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Josefas Fahrneris ir negyva Europa

Su Josefu susipažinome netikėtai – pasimatyme,
kuris baigėsi tragiškai. Kaip dažnai darau, blaškiausi po flickrą ir pamačiau į prabangą pretenduojančias kėdes, raudonai užtiestą stalą ir butaforinę širdį
ant sienos prie lango. Tik ant stalo vietoj kokių nors
romantiškų pietų ar pusryčių gulėjo gabalas lubų,
užuolaidos karnizas kaip koks skriestuvas išsižergęs už
stalo, ir viską vainikavo siaubingas šviestuvas, atrodo,
dar besisupantis ant laido. Esu matęs ne vieną ir ne
du autorius, fotografuojančius apleistas vietas, tačiau
šis mane sustabdė geram pusvalandžiui. Žinoma, po
to pusvalandžio praleidau dar daug laiko, bet pirmasis įspūdis abejoti neleido – reikia pasikalbėti.
Karolis Sabeckis kalbasi su Josefu Fahrneriu.

Labas, Josefai.
Aha, labas. Ir Fahrner mano pavardė, jeigu ką.
Mes čia kalbėsimės apie fotografiją ir apleistus
objektus... Gal nori pasakyti ką nors prieš tai? Kam
nors linkėjimų perduoti?
Ačiū, nelabai. Gal nebent kam nors bus įdomu,
kad aš ne vokietis, o austras, o Vienoje gyvenu tik
dabar – gimiau kažkur Austrijos kalnuose. Man
nepatinka, kai austrai painiojami su vokiečiais.
Taip, daug kas galvoja kad tu vokietis. Aš irgi taip
galvojau, kai pirmą kartą žiūrėjau tavo fotografijas.

Zugeschissene Kuche (Prišikta virtuvė)
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Am Weg zum Dettifoss (Keliaujant prie Detifoso)

Maniau, kad tai tavęs tai per daug nejaudina. Apie
ką yra tavo kasdienybė? Ką veiki be fotografavimo?
Paprastai dirbu nuo pusės vienuoliktos ryto iki
vėlyvo vakaro. Be viso to, leidžiu laiką su savo mergina arba kompiuteriu. Dar einu pasivaikščioti ir
džiaugiuosi gamta. Arba keliauju, jei užtenka pinigų. Paprastai man to pakanka.
Šaunu. Neskambi pretenzingai. Paklausiu banaliai, bet tai neišvengiama pokalbio dalis – tai kaip
ten viskas prasidėjo su tuo fotiku?
Ką aš žinau... Man buvo dešimt metų, su tėvais keliavome į Osijeką Kroatijoje. Ten buvo ką
tik pasibaigęs karas, ir mes lankėme berniuko, kurį
globojo mano tėvai karo metu, šeimą. Mano tėvai
turėjo paprastą „point and shoot“ fotokamerą ir jos
nuo manęs nepaslėpė – tikriausiai tai buvo klaida.
Tu ėjai visur, kur negalima, ir fotkinai kas pakliūna?
Aha. Mane taip žavėjo subombarduoti pastatai
ir visos tos nusiaubtos teritorijos, kad po kelių mi2

nučių likdavau su išfotografuota juostele ir norėdavau dar. Galiausiai tėvams teko mane prižiūrėti labiau nei visada, nes aš sunkiai valdžiausi neidamas
į tuos pastatus. Aišku, tai ne pati geriausia vieta
vaikams žaisti... nors tuo metu man atrodė kitaip.
Sakai, klaida buvo...
Tėvai nutarė man kameros nepirkti dėl to, kad
fotografuodavau, jų manymu, į kairę ir į dešinę be
jokio tikslo ir prasmės, kitaip tariant, gadindavau
juosteles. Tad visos Kalėdos ir gimtadieniai man
siejasi su neišsipildžiusiomis svajonėmis.
Bet svajonės vis dėlto išsipildė.
Taip. Būdamas šešiolikos išvažiavau dirbti į
Vieną, ir, be abejonės, pirmasis mano pirkinys
buvo... spėk kas. Skaitmeninis fotikas. Patenkinau
norą fotografuoti viską ir visada, bet gana greitai
supratau, kad fotografuoti vien „gražius dalykėlius“ yra nuobodu ir vėl grįžau prie vaikystės susižavėjimo objektų – apleistų ir suniokotų vietų. Vis
pagalvoju, kad dėl to grįžimo kalti mano sapnai,
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bent iš dalies – daugelio jų veiksmas sukasi sugriuvusiuose namuose ir visaip sunaikintose vietose.
Įstrigo galvoj amžiams turbūt…
Suprantu. Bet dabar tavo „gražiais dalykėliais“
tapo visi sugriuvę, nugriuvę, sulūžę ir kitokie. Savotiška fotografijos mokykla, sakyčiau. Esi savamokslis
ar kur nors mokeisi fotografijos? Kažkodėl numanau,
kad viskas išsirito iš kiaušinio ir be mokslų…
Tu teisus. Jokio meninio išsilavinimo neturiu
ir nežinau, ar norėčiau turėti. Esu mėgėjas savamokslis, neturiu jokių ambicijų tapti ar vadintis
profesionalu ir tuo didžiuojuosi.
Tau irgi atrodo, kad fotografijos mokytis kokioje
nors įstaigoje – beprasmiška?
Aš nežinau. Man net neįdomu, ar kam nors tas
išsilavinimas reikalingas ar ne. Turėdamas omenyje

savo pragmatišką požiūrį į gyvenimą įsivaizduoju, kad
teorinis fotografijos mokymasis man būtų kirtęs per
kojas, rankas ir kitas galūnes, turėčiau kalną problemų ir, įtariu, galiausiai išvis nenorėčiau fotografuoti.
Gerai, kad nesimokei ir dar pakeli fotiką. Sveika.
Žiūrint tavo darbus susidaro įspūdis, kad visa Vokietija ir Austrija yra apleistos dykynės.
Cha cha. Vien vietų paieškos ir radybos yra didelė viso smagumo dalis. Žinau, kad nori klausti:
„Tai kaip tu jas randi? Iš kur tiek daug?“, todėl atsakysiu iš anksto. Paprastai lengviausias būdas ką
nors surasti yra važinėtis be navigacijos nepažįstamomis vietovėmis. Bet būna visaip, pavyzdžiui,
apie kai kurias vietas sužinau skaitydamas laikraščius ar kitokią spaudą, arba browsindamas internetą. Ir, aišku, chebra, kuri irgi domisi visom tom
apleistybėm, irgi padeda.

Dachbodenfund (Radiniai palėpėje)
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peizažo interjerą, nežinau. Skamba idiotiškai, bet tie
žanrai tavo darbuose susivynioję į tokį vyniotinį, kurio atsipjauti lengva, bet atskirti kur kas nelabai. Ar
kada nors fotografuodamas kokį sugriautą kambarį
galvojai, kad vaizdo ieškiklyje žiūri į kažką panašaus
į peizažą?
Man atrodo, kad čia tiesiog sutapimas. Mano
flickre yra ir peizažų, tiksliai… Bet internetą, ypač
flickrą, aš naudoju kaip stalčių nuotraukoms laikyti. Ten nelaikau tik nuotraukų su žmonėmis. O
apie tą peizažizmą… Gal ir galima „apleistose“ fotografijose rasti peizažo fotografavimo principų. Aš
labai mėgstu – ar gal tiksliau būtų sakyti, jog esu
visiškai apsėstas – vaizdinius, kur natūrali gamta
pasiglemžia žmogaus sukurtus objektus. Dievinu
postapokaliptinį apžėlusių, kadaise apgyvendintų
ir naudotų vietovių vaizdą. Nors dabar, kai paklausei, tai ne tik peizažą, bet ir architektūros fotografiją čia galima įžvelgti…

Der Sesselsaal (Salės kėdės)

Šiaip tai norėjau klausti, ar dažnai išvažiuoji iš
„komforto zonos“?
Kadangi Austrijoje nėra daug apleistų vietų,
nuolat važinėju į Vokietiją, Italiją, Slovakiją ar Belgiją. Todėl tavo teiginys, kad Austrija ir Vokietija
atrodo apleistos šiek tiek neteisingas… Nes Austrijos ten mažai, Vokietijos užtenka, bet tada jau
reikėtų sakyti – pusė Europos apleista.
Skamba pasakiškai. Dar toks momentas… Kai
tik atradau tavo fotkes ir jas kam nors rodydavau
arba pasakodavau, sakydavau, kad Josefas fotkina
kažkokį apleistą industrinį interjero peizažą arba
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Šaunuolis. Aš manau, kad, šiaip ar taip, visa
fotografija yra tokia susisukusi į vieną kūną šiais
laikais, kad žanrais išsiskersti nebeišeina niekaip ir
niekam. Nebent kalbėsim apie klasikus… Bet apie
juos nekalbėsim. Cha cha. O.K., kad jau apie klasiką
prakalbom, tai paklausiu vieno tradicinio reikalo. Ar
man pasirodė, ar visos tavo nuotraukos tikrai juostinės? Kodėl nefotkini skaitmena? Patogu gi, įbėgai,
šovei į patamsį, ir pabėgai…
Oi… Aš turiu bent tris rimtas priežastis fotografuoti juosta. Visų pirma tai švelni šviesa ir „ypatingos“ spalvos.
Betgi yra photoshopas, dar kas nors, galimybių
imituoti juostą begalės. Ar čia principo reikalas?
Pats tu principo reikalas. Man atrodo, būtų
pernelyg daug darbo ir knisliavos bandant tai imituoti skaitmeniniame atvaizde. Nors tai ir įmanoma, bet kam imituoti, jeigu, užuot gaišus laiką,
galima tiesiog eiti ir padaryti?
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Susigėdau dabar. Kaltinamu žvilgsniu žiūriu į save ir į liaudį ir retoriškai klausiu – kodėl?
Gal dėl tingumo ir darbo su juosta preciziškumo…
Tai va. Čia antra priežastis. Apie preciziškumą
imi galvoti, kai esi toks kaip aš – fotkinantis non
stop. Mano begalinis fotografavimas mane veda
juostos link natūraliai, nes ji mane sulaiko nuo
šlamšto gamybos pertekliaus.
Šlamšto?
Na, žinai, kai prifotkini šešis gigabaitus medžiagos ir paskui penkis ištrini, nes reikalingas tik
vienas…

šviesą, nusispjaunu į objektą, jis gali būti visiškai
nevertas to brangaus kadro, bet šviesa...
Žodžiu, romantikas. O dirbtine šviesa nesinaudoji?
Anksčiau naudodavau dirbtinį apšvietimą, dar
„skaitmeniniais“ laikais. Tamsias scenas pasišviesdavau siekdamas sumažinti kontrastą ar turėti daugiau šviesos, o dabar to vengiu dėl natūralaus vaizdo. Visada kreipiu dėmesį į šviesą, bet ne visuomet
įmanoma tai numatyti dėl jau minėtų priežasčių.
Kartais kai kuriose vietose tenka apsilankyti antrą
ir trečią kartą, nors nemėgstu to daryti, ypač kai
vietos nėra saugios ar sunkiai prieinamos.

Mhm.
Juostoje kiekvienas kadras brangus tiesiogine
to žodžio prasme, jis kainuoja.
O kokia trečia priežastis?
Hm. Analoginiai atvaizdai man visuomet turi
ir turėjo kažkokį „senovinį“ įspūdį, kuris man puikiai dera su mano fotografuojamais objektais, vietomis ar temomis.
Žodžiu, juosta prieš skaitmeną laimi, nes, nors
ir galima imituoti, ji tikresnė už skaitmeną, nes ji
brangi, ir dėl to, kad analogas kvepia senove?
Taip. Na, gerai, dar yra kelios labai asmeninės
priežastys, bet apie jas kalbėti neverta.
O.K. Dabar apie šviesą. Ji, šiaip ar taip, ir yra
fotografija. Matai, kaip filosofiškai skamba... Tu
konstruodamas savo nuotraukas galvoji apie šviesą
kaip apie objektą, ar ji tiesiog būna kažkokių objektų
kompozicijoje?
Žinai, aš labai norėčiau fotografuoti tik tam
tikromis apšvietimo sąlygomis, tam tikru paros
metu, bet tai nelabai įmanoma dėl mano paties
užimtumo, dėl kai kurių vietų prieinamumo ir
taip toliau. O šiaip labai dažnai fotografuoju pačią
Schatten (Šešėliai)

5

Pokalbis

Socialgebaude (Socialinis pastatas)

Pagalvojau, kad visai ironiška – pramonės revoliucija ir industrija smarkiai prisidėjo prie fotografijos augimo ir to, kokia ji yra dabar, todėl žiūrėti į visus tuos įrenginius ir mechanizmus tavo fotografijose
mažų mažiausiai keista... Net juokas ima. Kodėl šita
tema tau tokia aktuali? Be to, kad vaikystėje patyrei
tą kroatišką traumą.
Daug tos industrijos mano nuotraukose, sutinku, bet man atrodo, tai diktuoja dabarties aplinkybės. Industrines lokacijas labiausiai mėgstu dėl to,
kad ten laukinė gamta įsigali vietoje, kurią dar
anksčiau sugriovė ją pats sukūręs ir pastatęs žmogus. Va čia tai tikrai ironiška. Tiesą sakant, man
daug artimesnės intymios namų ar turistinės erdvės. Liekanos tokiose vietose būna mažiau abstrakčios, asmeniškesnės, ir tai suteikia kažkokio
keisto vojerizmo viskam. Dabar visi galvos, kad aš
kažkoks maniakas…
6

Viskas gerai, Josefai. Beje, man visai patinka faktas, kad daugelis tavo darbų pavadinti vokiškai, o ne
angliškai. Kažkaip autentiškiau...
Autentiškiau... Cha cha. Mano anglų kalba tragiška, gal dėl to vengiu anglizmų. Žiūrovams, kurie
nemoka vokiečių kalbos, tokie pavadinimai sukelia
įvairias reakcijas... Kai kurie tai interpretuoja kaip
autentiką, kiti galvoja, kad tai labai egzotiška. Kai
kurie įsižeidžia... O kai kuriems tiesiog keista. Man
patinka ši įvairovė, kuri tikriausiai nebūtų įmanoma vartojant anglų kalbą ar apskritai nenaudojant
pavadinimų.
Lietuvoje daug kas stengiasi būti tarptautiškesniais, mėgsta angliškus pavadinimus. Arba čia toks
bandymas būti kuo neutralesniam ir prieinamesniam
bet kuriai auditorijai... Ar pavadinimai, tekstai prie
nuotraukų yra svarbu?
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Nežinau. Dažniausiai nuotraukas pavadinu
kokiu nors asociatyviu austro-vokišku žargonu,
išgalvotais žodžiais ar žodžių žaismais, man taip
linksmiau. Man nepatinka daugelio apleistų vietų
fotografų rimtumas, laikau tai blogu jų įpročiu.
Apleista ir sugriauta – nebūtinai labai gilu, liūdna
ar dar kaip nors „intelektualu“. Nesu didelis patoso gerbėjas – tikriausiai tai kiek prieštarauja mano
fotografijoms, bet mėgstu dvilypumą, tai mano
pavadinimams taip pat suteikia tam tikro svorio.
Tai turbūt į šiuolaikinę madą viską vadinti Untitled žiūri kritiškai?
O taip. Vienintelis dalykas... Galbūt tavo tas vadinamasis „šiuolaikinis“ būdas ir galėtų tapti būdu išvengti to patoso, kurio nemėgstu, bet tai taip nuobodu... Visi taip daro. Man kartais atrodo, kad fotografai
naudojasi tuo Untitled įrankiu mėgindami imituoti ar
demonstruoti savo profesionalumą ar rimtumą.
Užsiminei, kad flickro stalčiuje nelaikai fotografijų su žmonėmis. Bet jie vis vien egzistuoja tavo
darbuose, pats sakei. Galima pamatyti jų failureus,
stebėti praeitį per paliktus daiktus, darbo įrankius ir
taip toliau.
Tikrai taip – žmonių nebuvimas fotografijose
galėtų būti pavadintas kažkokia negatyvia erdve,
kuri virsta pozityvia tuomet, kai peržiūri nuotrauką. Nufotografuotos vietos ir objektai pasakoja istoriją ir tam tikra prasme „prikelia“ ten buvusius,
gyvenusius ar veikusius žmones. Nuolat pagalvoju apie tai, kas tose vietose nutiko, kodėl žmonės
nustojo ten veikti ar gyventi, kodėl paliko savo
daiktus. Tačiau nesistengiu primesti tokių minčių
žiūrovui. Kiekvienas turėtų galvoti, kaip nori, ir
įžvelgti savo prasmes.
Bet šiaip portretus darai?
Tai aišku. Tik atskiriu juos nuo apleistų vietų,
ir jie neskirti viešam žiūrėjimui. Sakykime, kad
tai – asmeniška. Man žmonės labai patinka su

visais savo gerais ir blogais įpročiais, išskyrus šias
situacijas: nemėgstu kai jų per daug arba kai jie
lenda man į kadrą.
Betgi žmonės – istorijos dalis. Tau rūpi istorija?
Nesvarbu, kokia – vakar dienos ar Napoleono žygių.
Taip. Man labai svarbu žinoti apie fotografuojamų objektų ir vietų praeitį. Kartais netyčia sutinku buvusius gyventojus ar ten dirbusius asmenis, ir
jei man tą dieną pasiseka, jie manęs neišvaro ir šį
bei tą papasakoja. Bet paprastai pagrindiniais istorijos žinių šaltiniais man yra fotografuojant randami laiškai, dokumentai ir kitokie daiktai.
Tai dar tęsiant apie istoriją, bet jau į pabaigą,
pakalbam nesąmonių… Žmonėms patinka skaityti
nesąmones. Jeigu galėtumei rinktis būti bet kuo iš
žmonijos istorijos, kuo būtum ir kodėl?
Šitas klausimas geras, man patinka. Turbūt
norėčiau būti savimi, bet jei prašai išsirinkti…
Turbūt norėčiau būti kuo nors gyvenusiu apie
1900-uosius. Mane labai žavi tas laikas ir jame gyvenę kūrėjai ir išradėjai. Gal būčiau Nikola Tesla?
Arba Maxu Brodtu (jis buvo geriausias F. Kafkos
draugas). Gal būtų visai nieko pasirinkimas?
Aš balsuoju už Teslą. Tau tiktų eksperimentai,
elektra ir keisti išradimai. Tai koks dabar planas?
Planas... Turiu planą atvykti fotografuoti į Baltijos šalis, Lietuvos neaplenksiu. Gal galėsi man
padėti susigaudyti ir parekomenduosi vietų, kurios
man būtų įdomios? Tu turbūt esi vienintelis pažįstamas lietuvis, su kuriuo galiu pasitarti.
Aha. Prie mano namų yra nereali apleista degalinė... Tau patiks, garantuoju.
O.K. pažiūrėsim. Iki pavasario Vilniuje!
Iki!
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Vaikas kopūstuose, arba Tabu
paauglių literatūroje

