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Dailė

Kamilė Čelutkaitė

„Žiūrėk, dar vienas vamzdis...“
Nauja kabykla. Tai buvo pirmoji mano pamatyta skulptūra iš retrospektyvinės Mindaugo Navako
parodos Šlovė buvo ranka pasiekiama Nacionalinėje
dailės galerijoje (vykusios nuo š. m. birželio 27 iki
rugsėjo 14 d.). Bet tada nei nutuokiau, kad egzistuoja toks Mindaugas Navakas, nei buvau girdėjusi apie jo parodą. Buvo tik Nauja kabykla, išvysta
pro Europos aikštėn lekiančio autobuso langą. Tai
masyvi skulptūra, sukurta iš konteinerio, jame
įstatytos didžiulės, iš statybinių medžiagų suręstos
konstrukcijos-kabyklos ir ant jos pakabinto vamzdžio, kurio kabėjimo kampas bylojo apie prieš tai
buvusią vertikalią vamzdžio-kolonos padėtį. Iškart
į galvą lindo mintys apie postmodernybės sąlygotą suabejojimą įprasta tvarka (arba atvirkščiai),
harmonijos principais (toliau tekste bus plačiau
paaiškinta kolonos simbolika, jos reikšmė) ar apie
kitokį požiūrio tašką į daiktų (ne)funkcionalumą.
Šias mintis pertraukė netoliese sėdinčio jaunuolio

ironiškas leptelėjimas draugei: „Žiūrėk, dar vienas
vamzdis...“ Tik tyliai šyptelėjau supratusi, kad tai
vienas iš tų daugelio vilniečių, nesuprantančių Vlado Urbonavičiaus Krantinės arkos ar apskritai šiuolaikinio meno. Bet ne apie vamzdžius šis tekstas, o
apie Mindaugo Navako parodą.
Mindaugas Navakas man tapo atradimu šiuolaikinio lietuvių meno kontekste dėl gebėjimo
kartkartėmis žaidimiška forma ar su ironija kalbėti
apie šių dienų socialinius reiškinius, taip subtiliai
per savo darbus svarstyti apie pilietines ar politines
problemas. Norėdama, kad skaitytojas nemanytų,
jog tai tik tuščias minties kontūras, pasistengsiu
jį pripildyti keleto skulptoriaus darbų interpretacijomis. Nors pirmiausia akį patraukė lauke eksponuotos Mindaugo Navako skulptūros, vis dėlto
apsiribosiu matytomis didžiojoje parodų salėje,
t. y. tomis, pro kurias jau niekaip nebūtum galėjęs
pralėkti atsitiktinio praeivio ar keleivio maniera.
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Įėjusius į didžiąją parodų salę ir pasukusius
dešinėn pasitikdavo intriguojanti, kaip rašė Alfonsas Andriuškevičius, audioskulptūra Šnaresiai
(2003 m.). Daug ironiškų paradoksų ir keisto
nerimo kupina skulptūra. Varnalėšų lapų irimas
sustabdytas silikono apvalkalais, didesni lapai
pakabinti ant medinių kelnių pakabų, mažesni pritvirtinti mediniais skalbinių segtukais prie
skalbinių džiovyklos. Visą šį vaizdą lydi nejaukus
burbuliuojančio vandens garsas, sklindantis iš marmurinės „kolonėlės“ po skalbinių kabykla. Į akis iškart krenta subtilia metafora išreikšta žmogaus pastanga įamžinti laikinumą ir trapumą. Jei norėtume
kalbėti konkretesniais įvaizdžiais, pasiūlyčiau „amžinųjų vertybių – moralinių principų“ ieškojimą.
Skulptorius abejoja tokio ieškojimo baigtinumu –
pakabina įamžintas „amžinąsias vertybes“ skalbinių
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segtukais, taip sukurdamas nerimo įspūdį: atrodo,
kad lapai-vertybės bet kada gali nukristi. Klausa ir
rega patirdama vandens burbuliavimo ir marmuro
sampyną prisminiau lietuvių liaudies priežodį „lašas po lašo ir akmenį pratašo“. Akmuo-amžinasis
principas veikiamas vandens-laiko (ar bet kokio
kito aspekto, kuris lemia kismą) yra, bet šiuo atveju
vanduo veikia ne iš išorės, o esti pačios marmurinės
„kolonėlės“ viduje. Šiuo paradoksu išreiškiama dvilypė postmodernaus žmogaus pajauta – prigimtinis
poreikis ieškoti amžinųjų dalykų ir nuolat lydintis
nerimas dėl amžinumo fikcijos galimybės.
„Įsilikonintų“ lapų (jau nebe varnalėšos, o
šaukščio) simbolinę prasmę M. Navakas vysto ir
kitame savo darbe pavadinimu Petasites (2004 m.).
Tiesa, šioje (audio)skulptūroje esti daugiau politinės potekstės. Ji pateikiama subtiliai, per detales. Iš
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kairėje esančios sienos išlindęs mėlynas delnas, o iš
dešinės sienos – raudonas. Jie abu laiko juos jungiančią virvę, prilaikomą bambukinių kolonų. Ant
tos virvės kabo devyni silikonu apruošti šaukščio
lapai. Ten, kur skalbinių segtukais yra pritvirtinti lapai, virvė kabo laisvai, bet žiūrint į tai, kaip į
priešingas puses ją tempia mėlynasis ir raudonasis
delnai, kyla nemaloni nuojauta, kad jei virvė staiga
įsitemps, lapai gali nukristi žemyn. Taip menininkas išreiškia savo pastebėjimą apie du politinius
pasaulio polius – Vakarus ir Rytus, JAV ir Rusiją.
Jei tarp jų kyla įtampa (įsitempia virvė), jos akivaizdoje taikos metu ugdytos ir atrodžiusios amžinos
vertybės netenka savo reikšmės (įsilikoninti lapai
krenta).
Kitokią tematiką M. Navakas nagrinėja instaliacijoje Kiškis/lapė. Sienomis apribotoje erdvėje
ant specialių stovų guli dvi skirtingos baidarės, jas
supančios sienos apklijuotos žaliais sienų apmušalais su augaliniais motyvais. Interpretacijos kryptį

nurodo pats autorius prie kūrinio pavadinimo pacituotoje interviu ištraukoje: „Čia lyg ir bandžiau
kalbėti apie vyriškų ir moteriškų pradų susidūrimą.
Kiškis, matyt, – koks nors vargšas vaikinas, o lapė –
kokia nors gudri boba <...>.“ Moteriškoji baidarė
ilgesnė, ji atvira, bet jei žmogus norėtų su ja plaukti,
jis joje netilptų. Vyriškoji baidarė užkimšta dangčiais, į ją visai neįlįsi. Žmogus niekada nepažins
savęs iki galo, nes jis nuolat kinta, tuo požiūriu jo
vidus yra begalinis. Bet tokiu atveju nutinka taip,
kad giliai pažinti kitą žmogų beveik neįmanoma –
nepateksi į kito asmens begalinį vidinį pasaulį dėl
savojo beribiškumo. Taip kyla vyro ir moters pradų
susidūrimų problemiškumas: kiek jie geba vienas
kitą suprasti. M. Navakas abejoja šimtaprocentine
vyro ir moters tarpusavio pažinimo sėkme. Trintis
tarp moteriškojo ir vyriškojo pradų galimai kyla
dar ir dėl to, kad yra ne visai aišku, ar jie esti savo
prigimčiai palankioje terpėje. Baidarės ištrauktos
iš vandens – jos nebėra tikrojoje savo prigimtyje.
3
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Aplink gėlėtai ištapetuotos sienos – gamtos, natūralumo iliuzija. Moteriškasis ir vyriškasis pradai
negali iki galo savęs išreikšti svetimoje, dirbtinėje
aplinkoje. Dėl to gali kilti vidinių konfliktų, o tai
tik dar labiau apsunkina jų tarpusavio supratimą.
Taigi šia instaliacija menininkas parodo, kad vyro
ir moters santykiai yra gan komplikuoti dėl kiek
vieno žmogaus savęs ir kito pažinimo ribotumo bei
jo prigimčiai priešingos aplinkos.
Kitoje skulptūroje M. Navakas žavingai žaidžia su vartotojiškumo tema. Tam jis pasirenka
atitinkamą formą – vadinamuosius ready made’us.
Masinėje gamyboje ir prekyboje randamus kinų
vazonus ir vazas suvirina vieną su kitu dugnais ar
ertmėmis taip, kad jie praranda savo pirminę funkciją – į juos jau nieko negalima pasodinti. Šie menininko skulptūriniai „naujadarai“ savo forma primena tabletes. Kyla žavinga asociacija – nors mes
nebeištrūksime iš uždaro vartotojiškumo rato, mes
galime nuo jo gydytis kitu kampu pažvelgdami į
prekių funkcionalumą, su jomis žaisdami, kurdami
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savo – šiuo atveju meno – taisykles. Be to, Apva
lus staliukas (toks aptariamo kūrinio pavadinimas;
2014 m.) turi dar vieną įdomų aspektą – meno sąvokos bei ribų refleksiją. Ne veltui parodos vadove
išspausdintame prieraše prie šio darbo cituojama
Laima Kreivytė lygina M. Navaką su M. Duchampu. Juk iš tiesų lietuvių skulptoriaus vazų pateikimas panašus į garsųjį pisuarą Fontanas. Tiesa, šiandien profesionaliame šiuolaikinio meno pasaulyje
Apvalus staliukas gal ir nebesukeltų aršių diskusijų
apie tai, ar suvirintos kinų vazos yra meno kūrinys,
bet Navakas, matyt, veikiau stengiasi viršlaikiškai
pratęsti pokalbį su Duchampu ir kartu pateikti lietuvio žvilgsniui šiuolaikinio meno, kuriame plačiai
naudojami ready made’ai, sampratą (o to poreikį
iš tiesų lengva suprasti vien prisiminus nuogirdas
autobuse).
Vartotojiškumo temą skulptorius toliau nagrinėja kai kuriomis po didžiąją parodų salę išsibarsčiusiomis skulptūromis, kurias galėtume pavadinti
daugiau mažiau bendru pavadinimu – „kolono-

