, kodėl manau, kad
tai gali būti netyčiukas. Fotografavau ant pylimo,
prie bėgių. Metrais nuo manęs iki bėgių buvo labai mažai, tik aš buvau gerokai virš jų – traukinys
šliaužė savo duobe geležiniu takeliu kaip kokia sudžiūvusi Neris, tapusi mediniu pagaliu. Fotografavau ne peizažą, o žmogų, ir mano intymią akimirką
sudrumstė mašinisto pyptelėjimas ir pamojavimas.
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Supratau tai kaip prašymą – suskaičiuok mano vagonus. Visada džiaugiuosi, kai manęs kas nors ko
nors prašo, todėl trumpam palikau E. ramybėje
šalti ant pylimo ir nusisukau į traukinį. Dar nemačiau, kas toje juostoje išėjo, bet numanau – kreivas
peizažas su dideliu traukinio užpakaliu, nes iš susijaudinimo nespėjau. O traukiniai šikančių, tokių
kaip aš, nelaukia. Bet kadro kreivumas, jei jis ten
yra, buvo netyčiukas, – džiugesyje visai nesvarbu,
kokiu kampu laikai kamerą, – svarbiausia tampa
laiku nuspausti mygtuką. Juo ilgiau žiūriu į Tomo
traukinį, tuo mažiau man atrodo, kad jis apskritai
judėjo, ir neabejoju, kad Tomas fotografavo tą pilkumą, į kurį norisi įkišti rankas ir juo išsitepti veidą,
o traukinys tik kaip detalė, kad neužmirštum, kur
kiši pirštus. Toks peizažas kaip šis galėtų kabėti ant
sienos ir lašėti savo pilkumu man ir mano svečiams
ant galvų. Čia nuobodulys ir pilkumas yra medus,
kuris pats skaniausias su šviežiais agurkais. Dabar
žinau, kuo kitą kartą pavaišinsiu svečius... Tik reikia
iš pradžių šitą pilką masę pasikabinti ant sienos.

Tomas braižo žemėlapius. Naujasis peizažas
nuo peizažo tuo ir skiriasi – jame yra žemėlapis. Ir
čia vėl tas puikus pilkumas, kuriame, atrodo, kaip
mėnulyje, prarandi svorį ir šiek tiek pakyli nuo žemės. Ir tame žemėlapyje, kartografijos paminkle,
tiek daug visokių dalykėlių. Neapdergtas šunų
sniegas, kuris atrodo tirpstantis, bet iš tiesų jis gremėzdiškai voliojasi ant pageltusios vejos ir niekur
neketina trauktis. Ta perėja mano batų raištelius
suriša taip, kad bėgdamas pas autobusą kaip sūnus
paklydėlis pargriūčiau ir nusibalnočiau kelius, nesvarbu, kad jie kelnėse, kartu su kelnėm prasitrinčiau, iki lengvo kraujo, tokio, kuris lengvai dvokia
asfalto purvu ir odos atplaišomis. Kol beviltiškai
bėgu į geltoną autobusą, kuris ten žiba savo raudonais stop žibintais, pilku keliu šalia greičiausiai
vos juda koks nors senas kraisleris. Nežinau, kodėl
būtent kraisleris, bet tai juk visai nesvarbu. Jis juda,
mato mano kovą už būvį, ir prieš pat man krintant veidu į bordiūrą ir į tą gremėzdišką sniegą, jis
parodo posūkį dešinėn, kerta mano perėją, ir nu-
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važiuoja į parduotuvę pieno. Kaip gaila. Nežinau,
ar spėčiau į autobusą, tame pilkume jis vienintelis
turi svorį, jis lekia šviesos greičiu, kai jam norisi, ir
gali būti, kad vos man įsirėžus į asfaltą jis nuspaustų greičio pedalą ir nuvažiuotų, o duslintuvas iš
manęs juoktųsi dusliai, kaip jam ir priklauso. Kaip
koks džiazmenas, kurio nekenčiu panašiai kaip peizažo. Bet durys dar atviros, gal spėsiu, gal ta figūra
sustabdys šviesos greitį, kaip koks superherojus.
Pabučiuočiau batą tai figūrai, jeigu ji tokį avi, ir
lipčiau vidun. Nors nė neįtariu, kur jis važiuoja,
bet Tomo peizaže jis man svarbus, kad trūks plyš
turiu jį pasiekti, net su prakirstais keliais ir supančiotais raišteliais. O jei ir nepasiseks, man patiktų
gulėti toje klastingoje perėjoje kruvinais keliais, pamatyčiau šviesos greitį, niekada nemačiau. Mojuočiau figūrai, kuri greičiausiai spėtų į autobusą savo
kelnių atplaišomis ir linkėčiau gero kelio, sakyčiau,
su dievu jums, gerbiamasis, likite sveiki!
Tikriausiai visa tai labai asmeniška, ir daugelis
aplenkia Tomo peizažus, sakydami, kad tai nepro-
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fesionali fotografija, kurioje nespindi saulėtekis
ir augalai, ir uolos neatrodo taip, kaip kelionių
agentūrų lankstinukuose. Gal saulėtekis ir nespindi, bet nematomu taku nueiti pabūti tarp tų
medžių norėčiau. Čia ir vėl viskas piktorialistiškai
tiršta, ir šitas žieminis kadras primena karštą vonią, kai viskas aprasoja tiek, kad viskas, ką matai
veidrodyje – blanki odos spalvos versija. Bandau
galvoti apie vėją, jis tikriausiai nestiprus, šaliko
taisytis kas dešimt sekundžių netektų, ir galėčiau
ramiai nuklampoti ten, į patį vidurį, į fotografijos
centrą. Sugadinčiau Tomo naująjį peizažą, bet tai
vertas tokios nuodėmės peizažas. Negaliu pasakyti,
kas būtent jame yra tokio, kaip ir kituose, ankstesniuose ar vėlesniuose. Bet kaip jau minėjau, akių ir
proto jie neerzina, tik įsižiūrėti reikia. Man atrodo,
kad šiandien žiūrovams kartais sunku tai padaryti, kol fotografas nesudėlioja visko taip – štai jums
akcentas, džiaukitės, plokite. O dabar pagalvojau
apie R. Treigį, kuriam kada nors paskirsiu atskirą
tekstą… Bet jis kažkuo panašus į Tomą, arba To-
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mas į jį. Tame sniege net voliotis nesinori, iš kažkokios pagarbos, tik nežinau kam, Tomui ar sniegui.
Norisi tik susipažinti su medžiais ir toliau ilgai ilgai
ilgai ilgai žiūrėti į tą baltą tirštą košę, kol joje, kaip
ir debesyse, imi matyti pačius įvairiausius dalykus.
Štai ir saulėlydis. Saulės blynas čia kitoks, jis jau
atsirėmęs į medžius, neskleidžia savo romantikos
per ištisą kadrą, jis ten tiesiog kabo ir šviečia, kaip
koks toršeras be galvos. Ar naujasis peizažas yra tas
pats peizažas, tik su mažiau ryškumo? Techniškai
taip, turbūt. Tik dar reikia pridėti savo vaizduotę
ir meilę fotografijai. Saulės blynas ir horizontas be
„fokuso“ apsitraukia tokia plėve, ir pasijuntu lyg
man ant galvos Tomas būtų užmovęs polietileninį
maišelį. Kvėpuoti galiu, ir matau viską puikiausiai,
tik viskas yra ne priešais mane, o už kažko, ko įvardinti negaliu. Tai ir oras, ir erdvė, ir atstumas, ir…
Lengvai pasišiaušusi kairė kadro pusė primena mūsiškes kopas. Neturiu jokių sentimentų kopoms,
bet man patinka galvoti apie tą ežišką kairę pusę,
kurios neįžiūriu, tik nujaučiu. O kažkur tame dan-

guje skrenda žmonės, pripildę lėktuvų sėdynes savo
užpakaliais ir skrandžio turiniais, laptopais ir verslo reikalais. Smagu žiūrėti į juos pro polietileninį
maišelį ir džiaugtis, kad aš vis dar čia, o ne ten, su
jais. Nes mano kava termose skanesnė už tą, kurią
lėktuve superseksuali stiuardesė jiems patiekia be
priekaištų tvarkingomis rankutėmis.
Naujasis peizažas gali būti ir labai trumpas.
Kiek čia – dešimt metrų iki artimiausio medžio?
Bet žemėlapis čia ir vėl veikia, matau vingį, ir nežinau, kas už jo, man smalsu, aš kaip stirna, spoksau savo žinduoliškomis akytėmis, ir nežinau, ką
valgyti snieguotame Tomo peizaže. Norėčiau tapti
gigantišku šliužu, sraige, kuri prašliaužia tą vingį,
ir jai nusispjauti, kas už jo – svarbiausia rasti dar
kokį želmenį, kurį bus galima sučiulpti per naktį,
kol šeimininkas nemato. Gaila, kad sraigių žiemą
nebūna, ir mano svajonė neišsipildys, nebent užmigęs susapnuosiu, kaip slenku, tapęs modifikuotu šliužu, mintu sniegu ir jo šalčiu, ir drėgme, ir
medžių kvapu. Sutinku šunį vedžiojantį žmogų, jis
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manęs nemato, nes po galais, tai sapnas, jam nusispjauti, sraigė aš ar narkomanas, aš jam tiesiog
neegzistuoju. Taip, kaip man neegzistuoja įdomus
peizažas ant sienos, nes tokių tiesiog nebūna. Tegyvuoja naujasis peizažas.
Atsidūręs tokioje pievoje nežinau, kaip elgtis.
Bijau erkių, nenoriu eiti niekur, man patinka čia
stovėti. Šita Tomo fotografija labiausiai primena
paprastą peizažą, bet vis vien ji nėra šiaip sau peizažas. Čia aš ir vėl matau tą plėvelę, būnu celofaninis maišelis, kybantis ore, ir galėčiau nusklęsti
tolumon ta auksine šviesa. Bet tai pernelyg tingu ir
beprasmiška, nes būti čia vienas malonumas. Skaičiuoju žoles, žinodamas, kad niekada gyvenime jų
nesuskaičiuočiau, nes paprastai pametu skaičių ties
keturiasdešimt keturiais. Medžių trikampiai žavūs,
ir nenorėčiau, kad vėjas juos būtų sustūmęs kitaip.
Tomas tikriausiai irgi nenorėtų. Ta nesuskaičiuojama žolė man atrodo kaip jūra, o kai esi celofaninis
maišelis – jūra niekada nebūna iki kelių, ir apie bet

6

kokią drąsą galima pamiršti. Bet net jei ir pavyktų,
nenorėčiau drumsti ramybės, kurią Tomas čia sustabdė amžiams. Akimis bėgioju iš kairės į dešinę,
nerandu kur žiūrėti, visai kaip paprastame peizaže, bet atmosfera čia gera, ir fotografija gera, nes
man nesinori nei trauktis telefono, nei pabėgti. Čia
norisi sulaukti ilgesio, apkabinimų ir bučinių. Tu
juokiesi dabar, ar ne? Aš irgi juokiuosi, viskas gerai.
Matai, paprastuose peizažuose niekas niekada nesijuokia. O čia situacija visai kitokia. Jeigu tu nori
eiti, tai eik, aš pasivysiu, nebijau, kad tu pradingsi
už miško kampo, nes pasitikiu tavimi, o aš dar paskaičiuosiu žoles. Keturiasdešimt keturi, ir viskas
baigta. Ateinu, ateinu, nesinervink.
Ir vėl košė, ir vėl asfaltas, tik šį kartą mano
keliai sveiki, stoviu ir žiūriu į geltoną kadro pusę.
Tai klaida, šiurkšti, sugadintas kadras, išmesti, sunaikinti ir taip toliau, visi sako. Tomas protingas,
jis žino, kad šitas peizažas gražus. Ta geltona negrėsminga, bet norisi eiti tuo bordiūru, kaip kokiu
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lynu, stengiantis nenukristi, tolyn į tirštą gatvės
peizažą. Neisim į kitą pusę, tikrai, šita pusė mums
puikiai tiks, pamatysi. Tereikia saugiai praslysti
bordiūru, ir mes jau kitame kadre. Kai kuriomis
nuotraukomis reikia ir galima džiaugtis trumpai,
kad norėtųsi grįžti. Ką gali žinoti, gal kitą sykį, einant atgal, norėsis eiti ta geltonąja puse, ir kitoje
pusėje lauks dar vienas geras Tomo peizažas.
Tikriausiai su Tomu stovime ant tilto. Čia viskas taip tiršta, rausva, bet nesvetima, tūkstančius
kartų mačiau tokį vaizdą ant tilto, kuris veda į
Akropolį. Gal ir Atėnuose toks yra, kas žino... Čia
nesinori daryti nieko, nebent kaip vaikystėje, kai
mėtydavome pagaliukus į Nerį vienoje tilto pusėje
ir bėgdavome pažiūrėti, kaip jie išplaukia kitoje, ir
dingsta upės dugne arba keliauja horizonto link.
Horizonto... Upės vingio link. Atsiprašau. Tikriausiai dargana, pusiau lyja, aš sveikas, ir mano
seilė švari, ir vairuotojas nesupyktų, kad vieną kitą
numesčiau jam ant stiklo. Bėgčiau pasižiūrėti, kaip

kitoje pusėje mano seilė keliauja horizonto link
ant kažkieno lango, jau penkis kartus nubraukta
valytuvo, bet nesvarbu, ji vis vien kažkur ten. O
gal tas automobilis, drauge su savo vairuotoju, nukeliaus kur nors, kur dar nebuvau. Tai bent. Aplankysiu nematytą vietą. Juk tai puiku. Persisveriu
per turėklą, bet nespjaunu, tik džiaugiuosi tuo
lipniu peizažu, dekoruotu automobilių žibintais,
mano pusėje raudonais galiniais, kitoje – gelsvais
priekiniais. Pakeliausi kitą kartą. Dabar daug įdomiau stebėti, kaip žibintai atsiranda iš kažkur, lyg
kokios dujos, kurios čia matosi, čia jau nebe, ir
man lengvai sukasi galva nuo minties, kad kiekvienoje mašinėlėje groja kažkokia muzika, tikriausiai
vyksta pokalbiai, kas nors planuoja pirkinius ateinančiai savaitei, o kiti patyliukais laukia namų ir
lovos, nes mylėsis kaip pašėlę. Vaikai ant galinių
sėdynių galvoja apie žaidimus, kuriuos žais, kai
baigsis tas sėdėjimas ir žiūrėjimas į monotonišką
liniją pašonėje...
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Milda Kiaušaitė

Aš, Vilemas ir Neapibrėžiamas
šviesos kvadratas
Siekiau išmokti mąstyti, įgudau nebent
savintis. Ne atvaizdus, mintis. Gyveno kartą toks dėdė Vilemas Flusseris. Tikėjo, kad
artėja fotografijos filosofijos link. Daug keistų, gražių ir nelabai dalykų prišnekėjo, jam
fotografas mat – funkcionierius, nežinąs,
kas per stebuklai vyksta juodojoje dėželėje,
paklūstantis visagalei fotoaparato numatytai
programai. Bet būna, žinote, ir fotografų revoliucionierių – tokių, kurie tąją programą
bando apeiti, išlįsti pro mažesnį nei f22 plyšelį, prasmukti, kaip kadrą perrėžiantis šviesos spindulys, ir smagiai nusivaipę tolumoje
iškelti vieną ar kitą pirštą – priklausomai nuo
kultūrinių papročių, supratimo, galiausiai,
kaip ilgai ir sunkiai pro tąjį plyšelį spraudėsi. Patiktų Flusseriui pinholistai – anokia čia
programa modifikuotoje degtukų dėžutėje.
Susižavėtų soliagrafija ir medžiuose atvaizdo
parengtyje mėnesiais tykančiomis žirnelių,
kukurūzų ar šprotų skardinėmis. „Didinga! –
sušuktų. – Štai kur kūrybinė laisvė!“
Dėželė, maži stikliukai, ir staiga atsiduriame aparato malonėje. O tamsybių gelme,
šviesos globėja, leisk išplėšti dalelytę pasaulio, leisk nešiotis ne tik vidinėse minčių kišenėse! Sakai, Vilemai, eksperimentas leidžia
apeiti programą? Lyg peržengęs „kvadrato”
liniją, žygiuoji užribin, kur vis lakstai paimti
kaži kur nuskriejusio kamuolio, pralaimėti
gali tik kiti, tu jau pralaimėjai, bet tu saugus,
tu dar vis žaidime.
Žmogus prieš žmogų. Žiū, keli mažyčiai
lęšiai, ir jau – žmogus prieš stiklą. Pro šį pa-

mažėle skverbiasi šviesa. Nors ne, ne pamažėle, akimirksniu, viena dutūkstantoji sekundės dalis – taukšt!; viena
šešišimtoji – taukšt!; viena du šimtai penkiasdešimtoji –
taukšt!; ir mažyčiai sidabro grūdeliai pasisavina akimirką,
o gal kompiuterin nugula vienetukų ir nuliukų kodas –
velniop, koks skirtumas, juk žaidžiame kvadratą, Vilemai, aš pagavau kamuolį, laikau prispaudusi prie krūtinės, nemesiu tau jo atgal.
Bet jei mes žaidžiame kvadratą, jei iš tiesų jį žaidžiame, sakai, yra programa, yra ribos, aikštelė padalinta į dvi
dalis, tebūnie funkcionieriai prieš revoliucionierius, abiejų užribiai, pasakyk, kur baigiasi aikštelė, kuris užribis
mūsų, kurie tebežaidžiame, nors pralaimėjome, ir ar šis
pralaimėjimas – mūsų pergalė? Apsimeskime, kad mes
vienoje – filosofų – komandoje. Nors kvadrate komandos vos dvi. Žaisime prieš nugalėtojus ar nugalėtuosius?
Suvaidinsiu prieš tave, nes šią akimirką esi reikalingas, nes reikia draugo, išgelbėsiančio nesugraibius
kamuolio. Apsimeskime, kad visgi egzistuoja tavoji didžiulė, pamažu realizuojamų fotografinių galimybių
9