Su Vytautu Račicku, vienu populiariausių vaikų bei paauglių knygų autorių Lietuvoje1, kalbuosi
apie rašymą, rašytojo uždavinius ir apie normas bei
tabu paauglių literatūroje.
Kalbino Rasa Milerytė.
Pirmas klausimas lai būna nerimtas ir neįpareigojantis. Kadangi, atrašydamas į mano laišką su interviu prašymu, užsiminėte, jog ką tik grįžote iš Turkijos, o aš tuo metu tik tik buvau baigusi skaityti Jūsų
knygą „Mano vaikystės ledai“, pasmalsausiu: kokie gi
buvo tie Jūsų vaikystės ledai ir ar yra tokių ar bent
panašių Turkijoje?
Mudu su žmona labai mėgstame saulę. O jos
Lietuvoje ne tiek daug. Todėl esant galimybei plasnojame į šiltuosius kraštus, kurie mano vaikystės
svajonėse prilygo rojui.
Tokių ledų, kokių smaližiaudavau vaikystėje,
nėra. Nei Turkijoj, nei Amerikoje, nei Lietuvoj, nei
kur kitur. Dabartiniai ledai saldūs, kvapnūs, bet,
deja, ne tokie skanūs, kaip tie, kuriuos pirkdavom
už trylika kapeikų. Tiesą sakant, vaikystėje ir duona buvo skanesnė. Ir bulvių košė. Ir lašiniai.
Pirmoji Jūsų knyga, „Kai mes mylėjom vienas
kitą“, buvo skirta suaugusiam skaitytojui. Po šios pasirodymo praėjus vos dvejiems metams parašėte antrą,
šįsyk jau vaikams. Tada dar poros metų tyla ir knygos
vaikams, banaliai tariant – pasipylė kaip iš gausybės
rago. Šiandien esate išleidęs apie penkiasdešimt knyVytautas Račickas yra vienintelis lietuvių rašytojas, patekęs į
2013 metų 8-12 klasių moksleivių skaitomiausių autorių penketuką.
1
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gų, suaugusiems tarp jų – daugiau nė vienos. Kodėl
debiutavęs kaip suaugusiųjų rašytojas, vėliau rinkotės
rašyti vaikams?
Ne, esu parašęs mažiau – apie trisdešimt. Jūs
turbūt suskaičiavote ir pakartotinius leidimus.
Kai rašiau pirmąją, vaikų literatūros dar nebuvau
atradęs. 1977 metais atėjau dirbti į vaikų laikraštį – Lietuvos pionierių. Nuo tada viskas ir prasidėjo.
Šioje, o vėliau Genio redakcijoje, man regis, ir išėjau savotiškus vaikų rašytojo kursus. Mane labai
skatino ir palaikė minėto laikraščio redaktorė Leo
nora Šileikaitė. Pamenu, sakydavo, kad vaikams
reikia rašyti suprantamai ir lengvu, žaismingu
stiliumi. Į Genį pasikvietė rašytojas K. Marukas.
Taigi rašyti vaikams ir apie vaikus tuo metu buvo
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mano kasdienis darbas, už tai gaudavau algą ir visai neblogą honorarą. Beje, tos, pirmosios, knygos
pirmąją dalį (Vieno pavasario istorija) esu perrašęs
ir neseniai išleidęs atskira knyga. Dabar jos adresatas – paauglių, jaunimo auditorija. Na, o suaugusiesiems rašyti bent kol kas neplanuoju. Juk jiems
kuriančių tiek daug. Be to, vaikai, paaugliai labai
laukia naujų mano knygų.
Šiandien Jums – šešiasdešimt dveji metai. Ar nesijaučiate nutolęs nuo vaiko pasaulio, ar tarp Jūsų
ir vaiko sąmonės nėra per didelės, jau neaprėpiamos
prarajos? Ar rašyti vaikams netapo sunkiau nei buvo
vos pradėjus?
Taip, pirmąsias knygas rašiau tarsi juokaudamas. Tai galėdavau daryti redakcijoje, pasilikęs po
darbo arba per pietų pertrauką. Eilutės bėgte bėgdavo. Dabar tuo pasigirti negaliu. Kartais tenka
net prisiversti. Bet kai būni kažką parašęs mintyse,
kai žinai konkrečią istoriją, kurią reikia papasakoti, rašydamas tikrai nesikankini. Svarbu, kad niekas netrukdytų, kad pats būtum nusiteikęs darbui,
kad neslėgtų kokie pašaliniai rūpesčiai. Geriausiai
man sekasi kūrybos namuose ar šiaip kur iš namų
išvažiavus.
Nuo vaikų gyvenimo, manau, nesu pernelyg
nutolęs – dažnai lankausi mokyklose, bibliotekose, bendrauju ir su savo skaitytojais, ir su jų pedagogais, bibliotekininkėms. Tai ir padeda suvokti
vaikų problemas. Be to, skaitau spaudą, klausau radijo. Rašau, kaip man atrodo, ne į lubas, o į vaikų
kasdienybę žiūrėdamas. Kurti vaikams man didelis
džiaugsmas.
Sakote, kad užrašant sugalvotą tekstą, kartais
reikia tam tikros prievartos prieš save. Taip pat užsimenate, jog viena rašymo vaikams priežasčių yra ta,
kad vaikams trūksta literatūros ir kad vaikai labai
laukia naujų Jūsų knygų. Kai šnekučiavomes prie arbatos „Personažų parke“, pasakojote, jog jei ne vaikų
pageidavimai, kai kurių istorijų tęsinių būtų kur kas

mažiau. Tad ar galima teigti, kad rašymas vaikams –
ne tik džiaugsmą teikianti veikla, bet ir tam tikra
misija?
Taip – misija. Kitaip tariant, atsakingas uždavinys. Juk vaikų rašytojas yra ir mokytojas, pedagogas. Plačiąja prasme. Jam rūpi, turėtų rūpėti
visuomeniški, pilietiški dalykai. Kokybiška vaikų
literatūra skaitytojų širdyse turbūt ugdo gerumą,
meilę (žinoma, taip pat ir Tėvynės), liudija bendražmogiškus humanistinius dalykus. Jeigu vaikui
adresuotoje knygoje rašytojas kalba skaudžia socialine tema, jeigu ta knyga pilietiška, ji bus ir skaitoma, ir paveiki. Žinoma, istoriją reikia papasakoti
ne tik suprantamai, bet ir įdomiai. Ir kitąsyk nebūtinai linksmai. Esu parašęs apsakymą Paukšteliui
šalta. Jis liūdnas nuo pirmos iki paskutinės eilutės.
Užtat tikras, jaudinantis. Pilietiškas. Misija laikyčiau ir lankymąsi mokyklose, bibliotekose. Skaitytojai vaikų rašytoją turi matyti. Gyvą. Tuomet jie
kitaip ir į knygą žiūri. Tuomet jiems ir noras skaityti atsiranda. Tikiu, kad ne vienas vaikas susitikimo
su autoriumi dėka apskritai knygą atranda.
Literatūrologas Regimantas Tamošaitis apie Jus
yra sakęs: „Vytautas Račickas yra suaugęs, bet nepasenęs ir, ko gero, nepasensiąs vaikų literatūros autorius. Jis visą gyvenimą išlieka šalia vaiko, yra jam
ištikimas, moka su juo žaisti bei išdykauti, įsijausti
į dideles mažojo žmogaus problemas.“ Skaitant Jūsų
knygas akivaizdu, jog išmanot vaiko, paauglio psichologiją, žinote, kokie klausimai kyla vaikui tam
tikrais gyvenimo etapais. Todėl Jūsų knygose dažnas
ne tik pirmosios meilės, pirmojo bučinio, bet ir pirmųjų seksualinių patirčių arba jų troškimo motyvas.
Pažįstu žmonių, kurie sako, jog vulgaru ir neleistina
knygose vaikams kalbėti apie lytiškumą. Ką Jūs apie
tai manote?
Apie lytiškumą, lyčių lygybę, homofobiją ir dar
kai ką dabar daug kalbama, diskutuojama. Tuo užsiima politikai, įvairūs valstybės veikėjai. Dėl to net
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konfliktų kyla. Mano knygos ne apie lytiškumą, o
apie meilę. (Nebaigtas dienoraštis, Baltos durys).
O kai rašai šia tema, tam tikros erotikos išvengti
negali. Tuos dalykus dažniausiai pats tekstas išprovokuoja. Jeigu visa tai ignoruotum, paprasčiausiai
kalbėtum netiesą, meluotum, ir tavo knygą skaitytojas tiesiog atstumtų, mintyse pasakęs – taip
nebūna. Neleistina tik apie seksą, smurtą, gyvūnų kankinimą rašyti, skatinti tautinę nesantaiką,
propaguoti karą, alkoholio, narkotikų vartojimą,
rūkymą. Nemanau, kad kam nors gali kitaip atrodyti. Beje, apie tai, ką Jūs vadinate lytiškumu,
rašau jaunimui, paaugliams, kurie jau nebe vaikai
ir tikrai netiki, kad vaikus gandrai atneša.
Kaip kritikai vertina Jūsų kalbėjimą apie seksualinį brendimą?
Kaip vertina, negaliu pasakyti, nes nežinau.
Tiesiog neseku, neskaitau, ką ir kur kritikai rašo.
Kita vertus, tų kritikų vos keli. Iš tų kelių gal vienas
ar du (ir jau minėtasis R. Tamošaitis) apie mano
knygas yra gražiai atsiliepęs. Kiti (arba kitos) rašo
bjauriai. O kai šitaip, tai geriau visai neskaityti. Be
to, argi aš kur esu kalbėjęs apie seksualinį brendimą? Šia tema tegul samprotauja psichologai, pedagogai. O aš paprastai pasakoju kokią nors meilės
istoriją, kurioje tiesiog privalo būti ir pirmasis bučinys, ir švelnus prisiglaudimas, ir aistringi žodžiai,
ir dar kažkas. Kaip gyvenime. O galbūt – kiek kitaip nei gyvenime.
Sutinku, kad rašant paaugliams, tam tikrų temų
neišvengiama. Jūs jaučiate, kas paaugliui svarbu, ir
apie tai kalbate. Ko gero, todėl ir esate vienas populiariausių vaikų bei paauglių rašytojų. Bet riba tarp
erotikos ir vulgarumo – labai plonytė. Apsakyme
„Meilė ir pienas“ rašote: „Ant plokščiojo akmens galėtų dešimt vyrų susėsti ir dar dešimčiai vietos liktų,
o mudu dviese nesutelpam. Tai blauzdos brūžinasi,
tai užpakalį spaudžia, tai vėl kažkas ne taip. Pagaliau mudu atgręžiam vienas kitam nugaras ir sėdime
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šitaip, rankose laikydami vadeles, sėdime tarytum
ištaigingiausioje karietoje, pakinkytoje ketvertu arklių, ir smagiai važiuojame, dundame per Leliūnų
miestelį, net dulkės stulpais kyla. Bet šitaip važiuoti
man kažkodėl atsibosta, aš sustabdau karietą ir išsitiesiu ant akmens. Akmuo saulės sušildytas, vietomis
net karštas. O gal man tik taip atrodo? Gal todėl, kad
šalia manęs Onelė sėdi? Siekdama žolės, Žalmargė
norėtų nutempti mane nuo akmens, bet vadelės kelis
kartus apvyniotos apie mano ranką, o jėga, traukianti
prie Onelės, kelis kartus didesnė už Žalmargės jėgą.“
Apie pirmąją meilę kalbate subtiliai, atidžiai įsižiūrėdamas į personažus, psichologiškai pagrįsdamas
jų jausenas. Meilė čia – romantiška ir net naivoka.
Naujausioje Jūsų knygoje „Aš, dviratis, pirmoji meilė ir sumuštiniai su sliekais“ meilė – irgi žaisminga,
subtili, pirmojo bučinio scena – erotiška, gana nuosaiki, o štai knygoje „Nebaigtas dienoraštis“ matome
tokią sceną: „Netrukus gulėjau visiškai nuoga. Gabrielius mane bučiavo ir bučiavo. Akis, lūpas, kaklą,
pilvą, net ir tą, slapčiausiąją, vietą. O kai ant savęs
pajutau jo karštą, raumeningą kūną, užsidegiau tarsi
koks fakelas.“ Labai atvira scena. Negana to, lytinis
suartėjimas įvyksta tarp personažų nesant meilės. Vaikų literatūros tyrinėtojas K. Urba, kalbėdamas apie
šią knygą, klausia, ar tikrai reikėjo eiti į svingerių
klubą. Ar nemanote, kad seksualinės patirtys kartais
visai be reikalo atsiduria pirmame plane ir užgožia
kur kas svarbesnius dalykus?
Taigi. Užgožia. Labai užgožia. Būtent tą užgožimą šiandien ir matome. Turbūt žinote, kad Lietuvoje kasmet gimdo maždaug tūkstantis mergaičių moksleivių. Kai kurias gal ir Veronikos likimas
ištinka. Todėl, kad viskas šiais laikais prasideda
ne nuo meilės, o būtent nuo lytinio suartėjimo.
Televizija jį netgi skatina – reklamuoja prezervatyvus, aiškina, kaip jais naudotis, planuojama
kompensuoti kontraceptinių priemonių išlaidas.
O vienas kalbėtojas andai nepasisarmatijo į eterį
tiesiai šviesiai pasakyti: „Dulkinkitės į sveikatą!“

Pokalbis
Nejaugi visa tai – Europos Sąjungos direktyva?
Nesu davatka, bet man, kaip ir daugeliui senelių, visa tai nepatinka. Šiais laikais porelės gyvena
susimetusios, bijo susituokti. Ypač vyrai. Tokius,
vyriškos atsakomybės vengiančius, jaunikius uošvės pusženčiais, šunženčiais, kakaliais vadina. Man
tokiu būti būtų gėda. Kaipgi gali rašyti apie romantišką meilę, jeigu jos nėra? Apsakyme Meilė ir
pienas bei naujausioje mano knygoje ilgu pavadinimu vaizduojami tie laikai, kai nebuvo sekso, bet
buvo romantiška, paslaptinga meilė. O Nebaigtas
dienoraštis – jau mūsų dienos. Mūsų dienos be
meilės... Apie kritiką. Esu patyręs įdomų dalyką –
kas užkliūva kritikui, tą labai natūraliai, visai nesiparindami priima jaunieji skaitytojai. Įtariu, kad
akademiškąjį Kęstutį Urbą ir jo aplinkos žmones
Nebaigtas dienoraštis gerokai šokiravo. Juk ši knyga prie nuobodžios, anemiškos paauglių lektūros
pratusiems kritikams buvo savotiškas akibrokštas.
Neabejoju, kad daug kas mane išvadino literatūriniu chuliganu. Juk su niekuo nepasitaręs savo heroję ne į darbščiųjų rankų būrelį, o į svingerių klubą išleidau. Vis dėlto man kur kas svarbiau, kad
Nebaigtas dienoraštis visai nešokiravo tų, kuriems
jis adresuotas. Nuo šios knygos pasirodymo praėjo
gal aštuoneri metai, parduoti du penkiatūkstantiniai tiražai, bet šiųmetėje Vilniaus knygų mugėje
ji vis vien buvo paklausiausia. Kiekviena knyga
turi savo atsiradimo istoriją, kiekviena knyga turi
savo likimą. O dabar atsakysiu į jūsų klausimo
paskutinįjį sakinį. Labai kategoriškai. Nė vienoje
mano knygoje „seksualinės patirtys“ neatsiduria
pirmame plane. Ką dar jums pasakyti? O, į galvą
šovė eiliuota mintis! Manęs Urba nepešiotų, jei rašyčiau kaip Mašiotas.
Taigi grožinė literatūra, rodanti, kuo gresia desperatiškas tam tikrų patirčių siekimas, šiais laikais galėtų atstoti lytinio švietimo pamokas? Paaugliams labai
svarbu turėti antrąją pusę, tai laikoma, aukšto lygio
ženklu, šaunumo įrodymu. Iš neturinčių merginos ar