Dailė
mis“. Teatleidžia man skaitytojas, jog kai kurių
mano aptarsiamų „kolonų“ tikslių pavadinimų
negalėsiu įvardinti. Taip jau nutiko ne tik dėl to,
jog pavadinimai visoje parodoje nebuvo pridėti
prie pačių eksponuojamų kūrinių, bet dar ir dėl
tos priežasties, kad išsibarsčiusių skulptūrų pavadinimai nėra labai konkretūs (pvz., Kolona B, Kolona
R, Balta ir pan.), o ir prie jų vadove po parodą nebuvo jokių prierašų, išskyrus skulptūrų medžiagas
(kurių kombinacijos irgi buvo panašios, pvz.: „Keramika, glazūra“) bei darbų matmenys. Aišku, galėtume skųstis tokiu parodos ar vadovo po parodą
rengėjų darbu, bet šis „nepatogumas“ veikiau kelia
šypsnį: žmonės, prisidėję prie parodos organizavimo, matyt, suprato, kad svarbiau yra pats darbas,
o ne jo pavadinimas. Toks „kolonų“ pateikimas
leido atsiriboti nuo rašytinio kūrinių paviršiaus
ir nerti į tiesioginį nebylų pašnekesį su meninin-

ko darbais. Kalbėsiu apie vieną kūrinį, kurį sudaro trys kolonos (dvi mėlynos ir viena violetinė) ir
jas jungiančios dvi grubios nelygios arkos. Prieš
interpretuodama trumpai paaiškinsiu tradicinę
simbolinę kolonos reikšmę. Ji atėjusi dar iš senovės
Graikijos civilizacijos mitų. Pasak jų, kolona buvo
pastatyta tam, kad atskirtų dangų nuo žemės – nebebūtų chaoso, o įsivyrautų tvarka ir darna. Taigi
kolona – harmonijos simbolis. Bet aptariamoje
M. Navako skulptūroje kolonos yra segmentuotos,
t. y. sudarytos iš tarpusavyje sujungtų masinėje gamyboje atsiradusių gėlėtų vazonų – ritinių. Arkos
suręstos tokiu pat segmentų principu. Atrodo, kad
vos vos ką nors stumtelėsi – tuoj pat visa skulptūra sugrius. Per tai M. Navakas apmąsto dar vieną
postmodernaus žmogaus jausenos aspektą – gyvendamas vartotojiškoje visuomenėje, kur viskas
daroma/gaminama greitai ir laikinai, jis gali tik iš

Vaido Aukštuolio nuotrauka

5

Dailė
atskirų fragmentų statytis savo dvasinio gyvenimo
(prisiminkime, kad skaičius trys simbolizuoja dvasingumą) kolonas. Menininkas konstatuoja, kad
postmodernus žmogus nebegali pasiekti visiškos
dvasinės darnos ir tvarkos savyje bei aplinkoje.
Svarbią vietą M. Navako kūryboje užima komunizmo, sovietmečio ir su jais susijusių reiškinių
kritika ar refleksija. Viena skulptūrų šia tema yra
Raudona (2011 m.). Ant grakštaus medinio stovo
paguldyta itin puošni didelė porcelianinė kiniška
vaza. Regis, būtų tik gražus vazos eksponavimas, jei
ne raudona iš vazos išsiliejanti gliti masė, įgaunanti
liežuvio formą. Tai iš tiesų taiklus ir įtaigus propagandos įvaizdis – šlykštus liežuvis-melas kuria
patrauklią ir estetišką išorę. Kiniška vaza ir raudona spalva iškart nukreipia žiūrovo žvilgsnį į šiandieninę komunistinę Kiniją, tačiau ši propagandos
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metafora yra universalesnė – ji tiktų bet kokios
diktatūros cenzūrai apsvarstyti.
Kitas, jau visiškai su sovietmečiu susijęs reiškinys yra religijos praktikavimas kaip pasipriešinimas
vyravusiai komunistinei sistemai. M. Navakas į šį
reiškinį atkreipia žiūrovo dėmesį itin subtiliai: ant
trijų netvirtų „kolonų“ padeda padėklą su septyniomis baltomis žvakėmis (skaičius septyni klasikiniu
požiūriu simbolizuoja dvasingumo ir materialumo
tarpusavio harmoniją). Kelios žvakės sukrypusios,
bet tikrai ne dėl karščio ar išsilydžiusio vaško – iš
tiesų žvakės atrodo taip, tarytum nė nebūtų buvusios uždegtos, apskritai žvakės atstumia savo šaltu
steriliu baltumu. Taip skulptorius išreiškia mintį
apie tai, kad tikėjimas kaip maištas prieš sovietinę ideologiją nėra visiškai tikras, nes nekyla iš autentiško Dievo patyrimo. Todėl ne veltui šiandien

Dailė
daugelis senyvo amžiaus žmonių, paklausti, kodėl
vaikšto į bažnyčią, atsako, kad juk taip darė kiti,
bet nepamini giluminių tikėjimo aspektų. Taigi šia
skulptūra menininkas padeda žiūrovui apmąstyti ir
įsisąmoninti keistą paradoksą: sovietinė ideologija
iškreipė net jam besipriešinantį tikėjimą, jeigu jis
kilo tik iš bandos jausmo ir poreikio maištauti.
Sovietmečio įspaustą pėdsaką mūsų tapatybėje
išreiškia dar dvi M. Navako „kolonos“. Pirmoji sukurta iš keturių keturkampių nupjautinių piramidžių pamato ir iš jo kylančios baltos keturkampės
koklinės kolonos. Ši skulptūra gal ir neatkreiptų
daug dėmesio, jei ne „klaida“ – viena iš keturių
nupjautinių pamato piramidžių yra ne balta, o
liespsnos raudonio. Ta kolonos pusė, kuri kyla iš
raudonos pamato dalies, yra vos rausvesnė nei likusi skulptūros dalis. Taip perteikiama sovietinės
okupacijos žaizda ir jos paliekamas randas tolesniame mūsų tapatybės vystymesi. Kita skulptūra
vaizduoja stilizuotą arką: viena jos kolona sudaryta iš sovietmečiui būdingų vienodų neglazūruotų
raudonų plytelių, o pati arka ir kita ją parėmusi
kolona sukurtos iš tarpusavyje sujungtų mėlynų
stačiakampio gretasienio formos blokų. Įdomu tai,
kad mėlynosios kaladės, kurios kaip kolonos dalis
turėtų baigtis ties grindimis, prasitęsia į šoną ant žemės paguldytais dviem stačiakampiais gretasieniais.
Mėlyną spalvą galėtume interpretuoti kaip Vakarų
pasaulio kultūros ženklą. Taigi nors dalį mūsų tapatybės sudaro sovietinis palikimas, pamažu savo savimonę kreipiame Vakarų Europos keliu, ir to tąsa
numatoma ateityje. Per šias abi skulptūras menininkas žiūrovui sako, kad mes turim ne ignoruoti,
o įsisąmoninti skaudžią istorinę patirtį, nes tik tada
galėsime spręsti jos sąlygotas problemas dabartyje
ir eiti kitokios, mūsų tapatybės ir Vakarų pasaulio
vertybių sampyna pagrįstos savimonės link.
Tiesa, galbūt ne visos M. Navako skulptūros
svarsto politines ar žmogaus egzistencines problemas. Pavyzdžiui, intrigą ir švelnų žiūrovo sutrikimą
keliantis objektas – pakabintas naudotas sunkvežimio tentas pavadinimu Lankstinys 7 (2014 m.).

Regis, tai būtų puikus sienos, slepiančios purviną
tikrovę nuo svetimų akių, metafora ar kas nors panašaus. Bet prieraše prie skulptūros pavadinimo
pats Navakas prasitaria: „Galiu tik tiek pasakyti,
kad man jis [sunkvežimio tentas] patiko. Lankstus,
tvirtas, atlaikantis didžiulius vėjo gūsius. Man nelabai rūpi išsiaiškinti kodėl. Pakanka, kad užkliuvau, ir, pasirinkdamas jį kaip žaliavą, pradedu savo
perkūrimą.“ Skulptorius su kai kuriais savo kūriniais tiesiog žaidžia, kartu žaisdamas ir su žiūrovais.
Gal net šaiposi iš tokių stebėtojų kaip šio straipsnio
autorė, kurie visur, kur gali, ieško įvairiausių prasmių ir reikšmių. Per tokius kūrinius menininkas
leidžia sau pabūti tikru postmodernistu, provojuokančiu žiūrovą žvelgti į meno kūrinius ne tik kaip
į idėjų išraiškas, bet ir kaip į žaidimo formą. O gal
iš tiesų geriausias santykis su prasme ar absurdu yra
su juo žaisti?..
Mindaugo Navako kūryba yra itin svarbi lietuvių meno pasauliui dėl keleto aspektų. Visų pirma
šiandien ypač aktualios jo gvildenamos problemos:
postmodernaus žmogaus santykis su savimi ir kitu,
vartotojiškumas, sovietinis palikimas ir kt. Ši temų
gausa yra žavinga tuo, kad parodo menininko intelektualinį guvumą ir jautrumą. Žiūrovas yra skatinamas susimąstyti apie paminėtas problemas, kurių reflektyvumas pranyksta rutinoje, ištrinančioje
atstumą tarp individo ir apsvarstomo reiškinio.
Antra, M. Navakas lietuvių kultūros kontekste išsiskiria dar ir tuo, kad idėjų perteikimui pasitelkia
originalias kūrinių formas. Iš tiesų stebėtina, kaip
nebanaliai apsvarstomi, pavyzdžiui, moters ir vyro
santykis ar, regis, jau nežinia kiek sykių apkalbėtas
vartotojiškumas. Be to, pasirinktos formos pasižymi įvairumu – instaliacijoje Kiškis/lapė skulptorius
pasitelkia konkretų objektą – baidarę, tačiau kone
visas „kolonas“ galėtume priskirti abstrakčiajai
skulptūrai. Būtent tai, kad menininkas geba kurti
įvairiomis formomis, parodo jo profesionalumą.
Taigi Mindaugas Navakas yra vienas įdomiausių
konceptualizmo menininkų Lietuvoje dėl pasirenkamų temų aktualumo ir įvairumo.
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Krikščionybės raida Lietuvoje
kaip Šiaurės Europos šalyje
XX a. religijų pasauliui buvo negailestingas: industrializacija ir rinkos ekonomikos įsigalėjimas
Vakaruose grasino krikščionių bažnyčioms besikeičiančiu ir materialėjančiu visuomenės mąstymu, Rytuose komunistiniai režimai prievarta, kankinimais
bei priespaudą agituojančia politika stūmė bet kokias
tikėjimo išdavas už priimtinumo ribos, taip skatindami nepakantumą bažnyčioms, kaip institucijoms,
ir jų atstovaujamoms vertybinėms sistemoms, kurios
neatitiko marksistinio-stalinistinio-maoistinio ateities
pasaulio įvaizdžio. Jei marksizmas siūlė sunaikinti tikėjimą, simbolizuojantį priespaudą ir intelektualinį
tamsumą, laisvojo pasaulio šalių šviesuomenė manė
reginti natūralų veberiškąjį racionalizacijos procesą
savo šalyse: augantis matematinis raštingumas, faktų paisymas ir mokslininkų autoritetų augimas – tik
natūralaus žmonijos pokyčio dalis, vedanti į religijos
įtakos kasdieniam gyvenimui išnykimą. Moderni
Lietuva šiuo atveju stovi ant abiejų minėtų procesų
rezultatų bei dar senesnių, Šiaurės Europos gal krikštą
primenančių, istorijos pamatų.
Į Skandinaviją bei kitus šiaurinius Europos
kraštus krikščionybė atėjo vėliausiai. Pirmiausia
dėl to, kad žiaurumu pagarsėję kraštai buvo sudėtinga erdvė evangelizacijai, antra, nė viena vikingų
karalystė nepriklausė Romos imperijai. Romoje
krikščionybė buvo religingumo rinkos nugalėtoja, nes savo gyvybingumu ir patrauklumu masėms
gebėjo nurungti daugybę koegzistavusių religijų.
Tai buvo judėjimas iš apačios į viršų, tik vėliau
patraukęs Konstantino Didžiojo dėmesį, kuris pakantumą visoms religijoms, kartu ir krikščionybei,
įteisino Milano ediktu (313 m.) visoje imperijoje.
Trečia priežastis, apsunkinusi krikščionybės pliti8