Esė
pilna programa, sakai, ji visuomet apima daugiau, nei jau
realizuota, ir vis dėlto ji baigtinė? Papasakok, Vilemai, kaip
supranti baigtinumą? Tavojoje komandoje kojas stipriai į žemę
įrėmęs priešininkus „išmušinėja“ Parmenidas? Niekas nekinta,
neatsiranda, nenyksta? Tavoji programa – kaip visa apimanti
Būtis? Tikrovė, sakai, tai, ką sutinkame bėgdami mirties link,
taigi, tai, kas mus domina? Tavo programa – iš tiesų Būties
programa, nes fotografija neatsiejama nuo pasaulio, nuo mūsų
vienintelės buveinės, nes mes ne sumauti idealistai, bet šioji
muistosi drauge su Herakleitu, kibirkščiuoja laike ir erdvėje,
ir kas vieną-velniai-žino-keliamilijoninę sekundės dalį tavoji
programa plečiasi – štai jaunuolio šuolis per balą – taukšt!, štai

akla moteris – taukšt!, štai pionierius,
aklas pionierius, štai žiedai virš senolių
galvų – Taukšt! Taukšt! Taukšt! „Ak,
kiek švelnių, „sublimuotų“ žmogžudysčių“, – atsidūsta Susan Sontag, ji
irgi teisėjauja, sėdėdama ant smėlin ligi
pusės įkastų padangų, po kaitriai plieskiančiu šviesos dangumi. Per tą velniaižino-keliamilijoninę sekundės dalį dalis
programos galimybių realizavosi, bet
niekas nematė, kaip ten, prie purvinos
balos, berniukas atbrizgusiais kelnių pakraštėliais rišosi batą, kaip sodriai nusispjovė už kampo rūkantis šeštokas, kaip
kamuolys perskriejo bažnyčios tvorą, ir
programa amžiams susitraukė, nes niekas nepaspaudė mygtuko, nes niekas
nieko nenušovė, nes tai jau su visam
prarasta taikoje.
Jei nori, patikėsiu, kad egzistuoja
programa, kad ji didžiulė, didesnė už
mane, tave, tebūnie, net už pačią fotografiją. Bet ji nesibaigia, ji pulsuoja, ji
sykiu gimime ir pražūtyje, ir jei tavoji
rimtis tokia nepastovi, tokia ambivalentiška, eik, išsiaiškink su Parmenidu,
išgerk su Herakleitu, neabejoju, nesunkiai rasi ir draugų, ir priešų. Surink komandą, Vilemai, metu į tave kamuolį.
Pažaiskime nenubrėžtą kvadratą.

Kamilė Čelutkaitė. Tai ne langas III, 2013
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Dailė

Ieva Mikutavičiūtė

Grožis ir bjaurumas, arba
Dailė versus poezija
1506 m. sausio 14 d. Romos Eskvilino kalvoje,
vynuogyne prie Santa Maria Maggiore bažnyčios,
atrandama įspūdinga skulptūrinė kompozicija:
skausmo sukaustytas, bet fiziškai tobulas su baisingomis gyvatėmis kovojantis brandaus amžiaus
vyras ir du jauni vaikinai praviromis burnomis, surauktais antakiais, supančioti besiraitančių bestijų.
Sensacingas radinys, vaizduojantis antikinį siužetą,
minimą Eneidoje ir Odisėjoje, netrukus susiejamas
su Plinijus Vyresniojo Gamtos istorijoje aprašoma
Laokoono ir jo sūnų skulptūrine kompozicija. Kaip
pasakoja šis senovės autorius, gyvenęs I mūsų eros
amžiuje, įstabi skulptūra, iškalta iš vieno marmuro
luito, sukurta trijų didžių senovės skulptorių Hagesandro, Polidoro bei Atenodoro iš Rodo stovėjo
imperatoriaus Tito rūmuose. Tobulų proporcijų ir
idealios anatomijos pavyzdys Renesanso epochos
dvasioje tampa tikru įkvėpimo šaltiniu daugeliui
menininkų, o laikui bėgant pažadina įvairias meno
teoretikų, akademikų ir filosofų diskusijas.
XVII amžiaus antroje pusėje – XVIII amžiaus
pradžioje įvairūs debatai meno, literatūros, filosofijos klausimais įgauna vis didesnį pagreitį. Savo
aukso amžių išgyvenančios akademijos globoja
naujo tipo menininkus, išsivadavusius iš amatininkų kategorijos. Jų kūryba, nors ir susijusi su rankų
darbu, jau yra laikoma vienu iš laisvųjų menų (septynių laisvųjų menų sistema, paveldėta iš viduramžių, moderniaisiais laikais įgauna visai naują turinį). Nuo 1648 metų Paryžiuje veikianti Karališkoji
tapybos ir skulptūros akademija organizuoja viešas
meno parodas, konferencijas, per kurias siekiama
iškristalizuoti pagrindinius meno principus, nustatyti žanrų hierarchiją, apibrėžti dailininko bei dai-

lės sąvokas. Pasikeitus dailininko statusui, imama
ieškoti skirtingų meno formų: tapybos, skulptūros,
poezijos, muzikos, sąsajų. Šiame kontekste susiformuoja samprata, mėginanti pabrėžti vaizduojamosios dailės ir poezijos meno vienovę ir bendrą prigimtį. Iš Horacijaus Poetikos pasiskolinta maksima
Ut pictura poesis („poezija kaip tapyba“) yra transformuojama į šūkį „tapyba kaip poezija“ ir tampa
naujos estetinės ideologijos pagrindu bei sektinu
pavyzdžiu. Pagal šią teoriją vaizduojamoji dailė ir
poezija yra vienodai svarbios viena kitos atžvilgiu
ir viena kitai vitališkai reikalingos kaip įkvėpimo
šaltinis. „Tapyba yra nebyli poezija, poezija yra
kalbanti tapyba“, – lyrinio graikų poeto Simonido
žodžiai, užfiksuoti Plutarcho tekste, yra aktualizuojami akademiniame kontekste ir tampa naujo
meninio idealo principu. Tikras tapytojas (tapytojas akademikas) nuo šiol yra išsilavinęs, apsiskaitęs
asmuo, menininkas eruditas, siužetų savo kūrybai
ieškantis literatūroje. Jo darbuose atsispindi klasikiniai iš Biblijos ar antikos poetų pasiskolinti mitologiniai ar alegoriniai vaizdiniai, vyrauja istorinė,
mitologinė, alegorinė tematika, žanrų kategorijoje
užimanti aukščiausią poziciją. Pagarba tekstui ir
klasikinei reprezentacijai, tiksliam natūros atvaizdavimui – visa tai atspindi šios teorijos esmę.
Kita vertus, pačios akademijos viduje kyla diskusijų apie tai, kas iš tiesų yra toji klasikinė tapyba
ir kokios yra kūrėjo interpretacijos bei kūrybinės
laisvės ribos. Pastarąsias diskusijas puikiai iliustruoja akademinio dailininko Nicolas Poussino
pavyzdys. Šis menininkas, iš pirmo žvilgsnio būdamas visiškai klasikinis tapytojas, sukelia šurmulį
savo kūriniu Eleziejus ir Rebeka. Tapydamas bibli11
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nę sceną, jis sąmoningai atsisako vaizduoti dešimtį
kupranugarių, minimų Biblijos ištraukoje, ir vizualinį rezultatą iškelia aukščiau ištikimybės tekstui.
Tokiu pat laisvu principu jis komponuoja ir savo
peizažus, kurie iš pažiūros realistiški, yra daugybės
skirtingų peizažų mozaika, derinanti visa, kas gražiausia, viename kūrinyje. Taip tapyba, nors ir klasikinė savo išraiška, nutolsta nuo teksto ir net nuo
paties vaizdavimo objekto, liaupsinamas dailininko
erudito idealas vis dėlto nusileidžia individualiam
talentui, o minėtasis Ut pictura poesis principas taip
ir lieka labiau teoriniu konceptu ir kai kurių meno
teoretikų kritikos objektu.
Vokiečių dramaturgas, filosofas, literatūros
ir dramaturgijos kritikas Gottholdas Ephraimas
Lessingas 1766 metais išspausdina garsiąją savo
esė Laokoonas, arba Apie tapybos ir poezijos ribas,
kurioje, pasinaudodamas jau minėtos Laokoono
ir jo sūnų skulptūrinės kompozicijos pavyzdžiu,
siekia visiškai paneigti Ut pictura poesis teoriją ir
įrodyti skirtingą vaizduojamojo meno ir poezijos
prigimtį. Jis literatūrai ir dailei priskiria visiškai
priešingas funkcijas, poeziją ir literatūrą įvardindamas kaip laiko ir trukmės, o tapybą ir visą vizualiąją dailę kaip erdvės meną. Jis nubrėžia ribą tarp
dailės ir poezijos arba tarp laiko ir erdvės, perspėdamas, kad šios ribos nepaisymas gali būti pavojingas ir vienos, ir kitos meno srities atstovams. Savo
esė pratarmėje Lessingas taip suformuluoja dailės ir
poezijos skirties problemą: „Mes norėjome paversti
poeziją kalbančia tapyba, tiksliai nežinant, ką ji gali
ir turi tapyti, o tapybą – nebylia poezija, prieš tai
neišsiaiškinus, kiek ji gali išreikšti bendrąsias idėjas, nenutoldama nuo savo prigimtinės paskirties
ir netapdama savavališka rašliava.“ Taigi Lessingas
siekia apibrėžti dailės ir poezijos paskirtis ir galimybes, drauge atskleisdamas ir pastarųjų ribotumus.
Savo prielaidoms įrodyti autorius pasitelkia
grožio ir bjaurumo kategorijas. Rašytojas teigia,
kad vaizduojamosios dailės paskirtis yra grožio imitacija ir bet koks bandymas perteikti bjaurumą yra
grėsmė paties meno kūrinio prigimčiai, o poezija
12

gali vaizduoti bjaurumą, tačiau yra menkai pajėgi
aprašyti grožį. Homeras savo poezijoje vaizduoja
Laokoono ir jo sūnų kančias, kai po nesėkmingo
bandymo įkalbėti trojiečius, kad šie neįtrauktų
medinio achajų arklio į miestą, žynys Laokoonas
su sūnumis yra pasmaugiami dviejų milžiniškų iš
jūros atplaukusių gyvačių. Scena šiurpi, žiauri ir
negailestinga, skaitytojas ar klausytojas nesunkiai
įsijaučia į šių veikėjų patiriamą siaubą, vaizduotėje
gimsta perkreiptų veidų ir kūnų, baisingos kančios
vaizdiniai, autorius iš tiesų siekia pavaizduoti skausmo ir kančios maksimumą, ir situacijos bjaurumas,
kurį išgyvena auditorija, šiuo atveju visiškai priimtinas. Tačiau jei pažvelgsime į vizualinę šios scenos
reprezentaciją Laokoono skulptūrinėje kompozicijoje, netruksime pastebėti, kad net ir vaizduodamas kančią, autorius (tiksliau autoriai) išlaiko tam
tikrą harmoniją ir estetiką, gražus žmogaus kūnas
lieka dominuojančiu aspektu, sąmoningai atsisakoma vaizduoti kančios maksimumą ir literatūrinė
tiesa aukojama grožio vardan. Taip, pasak Lessingo
ir turi elgtis menininkas, priešingu atveju jo kūryba, nors ir labai tiksli bei tikroviška, bus atstumta
žiūrovo, kuriam toks atviras bjaurumo vaizdavimas
kels šoką, pasišlykštėjimą ir vers nusukti žvilgsnį
šalin. Dar blogiau, bjaurumas vaizduojamojoje
dailėje gali daryti siužetus nebeatpažįstamus. Jeigu
nirštančią Venerą mes iš tiesų pavaizduosime kaip
įtūžusią baisingą žiežulą, iš Laokoono atimsime
tobulas kūno formas, o iš Temidės svarstykles, visiems gerai žinomi mitologiniai veikėjai mums taps
svetimais ir neatpažįstamais personažais. Todėl,
kaip rašo Lessingas: „Dailė, kaip imitacijos būdas,
gali atvaizduoti bjaurumą; dailė, kaip menas, to
negali.“ Taip yra ir dėl to, kad dailė, kaip jau buvo
minėta, yra erdvės, o ne trukmės ar laiko menas,
dailininkas gali pasirinkti tik vieną momentą norimam siužetui išreikšti, jis negali vaizduoti kismo ir
veiksmo. Jo kūrinys gali būti dinamiškas savo ekspresija, tačiau jis visada liks statiškas pasakojimo
prasme. Todėl jis ir susiduria su atpažįstamumo
problema, kuri neleidžia Veneros paversti pabaisa,

Dailė
Laokoono – skausmo suluošintu seniu, o Temidės
vaizduoti be svarstyklių ir atmerktomis akimis. O
poezija gali perteikti laiką ir trukmę, ji gali naudoti metaforas ir alegorijas, Temidė čia, ir be svarstyklių, – Temidė, niekam nereikia aprašyti, kaip
atrodo teisingumas. Dėl šios priežasties poezijoje
įmanomas ir bjaurumo vaizdavimas: atstumiantys
ir bjaurūs dalykai, kaip Laokoono kančia Homero poemoje, pristatyti eilutė po eilutės, posmas po
posmo, nebėra tokie šokiruojantys kaip dailės kūrinyje, kur nemalonus vaizdas pasiekia žiūrovo akis
visas iš karto. Be to, literatūra gali vaizduoti pokytį, todėl net nirštanti ir bjauri Venera lieka Venera,
nes skaitytojas jau turi prieš tai susidarytą grožio
deivės įvaizdį.
Tačiau, kaip dailės ribotumas yra negalėjimas vaizduoti bjaurumo, literatūra yra beveik
neįgali aprašyti grožį. Nes grožis, pasak Lessingo yra bruožų ir detalių visuma, jis iškyla prieš
mūsų akis visas iš karto kaip konkretus vaizdas.
O poezija, norėdama išreikšti grožį, naudoja aprašymą ir taip eilutė po eilutės, posmas po posmo
tas vaizdinys, kuris teoriškai turėjo gimti mūsų
vaizduotėje, išskysta kaip neryški abstrakcija.
Žmogus nesugeba tų atskirų bruožų sujungti į
vieningą visumą, todėl dažnai patys poetai griebiasi dailės pagalbos ir vietoj gražaus objekto aprašymo pateikia nuorodą į konkretų dailės kūrinį
lygindami savo gražuolę heroję su Milo Venera ar
Knido Afrodite. Lessingas pamini tik vieną išimtinį pavyzdį, sėkmingą bandymą įveikti poezijos
ribotumus – Homero Achilo skydo aprašymą,
kuriame vietoj vizualinio skydo apibūdinimo poetas pasirenka aprašyti šio objekto gamybos procesą, taip suteikdamas klausytojui galimybę labai
aiškiai įsivaizduoti, kaip atrodė legendinis Achilo
skydas. Vis dėlto tokia strategija tik patvirtina aptariamą poezijos ribotumą.
Galų gale Lessingas labai paprastai apibendrina
dailės ir poezijos ribų problemą sakydamas: „Dailė
ir poezija yra nepalyginamos, nes spalvos nėra garsai ir ausys nėra akys“, kitaip tariant, šios dvi menų

sritys net ir fiziškai mus veikia labai skirtingais
būdais. Ir nors varžybos dėl vaizduojamojo meno
ir literatūros pranašumo taip ir lieka labiau akademijų teorinių debatų objektu, grožio ir bjaurumo
vaizdavimo problema yra vis iš naujo aktualizuojama besikeičiančių meno normų kontekste. XIX a.
modernizmo dainius Charles’is Baudelaire’as rašys:
„Tu man davei purvo, aš jį paverčiau auksu“, taip
išreikšdamas visai naujos estetikos gimimą, estetikos, leidžiančios transformuoti natūralų bjaurumą
į meninį grožį ir rasti grožį pačiame bjaurume. Tai
bus jau visai naujos meninės epochos pradžia, kuri
stengsis paskandinti klasikų debatus užmarštyje ir
neigti visą klasikinę tradiciją. Vis dėlto modernizmas visada liks tos tradicijos palikuoniu, o klausimai, kitados formuluoti akademijose, nauja ir kartais nebeatpažįstama forma persikels į moderniųjų
menininkų studijas.
Rengiant straipsnį remtasi:
Lee Rensselaer Wright. Ut pictura poesis: humanisme et théorie de
la peinture, XVe-XVIIIe siècles. – Paris, 1991.
Lessing Gotthold Ephraim. Du Laocoon, ou, Des limites respectives de la poésie et de la peinture. – Paris, 1802.
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Poezija