vaikino neretai ir pasišaipoma... Suaugusieji (mokytojai, tėvai) vengia kalbėti apie seksualumą, reklamos
ignoruoja meilę, iškelia kūniškumą. Ar klysčiau sakydama, jog „Nebaigtas dienoraštis“ atlieka tam tikrą
didaktinę funkciją – parodo, kur gali nuvesti gyvenimas be pastangos mylėti ir būti vertam meilės? Ar
„Nebaigtu dienoraščiu“ siekėte parodyti neteisingus
pasirinkimus ir skaudžiausias jų pasekmes?
Būtent. Ir dar man knietėjo išsiaiškinti priežastis, paskatinusias Deivę nusižudyti. Ar man pavyko – kitas klausimas. Juk iš tikrųjų knyga parašyta
pagal tikrą faktą – Deivę (gyvenime – Dalią) buvau
matęs, apie tai, kas įvyko, kalbėjausi su jos mama,
kurios prašymu ir ėmiausi šio darbo. Rašydamas
dienoraščio forma, žinoma, labai rizikavau – juk
man labiau pažįstamas berniukų gyvenimas. Vis
dėlto džiaugiuosi šia knyga, kurią laikau viena geriausių. Malonu, kad ji skaitoma, kad mokyklų
bibliotekose tiesiog eina iš rankų į rankas. Beje,
Nebaigtas dienoraštis vieną (o gal ir ne vieną?) gyvybę išgelbėjo. Vos pasirodžius knygai, gavau laišką, kurį žodis žodin prisimenu: „Laba diena, gerbiamas rašytojau. Mano vardas Neringutė. Prieš
kelias dienas norėjau nusižudyti. Bet perskaičiau
„Deivutės dienoraštį“ ir supratau, kokią nesąmonę
būčiau padariusi.“ Iš pradžių man nugara skruzdės
nubėgo, o paskui akyse daug saulių nušvito.
Ar daug drąsos reikėjo rašant „Nebaigtą dienoraštį“?
O kaipgi? Iš tikrųjų labai keistas dalykas, kad
tiesai pasakyti drąsa reikalinga. Ir gyvenime, ir kūryboje. Bet mane labai palaikė tas faktas, jog žinojau, kad knygą tikrai išleisiu, nes tai darau savo
išgalėmis. Manau, kad leidykla ją būtų atmetusi
arba, anot žemaičių, išromijusi. Be kūrybinės ir pilietinės drąsos tikro daikto nesukursi.
Anksčiau užsiminėte, jog tam tikri tabu vaikų
bei paauglių literatūroje visgi turėtų egzistuoti. Mane
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labai domina mirties tema literatūroje. Kaip manote,
ar turėtų būti koks nors cenzas (pavyzdžiui, amžiaus)
kalbant apie mirtį? Prisiminkim populiariausią lietuvių liaudies pasaką – „Eglė žalčių karalienė“, kurios atomazgoje rodoma žiauri kruvina scena.
Taip, lietuvių liaudies pasakos žiaurios. Kapojamos galvos, krosnyje kepami vaikai. Taigi cenzo
tarsi nėra. Betgi mirtis yra gyvenimo sudedamoji
dalis. O galbūt jo tąsa. Be to, mirtis – labai didelė
paslaptis. Ypač vaikams. Juk iš tikrųjų mes nieko
nežinome. Nė vienas numirėlis dar negrįžo iš ano
pasaulio ir nieko mums nepapasakojo. Vengdami
apie tai kalbėti, mes tikriausiai vaikams užrištume
akis, meluotume. O tų žiaurumų jie kartais net
ieško. Ypač mergaitės. (Esu ne kartą paklaustas, ar
rašau baisias knygas.) Tie žiaurumai ir baisumai gal
ir gali būti, tik autorius neturėtų jais mėgautis. Kad
ir skaitytojas nesimėgautų.
Prieš pusantrų metų Vilniaus viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos vaikų literatūros skyriuje organizuota uždraustų knygų savaitė. Buvo sudarytas
populiariausių kadaise draustų knygų sąrašas (į kurį
pateko tokios žinomos knygos kaip „Tiltas į Terabitiją“, „Rugiuose prie bedugnės“), skatinta skaityti tas
knygas, pačiam skaitytojui spręsti, ar yra pagrindas
jas drausti. Čia irgi susiduriame su tam tikrais tabu:
draustos knygos, kuriose kalbama apie smurtą, apie
mirtį, kurios realistiškai, be dirbtinio romantizavimo, vaizduoja socialinį jauno žmogaus gyvenimą. Ką
manote apie tokį reiškinį kaip knygų draudimas?
O ką jūs manote apie draudimą rūkalus, alkoholinius gėrimus pirkti? Draudžiama, bet vaikai
vis tiek nusiperka. Tikiu, kad sąmoningas vaikas ar paauglys pats pasirenka, kas jam patinka
ar nepatinka. Draudimas tik skatintų ieškoti tos,
uždraustosios, knygos. Pamenu, kažkas uždraudė
J. Ivanauskaitės knygą. Ji buvo išpirkta per kelias
dienas.
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Drausti reikėtų kai kuriems „rašytojams“ rašyti. Yra tokių, ne vieną pažįstu. Jų knygų net vadinti
knygomis neišeina. Tačiau grafomanai tuos savo
šedevrus kepa kaip blynus, sėkmingai platina, nors
iš tikrųjų sakinio dorai nesurezga. Nežinau, ar vaikai jas skaito, betgi ne kiekvienas jaunas skaitytojas
atskiria tikrą knygą nuo makulatūros. Grafomaniją, nuobodybę reikėtų drausti.
Ką prarastų paauglys, jei iš lentynų būtų pašalintos knygos, atvirai rodančios šiuolaikinės visuomenės
ydas? Apibendrinant – jei būtų uždrausti visi realistiniai kūriniai, visa problemų proza?
Ko gero, jis prarastų bet kokį norą skaityti. Jam
būtų uždėti rožiniai akiniai, kokius anuomet nešiojo visi socialistinio lagerio vaikai.
„Rubinaityje“ radau tokį vienos mamos atsiliepimą: „Reikėtų pasirūpinti, kad būtų kuo mažiau knygų apie smurtą, žiaurų elgesį ir kitus dalykus, kurie
silpnam žmogui kelia neigiamas emocijas, liūdesį ir
skausmą. Daugiau teigiamų jausmų!“ Daugybė tėvų
piktinasi šiuolaikine literatūra, bet ar tikrovę perkuriančios knygos neugdytų neadekvataus skaitytojo
santykio su pasauliu?
Argi kas vaikams rašo apie smurtą ir žiaurų el
egesį? O jeigu rašo, tai kas tokias knygas leidžia?
Kita vertus, iš pasakos amžiaus išaugęs vaikas pasakų tikrai nebeskaito. Jam kaip tik reikia tikroviškų istorijų, kuriose galėtų atpažinti save. O
kreivų veidrodžių karalystė, manau, negrįžtamai
nugrimzdo į praeitį.
Ir pabaigai – galbūt galėtumėte įvardinti keletą
knygų, kurias siūlytumėte uždrausti jauno amžiaus
skaitytojui?
Jeigu klausiate apie jaunimui adresuotas knygas, tai tokių nežinau.
Ačiū už atsakymus!

Poezija

Laura Kromalcaitė

mano šalis

***

šitoj šaly visuomet vėjuota
ir visuomet lyja
mūsų moterys kasdien tepa
dažą ant lūpų
mūsų moterų lūpos niekad
nebūna sausos
mūsų moterys plėšriai šypso
kuo garsiau staugia vėjas
tuo plačiau šiepias lūpos
ir kojos
mūsų vyrai gimdo vaikus
mūsų vyrai niekad nesidairo
į mūsų moteris

gali apsimetinėt vaiku
gali rašyti eiles, jie gali juoktis
gali priešintis „mes taurūs ir galingi,
tik ko griūvam vėjui garsiau užkaukus“
gali apsimesti, kad myli arba
tikrai mylėti
o ji gali neatsakinėt į tavo laiškus,
ji net gali apsimesti Tūla ir
uoliai slapstytis
tu gali žiūrėti televizorių ir
niekinti knygas
gali statyti miestus ir žiūrėti,
kaip jie griūva
ir bet kada gali pabėgti
į užkulisius ir apsimesti,
kad nieko, ničnieko
nebuvo

mieloji, čia griūva namai ir
verkia žmonės
mieloji, mes verčiame karo vadus
bet galiausiai krentame patys
mūsų šalyje pilna gyvulių
bet nėra nė vieno žmogaus
mes nevalgom ir nemiegam
nemylim ir nesidulkinam
mieloji, tu nenori gyventi mano šalyje
mieloji, tau nepatinka slogus svilėsių kvapas
mieloji, mano šalis griūva ne dienom, o valandom
mieloji, lik sveika
aš vienintelis čia laimingas

***
lipu laiptais į
tuščią savo butą
mažą dėžutę didesnėje
keturios sienos, žmonės sako,
ne taip ir mažai, primena
erdvų karstą
gali sau ritinėtis pirmyn atgal
nieks tavęs nemato,
netgi nemuša

Lietuvos jaunųjų filologų konkurso laureatė
Marijampolės Sūduvos gimnazija, IV F klasė, mokytoja Virginija Gurevičienė
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Poezija
jau visai nedaug iki to
mano buto-karsto
vos dvylika laiptų, ilgų kaip
dvylika metų mokykloj
gaudavau liniuote per
pakaušį, sakydavo, suski,
nieko tu gi nepasieksi
o mokytojai niekada neklysta
vos septyni laiptai beliko
visai tiek pat, kiek dievas
turi įsakymų
tik kad su sakralumu
tie laiptai nieko bendra neturi
sudaužyti buteliai, sudaužytos galvos
taip ir gyvenam
vos vienas laiptas beliko
vienas, kaip ir mano
lova prie sienos,
seniai pamiršus moters kvapą
vienas ir vienišas,
kokie būna mirštantieji
va, stovi kunigas buto-karsto prieangy,
sako, labai karštai melskis
ir praeis
tikėjau kažkada visu šituo

***
pasakok, pasakok man,
dar nemiegu
pasakok apie tai, kaip bandei
ir nepavyko
pasakok man, kur
dedasi raganos po mirties,
papasakok man, kaip
kartais kažkas dunksi paširdžiuos
ir nesuprasi, gera ar skauda,
papasakok, kaip mėgsti mane
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žiemą labiau negu vasarą,
kaip tau atėjus aš išeinu,
papasakok apie tai,
kad kažkur skrenda lėktuvai
ir mylisi kurapkos
papasakok, kaip
jiems visa tai nesvarbu
pasakok man, o aš miegosiu
sulig kiekvienu sapnu
artėdamas

***
stabdom laiką?
stabdom
ir puskelniuos, ir antanave
stabdom laiką?
stabdom
ten, kur turgaus prekybininkas Juzė
palinksta virš prekystalio,
ten, kur Juzės
rankos raumuo įsitempia ieškant grąžos
senoj piniginėj
stabdom laiką?
stabdom
ir trupinius ant senos kaimo
bibliotekininkės lūpos,
puslapius verčiamus irgi stabdom
stabdom laiką?
stabdom
ir įpročius, ir nesusipratimus
gal jau eikim?
bėkim
per avarines

Esė

Unė Kaunaitė

Įžymybių kultas: kai visuomenė
normalizuoja psichinius sutrikimus
Graikų mitas apie Narcizą pasakoja apie reto
grožio jaunuolį, kuris daužė širdis, bet nė vienai
neatsakė meile. Išvydęs savo atvaizdą vandens paviršiuje, jis nepažino savęs ir įsimylėjo. Nebegalėdamas atsitraukti ar net paliesti gražiojo atvaizdo,
galiausiai sudžiūvo iš meilės.
Kai kalbame apie narciziškus žmones, turime
galvoje tuos, kurie įsimyli save – juk apie tai ir mitas. Psichologai pateikia šiek tiek kitokį mito aiškinimą: narcizai nepažįsta savęs. Dėl to kentėjo ir
Narcizas: jis nepažino savo paties atvaizdo ir dėl to
save įsimylėjo. Tuo narcisistinis asmenybės sutrikimas skiriasi nuo egoizmo, nors abu, rodos, išryškėja taip pat: egoistas yra susidomėjęs tik savimi, tuo
tarpu narcizas iš tiesų yra atitolęs nuo savęs, nuolat
jaučiasi vienišas, tuščias ir neapkenčiantis savęs.
Tuštumos jausmą narcizas siekia užpildyti nuolatinėmis kitų liaupsėmis – narcizui visas pasaulis
yra veidrodis, turintis parodyti, kas jis yra. Narcizai nesugeba realiai savęs vertinti, tad jokia kritika
jiems negali pakenkti – jie sau yra pasaulio valdovai, verti daug daugiau nei kiti žmonės. Jais reikia
nuolat žavėtis, jie nori jaustis ypatingi, svarbesni už
kitus, ir dėl to nesvyruoja išnaudodami kitus. Tad
šis psichologinis sutrikimas taip pat pasižymi empatijos trūkumu, arba nesugebėjimu pajusti ryšio
su kitais žmonėmis.
Jei nors kiek sekate įžymybių pasaulio naujienas, šis aprašymas jau turėjo sukelti jūsų mintyse
pažįstamus vaizdinius. Apie tai rašo knyga Veidrodžio efektas (The Mirror Effect), parašyta daktarų
Drew Pinsky ir Marko Youngo. Jų tyrimai rodo,
kad narcisistinis asmenybės sutrikimas nekontroliuojamai plinta visuomenėje. Kiekviena karta pa-

gimdo vis daugiau narcizų ir prie to neabejotinai
prisideda įžymybių kultas. Veidrodinis efektas – tai
tendencija įsijausti į įžymybių gyvenimus ir atkartoti juos savų pačių elgesyje.
Pasak autorių, penkto, šešto ir septinto XX a.
dešimtmečių žvaigždės taip pat buvo kupinos puikybės ir susireikšminimo, tačiau jos taip pat buvo
jautrios ir rūpestingos. Nors gydėsi ir nuo alkoholizmo ar narkotikų, jos sugebėdavo išlaikyti savo
karjeras. Maža to, anksčiau žvaigždės slėpė asmeninį gyvenimą, kad nebūtų sugadintas jų įvaizdis. Iki
pat dabar dirbdami su garsiausiomis psichologinių
sutrikimų turinčiomis žvaigždėmis Pinsky ir Youngas turėjo galimybę stebėti, kaip šios keitėsi.
Prieš kiek laiko Britney Spears klipą ...Baby One
More Time buvo galima vadinti viršijančiu leistinas
seksualumo ribas. Greičiausiai dabartinis paauglys
net nesuprastų, ką tuo norite pasakyti. Miley Cirus muzikiniai klipai We Can’t Stop ir Wrecking Ball
užėmė antrą ir trečią vietas žiūrimiausių Youtube
metų videodešimtuke, kartu surinkę veik milijardą peržiūrų. Kai jau atrodo, kad nebėra, kur eiti
toliau, pasirodo naujausiais jos videoklipas. Drew
Pinsky jau 2009-aisiais išleistoje knygoje susirūpino Miley Cirus ateitimi, nes jos tada dar palaikomas geros mergaitės elgesys krypo bloga linkme.
Dabar nesveikas, asocialus įžymybių elgesys
yra eskaluojamas. Toks elgesys spaudoje tampa
ne liga, o pramoga (ne veltui turime DELFI skiltį
Pramogos, nors tai tėra įžymybių gyvenimo skandalai). Spauda ir skaitytojai bet kokį elgesį priima be
empatijos, kaip viešumo siekimą (publicity stunt).
Mes nebemanome, kad skandalingas elgesys kelia
susirūpinimą, kad jis žalingas, greičiau priešingai –
15

Esė
pajuntame lengvą piktdžiugą, kai vadinamajai
žvaigždei nepasisekė. „Taip jai ir reikia,“ – pagalvojame, nes ši norėjo neužtarnautos šlovės. Bet taip
pamažu, lyg veidrodis, visuomenė persismelkia
narciziškumu. Mums nebegaila.
Talentas taip pat lemia vis mažiau. Rašytoja
D. Kalinauskaitė viename interviu atsakė, kad jau
ne paslaptis, jog be talento verčiamasi kur kas geriau nei su juo. Mūsų laikų fenomenas – įžymybės
be talento, sukurtos, rodos, vien tam, kad galėtų
gyvuoti Pramogų skiltys. Turime netgi anglišką terminą famous for being famous, skiriamą žmonėms,
kurių talentas yra neproporcingas gaunamam dėmesiui. Paris Hilton, Nicole Richie, Lindsay Lohan
ir Kardashian seserys yra geriausi užsienio pavyzdžiai – tai vardai, kurie savo laiku kasdien mirgėjo
ir mirga spaudos puslapiuose, nors jų savininkai
nėra padarę absoliučiai nieko. Manau, nesunkiai
sugalvosite ne vieną lietuvišką vardą, kuris taip pat
šauna į galvą. Jūs sukate galvą, kaip jos išgarsėjo,
kol spauda prie jų vardo klijuoja „garsi moteris“,
„stilistė“ arba „laidų vedėja“.
Amerikietiškas gyvenimo modelis leidžia patikėti, kad įmanoma gyventi kai tavimi nuolat
žavimasi. Bet mums nebeužtenka tik sužinoti
žvaigždžių gyvenimo detales. Mes galime būti jomis. Tam atsiranda realybės šou ir užauga Facebook
karta. Nekalbu apie talentų šou, nors ir šie sukelia
panašų efektą. Lietuvoje turėjome tokius realybės
šou kaip Baras ar Akvariumas, kurių dalyviai išgarsėjo be jokio talento. Visi realybės šou eskaluoja
narcizišką elgesį: veikėjai paprastai turi kuo labiau
rėkti ir maivytis, kad būtų pastebėti.
Tą pačią temą nagrinėja ir naujausias Sofijos
Coppolos filmas The Bling Ring, pasakojantis istoriją apie paauglių gaują, plėšusią įžymybių namus. Filmas sukurtas pagal tikrus įvykius ir, nors
žiūrint jį kyla netikrumo įspūdis, youtube suteikia
galimybę filmo kadrus palyginti su dokumentiniais
vaizdais. Tada supranti, kad vieną iš pagrindinių
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vaidmenų sukūrusi Emma Watson atliko nepriekaištingą darbą. Paauglių gauja liko nepakaltinama – nes jie visi yra narcizai, kurie bet kokia kaina
suras savo veiksmų pateisinimus. Watson veikėja,
išėjusi iš kalėjimo, sako, kad norėtų vieną dieną
valdyti šalį. Ir negali jos kaltinti – juk jos dievaitės
elgiasi ir mąsto lygiai taip pat kaip ji. Blogiausia,
kad taip pat elgiasi ir spauda, pavertusi nusikaltėles
įžymybėmis ir išėjus iš kalėjimo net sukūrusi joms
realybės šou. Kad ir ką jame rodė.
Mes normalizuojam nesveiką elgesį. Didžioji
dalis „už nieką“ išgarsėjusių žmonių turi narciziškumo sutrikimą – jie padarys bet ką, kad tik
susilauktų dėmesio. Kai žmonės pagaliau nuo jų
pavargs, jie griebsis dar kraštutiniškesnių priemonių vidinei tuštumai užpildyti. Tarp moterų tai
iškyla kaip seksualumo kultūros iškėlimas. Užuot
tokius žmones užjautę ir gydę, mes juos užkeliame ant pjedestalo ir vis didesniu tiražu perkame
žurnalą Žmonės. Tokiu būdu visuomenėje sukuriamas veidrodžio efektas – narziciškumas plinta. Ne
tiesiogiai, nes, be jokios abejonės, toks psichinis
sutrikimas turi kur kas gilesnes priežastis, paprastai
sukeliamas vaikystės traumų. Tačiau kritinė visuomenės masė, turinti polinkį į narciziškumą, lavina
narcizišką elgesį, nes tai yra skatinama. Juo daugiau
laikų susilaukia tavo nuotrauka Facebooke, tuo laimingesnis esi. Jei dėl tų laikų teks kaskart vis labiau
stengtis ir išsinerti iš kailio, nedidelė bėda, tiesa?
Apie neigiamą įžymybių kultą kalbama daug.
Kaip ir apie galimas naudojimosi socialiniais tinklais pasekmes. Tik dažniausiai tai tėra permainų
bijančių žmonių kalbos. Tuo tarpu psichologai
ir psichoterapeutai viską sudeda kartu ir remiasi
skaičiais – narcizų daugėja dėl nenutrūkstamai kuriamos veidrodžio efekto grandinės. Tad kitą kartą
perskaitę apie lietuvišką žvaigždę užsipuolusius
internautus, pabandykit pajusti jai empatiją, o ne
panieką. Taip bent trumpam būsime patys savimi,
o ne dar vienu atspindžiu.