mą Šiaurėje, buvo regiono gyventojų abejingumas
naujajam tikėjimui. Beveik visos šiaurės valstybės
laikytos krikščioniškomis tik dėl to, jog jų valdovas
buvo krikščionis, tačiau gyventojai būdavo paliekami „palaipsninei“ krikščionizacijai, priklausiusiai nuo karaliaus paskirtų klierikų. Tai kėlė problemų tolesniam tikėjimo plitimui ne vien todėl,
jog misionierių Skandinavijoje buvo sąlygiškai nedaug, bet ir dėl pasyvaus klierikų darbo. Nė vieno
iš jų gerovė nepriklausė nuo tikinčiųjų skaičiaus
ar tikėjimo kokybės, tad beveik be trukdžių buvo
galima mėgautis karaliaus suteiktomis privilegijomis, turtu bei žemėmis. Tokia situacija susiklostė
Danijos atsivertimo metu. Po ilgo laikotarpio, kai
Danijos karaliai krikštydavosi, o vėliau atsimesdavo nuo tikėjimo ir grįždavo prie pagonybės, įsivyraujantį chaosą sustabdė Knutas Didysis, 1016 m.
tapęs krikščioniu. Tačiau daugelis mokslininkų linkę manyti, kad danų tauta tapo krikščioniška daug
vėliau. Olafas Tryggvasonas, gavęs išsilavinimą Anglijoje, 995 m. grįžo į Norvegiją užimti sosto kaip
krikščionis karalius. Kardu ir ugnimi krikštydamas
Norvegiją, žuvo mūšyje prieš senojo tikėjimo šalininkus, o po penkerių metų Olafas Haraldssonas
užkariavo šalį savo negailestinga kariuomene, tačiau buvo ištremtas pagonių į Kijevą. Ten surinkęs naujų būrių grįžo į Norvegiją keršto, kur žuvo
1030 m. Stikklestado mūšyje. Nepaisant jo patirtų
nesėkmių ir žiaurumo, greitai buvo kanonizuotas
ir tapo šv. Olafu, siejamu su Norvegijos krikštu.
Islandija, tuometė Norvegijos kolonija, buvo priversta priimti tą patį tikėjimą, bet tai pagonybės
neišgujo – gyventojams buvo leista privačiai aukoti
seniesiems dievams ir laikytis savo papročių.

Istorijos atspindžiai
Panašių bruožų turintys procesai susiklostė ir
Lietuvos kelio link krikščionybės metu. Mindaugas
kartu su šeima ir artimiausia aplinka priėmęs krikščionybę, susidūrė su lietuvių žemių kunigaikščių
pasipriešinimu, galiausiai dėl politinių aplinkybių,
kurių svarbiausia buvo nepalankūs santykiai su
Vokiečių ordinu, atsimetė nuo tikėjimo. 1387 m.
krikštas pavyko, tikėtina, tik dėl didelės Jogailos ir
Vytauto iniciatyvos paversti Lietuvą krikščioniška
šalimi. Abu puikiai suprato, kad ordino puolimus
galima sustabdyti tik krikštu, taip pat Jogaila privalėjo apkrikštyti savo tėvoniją – Lietuvą, nes tai
buvo viena sąlygų gauti Lenkijos karūną. Šalyje
statytos bažnyčios, žmonės skatinti priimti naująjį tikėjimą mainais duodant vilnonius marškinius
ar kitų dovanų. Kita vertus, kaip anksčiau buvo
aptarta, krikščionybė ilgai buvo tik valdovo ir jo
aplinkos religija. Atokių vietovių žmonės pagonybę nevaržomi išpažino iki mirties, o jų palikuonys
senąjį tikėjimą adaptavo namų sąlygoms, toliau išskirtinai gerbė ąžuolus, žalčius, duoną bei dangaus
kūnus. Tik kontrreformacijos metu, į Lietuvą atvykus jėzuitams, pagonybės ženklai buvo galiausiai
panaikinti iš kasdienio gyvenimo.
Modernybėje taip pat nesunku atrasti religijos
vystymosi panašumų tarp Šiaurės šalių ir Lietuvos.
Įprasta manyti, jog žemiškesnė ir į materialumą
labiau orientuota protestantiškoji moralė sukūrė
pagrindą sekuliarumui modernioje Skandinavijoje,
tačiau svarbu paminėti Lietuvos piliečių konfesinį
panašumą su skandinavais. Nors reformacija katalikiškoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje išseko ir nepavertė krašto protestantiška šalimi, bet
prie panašios tikėjimo išraiškos galėjo atvesti beveik
po 300 metų įvykusi Lietuvos okupacija. Atvirai ir
agresyviai ateistiška SSRS paliko gilų spaudą Lietuvos tikinčiųjų elgsenoje. Religija pasidarė dalyku,
skirtu marginalams ir disidentams, o bažnyčios lankymas tapo nepageidautinu ir baustinu. Uždaryti
maldos namai virto muziejais ar sandėliais, o šventės
ir kai kurios apeigos tapo įmanomos tik namuose.
Tačiau marksizmo-leninizmo ideologijos varoma
ateistinė propaganda turėjo didžiulį trūkumą – dve-

jopą rezultatą. Nors religingumas buvo tapęs tabu ir
dalį visuomenės iš tiesų atsiejo nuo bažnyčios, būta
ir priešingo rezultato. Profesoriaus Rodney Starko
žodžiais tariant, „Paversdami tikėjimą daugiau kainuojančiu, jie [sovietai] pavertė jį dar labiau reikalingu ir vertingu.“ Per Perestroiką ir žlugus Sovietų
Sąjungai iš pogrindžio pakilo priespaudą išgyvenę
tikintieji, o per keletą metų religingųjų statistika
tapo panaši į Vakarų Europos. Palyginimui galima
pasakyti, kad 1991 m. 53 procentai rusų laikė save
nereligingais, o 1996 m. – tik 37 procentai. Tuo
tarpu pirmojoje pasaulyje „visiškai“ sekuliarioje
valstybėje Islandijoje 2010 m. 49 procentai žmonių
buvo linkę manyti, jog egzistuoja „dvasia ar gyvenimo dvasia“, kuri sąlygoja žmogaus būtį, o Lietuvoje analogiškai mąstančių žmonių skaičius siekė
37 procentus. Kita vertus, 47 procentai lietuvių
įsitikinę Dievo egzistavimu, o tarp islandų tai siekia
31 procentą. Abiem atvejais tai mažesni skaičiai už
Europos Sąjungos vidurkį, tačiau labai artimi Šiaurės šalių tendencijoms. Taigi, Lietuva, eidama savo
tikėjimo vystymosi keliu, pasiekė palyginamus religingumo standartus su Islandija.
Galiausiai atrodo, kad religijos istorijos vystymasis Šiaurės Europoje turi matomų panašumų.
Ir Skandinavijoje, ir Lietuvoje krikščionybė įsitvirtino iš viršaus į apačią, per valdovų politinių
motyvų įgyvendinimą. Regione ilgai išliko populiarios pagoniškos apeigos, kurios tam tikromis
formomis atlieka svarbų vaidmenį ir šiais laikais.
Šiandien daugiau nei trečdalis šiaurės šalių, tarp jų
ir Lietuvos, gyventojų yra įsitikinę Dievo buvimu
bei pripažįsta „dvasios“ egzistavimą. Sprendžiant iš
precedento, galima tikėtis, kad religijos raida Šiaurės Europoje ir ateityje turės bendrumų.
Parengta remiantis:
Special Eurobarometer. (2010). Biotechnology http://ec.europa.
eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf, [naudotasi:
2014 m. rugsėjo 7 d.]
Stark, R. (1985). From church-sect to religious economies. In
The sacred in a secular age. Berkeley: University of California Press
Stark, R. (1999). Secularization, rip. Sociology of religion. Tomas: 60, Nr. 3, psl. 249-273

9

Poezija

Akvilė Vainiūtė
Gertrūda

***

Tu pastebi kaip ji beria
beria iš lėto tuos trupinius
nuo stalo, nuo kranto
nuo liepų
ir tyliai į pievą
nubėga

ką reiškia savęs neturėti

Tu pastebi ją beklajojančią
tarp vienišų pusiaukelės dulkių
lėtai savo tešlą
beminkančią
renkančią žemuoges
vidury lauko

pro atdarą langą skverbiasi
nulijęs ruduo
šiandien prakišau prieš save

Tu jau matai ją negrįžtančią
kaip laivas paliekančią uostą
kaip beria ji beria trupinius
ir į pirštus gyvybę įpučia
Neišeik dar, nereiks tau kepurės
nei pirštinių
pasistenk ir mane pastebėti rūką
nuo upės
kišenėj parnešusį
visai susigėdusį

galbūt aš taip niekada ir nesuprasiu
paribių
tarp pavojingo žaidimo
gyvybe

iš tiesų tai visai
nesvarbu ką reiškia
savim nebebūti – trumpam galiu
užsimiršti
kai ji grįžta į bendrą
mūsų guolį
kresteli ant mano pagalvės
ir kambarys vos vos nubąla
nurimsta mano plaukai susimaišę
su josios
kas kad už lango žaibuoja
dviese drąsiau –
o iš manęs vis dar skverbias
aš bijau aš bijau aš bijau neužaugti
gal aš taip... niekada nesuprasiu
		
ką reiškia šis menkas
		buvimo pasjansas
mėtysiu kortą po kortos
ėjimas po ėjimo

Jaunųjų filologų konkurso laureatė
Kauno Maironio universitetinė gimnazija, IV c klasė,
mokytoja Elvyra Aleksejūnienė
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o ji kvėpuoja miegą nutraukia mane
kažką sušnabžda iš kito pasaulio
gydo
ir aš nebebijau

Poezija
rūgštūs obuoliai

Be pavadinimo

kai nieko apie save
nežinai
lieka tik bebaimiškai
žaisti kauliukais
iš savo gyvenimo