Ugnė Ražinskaitė

Du-devyni (nykstantys)

Atskleidimai

***

***

yra sekmadieniai
įklimpę lakricoj
lietingi lapkričiai
sėdėti po klevu
kaip duoną trupint
tarppirščiuos
jaukintą tylą
per pjūtį dūzgesy
javų sukritus

dengtoj galerijoj
kas vaikšto

***
drėgna nemiršėlių
miglelė nuskalbia
merginų sukneles
skvere o jos vis
brenda voromis
iš sutrupėjusių
maldyno puslapių
aukštoj žolėj
neišbrenda

dangus –
raudonas smiltainis
***
korius pusny
duobutę vaiko skruoste
įspaudžia vidudienio saulė
nusinešam vyzdžiuose
snieguotas girias
***
vijoklių pavėnėj
šventiškai balta
nuo gubojų puokštelių
ir žvakių –
kerpamės plaukus,
lydome vašką
***
sutemsta žiemos
vartuose rūdija
vyriai ir vynuogienojai,
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šventųjų statulėlės
virš židinio,
pernykščiai meduoliai
kaip akmenys –
klimpstam vėpūtiniuos,
tylim

Dvi sruogos

***
mūrinis namas su
kaštonu prieangy, dulsvi,
išdrikę šeimininkės
verpalai lentynose, aš
mokau josios dukterį
pažinti debesis rudens
laiku: sunkius, įmirkusius
vandenyje, it kaulo
šukomis pašiauštos vilnos

***

Žvaigždėlapiai

***
daiktai kalbėjo –
kambaryje tik
aš ir švitesys
iš paukščių tako

Kamilė Čelutkaitė. Raižantys dangų, 2013

tą rytą motina krepšy
sudėjo mezginius, tamsius
kaip pusnys pakelėj ir
šiugždančius, supynė
kasą man, išsivedė
į tirštą ūkaną, dar
neregėjom nė praeivio –
vienos mes, spalvotos
iškarpėlės baltame lape
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***

***

sėdėjome ant kranto
tu įmerkei
sauliagėlę į tėkmę,
gružliai susispietė aplinkui –

tai žemėm užneštų
monetų varis
pasrūva
į lelijos žiedą
po apmalšusios liūties

mažutis ūkas
upės bekraštybėj

Sakų rinkėja

***

***

pavargusios saulės
objektyvų žybsniuose,
brangakmenių atšvaituos
tėra tamsa
ir gal
žiupsnelis pelenų

drėgna šviesa
lyg iš atverto šulinio
ir medžiai gilumoj,
pamėkliškai juodi,
graviūriški,
lenkiuosi
atsargiai, artipilnė
kaip taurė

Žydėjimai

***

***
dulkėtam vieškeliui
atokvėpis –
kaštonų ir akacijų
žiedynuos;
jau negana
žibintų mirgesio
pro dulsvą stiklo šukę,
vaiskiausiai šviesai
kaupiantis viršūnėj
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ar liepa turi
saldžią šerdį –
skardinis malūnėlis
veja atokiai
bites ir globiančius
pirštus

***
viršūnėj – ugnys,
pažemėj – šaltiniai,
per vidurį
dama nešiojasi
pražydusią šakelę,
kamanės suskrenda
nelyg rudi šunėkai
lakt

Proza

Laura Jonaitytė

Borėjui
Nežinau, ar tai buvo iš tiesų, ar tai tėra mano
fantazijų vaisius, fikcija, kurią protas sulipdė iš
norų ir troškimų. Bet pro akis, tarytum langus, kuriais palengva srūva lietaus srovelės, žiūriu tolin, į
tą savo, nežinia, ar tikrą, pasaulį. Aš regiu Tave, aš
liečiu Tave, geriu ir kvepiu Tave. Nardau trapiuose
it popieriniai laiveliai prisiminimuose ir karstausi
įvykių grandinėmis ir burėmis. Bet niekad negaliu
būti tikra. Visa, kas galbūt buvo, sulig kiekviena
diena rodosi vis labiau tolima... O Tu lyg vėjas... Tu
gi lyg... Borėjas, genantis jūrų bangas ir pustantis
kopas.
Po rugsėjo pilnatim tikriausiai pirmąkart padėjai savo maloniai sunkią galvą man ant peties.
Tada, matyt, pirmąkart šitaip išsigandau savo pranašiškų pojūčių ir net nedrįsau panardint pirštų
plaukuose. Pašonėj Makedonietį turėjau. Na... ne
visai pašonėj, už jūrų marių, nė kiek neperdedant.
Dievaži, tie Tavo plaukai... Spalvos tokio smėlio,
kur tik Baltijos pajūry rasti galima. Tokio smėlio,
į kurį, prabėgus nediduką miškelį ir išvydus jūrą,
norisi ant kelių pulti, imti ir berti, imti ir berti,
imti ir... ir visu ūgiu išsitiesti, jausti, kaip mažytės
smėlio dalelės įsipainioja tarp drabužių klosčių ir
nė kiek neirzti, kad truputėlį graužia. Negraužia
tas smėlis, net keista, o toks švelnutis, taip maga
paliesti, visai kaip Tavo plau...
Velnioniškai šalta, ką? Matyt, rudens neturėsim, žiema prasidės. O aš ir neprieštaraučiau.
Linktelėjau. Nė nepastebėjau, kaip pakilai ir
jau stovėjai priešais, įsmeigęs į mane savo skaidrų,
jūros, prie kurios dar ką tik buvau, mėlynumo
žvilgsnį. Pavadinai eiti, Pilnatys jau scenoje. Taip
taip, tik pamanykit, per pilnatį klausėm Pilnačių.

Dvigubas pamišimas, kaip žmonės pasakytų. Visą
vakarą skendėjau svaiginančių, besipinančių, vaizdą pamažu užliūliuojančių, šviesinančių ir galop
visiškai išliejančių muzikos garsų apsupty. Tikros
pilnatys. Tu stovėjai kiek nuošaliau, bet pajusdavau
menkutį prisilietimą, kai imdavai linguoti į taktą.
Kur ten prisilietimą... Lyg kas smėlio ant rankovės
kartkartėm užbertų. Vis atsisukdavau patikrint, ar
taip ir nėra, ir vis paskęsdavau Tavo žvilgsnio mėlyje.
Tąkart, beteliuskuodama vyną taurėj, prisiminiau ir kitą, visiško atsidavimo hedonizmui, vakarą. Visų visų pirmiausią. Pylėm kaip paklaikę. Na,
žinot, eiliniai šiuolaikinio auksinio jaunimo savaitgaliai, kupini nerūpestingo kvatojimo, neišmatuojamo alkoholio kiekio, pašėlusių šokių ir kitų nuodėmingų smagybių, dėl kurių Dionisas tikriausiai
užmėtytų tuščiomis statinėmis. Dievaži, kai išsidūkom ir ištuštinom visas vakaronės kaltininko atsargas, atsiūbavau su vieninteliu paskutiniu neaiškaus
skysčio ir visiškai neaišku, iš po kokių žemių iškastu butelaičiu. Butelio etiketė skelbė, kad tai alus, ir
dar gerų poros metų senumo. Ir kas? Atidarėm. O
vaikyti! O tengi vynas. Nesitverdami juoku praminėm gėrimą vynalumi ir dar kelias savaites taikėm
šį naujadarą kaip būdvardį. O po to... O kas po to?
Argi mums buvo gana? Kur tau. Paryčiais patraukėm ieškot daugiau. Prasta mintis, nes ir taip viską
regėjau kaip per miglą. Vis svarsčiau, Dioniso tai
ar Hipno darbas. Tas auksinis jaunimas... Taip ir
sklendėm, plaukėm, blaškėmės gatvėm, kol pajutau šį tą sunkesnį už beriamą smėlį ant rankovės.
Akimirksniu prisitraukei , vėjo greičiu priartėjai.
Tada mus dar skyrė lygiai viena smėlio dalelė.
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Sauliaus Vasiliausko nuotrauka

O kaip toji naktis, kai šokome, rodos, tokį
kuklų, bet kartu iki skausmo jausmingą valsą, ar
pameni? Manoji viena gležna rankutė, nuleista ant
tvirto Tavo peties, išdavikiškai drėko ir virpėjo,
o kitoji saugiai įsitaisė į patogiu laikikliu virtusią
Tavąją ranką. Mikroskopiniu žingsneliu sukomės
viens dutrys, viens dutrys, kol baltieji pianino klavišai mainė juodus, aukštesnės natos kalvelėm riedėjo į žemesnes, kol visas kambarys pamažu ėmė
riestis ir banguoti tarytum... Na, pats žinai. Ir smėlio, rodos, buvo paberta... Ak, taip.
O ar pameni tą lemtingąją naktį, kai užklydau
knygų pasiskolinti? Kai stovėjau tarytum įmūryta
prie lango su knyga rankose ir dėjausi skaitanti,
nors iš tiesų nepajėgiau nė vienos raidės suvaldyti,
nė vienos priversti klusniai atgulti žodin, nė vienos... Aš nepamenu nė knygos, nė vieno vienintelio sakinio, ką skaičiau... Jutau tik Tave kažkur
užnugaryje. Neįkyrų, bet tikrą Tavo žvilgsnį, lyg
šilkinėmis rankomis prilaikantį mano tuoj tuoj suglebsiantį ir susitrauksiantį iki menkiausios dalelės
kūną. O gal aš ir norėjau... Gal norėjau tapti smėlio dalele Tavo plaukuose. Paskutinįkart žvilgtelėjau į sparčiai gausėjantį šviesų languose būrį ir at18

sisukau. Taip. Tu ramiai sėdėjai
ir stebėjai mane savo dviem besišypsančiom jūrom. Tavo akyse
nuvargusi saulė jūron leidos, o
vėjas pustė kopas. Į tą smėlį taip
norisi keliais pulti... Imti ir berti, imti ir...
– Vėlu jau.
Išties vėlu.
Visai kaip ir dabar, aš karščiavau. Visai kitaip nei dabar –
fiziškai. Ėmei mane, be paliovos
karštai alsuojančią Tau į krūtinę ir negailestingai krečiamą
drugio, vis tvirčiau ir tvirčiau
spausti prie savęs, matyt, norėjai perimti pusę tos deginančios
naštos, iš paskutiniųjų vėsinai.
Kiekviena sekundė, rodos, poodžiu yrėsi širdies
kryptimi tarytum smėlio dalelė, tarytum neapleidžianti trapios akimirkos baigties nuojauta. Mudviejų rankos ir kojos susivijo, susipynė į tikrų
tikriausią Gordijaus mazgą – rodos, niekas nebūtų
išsprendęs, nebūtų išnarpliojęs ar kaži kokiu būdu
perplėšęs. Bet aš pašonėj Makedonietį turėjau.
Na... Ne visai pašonėj, už jūrų marių. Nė kiek
neperdedant. Tos jūros marios jį pagaliau išmetė
į mudviejų krantą ir vienu aštriaašmenio kalavijo
kirčiu jis perrėžė mazgą.
Nežinau, ar tai buvo iš tiesų, ar tai tėra mano
fantazijų vaisius, fikcija, kurią protas sulipdė iš
norų ir troškimų.
Teliko akių varvinimas priešais kompiuterio
ekraną, viltingai belaukiant nors menkiausios žinios. Žinios, kuri žaibiškai atlekia iš visai kito
Vilniaus galo, idant parneštų tą maloniai duriantį
„Sveika“. Kaži kiek sveika, jei šitaip karščiuoju...
Borėjau Tu mano, atpūsk mudviem žiemą, kurią
man dar rugsėjį žadėjai, kad jausmą užšaldytų ir
po storu baltučio sniego sluoksniu paslėptų smėlį,
Tavo akių mėlį ir mūsų pėdas. Nederamus kelius
mudu pramynėm. Borėjau.
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H. P. Lovecraft

Niarlatotepas
Niarlatotepas... šliaužiantis chaosas... Aš esu paskutinysis... Aš papasakosiu besiklausančiai tuštumai...
Tiksliai neprisimenu, kada visa tai prasidėjo, tikriausiai prieš keletą mėnesių. Tvyrojo baisi
įtampa. Prie politinių ir socialinių neramumų
laikotarpio prisidėjo keista ir slegianti artėjančio
siaubingo fizinio pavojaus nuojauta; išplitusios ir
visa apimančios grėsmės, tokios, kokias galima įsivaizduoti tik bjauriausiuose nakties košmaruose.
Pamenu, kad žmonės vaikščiojo išblyškusiais ir rūpesčio kupinais veidais bei šnabždėjo perspėjimus
ir pranašystes, kurių sąmoningai niekas nedrįso
kartoti ar pripažinti sau pačiam tai girdėjus. Milžiniškos kaltės jausmas prislėgė žemę ir iš juodų
bedugnių tarp žvaigždžių plūstelėjo šalčio srovės,
privertusios žmones drebėti tamsiose ir nuošaliose
vietose. Metų laikų sekoje įvyko pragariškas pasikeitimas – rudens kaitra bauginamai užtruko ir visi
jautė, kad pasaulis, ir galbūt visata, iš žinomų dievų
ar jėgų valdžios perėjo nežinomoms. Tada Egipte
pasirodė Niarlatotepas. Kas jis buvo, niekas negalėjo pasakyti, bet jis turėjo senųjų vietinių gyventojų kraujo ir atrodė it faraonas. Valstiečiai klaupėsi
jį pamatę, bet negalėjo paaiškinti, kodėl. Jis sakė,
jog pakilo iš dvidešimt septynių tamsos šimtmečių
ir kad girdėjo žinias iš nežemiškų vietų. Į civilizuotas žemes patraukė Niarlatotepas, juodbruvas,
laibas ir grėsmingas, vis pirkdamas keistus stiklo
ir metalo instrumentus ir sujungdamas juos į dar
keistesnius. Jis daug kalbėjo apie mokslus – apie
elektrą ir psichologiją – ir demonstruodavo galią,
kuri palikdavo žiūrovus be žado ir pakylėdavo jo
reputaciją iki naujo lygmens. Žmonės patardavo
vienas kitam pamatyti Niarlatotepą ir drebėdavo.

Kur tik Niarlatotepas nueidavo, ramybė išnykdavo, nes rytmečio valandas draskydavo košmariški
klyksmai. Niekad anksčiau tai nebuvo tokia vieša
bėda; dabar išminčiai beveik troško uždrausti miegą po vidurnakčio, idant miestų klyksmai ne taip
baisiai drumstų blyškų, gailų mėnulį, mirgantį
žaliuose vandenyse, šliuožiančiuose po tiltais, bei
senas varpines, byrančias po liguistu dangumi.
Pamenu, kaip Niarlatotepas atėjo į mano miestą –
didį, seną, siaubingą, nesuskaičiuojamus nusikaltimus menantį miestą. Draugas man pasakojo apie jį
ir pavergiantį susižavėjimą, ir jo atradimų viliones,
tad aš degiau nekantrumu patyrinėti didžiausias
jo paslaptis. Mano draugas sakė, kad jos baisesnės ir įstabesnės nei bet kokie mano sujaudintos
vaizduotės vaisiai; jog tai, kas buvo parodoma ant
širmos tamsiame kambaryje, pranašavo dalykus,
kurių niekas, išskyrus Niarlatotepą, nedrįsdavo
pranašauti; ir kad jo kibirkščių spragsėjime iš žmonių buvo atimama tai, kas niekad iki tol nebūdavo
atimama, bet buvo regima tiktai jų akyse. Aš irgi
girdėjau užuominų svetur, jog tie, kurie pažino
Niarlatotepą, žvelgė į tai, ko kiti matyti negalėjo.
Tvankią rudens naktį kartu su nerimstančiomis
miniomis patraukiau pamatyti Niarlatotepo; per
slogią naktį, nesibaigiančiais laiptais patekau į
ankštą kambarį. Išvydau gobtuvais apsigobusias
figūras tarp griuvėsių, metančias šešėlius ant širmos, ir geltonus piktus veidus, žvelgiančius iš už
nugriuvusių monumentų. Pamačiau pasaulį, besikaunantį prieš tamsą; prieš griovimo bangas iš
kosmoso pakraščių; besisukantį, besiplakantį; iš
visų jėgų besipriešinantį šalia blėstančios, šąlančios
saulės. Kibirkštys nuostabiai žaidė apie stebėtojų
galvas, jų plaukai stojo piestu, kai pasirodė neap19
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sakomai groteskiški šešėliai ir sutūpė ant žmonių
galvų. Kai aš, būdamas šaltakraujiškesnis ir labiau
pasikliaująs mokslu nei kiti, protestuodamas baimingai sumurmėjau apie „apgaulę“ ir „statinį elektros krūvį“, Niarlatotepas mus visus išvarė, žemyn
svaiginančiais laiptais į drėgnas, karštas ir apleistas
vidurnakčio gatves. Garsiai rėkiau, jog aš nebijau;
kad niekada nebijosiu; ir kiti klykė su manimi ieškodami sau paguodos. Vienas kitam prisiekėme,
jog miestas buvo lygiai toks pat, vis dar gyvas; ir kai
elektriniai žibintai pradėjo gesti, ėmėme vėl ir vėl
keikti kompaniją ir juokėmės iš savo keistų grimasų. Manau, kad pajutome kažką sklindant iš žalsvo
mėnulio, nes kai pradėjome pasikliauti jo šviesa,
susiskirstėme į nevalingas rikiuotes ir, atrodė, žinojome savo kelionės tikslą, nors net nedrįsome apie
jį pagalvoti. Pažvelgę į šaligatvį, pamatėme žolės
išklibintas plytas ir plonytę surūdijusio metalo liniją, kur kadaise važinėdavo tramvajai. Vėl pamatėme tramvajaus vagoną, vienišą, be langų, apšiurusį
ir pasvirusį ant šono. Kai pažvelgėme į horizontą,
niekur nebuvo matyti trečiojo bokšto prie upės, ir
pastebėjome, kad antrojo bokšto siluetas ties vir20