Esė

Kęstutis Subačius

Būti mokytoju XXI amžiuje
Gyvename XXI amžiuje. Šiuolaikiniame pasaulyje viskas keičiasi daug sparčiau, sparčiau nei
kada nors iki šiol. Keičiasi požiūriai, pažiūros, tradicijos ir vertybės. Norėdama žengti koja kojon,
norėdama neatsilikti ir išlikti, norėdama neužleisti
švietėjos pozicijų, Lietuvos švietimo bendruomenė
privalo sparčiau keistis ir reaguoti į naujas tendencijas švietimo pasaulyje, reaguoti į naujus poreikius
ugdytinių, kurie daug greičiau prisitaiko prie naujo
gyvenimo, nei mums atrodo, ir teisėtai reikalauja ir
mūsų mąstymo kaitos. Deja, mąstymas nesikeičia
taip greitai, kaip mes norėtume. Gal, sakyčiau, net
teisūs buvo marksistai teigdami, kad būtis nulemia
sąmonę, arba mąstymą lemia aplinka. Jauni žmonės aplinką tiesiog sugeria, šiuolaikinis pasaulis formuoja ir jų sąmonę; deja, tenka apgailestauti, kad
mūsų sąmonė ir mąstymas, susiformavę prieš dešimtmečius, vis dar yra sustabarėję, nepajudinami.
Pripažindami, kad viena svarbiausių mokyklos
grandžių yra mokytojas, sutiksime, kad jo požiūris
į švietimo kaitą, imlumas naujovėms, poreikis tobulėti, motyvuoti savo žinių troškimą ir smalsumą
privalėtų keistis sparčiausiai, sparčiau nei jauno
žmogaus sąmonėje atsirandantis siekis tai sužinoti
ir priimti. Vis dar sustabarėjęs kai kurių pedagogų
mąstymas, prisidengus amžinųjų vertybių sąvokomis, dažnai provokuoja konfliktus tolerancijos,
lygybės, žodžio laisvės supratimo sferose. Geriausiu atveju – tie pedagogai atrodo juokingai. O
juk neneigiant amžinųjų vertybių turinio, galima
šiuolaikiškai interpretuoti literatūros klasiką, net ir
tautosaką. Ypač tai aktualu humanitarinių dalykų

mokytojams – filologams, istorikams, etikams. Sutikime, juk jie daugiausiai prisideda formuojant
asmenybę, labiausiai lemia vertybių, pažiūrų įtvirtinimą jauno žmogaus sąmonėje. Bet pirmiausia
turi keistis pats mokytojas, o tai nėra lengva. Norėdamas išlikti autoritetu, privalo pats permąstyti
ir pervertinti kultūros, literatūros palikimą, privalo
pajausti būtinybę išlikti mokytoju šiame pasaulyje,
pabrėžiu MOKYTOJU, o dar geriau, pasak Konfucijaus, mokytoju, kurį pralenks jo mokiniai.
Nepateikęs konkrečių pavyzdžių, kaip tai daryti, tiksliau, kaip būtų galima šiuolaikiškai, pavyzdžiui, interpretuoti klasiką, neišsižadant amžinųjų
vertybių, o tik dar labiau akcentuojant jų prasmę,
atrodyčiau keistai. Paimkime kaip pavyzdį visiems
žinomą pasaką Eglė žalčių karalienė. Žengdami
tradiciniu interpretacijų keliu devintokams (tautosakos kursas dėstomas devintoje klasėje) nusibostame, skleidžiame nuobodulį. Jiems Žilvino – „kito“,
„kitokio“ – prasmės ir sąvokos mažai suprantamos,
žiūrint šiuolaikinio žmogaus akimis, ir neįdomios.
Prieš pateikdamas naujas žinomos pasakos interpretacijos galimybes, naujas prasmes, mokinių
paklausiu, kieno tėvai, jų manymu, tolerantiški.
Pakyla beveik visos klasės rankos. O tada klausiu,
kieno tėvai būtų patenkinti, jei jų atžalos atsivestų
į namus kitos rasės, kitos religijos, kitų tradicijų
antrąją pusę. Rankų nebelieka. Štai jums ir nauja
„kito“, „kitokio“ interpretacija. Ar nesielgia kai kurie šiuolaikiniai „suaugę“ kaip Eglės broliai, tėvai,
susidūrę su „kitu“. Negalvokime, kad šiuolaikinis
jaunimas seka mūsų paliktomis mąstymo pėdomis.

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
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Esė
Jis tolerantiškesnis, atviresnis naujovėms ir pozityviems pasikeitimams nei mes. O mes tik tiek daug
kartais kalbame apie Atvirą visuomenę, dar nuo
K. Popperio tekstų ir idėjų atėjimo į Lietuvą yra
madinga pasisakyti ta tema. Ar tai tik tušti žodžiai?
Tikrovė iš tiesų kitokia. Tai mes kartais nespėjame žengti jų, jaunų žmonių, pėdomis. Keista, bet
galima įtarti, kad nemaža dalis visuomenės vis dar
sustabarėjusi, vis dar ksenofobiška ir homofobiška, o juk taip norime tapti šiuolaikiška valstybe.
Kažkada vieni pirmųjų Europoje buvome suteikę balsavimo teisę moterims. Norėdami nelikti
pasaulio švietimo sistemų paraštėse, privalome
sparčiau keistis. Kaip greito keitimosi ir reagavimo į permainas šiuolaikinėje visuomenėje ir tos
visuomenės lūkesčių išsipildymo pavyzdį galima
būtų paminėti JAV – valstybę, kuri vėliausiai iš
moderniųjų suteikė moterims balsavimo teisę (tik
1920 m.) ir tik 1971 m. leido vyrams ir moterims
balsuoti nuo 18 m., valstybę, kurioje dar septintame dešimtmetyje juodaodžių teisės buvo pažeidžiamos (prisiminkime nužudytąjį Martiną Lutherį
Kingą, teroristines Juodąsias panteras ir Angelą
Davis), kur pietinėse valstijose važinėjo autobusai
su baltiesiems ir juodiesiems skirtomis vietomis,
valstybę, kuri XXI a. išsirinko juodaodį prezidentą.
Pamąstykime, ar įmanoma kurioje nors postsovietinėje erdvėje tokia greita visuomenės sąmonės kaita. O juk beveik visi mes seniausiai teigiame, kad
visi žmonės lygūs, bet ar lygūs mūsų protais? JAV
pavyzdys, jei tik jį permąstome, parodo, kaip šiuolaikinis mokytojas privalėtų žvelgti į pasaulį, kaip
turėtų reaguoti į pasaulio pokyčius norėdamas išlikti mokytoju. Sąmonės kaita įmanoma, jei tik to
norime ir siekiame. Prisiminkime, kaip Lietuvoje
pakito požiūris į mirties bausmę, beveik per dvidešimt metų, sakyčiau, pakito kardinaliai. Buvusi
mirties bausmės šalininke visuomenė tapo mirties
bausmės priešininke. Taip, kaip mokymosi visą
gyvenimą būtinybę, kiekvienas iš mūsų privalome
jausti kiekvieną minutę, taip ir, atsižvelgdami į kin-
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tantį pasaulį, toleranciją kitam, pagarbą žmogui,
privalome įsisąmoninti visiems laikams, kad negali
būti kaltų čigonų, žydų, lenkų, rusų.
Kitas pavyzdys taip pat iš literatūros. Gaila, bet
dar yra literatūros mokytojų, kuriems Franzas Kafka yra paskutinis ir didžiausias modernistas, nors
literatūra per beveik šimtmetį pažengė labai toli.
Bet vis dėlto apsistosiu ties jo kūryba šiuolaikiškai
perskaitydamas garsųjį apsakymą Metamorfozė.
Pagrindinis novelės veikėjas Gregoras Zamza virsta milžinišku vabalu, neprarasdamas žmogiškųjų
pojūčių ir žmogaus sąmonės, jaučia aplinką, seka
šeimos narių pokalbius, t. y. suvokia, kas įvyko.
Artimieji, pamatę šią metamorfozę, pradeda jo
nekęsti, gėdijasi, slepia jį nuo žmonių akių ir t.
t. O ar ne taip elgtųsi nemaža dalis šiuolaikinių
tėvų, sužinoję, kad jų sūnus ar dukra yra netradicinės lytinės orientacijos? Ar negrasintų išvaryti
iš namų, nutraukti bet kokius saitus? Ar neslėptų
šeimos gėdos nuo kaimynų, giminių, kaip kad slėpė M. Martinaičio Kukutis kumelaitę savo ausy,
„tokią gėdą rastų ausy“, nuo žmonių ir artimųjų?
Štai jums ir šiuolaikiškas novelės perskaitymas. Būtina, atsižvelgiant į kintantį pasaulį, permąstyti ir
pervertinti klasikinius kūrinius – tik tada neatrodysime jaunimui atsilikę nuo gyvenimo. Kažkada
juk ir Veronika skandinosi dėl, ačiū Dievui, dabar
jau nebebaisių ir protu nesuvokiamų dalykų. Šie
du mano pateikti pavyzdžiai iš literatūros turėtų
parodyti, kaip įmanoma šiuolaikiškai interpretuoti
klasiką, nepaminant amžinųjų vertybių. Ar atsiras
nors vienas, kuris teigtų, kad mano pasiūlytos interpretacijos nukreiptos prieš šeimą? Manyčiau, jos
tik dar labiau primena šeimos svarbą. Kur daugiau
rasime supratimą ir užuojautą? Juk tik mylinti šeima gali priimti kitokį, jeigu jis brangus artimajam,
tik neveidmainiaujanti šeima supras ir palaikys kitokį šeimos narį. Mylinti, o ne veidmainiaujanti.
Deja, šiandien dėl kitokio visuomenės požiūrio ir
skirtingų nuomonių vis dar yra kartais paminamos
svarbiausios šeimos vertybės – meilė ir vienybė.

Poezija

Justina Žvirblytė
***

***

pradžioje buvo mintis
ir aš iš jos ir tu ir mano katinas
kurį nutrenkė pernai ir jis
iš minties taip taip
linksėk neįtikėtina pritark

per vidurį niekas
išpuvus kiaurymė

palik žvilgsnyje vietos
akims ganytis kad surastų kokį žodį
mažytėse mano
bedugnių lėliukėse
išverk jį išlinguok kelius apsikabinęs išmerdėk
dėk
man po lova
ryte mane pabudink
sakyk koks
tas žodis koks
kurį kabinčiausi ant sienos
už riešų

***
sekmadienis numirė vakar
sakė jiems neisit dangun
eee užsienietišku tonu
kekšės tampa mamom
mamom madingi vaikai
ateina, kur tu, kur
dingai daunė lietuvė
išliksi visiems kurv...
eglė karalienė kokia
nemokama nori imk
ir rauda ko gi šauki
sir
sir

iš kraštų
apmusiję tapetai
praretėjantys į tarpdančius
taip būtų jei pieščiau portretą
bet tapau teptuku
nepavelku medinio savo koto

***
kažin kokiom arfom mums gros
vedamiems ant ešafoto
išbandyti pačių pintos virvės
tamprumo ir trinties jėgos
kai liksim maiše vieni
nelyg katės plukdomos lupamos
čeburekams kuriuos valgėm

stoty laukdami kaži ko

***
aš sena sena
kaip stalas virtuvėje
skilęs
jūs juoksitės sakysit
mergaite ką tu
čia šneki ar tau visi namie ar išėjo kur
visi visi tik aš viena namai

Lietuvos jaunųjų filologų konkurso laureatė
Panevėžio rajonas, Raguvos gimnazija, 11 klasė, mokytoja Rita Karpavičienė
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Poezija
be langinių langais tonuotais
sakytumėt su nauju obuoliu prakąstu
jauna sakytumėt mažybinė
tuščia nesakytumėt bet galvotumėt
sena sugrubus raukšlėta
a
a
a
a

***
iš ryto būna
pašalę pašaliais
o įdienojus spigina
ir aš ten esu
pašaliais
paryčiais prabundu
susirinkti akmenukų juodų
geltonų pagalvei tamsai
minkštesnei už orą
ir nerimą

(taip kapsi ašaros nuo stogo)

***
sapnuoju
senelio namą seną juodą
vėją didelį masinį pučiant
į medžius ir į namą
šiferiu lopytą
vėjas langines tranko
jos gražios buvo kadaise
dabar jau pilkos pasenusios
blankios vėjy besitrankančios
(pamenu tenai raibas gaidys
mane užsivijo besitaikydamas
įkirsti į pakaušį deja nepavyko)
ten lieka aš
ir girgždu
kažin kodėl
apie save
būtuoju

paskui rytmetinis švyturys
atplaukia
sako tėtis jo
laivas jau nuplaukė
aš nemačiau bet girdėjau
kaip dužo lentos
į uolas

***
suglamžyti tie pakeliai
keliai
suglamžyti
patys sau prieštaraujantys
prieš
save patys kalti
nepakelti
nors palaiminti
girti suglamžyti
pakeliai jie visad tokie*

*šiam eilėraščiui trūksta nėščios nepilnametės
nors jos niekam netrūksta
jai nieko netrūksta
jaučiasi pilna kaip niekad
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Karolis Sabeckis

Ne[si]ribojantys
Mindaugo Gabrėno kvadratai
Kažkas kažką
Kartais jis tampa nuobodus, nors geriau pagalvojus, ne Gabrėnas nuobodus, o erdvė, kur paprastai tenka susidurti su jo darbais. Ir tas produktyvumas, kuris šiaip jau sveikintinas, internete labai
išsikraipo ir kartais nesiseka suvokti – ar autorius
štampuoja, ar į gyvenimą paleidžia kurį laiką brandintus ir augintus kūrinius.

Anapus
Kvadratas įpareigoja, ir man atrodo, kad net
šiandien, karpydami skaitmenines fotografijas į
kvadratus, žmonės dažnai susipainioja geometrijoje ir klaidžioja kažkur už kvadrato ribų. Ne
kartą savęs klausiau – kaip Mindaugas Gabrėnas
dar nepavargo nuo to lygaus ir tvarkingo juostinio
kvadrato. Kadangi atsakymo nerandu, spėju, kad
Mindaugas tiesiog apsigyveno tame 6x6 centimetrų kvadratėlyje. Visus autoriaus apdovanojimus
ir dalyvavimus tarptautinėse ir kitokiose parodose
palieku nuošaly sąmoningai, nes norisi žiūrėti tiesiai į darbus, o ne į curriculum vitae, kad ir koks jis
būtų įspūdingas.

Aš niekada nemaniau
Man labiausiai patinka tai, kad M. Gabrėnas iš
esmės netelpa į jokį žanrą. Jis visur. Jis ir Atget, ir
Bressonas, ir Sutkus, ir netgi Kunčius kartais. Atget šiek tiek užmirštas genijus, Bressonas smarkiai
apdainuojama legenda, Sutkus jau pats kaip lietuviškos fotografijos pionierius, o Kunčius... roman21
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kur konkista buvo (jeigu buvo) tokia pat lėta, neveikiama gravitacijos, ir slidi kaip sraigė. Konkistadoras tolumoje, toks mažas, pasitinka naują žemę,
o gal atvirkščiai. O gal čia Gabrėno asmeninė kon-

tiškas dėdė, besidžiaugiantis tvoromis. Sujungus
visus keturis į Mindaugą Gabrėną išeina visai neblogas lydinys, leidžiantis mėgautis kartais puikia,
kartais nuobodoka, bet vis vien įdomia fotografija.
Kaip tikras klasikas, Gabrėnas naudojasi fotografijų pavadinimais, kurie visiškai nemoderniai
užduoda tam tikrą toną ir labai dažnai iš pirmo
žvilgsnio abstrakčiomis atrodžiusios jo kompozicijos tampa aiškiais, kartais net visokio plauko konceptualumais dvelkiančiais kūriniais.

Konkista
Konkista. Toks pavadinimas skamba pretenzingai, ir motyvai, panaudoti tai pretenzijai išreikšti,
visai teisingi. Nors aš ir vėl prisimindamas R. Barthes’ą sakau, kad punctum šiame kadre man yra
preciziškojo pedanto Mindaugo Gabrėno palikta
šiukšlytė netoli žmogaus figūros. Konkista, užkariavimai, paprastai asocijuojasi su batalijomis, masėmis figūrų, kažkokiu veiksmu, kuriame nesunku
paklysti panašiai kaip visada pasiklystu J. Matejkos
Žalgirio mūšyje. Mindaugo konkista kitokia. Ji kažkokia įkasta į smėlį, sunki, lėta, kaip Kroatijos krabas. Ta vėliava, tikriausiai raudona, nespalvotoje
fotografijoje atrodo kaip mėnulyje kabanti vėliava,
22

kista, į šeši ir šeši cm susitalpinusi ir atspindinti ką
nors svarbaus jo gyvenime. Žino tik jis pats, o tau
turbūt tai nė kiek nesvarbu. Svarbu, kad fotografija
įdomi.

Ribos

Fotografinė esė
Konkistą man, kaip žiūrovui, tęsia darbas Ribos,
kuriame randu argumentų savo pamąstymams,
kad tai – asmeninė autoriaus konkista, kai, užsiėmęs kažkokį plotelį, jis smaigsto smėlin vėliavas,
tveriasi tvoromis, kaip jau minėtas Kunčius, tik jomis taip galbūt nesididžiuoja ir galvoja apie viską
praktiškai – riba, riba, riba. Bet ir riba negalutinė,
su galimybe praeiti, išsimaudyti svetimame ežere,
su leidimu, žinoma. Čia irgi matau tą sargybinį,
kaip ir konkistoje. Nenustebčiau, jei tai pats autorius, perimetrą tyrinėjantis. Konkistadorai taip
daro...

Žaizdos

taktiką – bomba du kartus vienoje duobėje nesprogsta. Mindaugas Gabrėnas pozityvus autorius,
ir pykčiau, jei kas nors jį kaltintų tamsybėmis ir
neigiamybėmis.

Obuolys nuo obels
Kai kalbėjau apie tai, kad M. Gabrėnas mėgsta pavadinimus, ar paantraštes savo fotografijoms,
radau puikų pavyzdį – darbas Obuolys nuo obels.
Gražus žodžių žaismas, ir nors nesu tikras, bet manau, kad medeliai atstovauja lietuviškoms obelims,
o miesto peizažas tolumoje – legendinis Big Apple,
dar žinomas Niujorko vardu. Ir nežinau, kaip čia
reikėtų šifruoti... Bet man patinka versija lietuviškai patriotiška – Gabrėnas, būdamas lietuviška
obelimi (ar obuoliu...), surado ne taip jau toli nusiritusį obuolį (ar nusirito netoli obels). Galvojant,
kad obelis – lietuviška, koks skirtumas, kur ir koks
tas obuolys. Obuolys ir Niujorke obuolys. Visai
kaip ir lietuviškas Gabrėnas – ir Niurjorke lietuviškas Gabrėnas.
Abstrakcija jo kūryboje labiausiai atsiskleidžia
tokiose fotografijose kaip Sala. Nieko ten abstraktaus, aišku. Vanduo, sala, dangus, viskas aišku. Bet
šiaip jau tie trys dalykėliai šiandieniniam žiūrovui
tapo arba buitiškai neįdomūs, arba romantiškai

Žaizdose, be abejo, eiliniam žiūrovui iškart matyti du dalykai: arba Kristus su savo erškėčiais, arba
dygliuota viela, ne vienam reiškianti rezistencinius
ir kitokius laikotarpius, arba tam tikras įstaigas...
O man visa tai primena užtemimą, ir nesvarbu, tai
pradžia jo ar pabaiga. Mėnulis baltas, saulė skylėta, abu jie žaizdoti, vienas spjaudosi ugnimi, kitas
tyliai sukasi ir laukia, kada jame koks akmuo kaip
laikrodis su švytuokle išmuš dar vieną valandą.
Vainikėlis juda, vadinasi, viskas ne taip jau blogai.
Žaizdos greičiausiai dar tik gresia arba jau baigiamos išsilaižyti senosios, bet pasitelkiant karininkų
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pasiilgti. Man visai nesinori pamatyti, kas ten per
sala, pakanka žinoti, kad ji ten yra, tuose šešiuose kvadratiniuose centimetruose, ir kad autorius
neužmiršo – banalybes fotografuoti ne tik galima,
bet ir reikia. Bet dar labiau reikia mokėti tai daryti.
Jei prieštarauji mano įsitikinimui, kad Gabrėnas
moka tai daryti, susitikime ko nors atsigerti ir galbūt surasime kompromisą.

nustebčiau, jei to mažiausio elemento vaidmuo,
to tikriausiai pūvančio kuoliuko vaidmuo šitame
M. Gabrėno uždavinyje, pats svarbiausias.