I

praėjusią savaitę draugė man pasakė: „Aš
norėčiau būti bajoraite.“
po to ėjau tylėdama nieko nesakiau
nei kad nebenoriu būt nei bajoraite
nei princese anei jokia stebuklinga būtybe
aš tai noriu būt panku galvojau
bet vis dėlto tai labai intymu šitas
rėkiantis mažas norėjimas
norėčiau juo būt, na jei būtų kokie
aštuoniasdešimtieji –
nusiskusčiau galvą daug keikčiaus spardyčiau
ženklus klausyčiau palėpėj slapta įrengto
radijo laikyčiau saujoje krūtį
tai labai intymu šitas
besiveržiantis mažas norėjimas
mano sesuo išsigando manęs ir
nusuko žvilgsnį į saulę tylėjo

tą žiemą iš užsitraukusio dangaus
gausiai snigo
mūsų abiejų vaikai išmoko vaikščioti
mažais elfiškais žingsniais
nekliūdami už žaliojo kilimo kampo
smilkalai brėžė savumo kvadratą
užsnigtais bėgiais grįždavo skaičiai
aš esu nors tu čia
tu esi nes meldžiuosi
nuvarvėjusį vašką ant
nuolat stingstančių pirštų
vienas po kito vaikai išmoko
išeiti medžioti
paliko namus šalia laumžirgių
girios
per pačią pilnatį į duris paskambino
paštininkas
per klaidą supainiojo laiptinę ir nė nežinodamas
išgelbėjo upę vandens
kraujo mandala
geliančioj daugiabučio aky
II

nes supranti – aš būčiau pankas – teisinuosi, ir
maištaučiau
prieš būtinybę ką nors žinoti ar kuo nors
tapti aš tiesiog spjaučiau pasauliui į veidą
rūgštūs obuoliai vis byra ir byra
už sodo

upė ieškojo žiočių
vilniaus gatvę geliančios liūtys
vyras surado savo sniego moterį
jis gaudė vandenis žvejo tinklais
ir krito ir mirė
jo neišgelbėjo nei skrendančios
gervės
miegas buvo romus nors iš tikrųjų
11

Poezija

perštinčios atmintys
kurias gydo lengva laumiaširdės
ranka
ant kaktos

nebijančio tamsiai žalsvo jūrų vandens
jūreivio
meldžiu tau pamatytų ežių smilgose
kad neperšaltum peršlapęs iki siūlo galo
skėtį palikęs po liepomis brendantis per lietų
meldžiu kas naktį prašau
tau stiprybės
kad ištvertum mane kad ištvertum

***

tuo metu kažkur Lietuvoj pamišę
kaštonai rugsėjį ima žydėti –

belapės obelys tarp šakų rūkas
vyras neatsiminė mažo drugelio
moteris degino laiškus užžiebdama juos plaukais

dar viena
naktis visų užmirštame mieste
dar viena naktis
per kurią visiškai nesudedama bluosto
ir ilgas ilgas ėjimas per lietų
sušlapusiais pirštais į kišenes kraunu šviežius kaštonus
ir šitaip tikinu save kad vieną dieną
mano žmogus švelniai sukios juos tarp pirštų
šitaip tikinu rudenį – aš dar gyvensiu nors pati nė
velnio nesugebu tuo tikėti
name už sodo ima aušti negailestinga
rytų gramatika
pakylanti langų veidrodžiuos išsiliejanti saulė
į plaukus byrantys obuoliai vis
vis ilgiau smilkstančios nuorūkos
mylimas mano kur nesi ar ištversi?
mylėti rūkančią savy pievų mėnulį benešančią
daugiau niekuo netikinčią
ar turėsi jėgų mylėt jos audroj paklydusias
vėtrunges pjautinį randą tarp delno upių
rytais susivėlusią murkiančią daug sapnuojančią
nuolat grįžtančią atgal skaitančią laiškus
giliai deginančią skvarbiai žiūrinčią
bėgančią mylinčią esamą ir tikrą
ar turėsi jėgų ar ištversi
mylimas mano nesamas būsimas bijomas
meldžiu
kad sukišęs pirštus į mano kišenes pastebėtum:
kaštonai iš tikrųjų ramina;
meldžiu bučiuojančio mano kaktą
12

Apie jį
bepasibaigiant darbui radau jį
tą mažytį rudnosį drugelį
krito saulė visai nuožulniai
ant negyvėlį laikančių rankų
kartą kitą drebėjom aš ir jis
tad teko palaidoti žemėj
dabar jo dėmelės jaukioj
siliciu atsiduodančioj menėj
vydūniškai snigo ant Dievo pečių
o po jais – tik sušlapus dėželė
dar
rudnosis grumstas
ir po juo skambaliuojantys raktai
kažin ar tai buvo skausminga
mažytė rudnosė mirtis
ar jis žinojo kur skristi
galbūt pasirodė kad jį pasitiks
didžiuliai ir puošnūs vabalų kapinių vartai
galbūt apaugę jie papartynais
ir tavo akys jau merkias
bet kodėl beveik prieš nunykstant
nelauktai sugalvojau ištart
mylimą vardą

Esė

Gabrielius Zaveckas

Du pamąstymai apie autoritetus
su prologu ir epilogu
Prologas (apie esė ir autoritetus)
Šiais laikais pasakęs, kad ką nors gerbi kaip asmenybę ar gerbi patį meną, ne tik kad gali būti
nesuprastas, bet ir gauti į nosį (dažnas reiškinys
provincijoje, vadinamajame „runkelių krašte“). Tačiau ką daryti, jeigu iš tikrųjų gerbi? Jeigu, būdamas paauglys, stebi pasaulį ir stengiesi pats permalti visus stebimus objektus (ir subjektus) per savo
mėsmalę, mąstyti šiek tiek plačiau negu tavo bendraamžiai, netgi šeimos nariai. Pasak Vytauto Mačernio (mano mylimiausio poeto), klausti kunigų
ir filosofų, kokios asmenybės mūsų gyvenimą gali
padaryti prasmingą, būtų pravartu, bet ar tikslinga
būtų prisiimti kitų nuomonę, dar labiau – pasisavinti kitų liaupsinamus autoritetus? Todėl, kad ir
kaip tai būtų skaudu, turiu šią dilemą išspręsti pats.
Taigi kas mane žavi ir turtina? Gerbiu poetus,
nes jie – meniškos asmenybės, gebančios įžvelgti
prasmę ten, kur eiliniai „varguoliai“ nemato nieko. Poetai – giliaminčiai (jei tik kalbininkai man
leis pavartoti tokį epitetą). Giliaminčiai yra jausmo
žmonės, jie mato pasaulį kiek kitaip, nes vien gilus
mąstymas jau vertas pagarbos. Gerbiu prozininkus,
nes jie gal ir ne tokie gilūs „filosofai“ kaip poetai,
bet kantrybės turi daugiau už mokytojus (neįsižeiskite, gerbiamas skaitytojau, jei esate mokytojas...).
Trys, penki šimtai ir tūkstančiai puslapių parašomi
prozininko ranka – o juk dirba ir vaizduotė. Prozininkai – geležinių nervų žmonės, turintys savo galvoje dar ir puikiai funkcionuojantį „kietąjį diską“.
Jaunųjų filologų konkurso laureatas
Vilkaviškio R. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, II g
klasė, mokytoja Nijolė Černauskienė

Gerbiu ne tik poetus ir prozininkus. Gerbiu
eseistus. Pastaruosius bene labiausiai. Nuskambės
gal ir žiauriai, bet prozininkai ir poetai „nekvepia“
dideliu praktiškumu. Vieni iš pažiūros menką dalykėlį sureikšmina, o kiti kankinasi, stengdamiesi
jį meniškai „aprengti“. Įsivaizduokime kasdienę
situaciją: viename automobilyje sėdi eseistas, poetas ir dramaturgas ar kitokio epikos žanro puoselėtojas. Per kelią perbėga juoda katė. Poetas, grįžęs
namo, ims kurti eilėraštį apie katės metamorfozę,
baimę, netikėtumą, nerimą... Apie praeitį ir jos
prietarus, apie tradicijų (ne)paisymą... Prozininkas
į savo kūrinio n-tąjį tomą įrašys dvidešimties puslapių apimties nutikimą, kai pagrindinis kūrinio
veikėjas pamato keliu bėgančią juodą katę; ši jam
primena miglotą vaikystę, tačiau pagrindinis veikėjas nuliūsta, nes, pasirodo, nostalgijos praeičiai
nebejaučia... Veiksmas baigiasi tuo, kad panaši katė
pasirodo prie veikėjo namų – tai naujojo kaimyno augintinė. O ką darys eseistas? Jis, grįžęs namo,
nieko nerašys. Jis, sėdėdamas automobilyje, pagalvos; „Kelią perbėgo juoda katė. Vadinasi, gyvūnas
kažkur keliauja. Dabar kovo mėnuo – greičiausiai
morčius.“ Išvada – eseistas yra racionalus praktikas. Buitiškas žmogus. Beveik ūkininkas.
Taigi gerbiu eseistus. Taip, jie tikrai menininkai, bet jiems be galo svarbus racionalumas. Jie
neslepia savo minčių, nepilsto iš tuščio į kiaurą,
o jei kartais ir pavartoja kokią alegoriją ar įmeta
sentimentalesnę frazę – nieko baisaus. Eseistą regiu
kaip orų, „šaltų nervų“ žmogų. Teigiama prasme.
Jis nepasiduos spontaniškiems jausmams. Jis atsisės
rašyti esė ir tas dvidešimt minučių, pusvalandį ar
valandą taps filosofu. Taps ekonomikos ekspertu,
politologu, vadybininku, istoriku... o svarbiausia –
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Esė
kritiku. Esė mane žavi dviem dalykais: erudicija,
tai yra sparnuotomis frazėmis, giliomis mintimis,
šiek tiek tekstą pagražinančia raiška ir... humoru.
Esė – tarsi didelės apimties anekdotas su pasakėčios, straipsnio, pranešimo, monografijos, politiko
ataskaitos (dėl kurios atsiradimo, beje, pats politikas neprideda nė pirštelio – viską parašo patarėjai,
bet čia jau kita tema) ir filosofinio veikalo prieskoniu (gerbiamasis skaitytojau, jeigu jūs kartais kalbininkas – ir vėl prašau atleisti...). Todėl ir gerbiu
šį subtilų žanrą.
Šitaip išliaupsinęs eseistus (taip pat padrąsinęs
ir save) imu rašiklį ir rašau... esė.