šūne buvo aptrupėjęs. Tada pasiskirstėme į siauras
kolonas, iš kurių kiekviena, rodės, traukė skirtinga kryptimi. Viena pranyko siaurame skersgatvyje
kairėje, palikdama tik sukrečiančios dejonės aidą.
Kita užpildė piktžolėmis apaugusį įėjimą į metro, kaukdama iš beprotiško juoko. Mano kolona
patraukė į atvirą vietovę ir jautė vėsą, kuri nepriklausė karštam rudeniui; sėlindami tamsia dykyne,
aplinkui pamatėme pragarišką mėnesienos blizgesį
blogio kupinuose sniegynuose. Nepraminti, mįslingi sniegynai išpustyti viena kryptimi, kur buvo
įsiterpusi pragarmė, dar tamsesnė dėl savo blizgančių sienų. Kai tarsi sapnuodama slinko į kiaurymę,
kolona atrodė visai siaura. Aš atsilikau, nes juoda
properša žaliai nušviestame sniege atrodė baugiai
ir man pasivaideno, jog girdėjau neramios dejonės
aidą bendrakeleiviams pranykstant; vis dėlto mano
pastangos atsilikti buvo nežymios. Tarytum šaukiamas tų, kurie ėjo anksčiau, plūduriavau tarp titaniškų pusnų, drebantis ir išsigandęs, į nematomą,
nesuvokiamą sūkurį. Akylas, nebyliai klejojantis,
dievai žino, koks. Liguistas, jautrus šešėlis, besiraičiojantis rankose, kurios nėra rankos, aklai besisukantis pro šiurpius supuvusios kūrinijos vidunakčius, negyvų pasaulių lavonus su žaizdomis, kurios
kadaise buvo miestai, kriptų vėjus, lengvai paliečiančius blyškias žvaigždes, ir jas pritemdančius.
Už miglotų šmėklų ir siaubingų padarų pasaulių
stūkso neryškiai matomi nepašventintų šventovių
stulpai, besiilsintys ant bevardžių uolų po kosmosu
ir siekiantys svaiginančią tuštumą viršum šviesos
ir tamsos sferų. Per šias atgrasias visatos kapines
sklinda prislopintas, iš proto varantis būgnų garsas
ir aukštas, monotoniškas šventvagiškų fleitų švilpimas iš nesuvokiamų, neapšviestų kambarių užu
Laiko; nepakenčiamas dundesys ir švilpavimas iš
ten, kur lėtai, nerangiai ir absurdiškai šoka gigantiški, niūrūs didžiausieji dievai – aklos, bebalsės,
beprotės chimeros, kurių siela yra Niarlatotepas.
Iš: Nyarlathotep (e-book), Acheron Press, 2012.
Vertė Edgaras Sinkevičius
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Donelaitis ir teatre Donelaitis
Taikaus diletanto pakalbėjimas apie Donelaitį ir skulptūrą

jaunimo teatre. Tokie interjerai kaip šis atrodo
amžini. Viskas gelsva kaip senoje fotografijoje, o
kvapai ir atmosfera šiek tiek primena seną senelių
butą Basanavičiaus gatvėje. Per parodos ekspoziciją
žengiau taip pat nedrąsiai kaip ir į balkoną sename
senelių bute Basanavičiaus gatvėje.
Dalios Matulaitės Inga Rinau skaito dukrai Donelaitį (2012) mane pasitiko kone kaip obeliskas,
kas, kad šiek tiek įspraustas į kampą. Skulptūros
siluetas gelsvoje teatro sienos plokštumoje iš tolo
primena kryžių, artinantis imi pastebėti bronzines
pėdas akmenyje, uždengtas vaiko akis, šiek tiek
egiptietiškai nusiteikusią motiną, o viršuje… karūnuotas paukštis, apie kurį būtų galima labai daug
ką pasakyti, bet nutylėsiu vardan įdomumo. Ingos
Rinau istorija man visai neįdomi, bet kad ji skaito
Donelaitį dukrai, kuri niekaip negali persiplėšti ir
vienu metu atsidurti Vokietijoje ir Lietuvoje, tai
gerai. Gražu, kai skaito lietuviškai. Gražu, jeigu yra

Dalia Matulaitė. Inga Rinau skaito dukrai Donelaitį (fragmentas), 2012

Kai kas nors prabyla apie vieną tokį Kristijoną,
manyje kažkas nutinka. Taip, burnoje vis dar užsilikęs mokyklos laikų prisiminimas ir garsiai skaitomų jo Metų ištraukos. Nesakau, kad prisiminti
Donelaitį yra labai nemalonu, bet, prisipažinsiu,
apdainuoti jo man nesinori, kaip ir parodų ar kitokių renginių jam rengti. Bet iš manęs prastas literatas. Iki dailėtyrininko man dar penkios minutės, ir
skulptūra nėra mano stiprioji pusė. Tačiau žiūrovas
aš visai pusėtinas, todėl aplankyti vieną kitą parodą
galiu. Be išankstinių nuostatų ir nuostabų.
Valstybinio jaunimo teatro pirmame ir antrame
aukštuose nuo vasario eksponuojama unikali bronzinių skulptūrų paroda Skulptoriai skaito Donelaitį,
šitaip minint 300-ąsias jo gimimo metines. Kadangi, kaip jau minėjau, esu žiūrovas be išankstinių
nuostatų, ėjau į parodą pamiršęs viską apie Donelaitį, Metus, skulptūrą, tekstus ir t. t. Visų pirma
džiaugiuosi, kad po labai ilgo laiko vėl apsilankiau
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kūnu, stovintis greta Arvydo Ališankos kūrinio
Dirva (2013). Tai beveik ta pati figūra, tik „suvažinėta“, išarta kaip dirva. Lyg Donelaitis būtų buvęs
lietuvių literatūros dirva... Skamba gražiai, žiūrėti
taip pat malonu, bet šiek tiek springstu nuo tokios
minties; atrodo kiek per saldu. Smagu matyti du
kūrinius, vienas kitą šitaip papildančius, praplečiančius ir drauge užveriančius. Užsiveria tik kūriniai, o kelių interpretacijoms – begalės. Palieku
juos skaitytojui/parodos lankytojui.
Stogo ornamentai, dar vadinami lėkiais, Astos
Vasiliauskaitės darbe Lekiai (2013) tapo bronzine
trejybe, kurią geriausia apžiūrinėti iš labai arti, nepasiliekant vietos nepastabumui. Kai bronza tampa
iki skausmo panaši į medieną, aš mintyse braukiu
ašarą, kuri byloja apie meistrystę. Žinau, diletantiška. Apie skulptūrą neišmanau ničnieko, tad prie A.
Vasiliauskaitės kūrinio tiesiog pavarvinu minties seilę džiaugdamasis tokia trejeto sąjunga, tik Donelaičiu man čia nekvepia. Suprantu, kur jo ieškoti, bet
vis vien nekvepia, ir viskas. Bet kūrinys puikus ir be
Jolanta Balkevičienė. Kristijonas Donelaitis, 2013

ir vokiškas Donelaitis, bet Dalios Matulaitės Inga
Rinau, pavyzdinga motina, šaknų nepaleidžia. Verčiau jau būti įsikibus šaknų, negu kaip kad Juozas
Erlickas siūlė, „laikytis už snarglio“. Žaviai sujungti akmeniniai moters ir dukters kūnai su bronzinėmis kojomis, per bronzinį Donelaitį, tiesiai į
šviesesnį rytojų. Šypsausi. D. Matulaitė ironiškai
rodo Kristijono Donelaičio laišką II. Parlamentui
(EURO) (2013) ir man belieka stovėti ir žiūrėti
į ant akmeninės kalvelės besisukantį spirale Donelaitį, it į kokią žaltvykslę. Žaltvykslė prasideda
skambiai: „Karališkajai valdžiai Karaliaučiuje…“,
o kuo baigiasi tikriausiai tik žaltvykslė težino, nebent leidiesi įsukamas tos amžinos sraigės-spiralės
ir Donelaitis atsiveria visu gražumu.
Liudmilos Bogatovos (2013) Donelaitis kitoks.
Ilgiau pažiūrėjus kiek primena rūpintojėlį, tik pirmą sykį ne susirangiusį, o išsitiesusį, šviesuoliškoje
pozoje, šiek tiek karališkų bruožų. L. Bogatovos
K. Donelaitis – ištįses žavus vyrukas bronziniu
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Romualdas Inčirauskas. Vaizdasėjis, 2013
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Daumantas Kučas. Lietuvninko sodyba, 2013

Donelaičio. Aš juk sakiau... Ryto-Jono Belevičiaus
Duonelaičio kondensatorius (2011) greta trejeto –
vienas mano favoritų. Ir čia dar tik pirmas aukštas...
„Kondensatorių“ iš pradžių stebėjau iš toli, vėliau iš
labai arti, kol galiausiai supratau, kuo jis man toks
žavus. Mėgstu duoną. Nebūtinai valgyti, duonos
kepalai žavūs savaime. Čia dar ne kepalas, tik kylanti tešla, atleiskite, bronzos luitas. Jo tiek daug. Imu
galvoti apie pavadinimą, ir iš pradžių nesupratu,
kas čia kur kondensuojasi. Tuomet ir vėl pasileidžiu
savais interpretacijų keliais ir suprantu, kad mintyse – per 300 metų R-J. Belevičiaus sukondensuotas
Donelaitis. Čia pat ir to paties autoriaus Duonelaičio
mikroschema (2010), primenanti rimtą duonkepalį,
kažkodėl užmautą ant senų obuoliukų „kojų“. Donelaitis, atrodo, lyg koks tarakonas, bronzinės duonos pavidalu vis dar šmirinėja po jaunimteatrio fojė,
net ir po 300 metų, lyg niekur nieko.
Pakėlęs galvą ir pažvelgęs tolyn, pamačiau
spyruokles. Susidomėjau. Paklotas (Jau saulelė vėl

atkopdama budino svietą...), parašyta ant kortelės,
ir pridėta Mindaugo Jurėno pavardė. Autorius Donelaitį paklojo kaip kokią gintarinę lovą, sukūrė
joje Kobo Abeišką smėlyną su akmenimis ir žolės
kupsteliais, ir įmontavo medį, kuris spyruokliuoja lyg koks miražas, jei tik panoriu. Visai taip pat
mano galvoje spyruokliuoja Donelaitis, lyg koks
miražas – kai noriu, prisimenu maloniai, kai ne,
imu kartoti eilutę, parašytą M. Jurėno darbo pavadinime. Geras jausmas, kai gali rinktis, ir M. Jurėnas tokią laisvę palieka. Arba eini pro šalį, pro
medį, smėlyną, Donelaitį, arba guliesi į bronzinę
lovą, apsikloji smėliais ir spyruokliuoji kartu su visais įmanomais ir neįmanomais miražais. O tada
ne taip jau ir svarbu, Donelaičio ar Duonelaičio
veidą miražai įgauna.
Antras aukštas. Lankant parodą teatras pusiau
uždarytas, kažkas ruošiasi kažkokiam koncertui.
Teko peržengti raudoną juostą, uždarančią antrą
aukštą, ir lyg kokiam lengvam nusikaltėliui sliūkinti viršun ieškoti dar skulptūros. Jolantos Balkevičienės Kristijonas Donelaitis (2013) šiek tiek
primena H. C. Bressono vyrą, šokantį per balą, Tamaros Janovos Lietuviškas žodis ir tikėjimas (2010)
išblaško ir netyčia prisimenu Ksenijos Jaroševaitės
žmogeliukus. Apynasrio ir kažko, primenančio lytinius organus, derinys, kurį pamačiau T. Janovos
darbe mane sustabdė ir leido šiek tiek pasimėgauti.
Nepavadinčiau Lietuviško žodžio ir tikėjimo išsišo-

Mindaugas Aučyna. Dekoratyvinė kompozicija, 2012
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Esė
kimu, bet taip, tai vienas tų darbų, kuriuos norisi
įsimesti kišenėn ir neštis namo, nes, rodosi, neužtenka pamatyti ten, ant pakylos, nesinori taip palikti ir nueiti. Daumanto Kučo Lietuvninko sodyba
(2013) pribloškia grakštumu. Sodyba, palyginti
su lietuvninku visai mažutė, jis jos stogu žengia
lengvai ir drąsiai, nuogas nuo galvos iki kojų, tam
tikru kampu žvelgiant, pridengtas bronzinio lietuviško medžio, kuris akimirką primena senovinį
veidrodėlį. Visada žavėjausi, kai tokioje, atsiprašau,
archajiškoje K. Donelaičio būtyje kažkas įžvelgė
tokį gracingumą... D. Kučas leidžia pamiršti, kaip
sunku ir nuobodu skaityti Donelaitį ir kaip nesinori apie jį galvoti.
Sunki plunksna, girdėjau taip žmones sakant,
o Mindaugas Aučyna ėmė ir sukūrė Dekoratyvinę
kompoziciją (2010–2012), kurioje plunksnos sunkumas net kiek gąsdinantis. Tačiau kompozicija iš
tiesų dekoratyvi, nesugadintų jokio interjero. Gaila, kad ekspozicijoje šiek tiek skęsta ta plunksna, ir
tikriausiai nedažnas žiūrovas išgyvens tą į orą plastiškai kylančią bronzą, išstumtą plunksnos svorio.
M. Aučynos darbą, kaip ir kai kurių kitų autorių
kūrinius, derėtų eksponuoti atidžiau, paliekant erdvės žiūrovo ir objekto santykiui užsimegzti.
Romualdo Inčirausko Vaizdasėjis (2012) grąžina mane į Europos parką, prie Mindaugo Tendziagolskio skulptūrų-žaislų. Tik šiuo atveju žaidimą
jau sužaidė pats autorius, pasėjęs donelaitišką naratyvą baltame apskritime. Vidinėje Vaizdasėjo pusėje, kuris, rodosi, ką tik nuriedėjo nuo savo vėžės,
puikuojasi Kristijono Donelaičio vardas. Čia aš ir
vėl nesu tikras, kas svarbiausia, bet Donelaičio pėdsakų gamyklą R. Inčirauskui pagaminti pavyko.
Valdas Bubelevičius K. Donelaitį pagerbė
Requiem (2013) – įspūdingu žalvario ir bronzos
dariniu, panašėjančiu čia į kosminę raketą, čia į
obeliską, kuriuo paroda ir prasidėjo. Tai juvelyriškai tiksliai atliktas darbas, neleidžiantis abejoti autoriaus sugebėjimais. Ir vėl, nežinau, kiek čia Donelaičio, bet ta raketa siurbia žiūrovo dėmesį, laiką,
buvimą erdvėje, prisitraukia artyn, ir savo ūgiu (206
cm) lenkia dažną prašalaitį. Ir pavadinta – kaip pirštu į akį. Geresnio requiem nė nesugalvočiau.
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Tamara Janova. Lietuviškas žodis ir tikėjimas, 2010

Lengva pauzė, per kurią kilau į antrą aukštą
nedavė ramybės, nes niekaip negalėjau pamiršti
mikroschemos ir kondensato, varvančių tiesiai į
A. Ališankos dirvą. Antrame aukšte akis natūraliai
nukeliauja į kampą, visai ne taip, kaip turėtų, pas
to paties autoriaus skulptūrą, kuri, tiesą pasakius,
tokia universali, kad norisi ją išsinešti – o ką, vos
70 cm, ir Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
(2012) tavo. Įstabus kūrinys, primenantis ne tik
lietuviškumą, bet... tarkime, stabmeldiškumą. Ir
jokių neigiamų konotacijų. Pagaliukų žmogus, kurio krūtinėje-pilve prasideda ir baigiasi saulė, tokia
pat kaip jis, pagaliukinė. Prisiekiu, nejučia norisi
priklaupti prieš tą darbą iš pagarbos. Nesu tikras,
bronzai, A. Ališankai ar K. Donelaičiui ta pagarba
atitektų, tačiau bet kokiu atveju mane, diletantišką
žiūrovą, ši paroda „nupirko“, net ir su ta sąlyga,
kad nelabai myliu Donelaitį. Ateini į teatrą, o išeini pamilęs skulptūrą, argi ne žavu?