Edenas

Algoritmas
Niekada nemėgau algoritmų. Vien pavadinimas siaubingas, kaip gali būti patrauklus žodis algoritmas. M. Gabrėno Algoritmas sudėtingas, nes
neaišku, kur jis prasideda ir baigiasi. Gal protingi
žmonės man galėtų paaiškinti, nes vikipedija pasakoja apie veiksmų seką, kaip išsivirti kiaušinį...
Žiūrint į Algoritmą galvoje skamba dainelė Stok ant
akmenėlio..., o kaip ten toliau žinai pats. Būtų įdomu išgirsti paties autoriaus mintis apie šitą darbą
su visu jo pavadinimu. Nesvarbu, ar autorius kada
nors paklaustas man atsakytų į klausimą, vizualiai
toks Algoritmas mane veikia raminamai, ir nenoriu
aš jokių sekų. Užtenka mėgautis skirtingais pilkais
tonais danguje ir vandenyje, ir vis Barthes’iškai
grįžti prie punctum, kuris galbūt čia ne toks ryškus ir yra pats mažiausias elementas kadre. Ne-
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Puikus darbas ir Edenas, kažkuo primenantis E. Steicheno tvenkinėlį mėnulio šviesoje. Skambus palyginimas, bet manau, kad ir M. Gabrėnas
tokio vertas, ir kolegos, rašantys ir galvojantys apie
fotografiją, nepyks už tokį drąsų sugretinimą.
Galėčiau kalbėti ir kalbėti apie tuos kvadratukus, kuriuos meistriškai atlikęs vis internete dalija
M. Gabrėnas, bet pavargčiau ir aš rašyti ir imčiau
kartotis, o tau būtų daug mažiau įdomu sąžiningai įsižiūrėti į kiekvieną mano aptartą ir neaptartą Gab
rėno stačiakampiuką. Todėl baigiu savo
šnekas, ir linkiu geros peržiūros. Beje, Gabrėną
rekomenduoju žiūrėti panašiai, kaip skaitai knygą – nepraryti viso iškart, o pasidžiaugti po truputį.
Pusvalandis prie vieno kvadrato, antras pusvalandis prie kito... ir autoriaus paveikslėlis nusipieš dar
įdomesnis, įvairesnis, ir tonų skalė prasiplės – pamatysi ne tik juodą ir baltą, bet ir viskas pilkas,
juodas, baltas, o retsykiais ir vieną kitą tikrą spalvą.

Kinas

Unė Kaunaitė

Genialūs vampyrai ir
genialus režisierius
Jimas Jarmuschas – vienas originaliausių ir talentingiausių šiuolaikinių režisierių. Jo filmai, ypač
Šuo vaiduoklis: Samurajaus kelias (Ghost Dog: The
Way of the Samurai) ir Negyvėlis (Dead Man), yra
tikrų tikriausi šedevrai. Jarmuschas nėra režisierius,
kuris „kepa“ filmus kaip Woody Allenas. Per dvidešimt ketverius metus jis išleido vos vienuolika
pilnametražių vaidybinių filmų. Nė vieno prasto –
vieni stipresni, kiti silpnesni, bet visi verti žiūrėjimo. Jei tik, žinoma, Jarmuschas yra jūsų stiliaus,
nes jis tikrai ne kiekvienam.
Būtent dėl jo plaukimo prieš srovę buvo be
galo keista sužinoti, kad kitas režisieriaus darbas
bus apie populiariąją kultūrą užkariavusius vampyrus. Filmo laukiau ilgai, atrodo, pats autorius laukė
dar ilgiau. Viename interviu Jarmuschas sakė, kad
dėl finansavimo filmas buvo kuriamas net septynerius metus. Jei net tokiems sėkmingiems nekomerciniams kūrėjams kaip Jarmuschas sunku gauti
finansavimą, ką daryti kitiems?..
Norisi naiviai tikėti, kad kai po šimto metų vaikai mokyklose mokysis apie mūsų dienas ir vampyrų įtaką kultūrai, pamokose bus nagrinėjamas
filmas Išgyvena tik mylintys (Only Lovers Left Alive,
lietuviškas variantas, deja, neperteikia visų spalvų).
Jarmuschas eilinį kartą įrodo, kad geram režisieriui
bet kokia tema yra gera. Jis ir pats yra savotiškas
kino vampyras: jo filmuose neretai dominuoja
naktinės scenos, tad veikėjai vampyrai, gyvenantys
tik naktimis, jam be galo tiko. Filmas yra, ko gero,
pats vientisiausias režisieriaus darbas, įtraukiantis į
tam tikrą transo būseną.
Tęsdamas savo minimalistinę tradiciją, siužetą
Jarmuschas veja apie du įsimylėjėlius vampyrus Ada-

mą (Tom Hiddleston) ir Ievą (Tilda Swinton), gyvenančius tarp mirštančio Detroito ir egzotiško Alžyro. Dar trys veikėjai, pora masiškesnių scenų, ir tiek.
Tilda Swinton virsta Jarmuscho mūza, moteriškuoju
alter ego, spinduliuojančiu intelektualumą. Viename interviu režisierius pasakojo, kad po sėkmingos
scenos filmavimo jo ankstesniame filme Limits of
Control, jis ištarė: „Tilda, tai buvo nuostabu, ar tekėsi už manęs?“ Į tai gražioji aktorė atsakė: „Mielasis,
mes jau susituokę.“ Nieko keisto, jog režisierių net
nenoromis primenantis Adamas jau tris tūkstančius
metų myli būtent Ievą. Ją pamilsta ir žiūrovas.
Filmas iš tiesų yra pirmiau apie įsimylėjėlius, ir
tik vėliau – apie vampyrus. Adamą ir Ievą galima
stebėti ir nieko nedarančius, tiesiog būnančius kartu – tokius du hipius-intelektualus-vampyrus, taip
vienas kitą mylinčius, kad ir poros scenų užtenka
bet kokiai kitai vampyrų meilės istorijai nublankti istorijoje. Jarmuschas šiame filme pasijuokia iš
daug ko, bet ne amžinos meilės, žiūrovams palik-
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damas tik klausimą, kaip du žmonės sugeba taip
ilgai vienas kitą mylėti, kai dauguma kartu neišgyvena nė penkiasdešimties metų… Vienoje scenoje Adamas jų meilę prilygina Einsteino kvantinio
susiejimo teorijai – kad ir kaip toli visatoje būtų
dvi susijusios dalelės, jei keičiasi viena, kinta ir kita.
Jarmuschas perskiria pasaulį į dvi dalis: vampyrus ir zombius. Tiesa, apie antrąją rūšį žiūrovas sužino nedaug, bet galima suprasti, kad ji vadovauja
visam vystančiam, destrukcijos link keliaujančiam
pasauliui. Adamas nuolat kartoja, kad nebeturi herojų, idealų ir nebegali pakęsti aplink gyvenančių
zombių. Didžiausia problema vampyrams – rasti
gero kraujo, nes žmonės vis labiau užteršia ne tik
savo aplinką, bet ir save. Gal Jarmuschas tiesiog
tampa aplinkosaugininku, bet žiūrint į vampyrus
atrodo, kad jis sentimentaliai pasigenda elitinio
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kraujo (net žodis „elitas“ mūsų kultūroje toks užterštas, kad jau porą minučių ieškau pakaitalo…).
Kažkuo panašią mintį bandė perteikti ir Alleno Vidurnaktis Paryžiuje, tik visai kitu stiliumi.
Filmas ne veltui Kanuose buvo apdovanotas už
geriausią garso takelį. Pats būdamas muzikantas,
Jarmuschas visada peržiūri savo filmus užsimerkęs – nes vien garso takelio turi užtekti. Filmui originalią muziką režisierius kūrė kartu su savo grupe SQÜRL ir olandų kompozitoriumi Jozefu van
Wissemu. Jiems teko viena sunkiausių įmanomų
užduočių – sukurti tokią muziką, kuri prilygtų Paganini ir Schubertui, nes būtent šių kompozitorių
kūriniai paminimi kaip vieni iš Adamo gyvenimo
darbų. Užduotį jie įgyvendino su kaupu, nes filmą
verta žiūrėti vien dėl garso takelio.
Jarmuscho parašytas scenarijus leido jam prisiminti savo anglų literatūros studijas, nes taiklių ir
šmaikščių detalių filme netrūksta. Net eidamas į ligoninę pasiimti kraujo, Adamas pasivadina daktaru
Faustu ir susitinka daktarą Vatsoną… Filmo pavadinimas – taip pat kūrinio perdirbinys. 1964 metais
Dave’as Wallisas išleido knygą tokiu pat pavadinimu,
nors siužeto prasme, rodos, abu kūriniai ir neturi nieko bendro. Postmodernizmas pačiame gražume.
Viename iš paskutinių filmo kadrų Adamas išgirsta jauną ir talentingą dainininkę. Į teiginį, jog
ji bus žinoma, šis atkerta, kad „ji per gera, kad taptų garsi“, Adamo lūpomis išreikšdamas savo paties
požiūrį į šlovę. Jarmuschas kartą pasakė, kad jeigu
jo filmai patiks plačiajai auditorijai, žinos, kad padarė kažką ne taip. Apmaudu, bet ir nieko stebėtino, kad per tiek kūrybos metų vienintelė Kanų
šakelė ir daugiausiai apdovanojimų jam atiteko už
vieną prasčiausių jo filmų Sulaužytos gėlės (Broken
Flowers). Dabar belieka pasižiūrėti Blue is the Warmest Colour, bet įtariu, kam Kanų šakelę būčiau
atidavusi pati. Nes juo ilgiau apie šį filmą galvoju,
tuo genialesnis jis atrodo. Skirtas visiems gero kino
ir muzikos mylėtojams, nes jį tiesiog gera žiūrėti –
dėl vientisos, įtraukiančios atmosferos ir veikėjų,
kurių kompanijoje norisi būti kuo ilgiau.

Kinas

Kamilė Čelutkaitė

Idealių bendruomenių medžioklėse...
Pasak amerikiečių sociologo Danielio Bello,
tyrinėjusio puritoniškų miestelių bendruomeniškumo aspektus, privatus tokio miestelio žmogaus
gyvenimas itin glaudžiai susijęs su viešuoju. Iš
žmonių buvo reikalaujama pavyzdingo elgesio, nes
kiekvieno padaryta nuodėmė galėjo užtraukti Dievo rūstybę ne tik jam, bet ir visai bendruomenei.
Norėdama apsisaugoti, ji pasitelkdavo viešas apkalbas ir gėdijimą kaip priemonę kontroliuoti individą. Manau, šios D. Bello mintys gali būti vienas iš
raktų, padėsiančių atverti danų režisieriaus Thomo
Vintenbergo filmo Medžioklė (2012) idėjas.
Filme pasakojama, kaip darželio auklėtoją Luką
(jį meistriškai, labai įtikinamai suvaidino aktorius
Madsas Mikkelsonas) įsimyli mažametė jo geriausio draugo dukra Klara (akt. Annika Wedderkopp). Tai pastebėjęs, Lukas ramiai jai paaiškina,
kad artumas yra neįmanomas. Mergaitė įsižeidžia
ir, pagauta emocijų, lyg tarp kitko pamini darželio
auklėtojai Gretei tam tikras detales, bylojančias,
jog Lukas ją išprievartavo. Žinia apie šį tariamą
nusikaltimą po miestelį pasklinda žaibišku greičiu ir Luką pasmerkia kone visi. Prasideda ilgos, ir
psichologiškai, ir fiziškai sunkios Luko pastangos
įrodyti savo nekaltumą ir išsaugoti vietą bendruomenėje.
Ne visada kūrėjų tautybė yra svarbi filmo idėjoms, tačiau šiuo atveju ji gali iš dalies paaiškinti,
kodėl Thomas Vintenbergas nagrinėja individo ir
visuomenės susipriešinimo klausimą. Protestantizmo tradicijos yra giliai įsirėžusios į skandinavų,
danų taip pat, savimonę, ir joje labai svarbią reikšmę užima bendruomeniškumo aspektas. Filme rodomi vyrų maudynių, medžioklės ar pasisėdėjimų

prie alaus bokalo vaizdai. Kiekvienąsyk didesniuose sambūriuose išryškinamas žmonių tarpusavio
artumas, supratimas, vyrauja gera nuotaika. Protestantiškai visuomenei būdingas individo privataus gyvenimo susipynimas su viešuoju itin ryškiai
atsiskleidžia vyrų išgertuvėse po medžioklės. Kai
Lukui paskambina darželio virėja Nadja, apie jų
pašnekesį sužino visi susirinkusieji, nors Lukas pats
apie tai nepasakoja. Užsimezgusi Luko ir Nadjos
draugystė triukšmingai pasveikinama. Iš pirmo
žvilgsnio tai atrodo tarytum pavyzdingos bendruomenės idilė.
Bet tuoj pat režisierius parodo ir kitą tokio
glaudaus bendruomeniškumo medalio pusę. Sužinojusi apie tariamai Luko įvykdytą nusikaltimą,
Gretė, darželio direktorė, iki galo neišsiaiškinusi
aplinkybių ir nuoširdžiai nepasikalbėjusi su pačiu
Luku, iš pradžių apie tai praneša Klaros tėvams,
o vėliau – ir kitiems vaikus auginantiems suaugusiesiems. Jos retorikoje negirdėti abejonės gaidų,
ji visiškai garantuota tuo, ką sako „nuskriausta“
mergaitė – Lukas kaltas. Kai Lukas pats įžengia į
jos kabinetą išsiaiškinti situacijos, ji demonstratyviai išeina, taip išreikšdama nenorą leistis su juo į
jokias kalbas. Šis atsisakymas turėti bet kokį ryšį su
Luku – pirmasis jo atstūmimo ženklas filme. Vėliau
įvykiai vystomi sniego gniūžtės principu – vis daugiau žmonių nusiteikia prieš Luką, vis platesnėje
viešojoje erdvėje jis yra nepageidaujamas. Kiekvieno, stojusio prieš Luką, laikysenoje galima pajusti
nežinia iš kur kylantį tvirtą pasitikėjimą savimi,
orumą, net dramatiškumą. Jie visi (matyt, net ne
visai sąmoningai) manosi apginsią bendrąjį gėrį tik
tada, kai „nusidėjėlis“ bus išstumtas iš viešojo, taigi
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visuomeninio, gyvenimo. Iškreiptas bendruomeniškumo jausmas aukščiausią absurdiškumo tašką
pasiekia scenoje, kai Lukas yra žiauriai sumušamas
parduotuvės darbuotojų vien už tai, kad užsuko į
jų parduotuvę. Tuomet atviriausiai ir brutaliausiai
iškyla visuomenės noras sunaikinti neva jos saugumui ir sveikatai pavojingą individą.
Galų gale visam miesteliui įrodomas Luko nekaltumas. Filmo pabaigoje matome po metų vykstantį Luko sūnaus Marko „įšventinimą“ į vyrus – jis
nuo šiol gali medžioti kartu su visais. Taigi, regis,
Lukas ir jo šeima vėl priimami į bendruomenę. Atrodo, viskas baigsis taikiai ir gražiai, bet paskutinėje
scenoje ausis apkurtina netikėtas ir, laimė, netaiklus
šūvis į Luką. Taip Thomas Vintenbergas išreiškia
mintį apie protestantiško bendruomeniškumo žvėriškumą ir jo įsisenėjimą žmonių (pa)sąmonėje.
Kita režisieriaus iškelta problema taip pat aktuali ir, sakyčiau, net universalesnė. Jis siekia sulaužyti įsisenėjusį ir daugeliui žmonių būdingą
įsitikinimą, kad vaikų sielos tyros, ir jie visada sako
tik tiesą. Nagrinėjant šią temą, dėmesio centre atsiduria Klara bei ją supančių suaugusiųjų reakcijos
į jos žodžius. Viskas prasideda nuo paprastų dalykų. Pirmą kartą Klara sumeluoja Lukui, sakydama,
kad ne ji jam siuntė žaislinę širdutę, nors tai buvo
akivaizdu. Be abejo, tikrą suirutę sukelia Klaros
vaizduotė bei lengvabūdiškumas jai melagingai apšmeižus Luką. Tuomet filmo kūrėjo žvilgsnis nukrypsta į suaugusiųjų reakcijas ir per jas atsisklei28

džiantį požiūrį į vaikus. Klaros tėvai besąlygiškai
tiki savo dukra, jos žodis jiems svarbesnis už daug
metų puoselėtą pasitikėjimą draugu. Net kai Klara,
pamažu įsisąmonindama savo išsakyto kaltinimo
pasekmes, prisipažįsta melavusi, suaugusieji į jos
žodžius neįsiklauso ir manosi geriau žinantys, kas
dedasi mergaitės galvoje. Taip išryškinamas absurdiškas vyresniųjų nenuoseklumas: nors jie neabejoja mergaitės teisumu, ilgainiui ją užmiršta ir manosi geriau suprantantys esamą situaciją. Kadangi
aplinka beatodairiškai tvirtina jos teisumą, galop
mergaitė kuriam laikui pati susipainioja ir nebežino, kas tikra, o kas – ne. Tai matoma scenoje, kai
Klara ateina pas Luką ir prašo leidimo pavedžioti jo kalaitę Fenę. Pokalbio pabaigoje ji taria: „Jie
sakė, kad tu padarei blogų dalykų.“ Ji negali kalbėti
už save, mini kitų požiūrį. Apie atsakomybės stoką
kalba ir Marko krikštatėvis Brunas. Jis tvirtina, jog
vaikai dažnai prikuria detalių, kurios neegzistuoja. Taigi Thomas Vintenbergas suabejoja, ar vaikas
gali prisiimti atsakomybę už savo žodžius, numatyti jų padarinius. Juk jo savimonė dar nėra pasiekusi
tokio lygio, tad ar nėra taip, jog jam tai suteikia
galimybę neapgalvotai leptelėti nesamus dalykus,
tiesiog meluoti? Aišku, režisierius neteigia, kad vaikais nereikia pasitikėti, – tokiu atveju būtų neįmanomas joks santykis, – vis dėlto jis nori, kad žiūrovas pamatytų mito apie vaikų tyrumą ydingumą.
Filme Medžioklė Thomas Vintenbergas kritikuoja nusistovėjusias bendruomeniškumo dogmas.
Jis abejoja, ar tikrai išorinės visuomenės gerovės
iliuzija yra svarbesnė už teisingumą atskirų žmonių
atžvilgiu. Filmas smerkia visuomenės siekį išstumti
tariamus ir tikrus nusikaltėlius iš viešojo gyvenimo
ir taip juos nužmoginti. Nors režisierius parodo
žvėriškąją žmogaus prigimties pusę, jis kviečia žiūrovus puoselėti dvasinį pradą. Šiuo atveju – įtvirtinti žmonių sąmonėje individo nekaltumo prezumpciją ir puoselėti atviro kalbėjimosi kultūrą.
Gal tai pasiekę vieni kitų nebemedžiosim...
Šis tekstas skelbtas Skalvijos kino akademijos leidinyje Čia ir
dabar, 2014 m.
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Eivinas Butkus