Statistinis požiūris į autoritetus
Žmogus, neturintis autoriteto, tolygus karvei,
neturinčiai tešmens. Kodėl? Taigi iš jos, neduodančios pieno, jokios naudos – belieka tik papjauti ir
pagaminti dešras. Arba dar: žmogus, neturintis autoriteto, prilygsta maišui su skyle, pro kurią išbyra
patys daigiausi grūdai (ech, mėgstu hiperbolę. Meninę priemonę, o ne muzikos grupę, nors neturiu
nieko ir prieš grupę). Taigi šiuose riebiuose palyginimuose tiesos tiek pat, kiek mėsos daktariškoje
dešroje – apie šešiasdešimt procentų. Ir nesvarbu,
ką maisto gamintojai sako oficialiai – tiesa yra tiesa
ir jos nepakeisi.
Plėtodamas skaičių temą, drįsčiau teigti, kad,
atlikęs praktinius skaičiavimus, priėjau išvadą, jog
99,9 proc. žmonių turi autoritetų, net jei patys to
ir nesuvokia. Turi žmogų-pavyzdį, į kurį lygiuojasi.
Šios minties netaikau vien vaikams ir jaunimui –
netaikau vien statistiniam asmeniui nuo trejų iki
dvidešimt penkerių metų. Penkiasdešimtmečiai ir
aštuoniasdešimtmečiai taip pat turi autoritetą, į
kurį lygiuojasi. Kaip pasakytų mano senelė, kintant amžiui, kinta ir autoritetai.
Pavyzdžiai čia pat. Kūdikiai – tobuliausia gyvybės forma. Jais žavimės, jie patys tampa mūsų
autoritetais: netgi pamėgdžiojame juos švebeldžiuodami. Turbūt tai ir yra pataikavimo pradžia.
Jauni tėvai to nesupranta, o gaila. Jie mano, kad
14

vaikai juos savaime laiko autoritetais. Viskas gerai,
kai tėveliai su vaikais keliasi anksti ryte, kai valgo
kartu pusryčius, vyksta į darbą ir mokyklą. Netgi
gražu, kad vėliau vaikai savo ateitį sieja su vieno
iš tėvų profesija: jeigu mama darželio auklėtoja, ir
dukra norės ja būti. Jei tėtis pasienietis, sūnus bus
mažų mažiausiai kelių policininkas. Vėliau prasideda laikotarpis, kai autoritetais tampa draugai: „Jei
Antanas turi telefoną, man reikia geresnio.“ „Jeigu
Marytė prie kompiuterio gali sėdėti dvi valandas
per dieną, kodėl man leidžiama žaisti tik pusvalandį?“ Dažniausiai lygiuojamasi į drąsiausius, įžūliausius, gražiausiai apsirengusius, žodžiu, labiausiai
išlepintus vaikus. Vėliau žingsnis žengiamas kiek
didesnis – nuo paauglystės žmonės ieško autoritetų, nori būti kosmopolitiški. Merginos mato, kad
madingos ir populiarios visokios britnės spyrs, leidi gagos, rihanos ir kitokios įteisintos prekybos savimi aukos, todėl formuoja naują socialinį sluoksnį – „papso“ sekėjas, kurios iš anksčiau išvardytų
individų ima pavyzdį. Besidomėdamas muzikos
istorija, radau įdomią išvadą:
XXI a. pirmame–antrame dešimtmečiuose susi
formavo naujas muzikos žanras – papsas. Iš esmės jis
kilo iš popso, ir jam būdinga daugelis popsui būdingų
savybių. Trumpai drūtai, tai yra tas pats popsas, tik
dainų žodžiuose 3 kartus dažniau kartojasi žodžiai
„love“, „pain, „you“, „baby“, melodijoje atsikartoja
tas pats ritmas, o atlikėjai (tiksliau, dažniausiai at
likėjos) daugiau judina papus nei balso stygas. Iš to
muzikologai ir kildina šio žanro pavadinimą.
(www.blogas.lt)
Todėl „fyfačkos“ ir teikia prioritetą išvaizdai:
dešimtmetės dažosi plaukus ir lakuojasi nagus,
dvylikametės keikiasi aršiau už sovietinį traktorininką, o keturiolikmetės Facebook’e dalijasi savo
nuotraukomis, kuriose bando atrodyti kaip Playboy
modeliai. Apgailėtina, bet vienos kitas (grieždamos
dantį) giria, sakydamos: „Kokia graži mano draugė...“ Naujasis socialinis „papso“ sekėjų sluoksnis
plečiasi, apimdamas vis daugiau merginų.
Vis dėlto ne visas statistinis jaunimas – ištižėliai.
Lotyniškas posakis byloja: „disce, sed a doctis“ –

Esė
„mokykis, bet iš mokytų“. Smagu, kad tenka sutikti žmonių, kurie ima pavyzdį iš tų, iš kurių derėtų
jį imti: iš valingų sportininkų, istorinių praeities
didvyrių, sąmojingų mokytojų, pasaulinio garso
dainininkų ar satyriškų poetų. Autoritetai gyvenime reiškia gerokai daugiau, nei mes kada nors susimąstome. Jie net gali nulemti žmogaus gyvenimą.
Savo neilgo gyvenimo tėkmėje atradau dar vieną
nuostabų dalyką: pasirodo, geriausia yra ne lygiuotis į autoritetą. Geriausia – semtis iš jo įkvėpimo
reikalingai charakterio savybei ugdyti. Galima imti
pavyzdį iš mažamečio vaiko: jis sako, ką galvoja, nekreipia dėmesio į stereotipus, kurie suaugusiuosius
jau yra sugadinę (prisiminkime H. K. Anderseno
pasaką Nauji karaliaus drabužiai). Taip pat mažametis, sutikęs kitą savo bendraamžį, ims kalbėtis,
žaisti su juo nepriklausomai nuo sutiktojo lyties,
odos spalvos, religijos ar palaikomo sporto klubo...
Nepatikėsit, bet iš žudiko maniako galima taip pat

pasimokyti... šaltakraujiškumo: juk dažnai, patyrę
stresą, norėtume į viską nusispjauti ir tarsi robotai
pasikliauti vien protu, pamiršti jausmus, žodžiu,
būti šaltakraujiški. Galiausiai iš to paties Krikšta
tėvio galima pasimokyti tradicijų puoselėjimo bei
šeimos bendrystės.
Ką gi, vaikai lygiuojasi į tėvus, paaugliai – į
draugus ir įžymybes. Į ką lygiuojasi suaugusieji?
Dažnas brandus vyras ar moteris į klausimą „ar
turite autoritetų“ atsakys neigiamai. Bet tai – tik
tų pačių stereotipų ir žiauraus, negailestingo pasaulio įskiepytas požiūris. Suaugusieji taip įsisukę
į spartų gyvenimo tempą, kad vargšelių smegenys
nebesugeba perkelti mąstymo nei į mikroautobusų grafikus, nei į siūlomas akcijas, nei į renkamos
Metų knygos sąrašą, nei į auklėtojos pastabas dėl
sūnaus elgesio, o ką jau kalbėti apie kasdienį skambutį savo senutei mamai. Nebesugeba suaugusieji
mąstyti apie neapčiuopiamus dalykus. Iš tikrųjų

Justinas Dargis. Miestas mieste, 2014
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jie taip pat lygiuojasi į aukštesnes pareigas užimančius kolegas, kai kurie – į jaunus žmones, nestokojančius energijos ir entuziazmo, kiti – į savo
giminaičius, priklausančius laisvai samdomoms
profesijoms ir besimėgaujančius kelionėmis po
pasaulį. Net nejausdami žmonės pasiduoda politikų ir žiniasklaidos spaudimui: šie du nevidonai
aiškina vieną tiesą, ja įtiki pusė visuomenės, o tie
suaugusieji, kurie priklauso nepasidavusiems provokacijai, spaudžiami pasiduoti visais įmanomais
būdais. Ir greitai didžiuma pasiduoda – ima pavyzdį iš niekingą nuomonę turinčių aplinkinių.
Pensininkai po kūdikių yra antroji pagal tobulumą gyvybės forma. Nors asmeniškai aš drįsčiau
teigti, kad kai kuriais aspektais netgi tobulesnė. Jie
verti ypatingos pagarbos, nes senolių pagrindinis
autoritetas – Dievas. „Mokykis, bet iš mokytų.“
Manau, vyriausioji visuomenės karta turi rimčiausią autoritetą. Tačiau... Ir vėl grįžtu prie V. Mačernio: kai jau manai kažką žinąs, tolesnės mintys „vėl
išmeta į klausimo kelius iš naujo“.
Kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Jei dar ne per
daug „prisilojau“, pats laikas užbaigti, nes niekada
nežinai, koks autoritetingas samdomas žudikas gali
tykoti už durų.

Vertybinis požiūris į autoritetus
Turbūt būsiu nesuprastas savo bendraamžių
(dėl to, žinoma, nejaučiu kompleksų), bet vakar labai atidžiai žiūrėjau Andriaus Mamontovo ir grupės
Foje koncertą. Facebook’e dieną prieš koncerto ir dokumentinio filmo Foje transliaciją radau skelbimą,
kad minėtąsias laidas rodys televizija. Paspaudžiau
„Dalintis“, kad skelbimas atsirastų ir mano paskyroje – gal mano draugų sąraše esantieji susidomės.
Bet žiūrėdamas koncertą pagalvojau, jog iš mano
pažįstamų 70 proc. yra papso gerbėjai, 10 proc. –
popso, o iš likusių 20 proc. žmonių klauso tik užsienietišką muziką. Labai pasistengęs turbūt galėčiau
ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti tuos, kurie
žiūrėjo A. Mamontovo koncertą. Nuobodoms galiu
pasakyti, kad aš jį žiūrėdamas patyriau daug.
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Patyriau net keletą keistų jausmų: susižavėjimą, pasitenkinimą, nuoskaudą, net, sakyčiau,
nostalgiją – nors aš niekada savo akimis neregėjau
Foje ir niekada mano ausys nebuvo girdėjusios šios
grupės muzikos. Tačiau kai susimąstau – be galo
ironiška: gimiau tais pačiais metais, kuriais Foje ir
iširo. Galbūt kada nors jos nariai dar kartą susivienys, bet aš, net jei ir turėsiu laiko ir pinigų nuvykti į grupės koncertą, vis vien nebūsiu buvęs to
unikalaus įvykio dalyvis. Įvykio, kai grupėje grojo
dvidešimtmečiai ar trisdešimtmečiai. Tiesa, ir šiame koncerte atlikėjai spinduliavo energija, tiesiog
jaunatvišku entuziazmu, o pasižiūrėjus į Arnoldo
Lukošiaus šokius, veide iškart atsirasdavo šypsena.
Gaila, bet aš nebegalėsiu savo vaikams ar anūkams
pasakoti, kad „mano jaunystėje buvo tokia grupė
Foje... Jeigu rimtai, negebu lietuvių kalbos žodžiais
išsakyti potyrių, kuriuos jaučiu. Mano laimė, tame
pačiame Facebook’e radau Kasparo Malinausko komentarą, kurį norėčiau pacituoti:
Ko gero, daugelis esame pajautę tą jausmą, kuo
met manai esąs gimęs ne šiam laikmečiui, toks bū
tent jausmas užplūdo šiuo metu ir kaskart beklausant
FOJE dainų. Trūksta gero gero dešimtmečio atgal,
jog būtų kažkas tavyje užpildyta. Bežiūrint koncertą
internetu, ne kartą nevalingai išriedėjo ašara, kita.
Galbūt iš laimės matyti visus tuos žmones, kurie susi
būrė ant scenos vieninteliam ypatingam vakarui, gal
būt todėl, jog negalėjau šių ypatingų žmonių matyti
ir klausytis vos gimęs, galbūt ir todėl, jog tai buvo
vienintelis koncertas, o aš negalėjau jame pabuvoti ir
sugrįžti 30 metų atgal.
Bet šiandien verkšlenti noriu ne dėl to, kad
Foje – ne mano kartos grupė. Dar kartą noriu kaip
kokia davatka pabambėti, kad mano karta nevertina tikros muzikos. Nevertina tikrų pojūčių. Nevertina tikrų tarpusavio santykių. Nevertina praeities.
O praeitis – taip pat didingas autoritetas.
Bandau įsivaizduoti, kad geresnis gyvenimas
buvo 1983-iaisiais. Bendravimas buvo kitas – tai
jau aišku. Lietuviai tada buvo dar kuklesni ir drovesni žmonės nei dabar. Gal ir nesidrovėjo susitikę
vienas kitą apkabinti, bet nebijojo kalbėti ir apie
tai, kas „ant liežuvio galo“ – buvo atviri. Dabar
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mūsų kalba persmelkta suknistų mandagumo frazių, kurios nieko nepasako (pagrindinė, be abejo,
„Ką tu?“). Taip ir būna, kad žmogų pažįsti ne vienerius metus, bet apie jį mažai ką žinai, mažai turi
bendrų išgyvenimų. Žinoma, tuometinė planinė
ekonomika buvo blogis, tačiau rinkos ekonomika
yra visiškas materializmas. Žmonės vis labiau tampa tik „kolegomis“ ir „konkurentais“. Apčiuopiami
dalykai įgauna didesnę vertę nei neapčiuopiamos
vertybės. O jei vertybė apčiuopiama, ji irgi sumaterialėjusi. Nesvarbu, kas tai būtų – šeima, namai,
tėviškė, prakaitu tręštos namie augintos daržovės,
grožis, išsilavinimas ir žinios, gebėjimai ir talentai,
tradicijos ir papročiai – viskas, kas gali duoti pelno, yra ma-te-ria-li-zuo-ta. Pora susituokė? Puiku!
Užrašykime, kad jų šeimos pajamos dabar bendros.
Provincijos žemės kainos pakilo? Nuostabu! Parduokime savo vaikystės žemę, nes dabar už hektarą
siūloma dešimteriopai daugiau nei buvo siūloma
prieš dvidešimt metų. Lietuvoje atsiranda gabių
jaunuolių? Fantastika! Pakelkime stojimo į aukštąsias mokyklas mokesčius. Dainų šventė įtraukta
į UNESCO? Geriau ir būti negali! Pasipelnykime
iš reklamos. Prieš dvidešimt, trisdešimt, prieš aštuoniasdešimt metų žmonės buvo laimingesni, nes
jie neturėjo tikslo skęsti prabangoje. Jie tenkinosi
minimalia laime. Jie turėjo svajonių, bet taip pat
turėjo ir pakankamai proto atsirinkti, kurios iš jų
yra tikrosios – kurias verta stengtis įgyvendinti, o
kurios tėra spontaniškos užgaidos.
Sakyti, kad dabar žmonės neturi vertybių, būtų
jau per riebu. Ne dėl to, kad per drąsu („nagla“), bet
klaidinga. Žmonės turi vertybių. Daugelis iš jų amžinos – išlikę tokios pat kaip ir anksčiau, kad ir tais
pačiais 1983-iaisiais. Bet keletas vis dėlto buvo gražiai ir be „šumo“ išstumtos. Verta būtų išskirti vieną
iš jų – kuklumą. Taip, pasikartosiu jau mažiausiai
trečią kartą, kad lietuviai – kuklių žmonių tauta,
bet kuklumas irgi yra labai plati sąvoka. Mes galime
būti kuklūs ir netgi drovūs, bet taip pat stengsimės
būti aukščiau už kitus. Mes einame į priekį, norėdami ateiti pirmi, norėdami parodyti savo „bandos“
kolegoms, kad esame geresni už kitus. Žodžiais save
žeminame, o veiksmais fanatiškai bandome išaukš-