Poezija

Laura Jonaitytė
Atsimenant Borėją ir
Lydint naktį balzganu dūmu eilinįsyk
Kaži kaip
Ilgu akių jojo kruopelės bent
(S)mėlio
************************************
Spygi giedra nė nesiruošia trauktis
Lietus iš debesų išspaustas, išsunktas, išgręžtas
Iki paskutinio ir
Sandariai po žeme pakastas
Debesų likučiai medžių šakomis iššluoti iš dangaus
Sausra ir
Begalinis troškulys
Jokia gyvybė šičia neužsimegztų
Bet
Pasilenki ir
Tik viens po kito
Kapt kapt
Lašais tu iškapsi ties mano
Smilkiniu
(Jei nesat girdėję lūpų kapsėjimo prie smilkinio
man jūsų labai gaila – šitaip skamba įkvėpimas)
******************************************
„Diena be melo“ spygteli
Iškaba,
Elegiškai mindant man
Nėries
Alkio išbalintus krantus
Badas!
Eglišakių dieta – ėsk tiesą ir tylėk tiesa.
Manasis melas – mylimoji iliuzija
Elegantiškai iriasi gofruotomis bangelėmis,
nešdama vieną kitą
Lytį
O aš, belytė, palydžiu ir einu atbulomis.

*************************************************
Mūza, vyrą pašlovinki
Ūžt kuriam vietoj savęs manoj galvoj liept išdrįsai
Zvimbia nenutyla gimdamos jau
Užmirštos kadais
Satyros.

Slankiodama tylutėliu steriliu betonmiesčiu
Kur vien autobusai inkščia lyg maži šunyčiai
Prisiminiau šeimą kur matyt Alastoras bus
Įsimaišęs
Būdavo senelis sako
O kai aš pamatau varnėnus ant laidų
Imu švilpaut
O jie kad ima čiulbėt kad
Ima plasnot sparniukais
Močiutė kaip dera įsimylėjusiai žmonai
Vis persūdydavo
Ai tai senis
Tu ir namie ir lauke
Tik kad pašvilpaut
Senelis dar būdavo kad
Užgros akordeonu kiek
Bepajėgs kad
Skambės visi namai
ką ten namai
Ir dar kieme praeiviai pasišokčiodami eis ir sakys
Tai vyro smagumas tai žmona laiminga tai abudu
Hestijos numylėtieji
O močiutė tuojau pat sudrausdavo
Suvaikėjo visai jau nukaršęs senis
Senelio veidas
būdavo
kartkartėm apsiniaukdavo
Kai apsiniaukė paskutinįsyk
Močiutės sykiu
Prašviesėjo
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Poezija

Erika Urbelevič
vakaras vienkiemyje
jau šį kartą žiema neišeis
prie dubens jis pastatė stiklinę
būtų tikęs jam dūmas prie veido
tik skiltuvai ir ugnys apleido
nuo jo žvilgsnio įskilo ąsotis
banalu banalu ne tas žodis
jis kartos iš po delno ant lūpų
visko buvo ir šitiek nebuvo
ši žiema niekada neišeis
jis laikys ją namie uždarytą
pasispaudęs po stiklo taure
ir įpils šilto pieno dėl svorio
nes paleisti jos niekaip nenori
ši žiema niekada neišeis
jis pririš ją prie durų ir staktos
jis ją dėsis po galva kasnakt
neišlakt šios žiemos neišlakt
nei iš butelio nei iš dubens
bet jis gers su žiema kaip jis gers
jis dar niekad taip smarkiai negėrė
baltumos tos ir medžių ir vėjo
jam akių dar nėkart neskaudėjo
tik jo bitės išskrido išėjo
ir tas katinas vėją įleidęs
tik žiema niekada neišeis
jis ją knygoms tarp lapų įspaus
kad laikytų tvirtai kad laikytų
ir visi kad įėję matytų
kad žiema niekada neišeis

***
niekas prie nieko nepririštas
bet į vieną lėkštę susideda maistą
išeina
o ant lentynos dulka agurkų stiklainis
pelė po pasuole irgi dulka
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senokai prapuolė katinas
dar prieš iškasant šulinį
trim balsais sugirgžda grindys
prispausi ausį prie sienos
girdėt
kaip kitoj pusėj
tyliai mūkia rūko skandinamos karvės
čia ne vieta
apelsinų sultims iš ryto
ir rankai per nugarą slyst
keptuvėj čirška česnakas
ir skersvėjis skambiai iššoka pro langą
giliausioj spintelėj
du pakeliai arbatos
ir visko šiai dienai gana

***
į tavo stalčiukus susilanksto
visos mano istorijos
greitai neberasime vietos
dar vienam ryto tekėjimui
tu ir taip per siūles braški
mano pasakojimais
stiklinių skambesiu ir
žmonių vardais
sprogtum
ir istorijos
išsilakstytų pakampėm
štai tada
ir užtektų

Reportažas

Gabriela Forgeron
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, 4 c klasė

Kūrybos festivalis...
Literatūrinės Vilniaus slinktys

Pirmasis pasirodė Gytis Ambrozevičius, kuris
atliko kelis kūrinius su gitara. Pačioje pradžioje jis
atliko romantinį, ramų kūrinį, o vėliau tokį, kuris
prabudino visus miegalius ir niurzgas. Jis dainavo
šmaikščiai apie meilę, skambėjo tokie žodžiai: „Jei
reikės, būsiu ištikimas“, „Kas turi įvykti – bus“.
Gimnazistai palydėjo jį aplodismentais, visi juokėsi ir šypsojosi, galbūt nemanė, kad bus taip smagu.
Pats Gytis pasakojo, jog dainas kuria per Iphone
ir tai, jog dažniausiai pirmoji eilutė nusako, koks
bus visas kūrinys: ritmas, melodija. Pasimėgavus
dainomis, atėjo laikas išklausyti Mykolą Sauką,
kuris pristatė ir perskaitė savo novelę, kurią pavadino „savo pirmuoju keksiuku“. Mykolas kūrė nuo
aštuonerių, tačiau jam nelabai sekėsi.

Luko Barzdenio (Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, 3b klasė) nuotraukos

Tikriausiai ne vieną sudomino šis įmantrus
pavadinimas. Literatūrinės Vilniaus slinktys – tai
jaunųjų rašytojų festivalis, kurį surengė kultūros ir
švietimo centras Vilniaus mokytojų namai. Garbė
pradėti rašytojų festivalį atiteko mūsų, Vilniaus
Jono Basanavičiaus, gimnazijai. Renginys vyko balandžio devintos dienos devintą valandą ryto aktų
salėje. Tai buvo kiek kitoks rytas, išskirtinis, poezijos rytas.
Į salę sugužėjo daugiausia vienuoliktos klasės
mokinių, o tarp jų įsimaišiau ir aš. Prie pat scenos
sėdėjo jaunieji kūrėjai su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Kęstučiu Subačium, kuris ir pradėjo
renginį pasveikinimu ir žodžiais: „Iš jaunų žmonių
sklinda tiek pozityvo.“
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Reportažas
Gyti, kas yra Jūsų įkvėpimo šaltinis?
Hmmm, labai sudėtingas klausimas! Žinok,
neįsivaizduoju, pasakyčiau, deja, net ir pačiam
man tai – paslaptis.
O jei ne paslaptis, kokiu kūrėju save laikote? Ir
kaip tai atsiskleidžia Jūsų kūriniuose?
Aš save laikau tokiu kūrėju, kuris gali ir nekurti,
bet vis tiek kuria, nes taip geriau.
O, apskritai, kaip manote, kokia yra poeto dalia?
Poeto dalia yra rašyti. Nori jis to ar nenori.
Na, o kaip manote, kokios temos šiuo metu ypač
populiarios, aktualios?
Nežinau, daug tos kūrybos yra, daug ir temų.
Nemanau, kad yra kažkokios temų mados.

Tai buvo vienas iš šmaikščiausių, atviriausių,
nuoširdžiausių kūrėjų, kurį mokiniai pripažino iškart. Mykolas sužavėjo savo paprastumu, laikraštis
virpėjo, kojos linko, na, bet ir nesulinko! O viena įsimintiniausių eilučių iš jo prozos tikriausiai
patiko visiems: „Pagadinto oro nenuslėpsi jokiais
klausimais.“
Tarp trijų jaunuolių buvo ir poetė romantikė
Birutė Grašytė, kuri skaitė savo trumpučius eilėraščius, kuriems yra būdingas vienas bruožas – visi
be pavadinimo. Birutė savo nuomonę turintis, bet
šiltas žmogus.
Po Birutės savo eilių paskaitė Mindaugas Kirka, jis pašmaikštavo, jog Iphone nėra būtinas, kad
galėtum kurti, kuo puikiausiai tinka ir Nokia. Poetas neslėpė, jog jį įkvėpė lietuvių kalbos mokytoja.
Renginį užbaigė Gytis daina apie Lietuvą. Vėliau visi plojo, tiek gimnazistai, tiek menininkai
šypsojosi – tvyrojo šilta atmosfera. Festivalio pabaigoje visi galėjo įsigyti kūrėjų knygų su autografu. Kol visi krapštė savo pinigines, aš „prigriebiau“
Gytį ir uždaviau keletą rimtesnių, keletą paprastesnių klausimų ir pakamantinėjau.
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O kaip manote, ar dabar, taikos metais, poeziją
kurti sunkiau? Ji kuo nors prastesnė nei, pavyzdžiui,
Sąjūdžio laikais, okupacijos periodu?
Poeziją visada sunku kurti.
Ar dabartinė poezija yra kuo nors prastesnė už
anksčiau buvusią?
Ne, tikrai ne. Kiekvieno laikotarpio poezija yra
tokia, kokia yra visuomenė.
Na, gerai, nekvaršinsiu galvos sunkiais klausimais. Norėčiau pasiteirauti, ar skaitote daug knygų.
Ir kokių: labiau užsienio ar lietuvių literatūros rašytojų. Ir kokia mėgstamiausia knyga?
Taip, daug. Knygų neskirstau į lietuvių ir nelietuvių. Yra tik geros knygos arba blogos. Neturiu
mėgstamiausios knygos. Iš tų ,,mėgstamiausių“ dalykų, manau, išaugama.
Ir paskutinis klausimas – mėgstamiausias posakis,
kuriuo vadovaujatės gyvenime.
Jei nori būti laimingas vieną dieną – gerk vyną.
Jei nori būti laimingas metus – vesk, jei nori būti
laimingas visą gyvenimą – tapk sodininku.

Interviu

Andrius Jakučiūnas: netikiu, kad
festivalis gali užauginti rašytoją
Per ketvirtus metus vykstantį jaunųjų rašytojų
festivalį „Literatūrinės Vilniaus slinktys“ išleidžiamas
almanachas. Ta proga Violeta Bučiūtė kalbina rašytoją Andrių Jakučiūną.(Visą interviu galite perskaityti almanache.)
Į almanachą įtraukti autoriai, be abejonės, yra lietuvių poezijos dabartis, turinti milžinišką potencialą tapti ateitimi, tad šis almanachas yra puiki proga susipažinti su
kūrėjais, kurie pasilieka ilgam.
M a N t a S

B a l a k a u S k a S

Almanachas – tai materiali erdvė, kurioje sugulę skirtingų kūrėjų tekstai leidžia
skaitytojui pamatyti įvairius kontrastus. Be to, tai ir saugykla. Išspausdintas tekstas
lieka šiek tiek ilgiau nei jo autorius. Fiksuojam dabartį. Štai tokia dabartinė poezija.
Ir ačiū Dievui.
E r N E S t a S

N o r E I k a

Kas mėnesį rašote literatūrines apžvalgas į „Literatūrą ir meną“. Ar šviečia ryškiau vieno kito jaunojo
rašytojo ranka?
Bandymai. Rašyti. Mąstyti. Apie meno naudą. Apie vienatvę ir telefonų knygas. Apie
tinklaraščių rašymą. Bandymai. Suprasti. Išsiaiškinti. Nurimti. Trys bandymai, trys
esė, trys skirtingos autorės.
t o M a S

t a š k a u S k a S

Septynetą numerologai laiko mistiškiausiu skaičiumi. Teigiama, kad šio skaičiaus
žmonės dažnai būna menininkai, rašytojai. (Dažnai nebūna.)
Almanache – septyni ankstesniuosiuose nepublikuotų (tačiau iš pirmųjų knygų ar
publikacijų kultūrinėje spaudoje skaitytojams pažįstamų) jaunųjų prozininkų tekstai. Ir jokios čia mistikos.

Visų pirma norėčiau pasakyti, kad nematau
prasmės įvedinėti šito dualizmo: jaunieji – ne jaunieji. Visi esame autoriai – ir jauni, ir pagyvenę.
Aišku, galbūt jauni autoriai turi mažiau patirties,
gal jų požiūris į kai kuriuos dalykus mums, įmetėjusiems, kartais atrodo šiek tiek naivokas, bet tik
tuo mes ir skiriamės. Tiesą sakant, patirtis ne visada turi pranašumų, žinojimas slegia – tą ir patys
jau netrukus patirsite. Būtent todėl nematau reikalo skirstytis vaidmenimis – tai vienas ir tas pats
vaidmuo, deja, labiau komiškas negu tragiškas. Kai
pradedame ieškoti skirčių, šneka apie literatūrą
baigiasi. Prabyla išgyvenimo instinktai, vaikystės
traumos, iliuzijos, Ego ir t. t. Beprasmiškas man
rodosi ir skirstymasis vadinamosiomis „literatūrinėmis kartomis“ – kaip pastebėjau, jaunieji mėgsta
kišti save į rėmelį, supakuoti. Tai dirbtinė, negyva
sąvoka, nors, aišku, negaliu neigti, kad tam tikromis istorinėmis aplinkybėmis augę žmonės turi
šiokių tokių bendrybių, šiek tiek skirtingą žvilgsnį
į pasaulį. Bet tai – tik smulkūs niuansai, nekeičiantys esmės (karta labiau apibrėžia, su kuo tu gėrei, o
ne tai, ką tu atnešei į literatūrą). Juk iš tikrųjų, nepaisant to, ką vadiname „kūrėjo individualumu“,
visi mes labai panašūs. Ką jau kalbėti apie žmonių,
tegul ir bendraamžių, būrį.
Prieš keletą metų esu atkreipęs dėmesį į Slinkčių programoje numatytą jaunųjų rašytojų išvyką
S a u l I u S