Metamodernizmas ir naujasis
stoicizmas kaip išeitis
postmodernizmo kamuojamam
žmogui
Režisierius Wesas Andersonas yra pagarsėjęs
savo kruopščiai sukonstruotais perfekcionistiniais,
tiksliais, preciziškais filmais. Tačiau jo pasakojimo
stilius yra lengvabūdiškas, kartais netgi vėjavaikiškas, kupinas absurdo – galima sakyti, kad autorinis
Weso Andersono kinas yra lyg naivios pasakos suaugusiesiems. Atrodo, jos neturi nieko bendro su
realybe. Vis dėlto teigčiau, kad toks kinas ir būtent naujausias režisieriaus filmas Didysis Budapešto
viešbutis yra svarbus mūsų laikui ir šiuolaikiniam
žmogui. Šiame tekste bandysiu paaiškinti, kodėl
taip manau.
Prieš kurį laiką mane pradėjo kamuoti ramybės neduodantis klausimas, kas bus (o gal jau yra?)
po postmodernizmo. Atrodytų, kad modernizmas
radikaliai pakeitė meną, tai buvo didelių pokyčių
ir revoliucijų metas, buvo sulaužytos visos įmanomos tradicijos. O po modernizmo sekęs post
modernizmas galutinai sureliatyvino vertybes ir
kartu meno vertę bei apibrėžimą apskritai. Ir štai
mes XXI amžiuje, kai atrodo, kad visos įmanomos
revoliucijos mene jau įvyko. Taigi klausimo „Kas
po postmodernizmo?“ vedamas aš gana greitai interneto platybėse atradau keistą fenomeną – metamodernizmą (priešdėlis meta- čia reiškia ir „virš“
ir „tarp“). Toks ir yra metamodernizmas – virš
modernizmo ir postmodernizmo, tačiau kartu ir
laviruojantis tarp abiejų srovių pagrindinių idėjų ir
jas sujungiantis. Metamodernizmas sujungia modernistines visuotinių, universalių tiesų paieškas ir
postmodernistinį vertybinį reliatyvumą, gyvenimo
absurdą. Pasak kai kurių kultūros kritikų, vienas

iš metamodernistų ir yra pats Wesas Andersonas.
Manau, kad prie metamodernistų jis priskiriamas
ne veltui, nes jo kine nedaromos kategoriškos ir
absoliučios vertybinės išvados, jis kupinas absurdo, tačiau kartu ir nuoširdus, vaikiškas, dažnai jo
filmuose ilgimasi primityvesnio skirstymo į „geriečius“ ir „blogiečius“.
Didysis Budapešto viešbutis, pelnęs Didįjį žiuri prizą šių metų Berlyno kino festivalyje, toks ir
yra. Istorija gana paini, kaip ir daugumoje Weso
Andersono filmų, tačiau čia aiškūs protagonistai ir
antagonistai. Režisierius mus iš dabarties per kelias kartas nukelia į 1932-uosius, kai klesti stojiško
personažo Gustavo H viešbutis. Gustavas H labai
atsidavęs savo viešbučiui ir savoms vertybėms. Pas
jį atkeliauja naujas fojė berniukas Zero Moustafa,
kuris ir yra filmo pasakotojas ir kuris vėliau tampa
ištikimiausiu Gustavo draugu. Pats filmo naratyvas sukasi aplink kažkokios damos (Madame D)
mirtį ir jos palikimą – neįkainojamą Renesanso
epochos paveikslą, kuris turi atitekti Gustavui ir
kurį tikėjosi gauti jos artimieji. Gustavas, nepaisydamas šeimos įspėjimų, pavagia paveikslą, bet po
kurio laiko yra apkaltinamas damos nužudymu.
Taip prasideda nuotykis. Vis dėlto filmo siužetas
nėra toks svarbus kaip, mano nuomone, tikslingai pasirinktas istorinis kontekstas. Tarpukaris
dar buvo tie laikai, kai žmonės tikėjo, jog Didysis karas (Pirmasis pasaulinis karas) bus vienintelis toks žiaurus žmonijos savęs naikinimas. Juk tik
po Antrojo pasaulinio, kuriame žuvo šešis kartus
daugiau žmonių, buvo galutinai suvokta, koks bai29
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sus ir absurdiškas dalykas yra karas. Būtent tada,
suluošinto pasaulio akivaizdoje, iškilo absurdo
meistras egzistencialistas Albert’as Camus, o vėliau ir tendencingas moralinis subjektyvizmas bei
postmodernizmas. Tarpukaris ir jo metu dar vis
gyvavęs universalių tiesų ieškojimas, stojiškumas,
savų įsitikinimų laikymasis Didžiajame Budapešto
viešbutyje tampa simboliniais – Wesas Andersonas
šiandienos reliatyvių vertybių iškamuotiems žmonėms bando priminti to meto žmonių laikyseną. O
labiausiai tokį gyvenimo būdą atspindi pagrindinis
veikėjas Mesjė Gustavas ir jo niekada neišsemiamas
principingumas. Tai komiška, netgi labai absurdiška asmenybė, visada besilaikanti savų įsitikinimų.
Pavyzdžiui, per įtemptas gaudynes Gustavas tylos
minute pagerbia žuvusį „blogiuką“. Besivejantys
piktadariai, sustoję už kelių šimtų metrų, nesupranta, kas vyksta. Vis dėlto Wesas Andersonas
vienoje filmo vietoje akivaizdžiai parodo, kad jo,
kaip režisieriaus, pozicija nėra trumparegiška ar
pernelyg idealistinė, o labiau postpostmoderni.
Gustavas savo naujajam tarnui pripažįsta: „Taip,
žinoma, kad viskas subjektyvu.“ Manau, tai yra
viena įdomiausių filmo vietų, nes atsiskleidžia
visa kūrinio, apskritai Weso Andersono bei kitų
metamodernistų (arba New Sincerity kūrėjų), idėja – šiek tiek naivus, stojiškas, vaikiškas savos pozicijos užėmimas absurdiškame ir fragmentiškame
postmoderniame pasaulyje be jokių tvirtų atramų.
Tiesa, Didysis Budapešto viešbutis lengvai pašiepia
nepraktišką pagrindinį savo veikėją, bet ne piktai,
o su meile. Wesas Andersonas akivaizdžiai žavisi,
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jaučia simpatiją savo veikėjui ir, kaip dalis kritikų
pastebėjo, Mesjė Gustavas gali būti savotiškas režisieriaus prototipas, preciziškai valdantis viešbutį
arba filmą, kaip Wesas Andersonas.
Manau, kad režisierius siūlo išeitį postmodernizmo kamuojamam žmogui. Tačiau tai nėra greitas bei nuobodus holivudinis maistas, kai filmo
pabaigoje padaromos vienareikšmiškos išvados ir
gėris nugali blogį. Tai kažkas naujo, kaip jau rašiau, postpostmodernaus, išplaukusio iš to paties
postmodernizmo. Tai kinas, reflektuojantis realybę ir čia nebūtinai gėris nugali blogį. Bet Wesui
Andersonui tai nėra svarbiausia. Režisieriui svarbiau yra žmogaus pozicija, jo laikysena. Išlikti ištikimam savo kad ir kvailoms vertybėms jam yra
didžiausia pergalė, nesvarbu, kokia yra galutinė
fizinė kūno baigtis. Regis, Wesas Andersonas savo
metamodernistiniu Didžiuoju Budapešto viešbučiu
siūlo prisiminti antikos laikais atsiradusį, o dabar
jau visiškai pamirštą stoicizmą, kurio esmė yra savų
įsitikinimų laikymasis bet kokia kaina ir iš to išplaukianti laisvė. Tik jis tą stoicizmą perkuria savaip – čia vertybės nėra absoliučios ir bendrinės,
jų reliatyvumas yra suvokiamas. Kaip A. Camus,
suvokęs neišvengiamą absurdą, siūlė jo nepaisyti,
taip Wesas Andersonas siūlo nepaisyti vertybinio
reliatyvumo. Todėl manau, kad šis filmas ir apskritai visų metamodernistų kinas yra svarbus dabartinių laikų žmogui, nes suteikia tam tikrą stabilesnę
atramą, naują būdą žvelgti į pasaulį. Pabaigoje norėčiau pateikti citatą iš metamodernistų manifesto
(parašė Lukas Turneris), kuri geriausiai reziumuoja, apibendrina jų idėjas ir kartu filmo siūlomą
žvilgsnį į pasaulį:
We propose a pragmatic romanticism unhindered
by ideological anchorage. Thus, metamodernism shall
be defined as the mercurial condition between and
beyond irony and sincerity, naivety and knowingness,
relativism and truth, optimism and doubt, in pursuit
of a plurality of disparate and elusive horizons. We
must go forth and oscillate!
Šis tekstas skelbtas Skalvijos kino akademijos leidinyje Čia ir
dabar, 2013/2014 m.

Poezija

Gintarė Valašinaitė

***

***

įsirausiu į žemę kuo giliau
prisisemiu jos burną ir krūtinę
įaugu sėklon ir jinai pati įauga
į mane per plaukus stiepdamasi
pirštais į pasaulį
mano seniai nematytas tėtušis
kalba man tiesiai į sielą
(šer mukš niais a pau gu sią)
jis kalba nebyliai ir aš
jam jau be kalbos atsakau
taip ir sėdim – – –
iš tolimo kelio
pargrįžę
kvailiai du
prie degančios
rytmečio žvakės
rusendami

aš jau nebebijau dievų žaibų
nesislepiu pastalėje pradėjus lyti
šešėliai degantys tamsoj sužydi
ir byra šukėm lyg kvėpavimu lėtu

***
moterų darbas versti dūmais ne
tik savo bet ir vyrų mintis
nušveisti mėnulį kad galėtumėt
grįžti namo neprašvitus
mylėt kada norit žinoti
kokį vardą įdėt karkiančiam
kaimynų sūnui o naktimis
melstis už jūsų sielas
kiekvienąkart sugirdyt po stiklinę
raganų kraujo o jums
išėjus sėst ant šluotų
šokt nuo stogo ir giedot
angelų trelėmis
sukaustytas gaidas

iš gyslų teka byra slyvos automatai
išspjauna vakaras karštas akis
prisiekiu čia nė lapas nenukris
nei vyriški skausmingi kvapo matai
iš šnypščiančių pakampių metasi ugnis
tik tak tik tak sidabro adatos nespindi
ištirpsta laikrodžiai Dali jau girdi
raudonas dantenas vis puolačias duris
iš vakaro į pelenus pragys
akli Gaidžiai ar Velnias ar Hekatė
jauti kaip krenta medis lyg plaštakė
girdi kaip plakasi į nieką obuolys

***
pasirašyk štai čia
čia ir čia
ar matai?
nematau, dieve
kaip gaila, kad ir aš
jau nebe
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kai išstenėsi paskutinę šaknį
iš šimto keturiasdešimt keturių

motina jaučio širdim
avies akimis supa vaiką

kai elektrostatikoj sulauksi
nušvitimo (ak, ne tik lemputės
su per didele varža)

nesijaudink jei kasos iširs
tavo liūdesiui nėra rudenų, motin
tavo galvai užtenka raukšlių
kaip ir liepoms užtenka
tų toly paskendusių bokštų
kaip ir muzikams natų
nesutvarkytų ir
neišgrotų

kai intelekto stoką genialiai už
pildysi žinojimu, jog iškalta
literatūra dar neparodo suvokimo
kai Dantė virs melu
o melas Dante
kai antrąkart numirs Napoleonas
o popieriuj juoduos negyvas
ženklas – – –
%
subręsi? argi?
niekada.
išliksi toks pat vaikas
tik nuo gyvenimo bemaudžiančia širdim

o mano tėvas niekad
niekad nemokėjo grot
bet jeigu grotų grotų širdimi
grotų kaip kad šitas – susikūprinęs
kaip kad – – –
– – šitas
vos kelias natas mokantis
grojantis
		
genijus

***
***
kas vakarą vis labiau suserga siela
kas vakarą rimsta vėjuoti audėjai
jų apsnigtos galvos, jų pirštai sustingę
sušalusį siūlą vežioja ir minko
pripusto į mintį audėjai suminga
bekraščių žvaigždynų į širdį prisninga
ir juokiasi siūlai neblaškomi vėjo
kad verpdami sielą užmigo audėjai

iš kentauro kanopos balutės
geria rasą nuvargę žiogai
virš žalių jų antenų dar supas
rainas vėjas ir apaštalai
kažkur nulekia la ir diezai
iš po pirštų ištrykšta upe
Dudamelio plaukai ir batutos
ir glissando ir „dieve, o ne“
ir nusijuokia žilas Šekspyras
ir lyg melsdamas šnabžda kažką
kažkur griežia melodiją tylią
žalias žiogas žalioj baloje
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Susimąstymai žengiant į vasarą

***
Gamintojų visuomenė geba tik gaminti, o ne kurti.
Albert Camus
Darbas – neatsiejama šiuolaikinės visuomenės
gyvenimo dalis. Uždirbdamas ir leisdamas pinigus,
žmogus ne tik užsitikrina asmeninę materialinę
gerovę, bet ir atlieka visuomeninę pareigą – kelia
ekonomiką, gali jaustis visaverčiu bendruomenės
nariu. Tačiau nuolatinis darbas ne tik turtina, bet
ir skurdina. Dirbdamas žmogus tampa visuomenės
vergu. Dėl pastovumo individas nustoja mąstyti,
nekvestionuoja jam primetamų vertybių, idėjų –
tampa pilka visuomenės dalimi. Nuolat dirbantis
žmogus netobulėja dvasiškai, toks gyvenimas jo
neverčia skaityti, eiti į teatrą – išsekina unikalumo
sroves, padaro individą nemąstančiu darbo įrankiu. Net didžiausią talentą rutina nužudo.
Haroldas Vitunskas

***
Esame išsviesti už kalbos, kurią susistemino konvencija, orbitos ir pasmerkti rizikingiems išbandymams, tačiau dėl to liekame ištikimi poezijos kaip
„aistringo Tikrovės ieškojimo“ sampratai. Kaip tik
nusilpęs tikėjimas objektyviai egzistuojančia tikrove
anapus mūsų percepcijos atrodo esąs viena iš moderniosios poezijos niūrumo priežasčių, dėl kurios toji
poezija jaučiasi tarsi praradusi savo egzistencijos pagrindą.
Czesław Miłosz

Žinoma, viską čia geriausiai pasako pats Czesławas Miłoszas, o mes galime tik pritardami linksėti galva. Nusilpęs tikėjimas kuo nors, netgi pačia
tikrove, verčia mus užsidaryti fantazijų pasaulyje ir
beprasmiškų žodžių triukšme. Ir vis dėlto nė kiek
neabejoju, kažkur giliai išlieka ir visada išliks autentiškos tikrovės trauka.
Tomas Norkaitis

***
esu vienas ievų rasoj
mėnulyje meldynuose
kielių takelyje varnėnų
krūmynuose lakštingalų kekėse
gūsiuose juoduose viršum ežero
viršum vyšnių žiedų išsidraskiusių
spyglių kankorėžių smėlio
esu vienas šitoj pakrantėj
išplėšytas
giedantis.
Gintaras Bleizgys
Nors vienas, nors išplėšytas, bet giedantis. Gamta Bleizgio poezijoje tampa priebėga, kai norima
apleisti sąmonės erdves, apgyvendintas galbūt dar
ne demonų, bet jau juodėjančių minčių arba būtybių: sąmonė / lupasi lauk riaumodama / gležnus
tavo kaulus traiškydama; drumzlina sąmone esu raiša
/ varno koja pelėnas užsilikėlis / blūdytojas. Trokštama išsivaduoti nuo kažko kankinančio, nuo dilginančio sąmonės srauto, giedot su žiogais, slėptis, nertis iš visų pavidalų, tačiau neapleidžia neišsipildymo
nuojauta – net žydint pievoms, atspėjamas gruodis.
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Bleizgio poezija natūraliai įsilieja į kasdienį diskursą ir štai pravėręs langą vėl nusistebiu, kad net
mieste naktį sprogsta lakštingalos. Toks suliejimas
neperkelia poezijos į žemesnį registrą (šnekėjimas
pasiekęs tokį intymumo lygį, kad joks subuitinimas nei suvulgarinimas jau neįmanomas), priešingai – pakelia dar aukščiau. Dorybe laikytina neįmantri forma, meditaciją bei maldą primenantis
šnekėjimas daro Bleizgio žodį aiškų ir gryną, tokiu,
koks ir turėtų būti poezijos žodis, jei tik egzistuoja
apibrėžtas turėtų būti. Jei įmanoma šį tą apie poeziją pasakyti ne poezija, tuomet G. Bleizgys patvirtina T. S. Elioto ištaros, esą poezija yra mėginimas išsilaisvinti nuo emocijų bei pabėgti nuo asmenybės,
taiklumą: dar jeigu lengviau pasidarytų / nuo tokio
išsikalbėjimo jeigu / bent kiek pavargčiau <...> / bet
kad geriau / nesidaro – kad nei gramo geriau. Kalbama tikintis išsivalyti nuo emocijų pertekliaus, bet
poezijos galia apgaulinga ir laukto katarsio nėra.
Tik liūdesys, ilgesys, skaudėjimas; dar nepasiekę
ribos, iš už kurios atgal negrįžtama, ritualinis išsidraskymas dar gelbsti, tačiau jau esama pavojaus
ženklan raudonos spalio saulės, peilių raudonų, ir
skaitytojo kaktoje jau neištrinamas ženklas – s k
a i č i a u. Šis mano kalbėjimas vėluoja penkerius
metus (prieš tiek laiko išleista G. Bleizgio poezijos knyga Giedanti tuštumon kariuomenė, iš kurios
cituojamos eilutės). Šiandien, prieš skaitydamas
naują Bleizgio poezijos knygą, nusprendžiau patikrinti save, išmėginti, ar dar suprantu šio poeto
žodžius-kodus, todėl atsiverčiau knygą, nuo kurios
kadaise pradėjau Bleizgį pažinti. Kodai atpažįstami. Galima nerti į naują poezijos srovę.
Tyčios Vaikas