Justinas Dargis. Uodega, 2014

tinti. Žmonės tiesiog nori būti mylimi. Žmonės
nori būti laimingi, ir nieko čia blogo. Tik greitas
gyvenimo tempas ir visos „šustriosios“ technologijos formuoja klaidingą pasaulėžiūrą. Formuoja
nuomonę, kad jeigu savo bandoje nesi lyderis, esi
nereikalingas. Todėl sąmonėje ir „veša“ stereotipai:
užlįsk prieš eilę valgykloje, nes liksi alkanas, pirmas
užvažiuok į snukį, nes tik tada pasirodysi stiprus,
uždėk ant veido puskilogramį „špakliaus“, kitaip
būsi negraži ir nemadinga, keikis, nes kiečiausi vyrai irgi keikiasi, gerk, nes kietesni už kiečiausius geria samanę kaip sultis – norėdami sustiprinti imunitetą, garsiai kalbėk – tik tada atrodysi protingas,
vaikščiok apsirengęs tik firminiais ir brangiais drabužiais – atrodysi turtingas ir rafinuotas... O koks,
po velnių, skirtumas, kaip atrodysi?!
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Bijau dar vieno reiškinio: juo toliau, tuo labiau
prastėja žiniasklaida, kuri turėtų tapti labiausiai
patikimu įrankiu materialėjančioje visuomenėje.
Aušrą ir Varpą mūsų didžiavyriai juk leido ne todėl, kad norėjo dėmesio ar pelno. Leido todėl, kad
skleidė tautiškumo idėją. Bambėdamas paklausiu:
o dabar?.. Parodykite nors vieną respublikinį laik
raštį, kuris leidžiamas iš idėjos. Nesvarbu, kokia ta
idėja būtų – teikti žmonėms informaciją, skatinti
spręsti kryžiažodžius ar kaip Aušra ir Varpas – brandinti lietuvių savimonę. Nors žvelgiant iš filosofinės pusės, pelno siekimas irgi yra idėja... Na, gerai, yra keletas „bažnytinių“ laikraštėlių, bet ir tai
nežinia, ar jie leidžiami ne dėl tų pačių prakeiktų
skambančiųjų ir šlamančiųjų...
Apskritai žodis IDĖJA praranda prasmę. Mažėja aktorių, vaidinančių iš idėjos, mažėja režisierių,
statančių spektaklius ar kuriančių filmus iš idėjos,
mažėja stalių, dirbančių iš idėjos, o ne todėl, kad
nieko daugiau nemoka ar nenori dirbti... Mažėja
gydytojų, gydančių žmones iš idėjos, mažėja porų,
besituokiančių iš idėjos (šiuo atveju idėja liaudyje
vadinama mitologiniu žodžiu „meilė“), o ne dėl
žmonių akių, tradicijų ar tiesiog savisaugos instinkto, mažėja tėvų, auginančių vaikus iš idėjos,
o todėl, kad taip įdomiau ir vaikai – geras būdas
susikurti saugią senatvę. Mažėja net nusikaltėlių,
kurie nusikalsta iš idėjos!.. Teko skaityti straipsnį,
kuriame buvo sudarytas sąrašas absurdiškiausių
nusikaltimų. Įsiminė vienas atvejis: vyrukas atėjo
į parduotuvę ir, padėjęs ant prekystalio 20 dolerių,
paprašė pardavėjo juos iškeisti į smulkiuosius. Kai
šis pasilenkė prie kasos aparato, vyrukas išsitraukė
ginklą. Pareikalavo visų pinigų, kurie buvo kasoje.
Pardavėjas viską iš jos surinko, atidavė, o vagis, pasiėmęs pinigus, nubėgo sau. Deja, kasoje buvo tik
15 dolerių, o tuos 20 dolerių vyras taip ir paliko
ant prekystalio... Saldžiai karti istorija. Kaip ir pats
gyvenimas.
Dažnai pagalvoju, kaip būtų gerai, jeigu būčiau
gimęs prieš trisdešimt metų – rodos, panašiai svarstė E. Čivinskas su grupe Vairas (ech, ir vėl mano
tėvų kartos muzikos grupė). Bendraučiau šilčiau ir
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nuoširdžiau, tenkinčiausi tuo, ką turiu, galvočiau
apie realius, prasmingus dalykus, turėčiau ne vieną
patikimą, vertą sekti savo pavyzdžiu autoritetą...
Nuvažiuočiau į Foje koncertą, net jeigu tektų parduoti... Ką? (Kas tais laikais buvo vertinga? Dviratis?) Gal net dviratį. Ech, bala nematė, kaip nors
sukrapštyčiau pinigų bilietui... Bėda ta, kad pats
sau negaliu atsakyti į klausimą – ar tikrai to noriu,
ar tai tik vėl viena tų spontaniškų šiuolaikinio jaunuolio užgaidų? Štai ir vienas dalykas, kurio derėtų
pasimokyti iš praeities žmonių – jie dažniau nei
mes žinojo, ko nori.

Epilogas
„Brangindamas savo garbę, aš pasižadu visomis
jėgomis stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti
artimui, vykdyti visus skautų įsakus ir būti pavyzdžiu jaunesniems skautams“, – šiuos žodžius kartu
su 14 bendraamžių ištariau duodamas patyrusio
skauto įžodį. Kai vaikiškas protas jau pasiekė bent
minimalią brandą, visą laiką svarsčiau apie sąvokas
„autoritetas“, „pavyzdys“, bet jos man nebuvo tokios prasmingos, kokios tapo po įžodžio. Žinoma,
kaip ir visi geri (o gal net geriausi) dalykai gyvenime
šių sąvokų supratimas ir sureikšminimas nenukrito
iš dangaus, tam reikėjo laiko. Bet atspirties tašku
laikyčiau būtent įžodį: į galvą vis dažniau ėmė plūsti tokie klausimai „ar neprasilenkiu su savo duoti
įžodžiu?“, „ar iš teisingų žmonių imu pavyzdį?“,
„ar realiai seku tais žmonėmis, kurie man yra autoritetai, ar paprasčiausiai tik juos gerbiu, ir visas
mano „sekimas“ neįgauna pagreičio?“, „ar kada
nors aš pats būsiu pavyzdys, autoritetas?“... Šios
mintys turbūt mane ir paskatino nuolatos ieškoti
autoritetų savo aplinkoje, žavėtis žmonėmis – nuo
pasaulinių įžymybių iki savo giminaičių ir draugų,
nuo filosofų, mokslininkų, karvedžių ir karalių iki
paprastų kaimiečių, trimečių vaikų ir aštuoniasdešimtmečių bobulių. Jau vien autoritetų ieškojimas
yra neįkainojamas, o jeigu pavyksta ne tik žodžiais,
bet ir darbais Tėvynę mylėti – nauda dar didesnė.