V a S I l I a u S k a S

ISSN 2029-9362

Naujoji Romuva, Vilnius, 2014

į Antakalnio kapines. Tąsyk kėliau hipotezę, kad
dedant gėles ant klasikų kapų pirmiausia norėta ne
pagerbti mėgstamus rašytojus, o pabrėžti, parodyti
save kaip „literatūrinę kartą“, neva privalančią kažką perimti iš ankstesniosios ir perduoti būsiančiai.
Tai (tas teiginys) buvo šiokia tokia provokacija, bet
ji tikrai atspindi, ką galvoju. Poezija ne fakelas ir
ne kokia meškerė (nors kažką ja pagauti, kaip visi
žinome, įmanoma). Negalima sureikšminti ir išpūsti fiktyvių, neegzistuojančių „kartų“ santykio,
svarbiausia – atskirų žmonių santykis. Aišku, tie
procesai vyksta, – bet jie vyktų ir tuo atveju, jeigu
juos ignoruotume. Kalbos apie tradiciją, meilės jai
išpažinimai – beprasmė gaišatis. Juk aišku, kad ji
mums svarbi, jei jau esame literatai.
Minėti konkrečias pavardes nesu pasiruošęs, o
ir nemanau, kad to reikia. Už apžvalgos, kuri yra
tam tikra provokacija, ribų, aš nesijaučiu žinovas
(tiesą kalbant, žinovu nesijaučiu ir rašydamas ap
žvalgas, bet dėl paties žanro taisyklių būnu priverstas prisiimti tam tikrą „teisiojo“ vaidmenį). Nesu
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įsipareigojęs nekintantiems kriterijams, – nes nėra
nekintančių kriterijų. Ėmiausi tas apžvalgas rašyti, įsivaizduodamas, kad labai subjektyvus, netgi,
drįsčiau sakyt, žaidybiškas, provokatoriškas vieno
rašytojo požiūris gali būti truputį naudingas literatūros procesui. Tiesą sakant, netgi manau, jog nesu
įsipareigojęs rašyti tiesą, taigi teoriškai įmanoma,
kad kada nors pasiduosiu pagundai sąmoningai
meluoti, klaidinti... Gal tai padėtų įveikti tam tik
rus stereotipus, tabu?
Literatūra yra žaidimas, todėl jos vertinimas
taip pat neturėtų būti labai rimtas (žaidimas). Štai
kodėl ir jaunimui, aš manau, nepritiktų galvoti,
jog ką nors proteguoju arba su kuo nors bandau
susidoroti. Tiesiog tokios žaidimo, kurį susigalvojau, taisyklės.
Rašydamas apžvalgas, nevengiate aštrių komentarų, būna, paliečiate asmeniškumus. Kaip galvojate,
ar kūrinio turinį galima tapatinti su rašytojo socialine padėtimi, apskritai – jo asmenybe?
Vėlgi jaučiuosi verčiamas turėti nuomonę... Iš
tikrųjų aš nežinau. Kaip minėjau, stengiuosi, kad
mano apžvalgos būtų ne tik maksimaliai žaidybiškos, provokatyvios, bet ir turėtų neblogą subjektyvumo dozę. Manau, tie asmeniškumai, kuriuos
kartais paminiu tekstuose, yra tokie nekalti, nekonkretūs, aptakūs, kad neverta daug apie tai kalbėti.
Šiaip ar taip, skaitytojams patinka paskalos. Kai kurie žmonės ieško mano tekstų, tikėdamiesi pikantiškų detalių iš literatūros užkulisių, be to, – o tai
mane labai džiugina, – jas atsiverčia ir ne literatai.
Nemanau, kad taip būtų, jei tiesiog rašyčiau rimtą,
argumentuotą, į tiesą pretenduojančią kritiką.
Taip pat, – čia būtų tarsi atsakymas į antrąją
klausimo dalį, – aš (ne tik pusiau juokais) esu įsitikinęs, jog tai, ką pavadinai „asmeniškumais“, rašytojo socialinę padėtį ir jo asmenybę atspindi geriau
negu kūrinys. Pasitaiko ir taip, kad kurio nors rašytojo „asmeniškumai“ yra kur kas aukštesnio lygio
nei jo kūryba, – ir neretai, deja. Ir kaip galėtų būti
kitaip? Juk pirmiausia kažkaip elgiamės ir tik po to
rašome. Nors ir kūrinys išduoda labai daug, – juk
nuo savęs nepabėgsi.
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Kiekvienam jaunam menininkui yra svarbu, ką
apie jo kūrybą mano kritikas. Ar negalvojate, jog jūsų
subjektyvios įžvalgos gali užgauti jautrios sielos menininką? Galbūt kūryba jam yra vienintelis vidurio kelias?
Gal ir gali užgauti, nors, man regis, mano
žvilgsnis į jaunuosius rašytojus yra labai pozityvus,
kartais galvoju, kad esu jiems per atlaidus. Tarp
jaunųjų matau gan įdomių kūrėjų. Be to, kaip
minėjau, aš nesu kritikas, todėl jaunieji rašytojai
neturėtų labai sukti galvos dėl mano pagyrimų ar
papeikimų. Aš kalbu, kas man ateina į galvą, o kitas rašytojas galbūt galvoja visai kitaip, literatūroje
yra daug visokių nuomonių.
Tačiau ar negalvojate, jog aštrus liežuvis gali visiškai sustabdyti jautrų menininką?
Na, matai, jeigu tokio žmogaus nesustabdysiu
aš, tuomet tai padarys kitas. Maža kas kur ką leptelės. Nesu išgyvenimo filosofijos garbintojas, – juk ir
kultūrą sukūrėme, kad nereikėtų gyventi miške, – o
betgi norint ką nors pasiekti, vis tiek reikia turėti
tiesų stuburą, bent jau (jei trūksta žinojimo) labai
labai tikėti... Pasitaiko piktų, nepagrįstų recenzijų.
Būna, jog kas nors nepagrįstai tūžta ant menininko,
rašo, kalba netiesą, ir jeigu esi labai jautrus, tuomet
verta pagalvoti, ar meno pasaulyje jausiesi komfortiškai. Kita vertus, nepasakyčiau, kad meno pasaulis
būtų žiauresnis už kurios nors įprastos profesijos
pasaulį. Netgi, sakyčiau, atvirkščiai.
Pats jaunystėje esu gavęs kritikos, esu kritikuojamas ir dabar. Svarbu suprasti, jog kritika – tai normalus literatūros pasaulio įrankis. Tai nėra, kaip kai
kam regisi, siekis „prispjaudyti į sielą“, nereiškia, kad
kritikas jaučia tau neapykantą ar lieja kažkokią tulžį. Kritikas padeda pamatyti tai, ko tu nematai savo
tekste, tu visada gali padėti kritikui pamatyti, ko jis
nemato savo tekstuose. Aišku, yra „kritikų“ (ypač
tarp anoniminių komentuotojų), kurie, metaforiškai
kalbant, tik raugėja ir bezda, – bet tas pakraščių šurmulys neturėtų mūsų trukdyti. Apskritai nereikėtų
bijoti klaidų, didžiausia klaida ir tragedija – manyti, kad esi neklystantis. Tokių pavyzdžių turime – jų
pražūtis jau vyksta arba ją netrukus stebėsime.
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Kiekvienas kuriantis žmogus
yra maištininkas

Rašytoją Vytautą Martinkų kalbina Birutė
Grašytė.

Ar teko ką nors girdėti apie šį jaunųjų festivalį?
Taip, teko. Juk Slinktys nėra tylūnės. Esu nugirdęs apie jas iš medijų. Tas festivalis – jaunųjų reikalas, bet pernai ir aš „nuslinkau“ į vieną diskusiją.
Be įvairių organizuojamų renginių, „Literatūrinių Vilniaus slinkčių“ metu leidžiamas ir almanachas. Tai tarsi laikotarpio ir šiame literatūriniame sūkuryje besisukančių žmonių pėdsakas. Ar teko vartyti
šį leidinį?
Pernykštę knygą padovanojo leidėjai. Geras jos
dizainas – džiaugsmas mano akiai. Ir festivaliui –
reklama. O tekstai nebūtinai turi būti aukščiausios
meninės prabos. Juk ne visi labai jauni parašo geriausius savo eilėraščius ar noveles. Tokie jaunųjų
almanachai prasmingi savo tyliąja paskirtimi. Žadina, skatina, drąsina dalyvius, bendraautorius.

nei rašytojo, nei skaitytojo neįmanoma rasti po
vieną. Būna „du viename“. Manau, paliks ir rytoj.
Elektroninės knygos nėra tokia didelė revoliucija
kaip kai kam atrodo.

Ką šiandien reiškia knyga? Kokia jos vertė?

Turbūt net ir per daug nesidomint kur nors vis
tenka aptikti jaunų prozininkų ir poetų kūrybos publikacijų. Ką galvojate apie jaunuosius kūrėjus? Ar jie
kuo nors ryškūs?

Knyga yra autoriaus ir skaitytojo mediacija.
Rašytojui – ir jo veikalo forma. Aišku, mūsų laikais – ne vienintelė. Rašytojas, ypač poetas, gali ir
pats balsu perskaityti kūrinius. Kaip senovėje, taip
ir šiandien. Poezijai tai, atrodo, tik į gera. Poetas
kaip aiškiaregys ir mediumas sutampa. Galima pasakoti ir istorijas, Šachrazada tai įrodė. Tačiau tik
knyga pagimdo skaitytoją. Jau tūkstančius metų

Pirmiausia jų yra daug, net nežinau, kiek kartų daugiau. Tai man netikėta, tuo labai džiaugiuosi. Sovietiniais laikais literatūra daug kam tapo ir
slaptu, ir viešu kūrybos prieglobsčiu. Publikuoti
kūrybą, o ypač išleisti knygą buvo sunku, tačiau
ir dienoraščiai, ir laiškai, ir net į stalčių sukrauti
rankraščiai būdavo patraukli, visiems prieinama
saviraiška. Dvasinė ir praktinė. Šiandien literatū31
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ra turi daugiau konkurentų – tradicinių ir naujųjų
menų. Tačiau laikosi. Išleistos pirmosios knygelės
yra brandesnės nei kada nors anksčiau. Girdėjau,
kad Rašytojų sąjungos leidykloje (tiesa, ji ne viena rengia tokių knygų konkursus) labai padaugėjo pretendentų. Komisija turės vargo. Pernai
perskaičiau penketą konkursui pateiktų moksleivių prozos, poezijos ar esė rinkinių. Bent trejetą,
mano akimis, buvo galima leisti. Gaila, konkurso
nuostatai reikalavo išrinkti tik vieną rankraštį. Tai
nereiškia, kad ir tas, laimėjęs konkursą, yra, kaip
pasakėte, ryškus. Aukštesnis literatūrinis raštingumas, bet ne parašytų kūrinių meninis vertingumas.
Mano nuomone, yra vienintelė ryškių jaunųjų
terpė: autoriaus gyvenimo patirties ir jo literatūrinio meistriškumo, arba „profesionalaus rašymo“,
dermė. Kai patirties nėra daug, jos negali pakeisti
formų paradas. Profesionalumas, rašymo įgūdžiai
padeda apsimesti rašytoju, tačiau ne visus skaitytojus pavedžiosi už nosies. Paskutinė debiutuojančios, tiesa, gal ne pačios jauniausios, autorės knyga,
kurią perskaičiau, buvo Rūtos Mataitytės Laiškai.
Epistolinis romanas. Parašytas profesionaliai, ir
autentiškos, sakyčiau, egzistencinės patirties, kurią
minėjau, jame tikrai esama.
Ar naudinga šiandien jauniems (o ir ne tik)
žmonėms burtis į komandas ir veikti ką nors drauge?
Galbūt taip nyksta žmogaus individualumas, tame
pačiame katile besimaišantys net ir patys skirtingiausi
truputį supanašėja.
Naudinga, gal geriau sakyti – prasminga. Juk
individualumas, savitumas – sąlygiškas, jis – ir iš
kitų, kaip sakėte, iš panašių. Autorius ir ne autorius – susisiekiantys indai. Tačiau panašumai mūsų
laikais virsta skirtumais. Blogai yra neturėti ar netekti savo veido. Arba – pasirinkti ir užsidėti kaukę.
Savas veidas, tikras individualumas rašant kyla iš
minėtos patirties ir literatūrinių formų žaismės. Tai
ji teikia džiaugsmo ir autoriui, ir jo veikalo skaitytojui.
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Papasakokite apie jūsų kartos literatūrinius sambūrius. Ar tokie egzistavo?
Kol mokiausi Eržvilko vidurinėje mokykloje,
literatų susivienijimo ten nebuvo. Turėjome tik
dramos, šokių būrelius, muzikos ansamblius. Gal
bus keista išgirsti, Kauno politechnikos institute
(dabar – Kauno technologijos universitetas), kur
pradėjau studijuoti, tokia komanda buvo. Ją dar
1954 metais buvo subūręs Icchokas Meras. Deja,
neseniai jis pasimirė toli nuo Lietuvos, Izraelyje.
Anuomet jis taip pat studijavo inžineriją. Ir jau
rašė noveles. Sutiko institute, matyt, ir daugiau
studentų, besidominčių literatūra. Jie įsteigė susivienijimą KPI literatų sambūris. Džiugu, kad ir
jūs tą gražų žodį ,,sambūris“ žinote. Merui baigus
studijas, apmirė ir tasai sambūris. O 1963 metais
institute vėl radosi daugiau rašančiųjų: Vilija Adomavičiūtė, Aleksas Dabulskis, Ramūnas Klimas,
Algimantas Liekis, Algimantas Mikuta... Velnio
tuziną turėčiau išvardinti. Atkūrėme tą Mero inicijuotą sambūrį. Rinkdavomės diskutuoti, skaityti
savo kūrybos, po metų išleidome kūrybos almanachą Mūsų žodis. Ploną, gal tik 60 puslapių, surašytą
rašomąja mašinėle, spausdintą rotoprintu, kelių
šimtų egzempliorių tiražu. Tasai sambūris man
buvo literatūros pradžiamokslis. Iš jo persikėliau
į „aukštesnę“ klasę – Kauno jaunųjų rašytojų sekciją. Po karo ji veikė, paskui išsivaikščiojo. 1965
metais atgaivinome ją bendromis Kauno aukštųjų
mokyklų literatų pastangomis. Iš pradžių joje būrėsi ir žurnalistai, ir beletristai. Ėmėme nesutarti,
atsiskyrėme. Mūsų buvo apie dvidešimt, poetų ir
prozininkų. Esu tikras, kad tarp jų bus ir jums girdėtų pavardžių. Tai – Gražina Cieškaitė, Mykolas
Karčiauskas, Marija Macijauskienė, Petras Palilionis, Gintaras Patackas, Aldona Puišytė, Mečys
Rakauskas, Raimundas Samulevičius, Dalia Saukaitytė, Petras Venclovas, Leonas Zaleckis... Visi
žinomi literatūros pasaulyje. Kai kurių nebėra tarp
gyvųjų. Anuomet iš pradžių neturėjome pastogės
pokalbiams, susimesdavome kavinėse (labai mė-
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gom buvusį Versalį, pervadintą Jaunimo kavine),
glaudėmės Viešojoje bibliotekoje, miesto laikraščio Kauno tiesa redakcijoje. Situacija pagerėjo, kai
1967 metais mieste buvo pradėtas leisti žurnalas
Nemunas. Nuo tada pradėjome rinktis šio žurnalo redakcijoje. Ne tik diskutuodavome. Ieškojome
lektorių. Rengdavome literatūros vakarus. Rinkdavome medžiagą literatūriniams puslapiams miesto
laikraštyje. Gana paprasti tie mūsų siekiai. Man,
ir ne tik man, rūpėjo modernioji literatūra, rūpėjo
būti tarp panašių. Kalbėtis, svarstyti, ką nors bendromis jėgomis suorganizuoti. Pasikviesdavome
svečių. Iš Vilniaus, Klaipėdos, Talino. Menu, 1969
metais per mūsų surengtą literatūros ir muzikos
vakarą susipažinau su estų poete Viivi Luik, dviejų
ar trijų eilėraščių rinkinių autore, šiandien – viena žymiausių Estijos rašytojų, ir Jaaku Jõerüütu,
tada – jaunu rašytoju, vėliau – ir nepriklausomos
Estijos politiku, diplomatu.
Kuo skiriasi šiandien ir anksčiau vykdavę literatūriniai renginiai?
Viskuo. Aišku, atmetus minėtą potraukį, gal
net būtinybę burtis, kažką aptarti ir veikti kartu.
Esminis skirtumas: jūs esate savimi. Laisvi. Anais,
sovietiniais, metais vieši literatūriniai renginiai
buvo gana formalūs. Jų scenarijai būdavo iš anksto
aptarti, improvizacijos nepageidaujamos. Kiekvienas dalyvis „įsijungdavo“ vidinį cenzorių. Daugybė
politinių, istorinių tabu. Buvo vieša paslaptis, kad
mus seka KGB, partiniai ideologai. Labai trūko
atviro bendravimo. Pajaustos laisvos minties. Tokia viešumoje negalėjo rastis. Juo didesnė renginio
agora, tuo prastesnė jos aura. Bet rinkdavomės ir
į dideles sales – filharmonijoje, Lėlių teatre. Kas
prieš vakarą pasidrąsindavo taure vyno, kitą dieną
gal gailėdavosi kokio žodžio, žvirbliu išskridusio.
Susirinkus diskutuoti kavinėje, redakcijos kambaryje, įtampa mažėdavo. Nuoširdus pokalbis – tik
dviese, su geru pažįstamu, tête-à-tête. Taigi renginių kultūriniai kontekstai – skirtingi, visai kitokie