Kamilė Čelutkaitė. Poeziją reikia daryti, 2014
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***
Žmonių santykių istorija visada yra cikliška: jie
užsimezga, plėtojasi, o paskui nuvysta ir miršta. Iš
šito ciko išsiveržia ir jį įveikia tik mylimieji arba
draugai. Žmonių santykių gyvybės ciklo ir tylios jų
mirties įveikimas – tikroji meilės ir draugystės esmė.
Leonidas Donskis
Idealistinė pažiūra į draugystę. Bet, ko gero,
vienintelė teisinga. Net postmodernioje visuomenėje. Tik gręžiantis į idealą galima pasiekti kažką
gražaus, teisingo. Arba nepasiekti, bet – siekti.
Įtampos ir nuolatinis vyksmas, ne vien rezultatas,
leidžia pajusti išsipildymą.
Rasa Milerytė

Esė

Dominika Vasilevska

Įvertinimas – būtinybė kiekvienam
XXI amžiuje žmonės tapo uždaresni, pradėjo galvoti dažniausiai tik apie savo reikalus. O ar
randame laiko savo šeimos nariams ir visai bendruomenei? Pasak Justino Marcinkevičiaus, bendraujame taip, tarytum ne vienos saulės vaikai būtumėme. Daryti gera, padėti ir įvertinti kitą – tai
juk žmogaus prigimtis. Atrodytų, kad šiais laikais
turime visas galimybes, kurios padėtų mums bendrauti, atskleisti save kitiems ir tiesiog spinduliuoti
gerumu. Deja, sutinku su kitais Justino Marcinkevičiaus žodžiais, kad gyvename karų ir „trypiamos
laisvės“ epochoje. Kiekvienas jaudinasi dėl savo
ateities, bijo, kad liks niekam nereikalingas. Manau, kad dėl šių priežasčių žmogui tapo be galo
sunku suprasti kitus, jis tapo savanaudiškas, pradėjo išnaudoti kitus ir nepaisyti jų nuomonės. Ar tai
daro įtaką tam, kad rečiau vertiname šalia esančius?
Ne visada vertiname šalia esančius dėl to, kad
siekiame laimės ir gerovės vien sau. Juk kai susikoncentruojame vien į save, kur kas sunkiau pastebėti kitą. Verta prisiminti, kad laimingi tapsime
tik tada, kai sugebėsime kovoti už visus ir stengtis
dėl kitų gerovės. Puikus pavyzdys yra Jono Biliūno pasaka Laimės žiburys. Jos veikėjai suprato, kad
kažkas privalo paliesti stebuklingą žiburį ir žūti,
bet tokiu būdu atnešti laimę visam pasauliui. Minios drąsių žmonių rinkosi prie to kalno. Džiugu,
kad jiems tai pavyko. Žmonės, kurie pajuto laimę,
nepamiršo savo didvyrių. Visą likusį gyvenimą jie
garbino žuvusiuosius, statė jiems paminklus, kiek
vienais metais rengė šventes. Jie iš tiesų įvertino didvyrius ir buvo be galo dėkingi. Ši pasaka parašyta
prieš maždaug šimtą metų. Tačiau ar šiandien mes

sugebame taip įvertinti šalia esančius, kurie aukojasi dėl mūsų kiekvieną dieną? Nors praėjo palyginti mažai laiko, žmonių dvasinis pasaulis labai
pasikeitė ir mums sunku pastebėti kito žmogaus
pastangas, mums tiesiog atrodo, kad taip ir turi
būti. Taigi, žmogus privalo tapti mažiau egoistiškas, stengtis visų žmonių labui ir atverti savo širdį
kitiems, nes tik taip sugebėsime vertinti vienas kitą
ir sukurti vieningą pasaulį.
Dėl savo savanaudiškumo, dauguma žmonių
pripažįsta ir gerbia kitą, tik kai jis jiems padeda.
Tačiau net ir tada dažniausiai yra pasinaudojama
kitu. Taip atsitiko Ričardo Bacho apysakoje Džonatanas Livingstonas Žuvėdra. Pagrindinis veikėjas
Džonatanas buvo labai ambicinga žuvėdra ir norėjo išmokti skraidyti iki pat dangaus. Kai jam tai
pavyko, jis su džiaugsmu norėjo pasidalinti savo
laimėjimu su kitomis žuvėdromis. Pasak paties
Džonatano, jis visai nenorėjo pripažinimo, o tik
siekė atverti kitiems naują gyvenimo prasmę. Tačiau žuvėdros jį atstūmė, nes toks elgesys neatitiko nusistovėjusios tvarkos. Nusivylęs Džonatanas
buvo priverstas palikti savo Būrį. Tik po kiek laiko
žuvėdros sužinojo iš kitų paukščių, kaip nuostabu yra skraidyti. Tada jos atsiprašė Džonatano ir
jis pelnė visų pripažinimą. Galima sakyti, kad jos
juo pasinaudojo, nes prieš tai nekreipė į jį jokio
dėmesio. Taip yra ir mūsų pasaulyje. Sugebame
įvertinti artimą, kai jis mums tarnauja, nors iš tiesų tas pripažinimas net nėra nuoširdus. Taigi, verta
praleisti daugiau laiko su šalia esančiais žmonėmis,
kad įvertintume jų vidinį grožį, o ne tik pastangas
mums padėti.

Lietuvių kalbos olimpiados tautinių mažumų mokyklų 9–10 klasių mokiniams nugalėtoja
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla, 9 c klasė, mokytoja – Marija Česonienė
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Esė
Petro poelgį. Mes taip pat turėtume kartais net pasiaukoti dėl kitų, nelaukdami pripažinimo, nes tik
taip sugebėsime išvengti konfliktų. Taigi, svarbu
visada pamąstyti, kaip sunku buvo kitam kažką dėl
tavęs padaryti, kad tai net visai nebuvo jo pareiga,
o jis taip pasielgė iš meilės tau.
Apibendrinant galima drąsiai teigti, kad šiais laikais žmogui yra iš tiesų sunku įvertinti šalia esantį.
Dėl gyvenimo aplinkybių tampame savanaudiški,
retai pastebime. Tačiau neverta pamiršti, kad visi
esame vienos planetos gyventojai ir mus jungia nematomas ryšys. Ne paslaptis, kad kiekvienas iš mūsų
nori būti pripažintas ir įvertintas. Todėl pasistenkime paprasčiausiai nusišypsoti kitam ir padėkoti
už tai, ką jie mums padarė. Svarbu prisiminti, kad
gerumas grįžta, ir mus taip pat visi mylės ir sugebės įvertinti. J. Marcinkevičius teigė, kad gyvenimo
prasmė yra ten, kur išryškėja žmoniškumas. O juk
žmoniškumas – tai gerumas, užuojauta, nuoširdumas, įvertinimas ir pagarba. Verta jau šiandien susimąstyti ir pradėti nuo savo tėvų – padėkoti jiems už
viską. Tada bus lengviau suprasti, kad įvetinti kitą
nėra sunku, reikia tik atverti savo širdį, tapti mažiau
egoistiškiems ir praleisti daugiau laiko su artimaisiais. Juk mūsų pareiga – sukurti taikų ir vieningą
pasaulį, kur kiekvienas jaustųsi saugus.

Kamilė Čelutkaitė. Popierinio miesto žmonės, 2014

Ne tik esame savanaudiški, išnaudojame kitus,
bet ir dažnai nepaisome jų nuomonės, kai reikia
rinktis, neįvertiname jų, nes mums trūksta pagarbos kitiems. Dažnai negerbiame to, ką kitas žmogus padarė dėl mūsų. Nesugebame įvertinti net
savo tėvų pastangų. Vėl pasiremsiu J. Biliūno kūryba, šį kartą novele Ubagas. Petrą Sabaliūną išvijo
iš namų pats sūnus, tik dėl to, kad tėvas jau buvo
senas ir niekuo negalėjo padėti. Tokiu būdu buvo
išreikšta nepagarba ne tik senatvei, bet ir gimdytojo pastangoms užauginti dorą ir kilnų vaiką. Nors
gal jie ir negyveno pertekliuje, tačiau Petro Sabaliūno sūnus turėjo įvertinti, kad tai buvo viskas,
ką turėjo jo tėvas. Ir šiais laikais vaikai negerbia
savo tėvų, neįvertina jų pastangų suteikti savo atžaloms kuo geresnį gyvenimą. Žinoma, negalima
vien teigti, kad vienas kitą išnaudojame ir neįvertiname. Vis dėlto pasaulyje yra žmonių, kurie sugeba pastebėti kitų pasiaukojimą. Neseniai žiūrėjau
Jono Vaitkaus pastatytą spektaklį – Kazio Binkio
Atžalyną. Gelbėdamas savo draugą, pagrindinis
veikėjas Petras pasakė, kad tai jis pavogė mokytojo
Tijūno pinigus. Dėl to moksleivis buvo pašalintas
iš mokyklos, neteko draugų pagarbos. Po kiek laiko mokytojas Tijūnas surado pinigus, užkritusius
už palto pamušalo. Jis labai apsidžiaugė ir įvertino
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Andrejus Kairys

Ekumenizmas Europos kontekste
Per Popiežiaus Pranciškaus kelionę į tolimuosius rytus gegužės 25 dieną įvyko istorinis Šventojo
Tėvo bei Konstantinopolio Patriarcho Baltramiejaus susitikimas minint lygiai prieš penkiasdešimt
metų vykusio jų pirmtakų Popiežiaus Pauliaus VI
bei Patriarcho Atėnagoro susitikimo metines. Paskelbta bendra Šventųjų Tėvų deklaracija, skirta išreikšti jų abipusį vienybės siekį artėjant 2025 metų
bendrajam bažnytiniam susirinkimui.
Skandalų krečiamai bei dalies visuomenės
smerkiamai Katalikų Bažnyčiai, matyt, atėjo (ar vis
dar tęsiasi) sunkūs laikai. Bažnyčiai, kadaise prikėlusiai Europą iš pelenų, padėjusiai jai susigrąžinti
antikinį paveldą ir švietusiai jos gyventojus; nuo
Apšvietos epochos projekto pradžios kaltinamai reakcionizmu bei stumiamai iš švietimo, paverstai iškamša bei baidykle, kuria gąsdinami intelektualai.
Kristaus kūnas – Bažnyčia, t. y. visi žmonės
išpažįstantys jo mokymą, perduotą jo mokinių.
Žemiškoji Bažnyčia – kaip politinis kūnas, skaldoma amžių nesantaikos bei žmogiškojo pagedimo,
aistrų ar teologinių nesutarimų, virtusių kraujo
praliejimu. Kai protestai bei erezijos yra tapę tradicijom ir tautinio identiteto dalimi, ar įmanomas
ekumenizmas kaip solidarumas per politiškai vieningą Bažnyčią? Ar tai netaptų dar vienu galios
žaidimu – religine globalizacija, ateinančia iš senovės, ar kiekvieno doro krikščionio bei europiečio
pareiga ir tikslu?
Krikščioniškas etosas buvo viena esmiškiausių
jos populiarumo priežasčių: krikščionių drąsa bei
pajauta tapo daugelio pagonių susižavėjimo dalyku. Verta prisiminti, jog tai buvo iki visų bažnytinių susirinkimų ir susiskaldymų. Iki Konstantino
buvo keli nesėkmingi bandymai sukurti bendrą
Romos kultą imperatorių Aureliano bei Elagabalo, kai tikėjimas senaisiais dievais pradėjo nykti.

Konstantinas, įžvelgęs krikščionybės potencialą ar
net apvaizdos vedamas, padėjo pamatus jai tęsti jau
greitai sunyksiant Romos didybei Vakaruose. Taigi,
civilizaciniu požiūriu didžiausias Vakarų pranašumas yra krikščioniška moralė, kurios įsikūnijimas
ir institucionalizavimas yra Bažnyčia.
Pirmasis didelis skilimas krikščioniškame pasaulyje įvyko 451 metais dėl Kristaus prigimties
Chalkedono susirinkime. Atsiskyrė Rytų (koptų,
armėnų, Sirijos ir Etiopijos) Bažnyčios. Valdant
Justinianui buvo įtvirtinta Pentarchia, t. y. penkių
(neskaitant Asirijos Bažnyčios Persijoje) pagrindinių autokefalinių bažnyčių savivalda. Romai
atsikračius graikų valdžios ir tapus teutoniškosios
Europos dalimi bei po arabų užkariavimų nusilpus Aleksandrijos, Antiochijos bei Jeruzalės bažnyčioms, paaštrėjo Romos ir Naujosios Romos
politinė nesantaika, kurios kulminacija tapo 1054
metais įvykęs Popiežiaus ir Patriarcho abipusis ekskomunikavimas. Santykiams prastėjant, vykstant
Kryžiaus žygiams įkuriami lotyniškieji Antiochijos
ir Jeruzalės patriarchatai; 1182 metų Konstantinopolio katalikų skerdynės; 1204 Konstantinopolio
kryžeivių nusiaubimas ir, svarbiausia, panašiai kaip
ir Šventosios Žemės atveju, įkuriamas lotyniškasis patriarchatas. Nuo 1378 iki 1418 metų įvyko
Didžioji Vakarų schizma: Avinjonas ir Roma nepasidalino Popiežiaus sosto. Žlungant Bizantijos
imperijai, buvo susitaikymo siekių. Vykstant husitų karams, per Florencijos bažnytinį susirinkimą
(1431–1449) pasirašytos unijos su Rytų bažnyčiomis, kurios plačiu mastu neprigijo (Rytų apeigų
katalikai yra to išdava). Kontrreformacija, kaip Reformacijos išdava, padėjo Katalikų Bažnyčiai už didelę kainą įvykdyti seniai pribrendusias reformas;
ir neaišku, ar mes turėtume modernų kapitalizmą,
kuriuo taip visi „džiaugiamės“, be protestantiško37
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sios etikos įsigalėjimo. XX amžius buvo vaisingas
Rytų ir Vakarų susitaikymo siekiais. Deja, nuo
Reformacijos neatsigavusi krikščionija vis dar krečiama naujų skilimų, pavyzdžiui, po Antrojo Vatikano susirinkimo atskilę sedevakantistai, skilimai
Rytuose dėl naujojo kalendoriaus įvedimo ir pan.
Didžiausia kaltė dėl to tenka perdėtai sekuliarizacijai, kai trys valdžios atmeta tikrąją ketvirtąją valdžią, t. y. Bažnyčią. Institucija, kuri istoriškai, kultūriškai ir pan. (priklausomai nuo regiono) turėtų
rūpintis dvasine piliečių gerove, yra atribojama
nuo galios svertų. Akivaizdu, jog be galo pavojinga
įtraukti religiją į politiką ne kaip kultūrinę bei moralinę vienybę laiduojančią ašį, o kaip populistinių
manipuliacijų įrankį. Todėl tai turėtų būti profesionalų institucija, turinti tikslą (tai ir yra Bažnyčia),
o ne paskirų individų nuomonės bei interpretacijos, kurios niekur (konstruktyvia prasme) neveda.
Teologiniai ar filosofiniai paskirų Bažnyčių
skirtumai paprastam tikinčiajam greičiau yra antraeiliai, nors ir labai esmingi pačiai Bažnyčiai.
Taip iš tėvų paveldėtas tikėjimas daugeliu atvejų
tampa nekvestionuojama tradicija arba tiesiog kultūrine forma be tikėjimo materijos, kuri ją įbūtintų. Daugeliui religija tampa psichologinių polėkių
38

išdava; aišku, korteziška prasme, be tikėjimo, ir
man daugiau niekas nesidedukuoja. Taigi, tikriausiai tertulijoniška formuluotė credo quia absurdum
čia puikiai tinka.
Taigi, čia iškyla svarbus klausimas ar Bažnyčios
Tėvų, Šv. Augustino, Alberto Didžiojo ir pan. tikėjimas kuo nors panašus į Vilniaus davatkų, klipatų
ir kaimo bobučių tikėjimą. Tikėjimas plačiąja prasme yra kažkokių prielaidų priėmimas. Mes visi kuo
nors tikime. Aišku, kaip mūsų tikėjimas išskleistas ir
nuo ko atsiremdami mes einame link Kristaus ar ko
kito, tampa svarbiu jau minėtų tikėjimo atskyrimo
bei lemiamu teologinio susiskaldymo veiksniu. Tad
galiu daryti išvadą, jog daugumos tikinčiųjų susiskaldymas (be teologijos ir filosofijos ragavusiųjų)
yra greičiau politinis, besireiškiantis kaip kultūrinis
šovinizmas. Taigi, sprendimas turėtų būti bendra
ekumeninė heterodoksinė Bažnyčia, tikėtina, su
Popiežiumi priešaky skelbianti pirmiausia bendrus
krikščioniškosios moralės bei dorovės principus.
Aišku, tokie klausimai kaip Kristaus dieviškumas, Dievo santykiai su pasauliu bei blogio ir gėrio
statusas yra pamatiniai ir vienijantys visas krikščioniškas denominacijas. Taigi, nors ir pasisakyčiau
už kažkokią teologinę laisvę, bet tik tam, kad būtų

Pieter Bruegel. Babelio bokštas, 1563
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užglaistyti nesutarimai, atsiradę po Chalkedono ir
vėlesnių bažnytinių susirinkimų. Problema būtų
sektos ar kitos religijos, besisavinančios krikščioniškąjį naratyvą, kurios nėra krikščionybė. Iš tokių
gnostinio pobūdžio kultų kaip manichėjai, katarai
ir pan. bei New Age religinių judėjimų visų pirma
plaukia visai kitoks žmonių ar dalies jų ontologinio
statuso traktavimas, kuris implikuoja visai kitokią
etinę – vertybinę predikaciją. Tai gali reikštis, aišku, ne visada, per nihilistinę pasaulėžiūrą ir aktyviai antisocialius veiksmus. Todėl nepakanka vien
autoriteto galios, kad būtų atskirtos, pavyzdžiui,
geros ir naudingos valstybei ir jos žmonėms Šventojo Rašto interpretacijos nuo ekstremistinių, labai
paplitusių Jungtinėse Amerikos Valstijose tarp protestantų. Čia kaltas amerikietiškasis pliuralizmas
(ir jo ideologija – tolerancija)1, tapęs moderniųjų
liberaliųjų demokratijų provaizdžiu. Senasis pasaulis neturėtų visada vadovautis tokiais pat principais
kaip JAV. Akivaizdžiai skirtingi istoriniai kontekstai mus verčia išradinėti savo „dviračius“. Taigi,
bendros integraliai institucionalizuotos ekumeninės Bažnyčios (netgi galimai į ES apartą, nors tai
skamba labai nerealiai), mano manymu, teikiama
nauda Europos kultūrinei erdvei būtų neįkainoja-

ma. Per ekonominę bei dvasinę krizę Bažnyčia vėl,
kaip viduramžiais, turėtų tapti Europos stuburu,
moraliniu karkasu, steigiančiu caritas kryptį politiniam pasaulio valdymui.
Kad ir kaip keista, naujosios Europos simboliais tapo Babelio bokšto mitas, kuris įgavo formą
ES parlamentų rūmuose (jei dar nesupratote, įsižiūrėkite į pastato formą) bei pagoniškasis Europės
personažas. Aš čia įžvelgčiau gal ir nesąmoningą,
bet akibrokštą abraomiškajam Dievui bei Europai
kaip krikščionijai, t. y. krikščioniškojo etoso buveinei. Prie kurio jūs gal ne tik kultūriškai esate
prisirišę. Kalbant apie bokštus, vertesniu pavyzdžiu
galėtų tapti Hermo Ganytojuje išsakyta Bažnyčios,
kaip angelų statomo bokšto alegorija, kur dorovingieji tampa jo dalimi. „O kiti akmenys, kuriuos
matei metamus toli nuo bokšto ir krentančius ant
kelio ir riedančius nuo kelio į nepraeinamas vietas,
tie yra įtikėjusieji, bet dėl savo abejonių jie pameta
teisingą kelią; manydami susirasią geresnį kelią, jie
klaidžioja ir kenčia nelaimes, keliaudami nepraeinamomis vietomis.“2
1