Fotografija

Karolis Sabeckis

Kenji Miura ir japoniškasis adagio
Pilka spalva mane visuomet supančiodavo savo
šiukšlėmis, dulkėmis ir kitokiais akmenėliais. Vėliau buvau įsikalęs į galvą, kad pilkas fonas yra pats
geriausias viskam, nes neutralus: gėlei, žmogui,
mano nemigai, tavo palinkėjimams ir dar gyvam
galui dalykų, kuriuos aš pasakiau, tu nepasakei ir
mes drauge vienu metu pagalvojome, bet nutylėjome. Tos šiukšlės ir akmenėliai ir visi neišsisakymai
paprastai ir būdavo šiukšlės ir akmenėliai, nes pilką
spalvą dažniausiai matydavau įtampos taškuose,
kaip Gintautas Trimakas sako, dviejų plokštumų
susidūrimo taškuose. Grindinyje arba sienoje, kurie ir Žvėryne, ir vėliau Pašilaičiuose būdavo pilki
ir pilni mažų siurprizų – gabalėlių – akmenėlių-

džiaugsmų-nusivylimų-gyvenimų-mirčių-nepaaiškinamų ciklų. Kalbant apie šiukšles… Esu linkęs
vaikščioti gatvėmis nosimi žemyn, dažniausiai
spoksau į tai, kas po kojomis, ir ten galima rasti
šaunių dalykų. Grindinio pilkumas yra puikus fonas sūrelio su aguonomis pakuotės reklamai arba
kokio baigiančio pūti klevo lapo paspartas. Lietuviai savo mene pilkos spalvos per daug nemėgo
niekad, gal tik skulptoriai, kurių pavardžių neminėsiu, bet už tą pomėgį juos labai gerbiu.
Bet čia ne apie skulptorius, ne apie Lietuvą ir
ne apie pūvančius klevo lapus. Čia apie Kenji Miura. Jis – japonas iš Šizuokos, šiuo metu gyvenantis
Tokijuje. Paprašiau Kenji prisistatyti. Linktelėjome

A cycle and
a speed
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Fotografija

All day in a moment as a light

vienas kitam be didelių ceremonijų, ir jis pradėjo:
„Esu nuolat kintantis, bet savitas ir individualus
objektas. Fotoaparatas man leidžia suvokti save,
taip pat kontaktuoti su pasauliu – tai nuolatinis mano tarpininkas, kaip neregiui lazda. Fotografija yra mano gyvenimo būdas, o ne pomėgis
ir juo labiau ne darbas. Nors kiti įžvelgia liūdesį,
vienatvę ar tuštumą mano kūryboje, aš esu tikras,
kad vienatvė apskritai neegzistuoja tol, kol apie
ją negalvoji. Kaip ir visa kita… Mano fotografijų
objektai – gamta ir kasdienybės motyvai, bet man
labiausiai rūpi procesas ir buvimas su jais, o ne
pačios fotografijos. Gamtos detalės ir kasdienybė
yra labai svarbūs dalykai, bet aš nuolat ieškau ryšio
tarp savęs ir to, ką fotografuoju. Gamta yra visur,
ir mes nuolat joje malamės kaip grūdeliai girnose,
net miesto ore maišosi miško ir Tokijo oras, visa tai
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keliauja į kalnus ir atgalios per požemius į dangų
ir vėl lietumi ant akmenų, kuriuos mano protėviai
dėliodavo ne bet kaip. Žmonių mano fotografijose
nėra, tačiau man svarbiau tai, kad jie yra priešais
jas – štai tu į jas žiūri, pavyzdžiui, ir tai puiku. Taip
suprantu, kad mano kontaktas su tais objektais
įvyko.“
Radau jį internete, šliaužiojantį miškais ir fotografuojantį šaknų atplaišas, kelmus, negyvus
krūmus, medžius ir jų šakas. Atsidaręs jo profilį,
pritrenktas fotografijos, kurią jis gamina, tikėjausi
kokio nors formalaus prisistatymo, priešingo tam,
kurį gavau elektroniniu paštu, būtų tikę kad ir japoniškais rašmenimis… Bet radau gana iškalbingą
fotokamerų sąrašą, kuris, atrodo, visai neblogai
atstovauja Kenji. Tiesa, jis dar priduria, kad yra
grafikos dizaineris. Bet užmerkiu akis šioje vietoje,
grafinis dizainas Kenji pilkumoje ir jo biografijoje man labai labai tolimas ir beveik nematomas.
Kenji Miura save dar vadina tiesiog Déclic, kurį,
tiesą pasakius, nė nežinau kaip versti į lietuvių kalbą. Spragt? Čiaukšt? Nesijuok, kažkas tokio ir būtų
lietuviškai, man regis. Prancūzų kalbos nemoku,
todėl galvoju apie fotoaparato skleidžiamą garsą,
kurį K. Miura pseudonimas iš esmės ir reiškia. Na,
tas pakylančio ir nusileidžiančio veidrodžio ir atsidarančių užuolaidėlių garsas sunkiai pakartojamas,
pabandyk prisiminti ir suprasi, apie ką kalbu. Nesu
tikras kodėl, bet manau, kad tai labai svarbu bandant gilintis į šio autoriaus kūrybą.
Visų pirma Kenji Miura mane išrengia nuogai
ir pastato priešais savo fotografijas, o gal jos pačios
prie manęs priartėja, apsupa ir užgula pilkumais,
prieš tai nuvilkusios juodus matinius marškinius,
kuriems trūksta dviejų sagų. Štai tau ir šiukšlėsakmenėliai… Jų pavadinimai angliški, bet ne visada tik untitled ar dar kokia beprasmė abstrakcija. Gal tavęs jis taip kaip manęs ir nepriblokš, bet
galiu papasakoti, kodėl mane šitaip veikia. Kai
mokiausi, man visada daug ir ilgai kalbėjo apie
nenutraukiamą japonų ir gamtos ryšį ir išskirtinę
pagarbą jai. Remdamasis tokia išmokta tiesa drąsiai

Fotografija
sakau – Kenji Miura, bent jau kaip fotografas, yra
labai labai japonas. Skamba keistai, taip pat kaip
ir „truputį nėščias“, bet kitaip nemoku pasakyti.
Žinoma, čia toks stereotipas, kurį išnaudoja kiek
vienas filmas, knyga ir kiti kūriniai, demonstruojantys sakurų žiedlapius rankiojančius ir skaičiuojančius japonus, bet aš Kenji matau kitokį. Jis man
primena tą senovinį šintoistą, dalijantį pagarbą jį
supantiems kami ir tampantį akmenėlius iš vieno
sodo galo į kitą.
Tarp jo augalų ir kitokios gyvybės mačiau ir į
abstrakcijas panašėjančių urbanistinių peizažų, ir
kitokių detalių, bet ant svarstyklių ta šintoistinė
Kenji Miura fotografija smarkiai nusveria visa kita
ir aš šypsausi, nes manau, kad Kenji man pritartų –
akmenys irgi turi sielą. Jis, pasidėjęs vieną, nenustatęs ryškumo iki galo, fotografuoja jį ir girdžiu,
kaip ta bulvė-akmuo lėtai kvėpuoja ir ima eiti.
Man ką, vaidenasi? Vaidenasi. Bet gražiai vaidenasi, man patinka akimirkai patikėti Kenji Miura ir
ieškoti seno žvejo kadre, kurio pirmame plane –
akmenų krūva.
Matau du medžius, kurie atrodo kaip išplėšti iš žemės ir apversti susmeigti atgal šaknimis į
viršų. Nors medžiai europietiškai sultingi, man

jų nesinori liesti, ir neliesdamas užtrunku kadre
dar penkiolika sekundžių ir randu tai, kur Kenji
skauda: kitaip tariant, randu saviškį punktumą
(R. Barthes), du kelmukus ir šakų krūvą, kuriais
tikriausiai pavirs ir dar šaknimis aukštyn stovintys.
Aš parašiau, kad Kenji skauda, bet visai nenorėjau
pasakyti, kad jam skauda dėl to, kad kažkas pjausto
medžius, ir tai niekaip nesusiję su buvimu japonu, ir net su skausmu nesusiję. Intuityviai spėju,
kad ir jam tai buvo punktumas, iš kurio ir kilo
fotografijos pavadinimas – playing adagio. Adagio
yra ramiai, lėtai grojama muzikinė kompozicija, ir
Kenji čia fotoaparatu daro savo déclic, bet ne kaip
isteriškas reporteris, tai déclic in adagio, japoniškas
paspaudimas, kai vaizdas į kameros dėžutę ne lekia
ir projektuojasi, o kažkaip keistai svirduliuodamas
galiausiai susirango šviesai jautrioje medžiagoje.
Kenji detaliai aprašo techninius dalykus po nuotrauka, bet aš atkreipiu dėmesį tik į formatą – 6x6
cm. Apima keistas jausmas, nes man kvadratas visiškai nedera su adagio, bet štai žiūriu ir kvėpuoju
ramiai, kadrą akimis valgau adagio, viskas sulėtėja, ir kažkoks remiksas, skambantis iš mano garso
kolonėlių, ima skambėti medžių šakų girgždesiais
adagio.

Surface of the fallen calm wind and the power
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Fotografija
Nosies galiuku prisiliečiu prie žolės fotografijoje ir bandau suprasti, ką man visa tai primena.
Nieko kito nesugalvoju, tik ką tik beveik plikai
nuskustą pakaušį, kurio tolumoje styro minčių
stagarai, apžėlę, ko gero, visžaliais dygliukais.
Tarp mano nosies ir minčių pagalių tolumoje
guli kažkoks popierius – laikraštis, kartoninės dėžės liekana, ar kokia pakuotė, kada nors stovėjusi
parduotuvės lentynoje. Skaitau pavadinimą ir galvoju apie tai, kad tas kartonas ir yra daina, apie
kurią kalba Kenji. Žiema priešakyje, ir daina apie
žiemą pasimirš po sniegu, kai jis sumals kartoną
į smulkias daleles popieriaus, kurį vėliau iš naujo
kiaurai, kaip Parulskio pasakojime, peraugs žolė ir
medžiai. Man patinka, kad Kenji fotografijas galiu
vartyti kaip panorėjęs, ir pavadinimai neįpareigoja
niekam, net kablelius galiu susidėti bet kur ir labai
greitai sukeisti prasmes vietomis, susukti tau galvą
ir pabėgti, palikdamas tik vardą – Kenji Miura, pa-

Falling into the black space and lie 1, 2
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rašytą ant to kartoniuko. Tu nė mirktelėti nespėsi,
o aš jau būsiu kitame japono atminties gabalėlyje ir
regsiu tau naują pasalą.
Žmonių batai būtų neblogi istorijų pasakotojai, matę savo gyvenimuose visko. Dažnai apie
tai pagalvoju, turiu vieną batų porą, kurią mėgstu,
nes ji patogi – su raišteliais, bet apsiauti galima jų
neatrišant. Kai kaskart juos audamasis nenuvalau,
galvoju – kiek jie daug visko pažįsta ir kokie išsilavinę yra. Pasikalbėti būtų nuostabu, tik jie, padlos,
tyli. Žadėjau tau naujus spąstus... Bet Kenji toks
paprastas ir natūralus, kad nėra kur ir kaip įkliūti.
Jis rodo tai, ką mato batai – o mato jie švelnias
sutryptos žemės abstrakcijas. Staiga pasijuntu lengvai plūduriuojantis ore priešais tą sausą saulės išsiurbtą žolę. Jei Kenji rodytų šias fotografijas kokioje
galerijoje, išspausdintas ir pakabintas ant sienų,
būtų labai įdomu pamatyti sklendžiančius žmones.
Man patinka, kad K. Miura batai mato iš po šiau-