minties, jausmo, žodžio, autorių laikysenos pasauliai. Panašius dalykus nesunkiai galite įžvelgti palyginę sovietmečio ir naujausią literatūras.
Kaip manote, ar šiandien jaunam menininkui
dar yra prieš ką maištauti?
Be jokios abejonės. Jeigu tik žodžio ,,maištas“
reikšmės pernelyg nesusiaurinsim, negalvosim, kad
maištas – tik ginkluotas sukilimas. Neatsitiktinai
apie šį žodį jau monografijos parašytos. Turiu galvoje ne maištauti „prieš ką nors“, o maištauti „dėl
ko nors“. Būti nepatenkintam ir pačiam ką nors
daryti, kai kitų nėra nieko daroma. Tokia laikysena – iš sąžinės, iš gilumos. Jauno menininko žmogiškumo, jo etinės laikysenos praba – jo maištingumas, pastangos pačiam ką nors visiems reikšmingo
padaryti. Ir ne tik jauną menininką turiu galvoje.
Kiekvienas kuriantis žmogus yra maištininkas.
Pozityviąja šio žodžio prasme. Maištas kyla kaip
personali kritika ir egzistencinė ironija, kaip gyvų
vertybių klausimas. Nesakau, kad maištaujantis
žmogus yra kuriančio žmogus sinonimas, tačiau
kūryba yra vertybių pervertinimas. Visokiausiomis
prasmėmis. Suvokimas, kas tikra ir amžina, o ką
reikia keisti, taisyti, pačiam kurti iš naujo. Tam
būtina kritika ir savikritika. Savivertės, savimonės,
savižinos ir panašūs dalykai yra svarbūs kiekvienam
žmogui, o menininkui – ypač. Tad net nesakau,
prieš ką jaunas menininkas turėtų labiausiai maištauti. Tai – asmenybės, jo tapatybės klausimas. Labai individualus, bet lygiai taip pat ir su daug kuo,
ypač tradicija ir jos tąsa, susijęs. Jaunas menininkas
pats turi patikrinti ir įsitikinti, kokia klasikos vertė,
kaip ją keisti ir pratęsti.
Dėstote universitete, dalyvaujate literatūrinių konkursų komisijose ir panašiai. Kaip manote, kas būdinga šiandien rašančiam žmogui. Kas jam svarbu?
Tikrai, skirtingi dalykai: kas būdinga ir kas
svarbu. Būdingas pernelyg laisvas ir neatsakingas
33
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požiūris į rašomą veikalą. Nesakau – „tekstą“, nes
turiu galvoje kūrinį. Rašydamas bet kaip ir bet ką,
neparašysi kūrinio. Neparašysi ir pagal išmoktas
rašymo pamokas. Daugelis, atrodo, patiki, kad
žino, kas yra rašymas. Jie yra įsidėmėję taisykles,
principus, dėsnius. Taigi tokie dalykai būdingi:
vieni nieko nežino ir neišmano, bet rašo, kiti viską
žino, ir taip pat rašo. Rezultatas dažniausiai būna
panašus. O svarbu yra pačiam kiekvienąsyk susikurti naujo kūrinio įstatymus, jo rašymo dėsnį.
Visaip apie tą dėsnį tų, kurie patys yra jį atradę,
prasitariama. Pavyzdžiui, Albert’as Camus yra taip
pasakęs: „Menas gyvas tik toje prievartoje, kurią pats sau susikuria.“ Jis kalba visai apie kitokią
prievartą nei aš, minėdamas sovietmečio cenzūrą
ir ideologiją. Bet galima kalbėti apie ką kita, visai
ne apie prievartą, o laisvę. Dar geriau – žodį. Svarbu gali būti, pavyzdžiui, sugalvoti vieną naują žodį
naujai gyvybei įvardyti.
Vilniuje kiekvieną savaitę vyksta galybės įvairiausių literatūrinių renginių. Gyventojai po truputį
atsivalgo. Kaip manote, kas šiandieniniam skaitytojui būtų įdomu, koks renginys turėtų būti, kad jis
būtų įdomus?
Esame įvairūs. Ypač dideliame mieste. Manau,
kad Vilnių galime vadinti tokiu. Esame anonimai.
Galime pasislėpti tarp kitų, likti neatpažinti. Anoniminiams renginių lankytojams nereikia dėtis elitinės literatūros gerbėjais. Daugumai nereikia naujų patiekalų, jie linkę domėtis ir vertinti tai, ko jau
yra paragavę, kas bent kartą jiems yra patikę. Tad tą
galybę literatūros jie vis vien dalija į dvi puses: tą,
kurią jie pastebi, susidomi ja, ir tą, kuri jiems – neįprasta, per daug sudėtinga, nesuprantama. Galima
nesunkiai pasirašyti renginio scenarijų, kuris padėtų įtikti daugumai. Nes ji – ne itin išranki, paklūsta
duonos ir reginių šūkiui. Tačiau jauniesiems geriausia nesivaikyti populiarumo, nesiorientuoti į masinius renginius. Nesumaišyti literatūros ir politikos
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aktualijų. Verčiau renginius skaidyti, pritaikyti
juos konkrečiai auditorijai. Tegu lieka kameriniai,
intymūs, individualūs. Kaip ir jų dalyviai.
Ar pritariate, jog tik tas, kuris daug skaito, gali
gerai jausti kalbą, jos stilių? Knygynai lūžta nuo
knygų. Kaip iš tokios gausos atsirinkti ir nesuklysti?
Apie skaitymo naudą kalbėjau. Taip, reikia, būtina daug skaityti. Kad daug skaitydamas gali įgyti
kalbos jausmą, nedrįsčiau svajoti. Kalbos jausmas
panašus į muzikinę klausą. Su jais reikia gimti.
Reikia augti su savo tarme ar bent jau su gimtąja, tėvų, kalba. Netikiu, kad svetima kalba, tegu ir
gerai išmokta, gali parašyti tai, ką tu vienas tegali
parašyti. Nuo gimtosios kalbos, kraštovaizdžio, su
kuriuo ji suaugusi, ir priklauso stilius, bet jis priklauso ir nuo to, kaip įsivaizduoji rašymą, tą didįjį
slėpinį, apie kurį jau kalbėjome, ar tau reikia naujo žodžio, ar užtenka išmokto, jau iš kitų išgirsto.
Todėl iš knygynų retai beišsinešu vertimų. Nesu
tikras, kad grožinį kūrinį galima išversti. Te neužsigauna vertėjai, juos gerbiu, jų pastangas vertinu,
bet kiekvienas literatūros kūrinys yra neatsiejamas
nuo kalbos, kuria parašytas. Gaila, kad nesu poliglotas, ne dvi dešimtis, o vos porą svetimų kalbų tepramokau. Tad, aišku, tas geriausių pasaulio
knygų kalnas lieka šalia manęs. O lietuvių autorių
kūrinius, kurie man įdomūs, gebu visai nesunkiai
ir užtikti, ir pasirinkti. Mano būdas paprastas, jį
nesunku taikyti. Išgirdęs (pamatęs) naujos knygos
autoriaus vardą, pasiklausiu savęs, ar norėčiau perskaityti, ką jis parašė. Susiradęs internete jos anotaciją, perskaitau ir vėl pasvarstau, ar tikrai norėčiau
ją skaityti. Tada užsuku į knygyną, stovėdamas pasklaidau knygą, perskaitau vieną kitą jos puslapį.
Jeigu ir tada (jau trečią kartą) pagalvoju, kad tikrai
verta ją skaityti, taip ir darau. Perku ar skolinuosi iš
kolegų, pasiimu iš bibliotekos. Gal penkerius metus nė karto nesuklydau.

Poezija

Birutė Grašytė

***
Pavasarį daržely
Pirmiausia pražysta
Močiutės sijonas
Nuo ryto lig vakaro
Pasilenkusi ravi
Astrus jurginus
Dainuoja sijonas
Ir nieko daugiau
Neįvyksta

***
Žybsi kažkur tamsoje
Tvenkinį su dangumi sumaišęs
Ne šio pasaulio palydovas
Pievose ganosi karvės
O jų tešmenys kaip pilnatys
Vakaro purpuro prisirpusios
Rangykis nakčiai medyje
Raudonoji šilko gyvate
Šiąnakt obelis pati suėda savo vaisių

O ryte ant langų
Išskalbti ir sudžiaustyti
Tyliai juda rūko voratinkliai
Jie neatmena tavo sapno gimimo

Rūko tvarsčiuos
Rūko tvarsčiuos
Šitas pasaulis
Nuogos šakos
Vėjo judinamos
Plauko kaip žuvys
Medkirtys
Išgenėjęs paukščius
Pamiškėj pasistatė trobelę
Įsistiklino langus
Nudelbtus
Tvarstį nurišus
Pasaulis baikštus
Tyli ir slepias
Tiktai auga iš naujo žolė
O už malkinės medkirčio
Šviečia mėnulio žaizda

Temstant
Sapno gimdyvė
Medžių viršūnėse pievos
Ten žydi lietus
Ir braido basa
Tavo sapno gimdyvė
Šiąnakt
Pilnas tiesos ir atvirumo
Tavojo stuburo linkis
Irkis juo nuo medžio prie medžio

Temstant čia dingsta sapnai
Kartais tik pasigirsta
Kaip vėjas pučia
Nendrės kūnelio laibumą
Ar glosto tylesnius už kaulus
Senelio nudažytus
Obelų kamienus
Temstant čia užsimerkia
Per amžius keliaujantys upės krantu
O jų vokai lyg drugiai
Į nakties dangų
Plevena
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Esė

Greta Griškaitė

Įveikti stresą, arba
Rymo ramunėlė rudenio arimuos
Penkios minutės (nors panašiau, kad penkiolika) po žiemos. Kol kas dar elegantiškai nesninga
žemėn medžių žiedais, bet ir tai jau ne už kalnų.
Pamažu, žingsnis po žingsnio žengiam pavasariopi. Belieka tik pradėti čirenti kaip vyturiams iš
džiaugsmo. Bet še tau, kad nori. Anądien per žinias
trimituoja, jog lietuvius puola stresas. Stresuojam
visur ir visada. Ką daryti? Žiniasklaida (ar streso
specialistai – tiksliai pasakyti negaliu) pataria turėti
artimą žmogų, suprask, draugą/ę ar antrą pusę, kuriai visada galėtum paporinti apie savo slogučius.
O ką daryt, jei mano draugas eilinį kartą mane
metė? Velniai žino, kur išdrožęs valkiojasi.
Peršasi išvada, kad nemoku pasirinkti draugų.
Katiniškų. Sakysi: tamstai ne visi namie. Absoliučiai sutinku – kaip gali būti visi namie, kai tų visų
namie nėra. Dievaži, kaip savo mico pasiilgau. Va
tau ir ilgesio kojos... Ponaitis patupi šiltame kambaryje, pasapnuoja pelytiškus sapnus, niokodamas
kilimą juo pasiirsto (už tai nuolat gaunu velnių ir
sulaukiu grasinimų, jog katinėliui užsivers namų
durys) ir išplaukia it su laiveliu į plačiuosius vandenis, kaip kad į(iš)plaukė mano pusbrolio laivelis
į parduotuvės kasą. O situacija buvo tokia: brolis
gimtadienio proga (rodos, tryliktojo) jam padovanojo dvidešimt litų, iš kurio buvo išlankstęs laivelį.
Sakau:
– Originali dovana. Bus ką prisiminti.
– Aha. Bus, – atšauna teta, – pinigų jau nė kvapo nelikę. Tu neįsivaizduoji, ką reiškia turėti dvidešimt litų ir kaip tie pinigai kišenę spaudžia.
Tikras žioplys. Man būtų gaila. Nors ne – katinui lauktuvių nupirkčiau. Gal taip pavyktų sustip
rinti mūsų friendshipą.
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Tiesą pasakius, nesiklosto mano draugystė su
katinais. Sėkmingesnė ji būtų su kieme kiauksinčiu
Irisu (kartais, erzindama močiutę, jį pravardžiuoju
Rudžiu), kuris jau penktą valandą ryto reikalauja
pusryčių, o paleistas laksto kaip be galvos. Stebina
tik viena – ciuciko gebėjimas laiku nuspausti stabdžių pedalą. Geras draugas iš jo išeitų, bet kažkaip
ne man ta lojanti draugystė.
Et, liūdnokos mano perspektyvos su kiauksinčiais ir miauksinčiais draugais. Užtat su įsivaizduojamais (vaikystėje!) situacija buvo nepalyginti
geresnė. Turėjau jų visą būrį: Cacas (su juodu kostiumu ir cilindro formos katiliuku), Markizas (kiek
pamenu, panašus į juodą su duriančiais ūsais ir
neproporcingomis letenėlėmis katiną, daug metų
tupėjusį ant fotelių, o dabar nutrenktą į kampą
ir paliktą pelėms džiaugtis. Kadais močiutė jį paslėpė, pabijojusi, kad juodasis padarėlis gali išgąsdinti kalėdojantį kunigą), Namelis ir Bebenčiukas.
Pastarieji du mano vaizduotėje labiausiai priminė
žmones. Taip ir bendraudavau su fantasy draugais.
Iš pradžių (juk atrodydavo, kad kalbuosi su savimi) tikrai galėjai pagalvoti, jog man ne viskas gerai,
bet, kaip sakoma, išaugau. O kur dingsi? Tiesa, vos
nepamiršau, pliušinį meškiuką taip pat laikau savo
draugu. Jau daugiau nei dvylika metų (skamba
solidžiai, ar ne?). Pasisekė draugeliui: turi kokius
penkis megztinukus, tris ar keturias kepuraites ir
netgi „musėm“ numegztą šalikėlį. Juk dovanos
stiprina draugystę.
O dabar truputį liūdna, kad mano draugė
nuo pirmos klasės vis labiau tampa drauge, sutinkama vos kartą ar du per metus. Tik facebook ir
gelbsti: kas kiek laiko į jos veidaknygę nuskrieja

Esė
sveika, kaip sekas? Ir kartais taip nuoširdžiai pavydžiu G. Radvilavičiūtei ir
jos draugei – toks supertandemas. Abi
labai skirtingos, kaip skirtingi bičiuliai
buvo Krėvė ir Sruoga. Vizualiai. Vadinasi, posakis „priešingybės traukia“
pasitvirtina.
Vis dėlto nerimą man kelia vienas
dalykas: literatūroje išskirtinai dominuoja vyriška draugystė (suprask – moterims vietos lyg ir nėra), kurią sutvirtina automobilis. Štai E. M. Remarque’o
trys draugai ir kadilakas („Mašiną mes
pavadinome „Karlu“. „Karlas“ – plentų šmėkla“). Arba „Džiazo vežimu“ –
mersedesu – riedanti kompanija (net
ir čia senoji mašinytė pavadinama Rosinantu, ir prieš akis jau matau kiek
perkarusį Don Kichotą ir jo ištikimąjį
putlųjį ginklanešį). O čia ir paradoksas – pasimaišius studentei Silvijai tarp
draugų blyksteli nesantaikos kibirkštėlė („Teodoras pamėlynavęs pašoko nuo
kėdės, pasiuntė mane po velnių ir puolė prie durų.“). Ir beveik hasta la vista
vyriškai bičiulystei.
Kad ir kaip pažiūrėsi, komplikuotas
reikalas ta draugystė. Na, bet dar yra
antra pusė, (ne)visada pasiruošusi klausytis tavo sapalionių apie slogučius. O
jeigu dar esi įsimylėjęs, apie jokį stresą
net nėra ką ir kalbėti. Tačiau ir tokia
idiotiška būsena (drugeliai skraido pilve, žiogeliai smuikuoja ausyse – negali
nesijuokti) praeina: tik ta meilė netyčia
dingo / su visais ir visais apžadais. Reziumė: o tada jau ne drugeliai skraido, bet
rymo vieniša ramunėlė rudenio arimuos.
Bet... būna dar kvailesnių variantų.
Štai kad ir ponia Ema Bovari – skaito
meilės romanus ir bando gyventi kaip
romanuose: ištekėjusi, bet vis dar ieš-

Kamilė Čelutkaitė. Jaukiai slėpininga, 2013

kanti romantiškos meilės ir lakstanti nuo vieno prie
kito. Galiausiai žiurknuodžiai ir finita la commedia.
Belieka įsimylėti pavasarį, kurio saulė prašvito
meiliai ir juokiasi, širdį vilioja. Tada neabejotinai
gyventi bus kur kas paprasčiau (nei dramų, nei melodramų, nei stresinių situacijų). Ir dar... Smagu,
kai turi draugę, kuri mielai sutinka su tavimi paslampinėti po Kazimiero mugę penktadienio popietę; smagu, kai turi draugę (tiesiog bendrakurse jau
nesinori vadinti), kuri mielai sutinka partempti tau
lauktuvių iš knygų mugės.
Gera turėti draugą/ę. Reikia turėti draugą/ę.
37

Poezija

Paulina Kirijanovaitė

Ankstus rytas Vilniuje
Kol užmerkti akių vokai
dar saugojo nekaltųjų miegą,
Ji jau žaidė – savo rankomis
dėliojo mozaikas tarp aukščiausių
miesto bokštų ir siauriausių gatvelių.
Labirinto take sutikau varguolį –
ėjo sunkiai, lyg kas būtų jį
į visas Pasaulio kryptis
vienu metu traukęs.
Vokai nebesaugojo – skaudžiai
spaudė mėlynos pagalvėlės.
Jis kaltas.
Gimė, nenusiskuto ir gyvenimas
jo nepamilo.
Akyse visa siela – tokia
trapi, skaudi ir vos vos,
lyg gęstančios žarijos, rusenanti.
Pakirto kojas ir pajutau –
mane pačią traukia į keturias kryptis.
O jis... jis tik
skaudžiai krypavo.

Akių vokams atsivėrus,
nekaltieji kyla į naują
dieną, naują Pasaulį, naujus
gyvenimus.
Tuo tarpu kaltieji krenta
nuo aukščiausių bokštų,
išmargintų saulės mozaikomis
ir smenga į gatveles,
nenusiskutę savo sielos juodumo.
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Paklausyk

Sakiau, niekad nerašysiu
apie emigrantus, politiką
ar kitas garbias temas;
sakiau, negalvosiu apie
mokesčius
ir senelių namus.
Vis kartodavau, kad nežinau,
kaip žmonės balsuoja
už geresnį rytojų
ar tikėjimo trupinį.
Buvau įsitikinus,
kad balti angelai
tiesiog atvers man langą
ir skrisiu, kol
turėsiu sparnus.
Dar sakiau, kad
džiaugsiuos dėl kitų
ir augsiu pati.
Dabar rašau
apie viską,
dar apie tai,
kad Dievas kartais atleidžia,
o dvasia ta,
kur šventoji,
leidžia žemyn galva
kybot,
lakstyt,
krist
ir iki skausmo
mylėti.