2

Robert Paul Wolff, Barrington Moore, Jr. Herbert Marcuse.
A Critique of Pure Tolerance.
Bažnyčios Tėvai. Antologija. – Aidai, Vilnius, 2003.
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Proza

Marija Naudžiūnaitė

Metamorfozė
„Kažkas ne taip“, – vos atsikėlusi pagalvojau.
Jau vien tai, kad iš pat ryto sugebėjau suregzti bent
vieną mintį, buvo neįprasta. O šis rytas buvo ne tik
kad neįprastas, bet apskritai šokiruojantis.
Labiausiai mane stebino faktas, jog vietoj įprastų kambario kontūrų bei vaizdo pro langą, mane
pasitiko aklina tamsa. Tai buvo daugiau nei keista, nes net ir tamsiausią žiemos rytą sugebėdavau
įžiūrėti stalo kontūrus. Na, bent jau tol, kol galvos
nepaslėpdavau po pagalve, kad galėčiau ignoruoti savo žadintuvą. O dabar – nieko. Porą minučių
galvoje nekilo jokia mintis, kuri galėtų paaiškinti
šį reiškinį, tikriausiai dėl to, kad vos atsibudus gavau tokią staigmeną, pasirodo, tai nelabai padeda
mano protinėms galioms. Tačiau greitai kilo kelios
versijos, kad ir kokios primityvios jos būtų.
„Naktis? Labai tamsi naktis, – galvoje vangiai
sukosi mintys, neką šviesesnės už mano matomą
vaizdą. – Ne, taip mąsto žmonės, kurie staiga apanka, tiesa?“
Ši mintis, labiau gąsdinanti už pirmą, buvo
daug tikroviškesnė. Tačiau aš nusprendžiau ją
ignoruoti – galima dėl to kaltinti nuo miego apdujusią mano galvą arba iš prigimties bailią prigimtį –
ir galvojau toliau: „Hmmm. O gal... Gal aš tiesiog
neatsimerkiau?“
Beviltiškai kvaila ar naivi mintis man pasirodė
priimtiniausia ir lengviausiai patikrinama. Todėl,
daugiau nebesileisdama į jokius išvedžiojamus,
pabandžiau sumirksėti. Beviltiška. Nebuvo jokio
ženklo, kad mano akių vokai ketintų pajudėti.
„Kaip keista. Juk vakar dar sugebėjau tai padaryti, tiesa?“ – kikendama pagalvojau aš. Juo toliau,
Vilniaus Privati gimnazija, 12 klasė
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tuo mano mintys darėsi primityvesnės ir, kaip man
atrodė, juokingesnės.
„Juk mano akys vis dar ten, tiesa? – nuo šios
minties man pasidarė nejauku. – O kurgi jos galėtų
dingti?“
Vėl pradėjau kikenti, nes galvoje atsirado absurdiškas paveikslas, kaip naktį į mano kambarį
įsilaužia vagis, vien tam, kad pavogtų mano akis.
Tačiau kažin kodėl mane nukrėtė šiurpulys – tiesa, negalėjau pasakyti tikras ar įsivaizduojamas. Jau
pradėjau tiesti ranką, bet kilo abejonių. Tiesa, tai
truko neilgai. Greitai mane apėmė tikra panika.
Vienas dalykas būtų apsieiti be akių, visai kitas –
be akių ir be rankų. Vis dėlto tai buvo realybė.
Mano rankos, kurios pakluso man visą gyvenimą,
dabar atsisakė pajudėti. Galva ištuštėjo ir gerkle
gumulu pradėjo kilti panika. Įsiręžusi visu kūnu
bandžiau pajudinti rankas, tačiau beviltiškai. Maža
to, net negalėjau pasakyti, ar jos vis dar ten yra.
„Ne. Ne, ne, ne, – be perstojo kartojau sau, tarsi
šis žodis galėtų ką nors pakeisti, padėti atsibusti iš šio
realistiško košmaro. – Ne... Negaliu panikuoti. Tik
ne dabar. Dar ne viskas prarasta... Reikia... reikia ką
nors daryti, – nurijau kylantį gumulą ir greitai maliau mintis stengdamasi išsaugoti sveiko proto likučius. – Skambint niekam negaliu, eiti kur nors taip
pat. Iki telefono gal, bet surinkti numerį juk ne?..
Kviesti pagalbos? Kažin ar kas mane išgirstų? – su šia
mintim pradėjo beviltiškai ūžti galva. – Jūs juokaujat, tiesa? Ne, negali būti,“ – bandžiau įtikinti save,
beprasmiškai bandydama pajudinti nors pirštelį.
Pagaliau prisiminiau, jog, nors paprastai rytais
mane pažadina kaimynų kūdikio verksmas ar šuns
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vietos nepaliaujamai sklido energija, užpildanti visą
kūną bei sielą. Porą sekundžių nesusigaudžiau, kas
tai, kol pagaliau pergalingai nusišypsojau: „Šviesi,
šilta ir pilna energijos. Kas?“
Pradėjau kikenti, staiga pamiršusi, jog esu kalinė, juo labiau mirtininkė, įkalinta šioje vietoje.
„Jaučiu! Jaučiu saulę! Galiu suvokti, kas dedasi
už šio kalėjimo sienų. Tada ir sienos ne tokios baisios“, – pradėjau suktis ratu šiame mažame kalėjime, kuris dabar visiškai paniro į saulės šviesą.
Šią akimirką, saulei visiškai užliejus kambario
langą, už sienos pagaliau nutilo kūdikio verksmas.
Mažas kambarėlis, kuriame pagrindinis baldas
buvo lova, paniro saulės šviesoje. Neįprastai sujauktoje lovoje, kurioje, kad ir kaip anksti būtų,
nesimatė jokio miegančio žmogaus, žaidė saulės
zuikučiai. Tiesa, negalima sakyti, kad lova buvo visiškai tuščia. Kad ir kaip būtų neįprasta, ant pagalvės, kuri buvo skirta kažkieno galvai ilsėtis, stovėjo
vazonas su augalu, tokiu mažu, kad būtų galima
pavadinti daigeliu. Daigas, atrodo, džiaugėsi saule
ir sparčiai stiebėsi į viršų.

Marijos Černiavskaitės nuotrauka

lojimas gatvėje, šis rytas buvo ne tik kad aklinai
tamsus, bet ir visiškai tylus. Ir nors bet kurį kitą
rytą už tylą galėčiau parduoti savo sielą, šiandien
tai manęs nė kiek nedžiugino.
Pirmą kartą gyvenime man kilo klaustrofobija. Mano kūnas, visą gyvenimą man buvęs namais,
vieninteliais namais, kurių aš neprarasiu iki mirties, dabar buvo tik aklinai tamsi, garso nepraleidžianti vieta, iš kurios negalėjau išeiti. Pirmą kartą
suvokiau save ne kaip žmogų, o kaip sielą, įkalintą
kūne. Jaučiausi visiškai ir beviltiškai bejėgė. Kaip
mirtininkas kalėjime. Netekusi visų jėgų, suklupau
šiame tamsiame kalėjime ant žemės ir susiriečiau į
kamuoliuką, na, tiksliau tai padarė mano siela. Tačiau tai nesvarbu – buvau pernelyg užsiėmusi bandydama būti kuo mažesnė, kad galėčiau pasislėpti
nuo šios kraupios realybės.
Tačiau neilgai. Vieną iš mano galūnių – tiksliau
jos įvardinti nesiryžčiau – apėmė begalinė šiluma
ir šviesa. Pasijutau lyg kalinys, kuriam tuojau bus
suteikta amnestija. Nors didelio pokyčio nepastebėjau, buvau tikra, kad protas manęs neapgaudinėja. Juo toliau, tuo jaučiausi ramesnė. Iš tos šviesios
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Karolis Sabeckis

Įsivaizduojami rykliai ir
Johannesas Huwe’as
Johannesas Huwe’as yra vokietis. Man labai
patinka ant savo stalo numesti tokį pliką ir neįdomų faktą ir ieškoti jame vizualiai gražių dalykų. J
ir h raidžių deriniai dailūs, prie viso to prilimpa
ir w, atsiranda a, ir užplūsta keisti prisiminimai.
Piešinį matau. Iš pradžių galvoju apie Olandiją, o
tada faktas trinkteli man per veidą Vokietijos vėliava. Šlapia. Ir šlapia ji tik dėl efektyvumo – kad
geriau, aiškiau pajusčiau. Su faktais žaisti pamėgau
tais atvejais, kai žiūrėdamas autorių darbus nieko
nejaučiu ir nežinau, kur prasideda ir ar apskritai
prasideda kelias į jų fotografijas. Net ir tais atvejais,
kai pačios fotografijos apie kelią ir visa kita, kas su
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juo susiję. O su keliu paprastai susijusi monotonija, dykynės, lygumos, romantiškesniais atvejais
kokia kalvelė ar vandens telkinys. Bet paprastai tai
visokios juostos, juostelės, balta ir geltona spalvos,
sumišusios su visais pilkais atspalviais, kuriuos gali
pasiūlyti kelio kūnas. Su keliu taip pat labai susijęs vienas dalykas, iš kurio kai kurie draugiškai
juokiasi – tai horizontai. Kelyje horizontų būna
visokiausių – vieni slenka atgal, kiti tolsta lange
ar veidrodėlyje, treti artinasi ir traukiasi tuo pat
metu. Vokietis, J. Huwe’as, kelias. Čilė. Šitaip
prie J. Huwe’o prilimpa dar keli faktai, ir jau turiu
kažkokią dalį dėlionės, kurią visai nebūtina baigti
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dėlioti šiandien ar rytoj. Net neaišku, apie ką toji
dėlionė, bet išsirinkau kelis man komplikuočiausius to vokiečio darbus ir pabandysiu bent puse pėdos peržengti tų kadrų ribas. Palinkėk sėkmės ir dėl
visa ko palieku duris neužrakintas. Žinai...
Raumenys įsitempia ir sekundei atsileidžia.
Užpildau krūtinę sutryptu oru ir dulkėmis, kurios,
rodosi, kyla net nep(a)rašytos. Įtampa kažkur galvos gale slepiasi, spaudžia ir balina vaizdą akyse.
Atakamos dykumoje gyvatės šnypščia kojų tarpupirščiuose, kažin kodėl niūniuoju nepažįstamą
melodiją, o man virš galvos kabo nematomas, bet
labai nujaučiamas karščio diskas – gigantiškas spinduliais besispjaudantis rutulys, kurio taip negaliu
pakęsti, bet gyvybės ar mirties klausimas: noriu,
beveik geidžiu disko spjūvių į veidą ir rankas. Toje
saulėtoje prispjaudytoje dykynėje, sutalpintoje fotoaparato ieškiklio rėmelyje esu toks vienas, kad
stulpo medžiagą jaučiu taip pat jautriai kaip save
patį. Stoviu ir negaliu pajudėti, mano šaknis čia

silpna, galiu tiesiog pargriūti, persisverti per kadrą
ir išnykti, o jis stovi įbestas žemėn, su viena gilia
šaknimi, niekuo neminta, tik palaiko ryšius ir dyla
vėjyje. Bet jis ten. Palaiko ryšius. Palaikyti ryšius
gyvenime yra svarbu, tačiau niekada nežinai, kam
ir kada paduota ranka bus ta lemtinga, nunešusi
taviškę odą kur nors kitur. Vilkis, kad prasmingai,
nes kitu atveju tiesiog šiukšlini. Todėl ryšius reikia palaikyti atsakingai. Kaip stulpas fotografijoje.
Nujaučiu jo laidais lyg kokiomis šakomis vaikštančią energiją, tegul tik elektros, bet ji mano mintis
užvaldo ir atrodo, kad pėdas lengvas mėšlungis
rakina, o aš vis tiek ieškau kaip įsišaknyti. Sunku
suvokti, kad užvaldžiusi manąsias ji nerūpestingai
keliauja toliau, užvaldo kitų mintis lygiai tokiu pat
būdu ir pasiekia uostą Antofagastą, Calamą, Toccopillą ir mano svajonėse net Atlantidą, greičiausiai. Ji išraizgo visą Čilę taip pat kaip kraujagyslės,
trūkinėjančios mano dešinėje akyje, ištampo mane
ir mano mintis po pietiečių televizorius, skalbimo mašinas, radijo imtuvus ir visus kitus elektra
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valdomus prietaisus. O įėjimo nerandu, nors užmušk. Bet horizontas aiškus. Nelygus, kaip ir priklauso, šiek tiek keliantis nerimą, bet išgyvensiu.
Tikrai gražus horizontas. Švelnus, norisi paliesti
tą keistą tolį. Džiugu, kad šiuo atveju jis neartėja,
šnypščiančiomis kojomis stoviu smėlyje ir suprantu, kad tai didžiausias malonumas ir džiaugsmas.
Niekur neiti, nieko neatidarinėti ir nieko neknisti,
nebūti tylia kiaule, gilioms šaknims palikti jų ramybę. Tiesą pasakius, šitoje dykynėje gilias šaknis
greičiausiai teturi tas stulpas. O daugiau čia nieko
nėra, tik tas karštis, zujanti elektra ir mano širdies
plakimas su kelių paukščiu sujudintu oru. Horizonte dangaus pusėn skleidžiasi baltas puslankis,
pridengiantis žydrą dangų ir tuos dekoratyvinius
debesis, kurie apie juos galvojant per daug ima
erzinti. Žengti žingsnio negaliu, bet sutrūkinėjusiomis akimis smingu it strėlė į tą baltą dėmę horizonte. Turiu tris ginklus. Strėlę jau minėjau, ji
ir iššauna. Antrasis tuščias, jis neveikia ir niekada
neveiks, tai šnypščiančios mano kojos, niekada fiziškai negalėsiančios negrabiai persiristi per kadro
briauną, o trečiasis – protas, jis nesuspėja. Paskui
tą sąstingį ir tavo ar mano strėlę. O strėlių pasirinkimas milžiniškas. Medinės, plastikinės, natūralios
ir rankų darbo, lygios ir ne, trajektorijas kaitaliojančios, toli ir arti skriejančios, visaip krintančios
ir sudegančios. Manau, kad to pakanka. Šaudyti
ir nežengti nė žingsnio pirmyn ar atgal, džiaugtis
per atstumą, giliai įkvėpti paukščių sujudinto oro,
sumaišyti deguonį su savo krauju ir pajusti naują
širdies plakimą, kuriame pamažu atsiranda smėlio,
tuštumos ir lengvo įsielektrinimo garsai. Trakšteliu
kažkuriuo sąnariu, paskutinė strėlė į balto blyno
širdį ir traukiuosi atatupstas.
Nusisuku kiton pusėn. Visu svoriu mane užgula siaubingas triukšmas, kurį greičiausiai girdžiu
tik aš vienas. Na, galbūt girdi ir tu, jei esi čia. Tas
garsas apglėbia liemenį ir kyla viršun, jauti? Vis
smaugdamas, kol sutrūkinėjusios akys prisitaiko
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prie neryškaus vaizdo, balsas pranyksta, ir liekame
gulėti triukšmo glėbyje, lyg kokioje Pietoje. Žemės po kojomis nebejaučiu, bet greičiausiai ten ir
vėl smėlis, tas pats smėlis, kuriame ką tik šnypštė
mano kojų nagai, tik šį kartą visur vėjas. Kraujas
manyje ošia panašiai kaip pušys Visagine vaikštant
pakrante prieš audrą. Isteriškai bandau suprasti, ką
man sako tas ženklas – greičiausiai neleidžia plaukti, bet aš nė neketinu plaukti; aš vos pavelku kojas,
o šiuo momentu apskritai kybau triukšmo glėbyje ir nejaučiu nė milimetro savo kūno. Isteriškai
bandau suprasti, apie ką traška Visagino pušys. Tu
sakysi, kad gerokai perdedu, ir nėra čia nieko, kas
šitaip nokautuotų. Bet prisimink, iš kur čia atėjome. Iš dykynės, į kurią net įžengti nepavyko, kur
taip tylu, kad girdėjai savo kraują. O čia triukšmas
toks gniuždantis, subanguoja ir nurimsta, paskui
vėl ir vėl, viskas sustingę, bet sustingę ne laike, o
kažkur kitur. Tai ta nuotaika, kai ilgai statai smėlio
pilį, žinai jos likimą, bet vis tiek dirbi, o tada negailestingas griovėjas vanduo ateina ir viską pasiglemžia, palikdamas tau tik drėgno ir bjauraus smėlio
kauburėlius. Gali būti toje akimirkoje, plūduriuoti
triukšme kaip prismaugta žuvis. Bet juk dar kvėpuoji akimis, dar matai ženklo ir mano veido kontūrus – plaukti draudžiama. Nebeplauki, tik plūduriuoji, nes kitos išeities tiesiog nėra.
Kartais fotografija neįsileidžia. Atsimuši
kaip išprotėjęs paukštis į stiklą, ir kelionė baigta.
J.  Huwe’as siūlo tokį sveiką sustojimą, jį galima
žiūrėti ir nesitrankant į stiklus, bet juk privalėjau
pademonstruoti beviltiškumą. Beveik šiltnamio
efektas, tik ne šilta čia, ir namų neprimena, ledynai netirpsta, ir net pomidorai neauga. Tik rasoji
į stiklą savo kraujospūdžiu ir pirštais vedžioji fotografijose savas tiesas. Kartais tik tiek leidžiama,
o kartais tik tiek tesinori. Svarbiausia ritmingai
kvėpuoti, kad stiklas niekuomet neliktų skaidrus ir
visuomet turėtumei galimybę įpiešti ką nors savo.
Atlikti savąjį reality check.
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