Dainininkas apie kūrybą

Tomas Pupinis

Kada pradėjai groti, kada pradėjai kurti?
Žvelgiu laiku atgal ir tiksliai nebeprisiminu,
kokiu būdu į rankas atkeliavo pirmoji gitara. Vieną akimirką jos dar nėra, o kitą – jau čia. Nors tai
įvyko iškart po abitūros, tačiau mintis kurti dainas
gitara atėjo tik po kažkurio laiko tarpo. Kai jau
pirštai priprato prie stygų ir buvo sugrota begalė
mėgstamų atlikėjų kūrinių, nejučia pribrendo noras sukurti pirmąją savo dainą. Atrodytų, graži idėja, tačiau tai įgyvendinti trukdė eilėraščiai, kurių
tuo metu nebuvo, kol... atsitiktinai į rankas pateko
laikraštis, kuriame radau kelis išspausdintus poetų
tekstus. Vieną jų perskaitęs, supratau, kad tai yra
būtent tai, ko ieškojau. Taip netikėtai atrastas eilėraštis prisidėjo ne tik prie pirmosios dainos sukūrimo, bet ir prie tolesnių kūrybinių paieškų.
Kas Tau yra kūryba? Kaip manai, kodėl žmonės
kuria?
Neretai išgirstu, kad kūrėjai, viešindami savo
darbus, pamini, jog dalinasi savo kūryba, nors iš
tiesų dalijamasi savo meninės kūrybos vaisiais –
kūriniais. Nors daugeliui tai gali atrodyti kaip du

tapatūs dalykai, tačiau kūrinys visiškai skiriasi nuo
pačios kūrybos, kuri, mano suvokimu, yra ne kas
kita kaip procesas ar darbas, kurio metu kuriama
kas nors naujo. Žinoma, kiekvieno žmogaus kūrybinis procesas yra savitas bei asmeniškas, kurio
ypatumus sudėtinga būtų įvardinti, tačiau savąjį aš
pavadinčiau „kūrybiniai malonumai“, kurio metu
sudedu visa tai, kas jaudina ar įkvepia. Gali būti
daugybė priežaščių, kodėl žmonės kuria – tai ir noras išreikšti save kaip asmenybę ar perteikti savo
požiūrį į supančią aplinką, ir gyvenimo šaltinis, ir
šlovė, ir visos minėtos dingstys kartu sudėjus, ir
kiekviena atskirai. Manau, kad kūryba yra ne tik
naujos minties įgyvendinimas, bet ir vienas iš tobulėjimo bei judėjimo į priekį variklių.
Ar domiesi kitų žanrų kūryba: poezija, daile?
Mėgstamiausi autoriai.
Domiuosi muzika, poezija, daile ir kitomis kūrybinės išraiškos sritimis, bet aš nesu iš tų, kurie
„užsiciklina“ ties vieno kūrėjo atliktais darbais. Tačiau galėčiau įvardinti vieną autorių, kurio muzikiniais bei tapybos šedevrais aš iš tiesų žaviuosi. Tai
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
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Dailė

Austėja Mikuckytė

Įklimpęs gyvenimo ratas, arba
Priešybių harmonija
Jono Meko vizualiųjų menų centre kovo 14 – balandžio
7 dienomis buvo eksponuojama tapytojo iš Milano Arielio
Soulé ir dailininko iš Los Andželo Simono Toparovsky instaliacijų paroda ,,Gėdos stulpas“. Menininkus įkvėpė XIX a.
italų rašytojo Allessandro Manzoni romanas ,,Pasakojimas
apie gėdos stulpą“.
Centrinis parodos objektas – Gėdos stulpas. Rūpus
bronzinis siluetas atkartoja į nusikaltusįjį mėtyto purvo
faktūrą. Biustas stūkso tarsi senovės riterio šarvai prašmatnioje menėje. Apsamanoję kaip istorinė praeitis.
Nukalti iš dvasinio orumo plieno. Biustą prilaiko iš stuburkaulio susiformuojanti bronzinė ranka, vaikiškai nemandagiai pirštu rodydama į auką. Viešai pažemintasis
vaizduojamas be rankų ir galvos. Būtent šios kūno dalys
buvo įmontuojamos į kankinimo konstrukciją ir tarsi
atimamos iš jų savininko dispozicijos. Dirvožemis, siekiantis figūros čiurnas, įkūnija šiandieniniame pasaulyje
plačiai paplitusią praktiką ir viešai, ir privačiai drabstytis
purvais. Anuomet šis veiksmas turėjo konkrečią fizinę
išraišką. Civilizacijos, panaikindamos gėdos stulpo bausmę, išprovokavo vis rafinuotesnį verbalinį drabstymąsi.
Antrame plane kybantis veidų bareljefais nukabinėtas paveikslas – aliuzija į bažnytinį paprotį taip pažymėti stebuklus. Prieš akis iškyla Arkikatedroje matyti
vadinamieji votai. Tikinčiųjų paaukoti padėkos ženklai
šioje drobėje įgyja priešingą prasmę. Jie – bausmės ir jos
padarinių simboliai. Pamatinis šachmatų lentos raštas
neapriboja nei ekspresionistiškų portretų proporcijų nei
jų judėjimo lauko ir krypties. Suluošintos mumijos raitosi agonijoje ir chaose. Baltų aliejinių dažų voratinklio
efektas ir zombiškai ištiestos amputuotos rankos. Muilo
burbulais sprogstančios gyvybės ir sukrešėjusio kraujo
šliūžės. Apskritimai primena ant laikraščio liekančius kavos puodelio kontūrus. Lyg nuo rytinio kruvinomis naujienomis pasruvusio laikraščio atitraukus kofeino dozę.
Prigesinta spalvų paletė maldo ugningą turinį. Tačiau
viskas tik abstrakcija, kurią pertapo kontekstas.
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Ariel Soulé, Simon Toparovsky. Gėdos stulpas. Instaliacija

Dailė

Ariel Soulé, Simon Toparovsky.
Maras. Instaliacija

Instaliacijoje Maras tarsi iš Albert’o Camus romano pasipila epidemijos platintojos – žiurkės.
Graužikių populiacija tirpsta kaip vaškas. Oranžinis
jų kailis įspėja apie pavojų, žemėlapiuose žymimą
geltonos ir raudonos spalvų deriniu. Išminkyta pilka
masė sukuria geležinių gniaužtų iliuziją. Visą kailį
dengia pirštų atspaudai – asmens unikalumo artefaktai. Galvoje suskamba Jozefo Stalino frazė: ,,Vieno žmogaus mirtis yra tragedija. Mirtis milijonų yra
statistika.“ Aplink pasklidusios pelės transformuojasi į morkas ir primena apie maro palydovą badą.
Žiurkės, vedžiojamos už pavadėlio, simbolizuoja
pažabotą mirtiną ligą. Infekcija tebėra išsamiai neištirta. Durys jai sugrįžti atviros. Argi ne maras yra
gandai, nešiojami žiurkiškos dvasios žmonių?

Paveikslo centras – grotomis apkaltas liukas –
simbolizuoja bausmės, kaip prevencijos, rūšį. Visuomenės judėjimas, galimybė pasimatyti su artimaisiais apribojami. Tai – bausmė be nusikaltimo,
tai – karantinas. Kiaurymės rėmelis stilizuoja erškėčių vainiką ir sukelia aukos už žmonijos nuodėmes
asociaciją. Įgimtas poreikis paaiškinti visus, ypač
neigiamus, reiškinius, rasti priežastis ir įvardinti
kaltininkus. Tarsi liturginės relikvijos paveikslo viršuje išdėliojami priešnuodžiai. Stuburkaulio, kaip
nepasidavimo visuotinei panikai, leitmotyvas. Alijošius, apipintas homeopatinės medicinos mitais.
Viduryje puikuojasi nesukonkretizuotas objektas,
greičiausiai vaistas nuo visų ligų – placebo efektas.
Kartis, balansuojanti virš drobės, kalba apie vidi41
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Ariel Soulé, Simon Toparovsky. Maras. Instaliacija

nės pusiausvyros ingredientą. Ant šių svarstyklių
kabantys portretai įgyvendina lygybės principą.
Ryškūs tapybiniai kvadratai dalina paveikslą
į devynias – tarsi katės gyvenimai – dalis. Rėksmingos, groteskiškai žaismingai spalvos šaukia
apie tragiškus žmonių likimus. Žmogiškus bruožus prarandantys asmenys, purvinų spalvų paversti akmens luitais, šoka misterišką konvulsijų šokį
aplink liauną pagalį. Sudžiūvusi gėdos stulpo versija pasakoja, kaip kinta suvokimo ribos kritinėse
situacijose. Gėdos jausmas slopsta, kai estetika aukojama sveikatos vardan. Kita paveikslo pusė ironiškai dalijama į geltoną ir pilką zonas. Juodos ir
baltos kraštutinumai niekada nėra tiesa. Tapytojas
kviečia siekti tam tikro objektyvumo, neutralumo,
pilkosios zonos, vertinant net ir didžiausias tarptautinio masto tragedijas. Parodos bendraautoriai
rodo pavyzdį. Nedramatizuodami, neverkšlendami, nesubanalindami, bet ir išlaikydami humaniškumo standartus. Pats paveikslo dvipusiškumas
diktuoja galimą reiškinių dvilypiškumą.
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Instaliacijoje Kankinimas parodos lankytojas
įsilieja į čia jau susispietusių žiūrovų minią. Vaškinės galvos, nusisukusios nuo egzekucijos scenos,
liudija abejingumą. Užmerktos akys aklos kitų
skausmui. Lankytojui surengiama akistata su tuštuma. Pažirę tarsi žongliravimo kamuoliukai skalpai primena kraugeriškas Senovės Romos gladiatorių kautynes, auditorijos traktuotas kaip cirką. Šios
galvos ne pasmerktųjų vergų. Jos žiūrovų, kuriems
kūnai su empatija plakančiomis širdimis nebereikalingi. Identiški veidų bruožai sufleruoja apie
atjautos atbukimo universalumą. Galvos, pilkos
kaip šešėlis, nihilizmo išdava. Pilkos kaip pelenai,
atpūsti iš sudegusio teatro. Plikos kaip nekalto ką
tik gimusio kūdikio. Apgaulingos. Tarsi atsitiktine
tvarka pasklidusios galvos kuria kakofonišką ritmą.
Užgroja tapatybes štampuojančių mechanizmų
orkestras. Iš dviejų simetriškų skiltelių suklijuotos
galvos siejasi su frankenšteiniška moksline fantastika. Tik kas turi prisiimti atsakomybę, kas tas pamišęs mokslininkas, sukūręs būtybę – visuomenę,
kuri pavirto monstru?
Kankinimo arka apžėlusi figmedžiais. Kristaus
prakeiktasis medis čia mezga vaisius, bet yra pasmerktas nudžiūti. Nuteistieji mirti išnyks kartu
su neįgyvendintomis idėjomis ir neišnaudotomis
perspektyvomis. Teisinė valdžia įgalinta spręsti, kurie piliečiai nesunokino pakankamai derliaus savo
gyvybei išgelbėti. Pasaulio medžio šakos purtomos
ir laužomos negandų. Binariniai antonimai tampa
sinonimais. Iš lukšto besikalantys pumpurai užmena vištos ar kiaušinio pirmumo mįslę. Agresijos ar
jos toleravimo. Želdinukas nutraukia užburto rato
ciklą ir palieka vilties. Išsirangiusios voriškos kojos
tarsi su jo-jo žaidžia su į tinklą įsipainiojusia vakariene. Tai – biustai pravertomis, bet diplomatijos pretekstu užglaistytomis burnomis. Kybanti marionetė
atlieka nusikaltimo pasekmės edukacinį vaidmenį.
Akupunktūriškai susmaigstytos vielos ir ramybe
persmelkta mina konstatuoja fizinio auklėjimo neefektyvumą. Pėdas atstojančios rentgeno nuotraukos
rodo viešų kankinimų amoralumą, apnuoginant nubaustąjį iki kaulų smegenų. Nutapytoji dalis mėgdžioja kankinio siluetus. Išblukusius ir miglotus –
tokius, kokie jie lieka egzekucijos žiūrovų atmintyje.

Dailė
Instaliacijoje Bausmė rieda gyvenimo ratas, palikdamas istorijos vadovėliuose aptinkamą laiko
juostos vėžę. Priešistorę žymi nukryžiuoto Kristaus
galva. Šalia levituoja kūnas, papuoštas barokinėmis
klostėmis. Pražysta gėlės ir atminties tuneliais praskrieja vaizdiniai. Prašmatniais rūbais aprengiami
velioniai. Lietuvos kaimuose paplitusi mada labiau
rūpintis mirusiųjų amžinojo poilsio vietomis nei
savu darželiu. Sakralus siekis išsaugoti atminimą,
peraugantis į liguistą konkurenciją pasipuikuoti
prieš kaimynką. Šioje atkarpoje bausmė ir išsigelbėjimas – tai dvi medalio pusės. Poncijaus Piloto
bausmė atneša žmonijai apsivalymą nuo nuodėmių.
Nesaikingas rūpinimasis artimųjų kapais tarnauja
tarsi kompensacija už praeitį ir sąžinės priekaištų
slopinimas. Tačiau savigraužos bausmė skiriama iki
gyvos galvos. To turėjome pasimokyti iš suskilusio
(расколить) protagonisto Raskolnikovo.
Dar kartą susiraitantis stuburkaulio motyvas nepalieka abejonių – tai šios parodos kertinis
akmuo ir raktas į kūrinių reikšmių pasaulį. Kaip
Salvadoro Dali paveikslai neįsivaizduojami be
dvišakio ramsčio, taip šioje parodoje stuburkaulis
atlieka tuščio indo, pripildomo prasmių tik inkrustavus jį į instaliaciją, vaidmenį. Dalyje objektų šis
leitmotyvas tarsi paslepiamas nuo paviršutiniškų

žvilgsnių. Atradus jį sukausto persekiojimo ir tykojimo paranoja. Pasijunti įtrauktas į psichologinį
žaidimą, kurio metu visi kompleksai ir fobijos išsilaisvina iš tramdomųjų marškinių. Desperatiškai
bandau išspręsti rebusą. Tik teisingas atsakymas
išlaisvins iš juodžiausių pasąmonės kertelių. Atsakymas – bausmė būti pažeidžiamam. Turėti Achilo
kulną – stuburą.
Išrikiuojami antikinės mitologijos personažo,
fenikso, nagai. Ar bausmė būti nemirtingam? Palikim tai retoriniu klausimu. Laiko juostoje – ir vienakojo šuns statulėlė. Bausmė gyventi suluošintam,
gyventi fizinio lygiavertiškumo svajonėmis ir praeities idealizavimu. Gyvenimo rate tarsi ant kepsnelių
iešmų pamauta mumija byloja apie ne tik siaubo
filmuose egzistuojantį kanibalizmą ir užsimena apie
holodomorą. Mumija primena kokoną, svajojantį
patirti metamorfozę. Šalia pakabintos spragsėjimo
procese sustingusios rankos tiksi laiką.
Parodos autoriai sąmoningai supainioja chronologiją, o aš dar kartą ją permaišau. Raida tėra
sąlyginė sąvoka. Archainės tautos neklydo – laikas
cikliškas. Keliaudama po XVII a. Italijos problemų
paradą neatradau nė vieno neaktualaus kūrinio.
Gyvenimo ratas sukasi vietoje, klimpdamas kasdienybės pusnyse.

Ariel Soulé, Simon
Toparovsky. Bausmė.
Instaliacija
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Ariel Soulé ir Simon Toparovsky. Kankinimas. Instaliacija

Dailė

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad parodos
autoriai pasirinko lengviausią kelią. Mirties dvelksmas lengvai „užkabina“ auditoriją ir dirgina jos
emocijas. Gebėjimas kritiškai analizuoti kūrinius apsnūsta ir net tampa etiškai nepageidautinas. Būtent
čia atsiskleidžia Arielio Soulé ir Simono Toparovsky
profesionalumas. Dailininkai sėkmingai atsispyrė
pagundai manipuliuoti jausmais – nepanoro skandinti žiūrovų kraujo klanuose, šokiruoti mėsinėjimu
ir žvanginti ginklais. Kančios subtiliai stilizuotos,
niūrumas išgaunamas dominuojančiais tamsiais tonais ir fiziniu kūrinių svoriu. Jautrios temos gundo
romantizuoti aukas ir didvyrius. Popartiškas dekoratyvumas nukėlė kankinius nuo pjedestalo, įliejo
anonimiškumo ir yra vizualiai pateisinamas.
Paradoksalu, tačiau lengviausias kelias meno pasaulyje yra sunkiausias kelias. Paranki problematika
sukelia nevalingą adresatų skepticizmą. „Išsemtos“
temos spiria dailininkus atrasti itin inovatyvų požiūrio tašką. Menininkų duetas nepasako nieko naujo
ir pateikia gana tiesmukas užuominas, prieinamas
bene kiekvienam. Todėl autoriai per plauką išvengia
banalybės šleifo. Simbolių trafaretiškumą kompen44

suoja jų gausa. Netikėtos prasminės kombinacijos
tampa originalia dailininkų sintakse. Reikšmių mišrainė reikalauja pasitelkti fantaziją ir tik tada klusniai susikristalizuoja į darnią koncepciją.
Naudojamų medžiagų įvairovė rizikuoja pavirsti beskonybe. Tai tikriausiai vienas universaliausių
pavojų, iškylančių instaliacijų kūrėjams. Intuityvus
dailininkų kiekvienos medžiagos specifikos pajutimas išgelbsti nuo taip dažnai instaliacijų ekspozicijose tvyrančios Karijotiškių sąvartyno arba turgaus
atmosferos. Pigumo įspūdžio išvengti padeda ne
tik naudojamos gana prabangios žaliavos, bet ir jų
pritaikymo motyvuotumas.
Rodos, parodos autoriai erzina žiūrovą priešingybėmis. Pasirenka strategiškai nuvalkiotą temą ir
nepasinaudoja tariamais jos pranašumais. Naudoja
primityvius simbolius, tačiau apsunkina jų suvokimą derindami nesuderinamus. Pasitelkia popsišką
stilių, bet negamina gintarinių kačiukų prototipų.
Parodos lankytojas trikdomas ir skatinamas nenatūraliai susiformuoti savo nuomonę. Kitaip tariant,
mąstyti ir argumentuoti, apsibrėžti savo skonį ir jį
lavintis. Galbūt čia ir slypi Gėdos stulpo genialumas.
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