Fotografija
dų lendančią žalumą. Visi keliai veda į žalumą, o
ne į Romą, nebent Romoje kas nors irgi žydi, ir
vaikštinėji Italijoje, o ne Japonijoje. Japonijoje visi
keliai – į žalumą pas K. Miura.
Kritime į juodą erdvę japonas dar kartą atlieka
salto mortale ir aš susmengu žemėn kartu su tais
vėjo pabarstytais šiaudais. Tarsi žemės trauka ėmė
ir suveikė, išrado pati save, šimtmečius neegzistavusi, kaip ir žemės apvalumas žmonių sąmonėse.
Negaliu pajudėti, tik pirštais kvailokai čiupinėju
žemę po savimi kaip kokią krūtį, šaukiuosi motinos, sakau – Gaia, kurgi tu, po velnių, kai man
tavęs taip reikia? Žemė suvirpa, aš atsistoju ir spoksau į savo siluetą, kaip į gigantišką fotogramą žemėje, tarp šiaudų ir purvo, ir galvoju, ar japonas
kalbėjo apie gulėjimą, ar apie melavimą. Gal apie
abu... Gaia neatsiliepė, ji man pamelavo, motina
žemė neatsiliepė, tik suvirpėjo kaip šalčio krečiamas gyvis, privertė mane atsikelti, ir štai aš, visu
savo gražumu ir bjaurumu vienu metu, klausiu
tavęs ir tavęs, ir tavęs, ir Gaia’os – kodėl žmogus
gimsta? Vienas išgalvotas veikėjas sakė – dėl gražesnio ir geresnio rytojaus, todėl...
Sukimasis ratu K. Miura fotografijose jau ne
pirmą kartą pasirodo visu gražumu. Japonas, kaip
koks Alvydas Lukys, pasistatęs vazoną su mirusiu
krūmu, o šalia priklijavęs kitą kadrą, kurio nesuprantu, bet perskaitęs pavadinimą imu vyniotis
kaip kilimas į viena didelį ritinį, kol mane suslegia
ir nebeturiu kuo kvėpuoti. Prisimenu visus kartus, kai dusau, skendau, ir jie visi kartojasi vienu
metu, bandau atsimerkti, išlipti ir negaliu, ir tas
keistas, salsvas jausmas, kai bejėgiškai pasiduodi
kilimo ritiniui ir nustoji kvėpuoti, vanduo ir vėjas nusitempia savais keliais, ir velkiesi kaip koks
Žmonių žurnalo viršelis Savičiaus gatve. K. Miura krūmas, žinoma, ne popierinis, ir niekur jis nesivelka, dešiniame kadre susidaro įspūdis, kad jis
tiesiog išgaruoja, kaip senovinė blykstė – pokšt ir
baigta. Kaip drugelis, išskrendi, keli mostai sparnais ir labanaktis. Viskas velniškai iki skausmo
paprasta ir aišku.

The forgettable future winter song

K. Miura žiūri į šviesą ir kartais pamiršta fotografijos objektą, dėl to jį tik dar labiau mėgstu.
Jis nufotografuoja šviesą ant kažkokių stagarų ir
pavadina tai šviesa, talpinančia visą dieną, ar bent
aš leidžiu sau šitaip interpretuoti neeilinį jo pavadinimą. Jaučiu vėjo draskomą nuo veido odą,
tik vėjas jau ne dabar, o vakar, užvakar, praeityje.
Japono pilkume kažkokiu būdu sugebu iškliedėti
savo ir svetimas praeitis, atsigulu ant uolų ir tampu
šiaudu, kuris nė kiek nesistengia pozuoti K. Miura
objektyvui. Guliu tik tam, kad gulėčiau, kad vėjas dar ateityje mane nuneštų nežinia kur, galbūt
su Kenji dar susitiksime kitur, galbūt kitą kartą aš
būsiu tas pats šiaudas, tik krisiu į juodą erdvę arba
į mane žiūrės japono batų padai, arba klausysiuosi tylaus svetimo šūkavimo: „Gaia, Gaia, Gaia“, ir
tylėsiu, krūptelėsiu kaip pažadintas iš miego šuo ir
toliau suksiu viską ratu.
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Proza

Goda Zovaitė

Trys planetos šalčio
Džiova
Sustingdė žvilgsnį milžinės pušys pro langą, nes
tik jos būna žiemą apsnigtos. Norėčiau, kad žiemomis kūrentųsi krosnis šičia. Tada ir kalnai, ir beržų
sula, ir kitokio užsienietiško molio dalykai nebelįstų. Net ir tada, kai visiška tyla spengia ausyse, nieko negaliu padaryti. Kaip nieko negalėjo padaryti
ir jie, sergantys džiova. Šalin tuos kalnus, šalin beržus! Kur tie, kur iš meilės gavo džiovą? Prabėganti
stirna vis vien nuskraidina gilyn į tavo kalnuotus
burtus. Kaip ir tie traukiniai, kurie girdėti naktį.
Pro tą patį langą.

Procesas
Kodėl viskas prasideda nuo medžių? Nejaugi
tai esam mes? Kiekvieną sykį prieš miegą matau
medžius, tiksliau, pušis. Pušys nėra tas pat, jos
daug paslaptingesnės, rimtesnės ir liūdnesnės negu
kiti medžiai štai čia, augantys šalia.
Susitikim prie medžių, kur auga neužmirštuolės ir laukia mūsų atidengtų kūnų, o saulė arba lietaus lašai, jokio skirtumo, dengia mus kaip rūbas,
rūbas, kurio žmogui nereikia. Niekada gyvenime
mes jų nenešiojom. Sakau, mes, nes vis vien esam
iš to paties, iš tų liūdnų, sunkiai linguojančių medžių, kurie pirmiausia pradeda pūti iš vidaus, o tik
vėliau iš išorės, kurie niekada neišsiduos, kad jiems
liūdna – tik ramiai linguos, tarsi nuolat stovėdami
prie jūros, bet nebesivelsiu į tokius egzistencinius
klausimus, kurie ir taip yra pergalvojami kiekvieną
dieną šešiolika tūkstančių kartų kiekvieno žmogaus
planetoje, kurioje jis gyvena ir stengiasi neišduoti
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jos koordinačių. Sako: „Ne kiekvienam galima.“
Net ir tas, kuris visada gyvena praeitim, nepažįsta
dabarties, o ką jau kalbėti apie ateitį? Kas praeityje?
Tik mūsų sielvartas, sakai, žmogus atsimeni ne tik
liūdnus dalykus, atsimeni ir gerus, linksmus, bet
tai vis vien tampa sielvartu, nes tų dalykų jau nebėra ir niekada nebebus. Žmogus, gyvenantis praeityje, visiškai nemato, lyg su skarele užrištom akim,
kuri dusina, kaip vaikystėj žaistame žaidime Akla
višta. Kas sugalvojo tokį žaidimą? Galų gale mes
tampame to žaidimo įkaitais, kaip ir tas ypatingas
žmogus savo planetoje, kuris gyvena praeityje.

Gyvenimas
Palieku šlapią pėdą sniego kely. Gal nieko
daugiau nebus, tik raudoni ir juodi motyvai, sukūrę Stendhalio prototipą, nieko, atrodo, daugiau nereikia, tik Afrikoje saulės kvapų, kurie
nušviečia širdį tik raudona ir juoda spalvom, menančiom tvirtą pagrindą čia. Po to. Ir niekada.

Jūra
Nieko sau sekmadienis. Nieko sau ir nesakyk.
Kiekvieną dieną ir visada iš akių išnyrantys
vaizdai, kurie kaip filmas susidėlioja po nakties tą
„nieko sau“ sekmadienį. Jūra tempia į save tarsi norėdama nuskandinti, o smėlis kaip niekada birus –
nėra už ko pasilaikyti, o vaikas, kuris guli smėliu
į veidą – neverkia, nors turėtų verkti, todėl, kad
nesugebu jo išsaugoti, nes jūra toliau mane tempia
savo švelniais, bet labai piktais nagais gilyn.

Proza
Laikau atvirukus su sveikinimais ištekėjus, pagaliau ištekėjus. Ant labai dailių, džiovintomis gėlytėmis dabintų atvirukų puikuojasi mano ir mano
vyro vardai, o aš žiūriu ir negaliu neverkti nuo tokio grožio, kurio nejaučiu – nepelnytai, ne laiku,
ne su tuo, ne taip. Grožis ir skausmas peršovė ir
taip jau skylėtą sielą, o tolumoje draugai žaidžia
pokerį lyjant lietui. Prisėdu prie jų ir suprantu, kad
daugiau man nieko nereikia tik to, kas savo rūsčia
siela ir susirūpinusiu veidu bando atsiminti pokerio taisykles.

Kelionė
Paslaptis yra ten, kad viskas, į ką žiūri, yra tarsi
jausmas, virpinantis odą, niekur nežiūrint, nežiūrint kartojasi jausmas, žodžiai, kartojasi saulė ta
pati, kartojasi sniegas tas pats, kartojasi net surū-

kytų cigarečių jausmas, tie patys ciklai „iš ciklo“
ir grįžtu į tą pačią būtį, kuri nieko nestebina, tik
sutrupina esybę, suluošina negailestingai gailestingą mano dvasią.
Nuolat nesibaigianti kelionė realybės upėje,
kuri tarsi niekada taip ir nesibaigs, nors kartais, atrodo, taip norisi, kad upė tekėdama nenutrūkstama, judria ir išsiblaškiusia srove, imtų ir priplauktų
krioklį, kuriuo būtų galima gaivališkai nusileisti ir
patekti nebūtin. Ir tada jau niekada, tada jau niekada nebereiks plaukti, nebent išnyktų žemės trauka, o mėnulis išsiurbtų visas mintis, kurios kala
kaip geniai senas pušis, o siela tokia nejaučiama,
tokia nedaloma, bet pilna. Norisi, kad upėje ji
plauktų įsikibusi nedidelės kriauklės ar žuvies. Bet
žuvis slidi, kaip ir žmonės slidūs, visuomet bėga ir
bėga, ir netoli pabėga, tada suklumpa ir įkrenta į
tą pačią upę, ir supranta, pagaliau supranta, kad
žemės trauka yra. Naivumo kelionė čia ir baigiasi.

Kamilė Čelutkaitė. Tai ne langas VII (Alantos sinagogos fragmentas), 2014
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Poezija

Julija Božičko
Mergaitės
Mergaitės nesibodi būti mergaitės.
Jos didžiai atlieka savo pareigą
Šukuodamos kasas.
Mergaitės nebijo eiti basos.
Ir klysti muzikoj. Čigonų.
Mergaitės kartais išlieka tiesiog mergaitės.
Nuo to nesijaučia blogiau.
Mergaitės nesibodi būti mergaitės.
Nuo to visam pasauliui truputį linksmiau.
Ir visas pasaulis vaikšto
Gražiom iššukuotom kasom.
Ir kiekvienas gali eiti basas,
Šokti ir nesijausti nuo to blogiau.
Mergaitės nesibodi būti mergaitės.
Ir nuo to mergaitės tiesiog mergaitės.

Eilėraštis
Sukraudavau visus daiktus
ant lovos
ir prasėdėdavau taip visą
dieną
Buvau ketverių
na gal penkerių
ir man mažai kas
rūpėdavo
Ligi šiol aš sukraunu
visus daiktus
ant lovos
ir prasėdžiu taip visą
dieną
Jaunųjų filologų konkurso laureatė
Rūdiškių gimnazija, III b klasė, mokytoja Vita Patinskienė
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Jaučiuos lyg ketverių
na gal penkerių
ir man mažai
kas rūpi
Taip ir gyvenu
sukrauk sukrauk
nukrauk

Aš
Anie burbėjo it prisukti
Sakė
Kad neliko manęs jau neliko
Kodėl
Paklausiau garsiai ir tuo pat tykiai
Neatsakė
Nepastebėjo kad vėl gyva
Taip ir praleido
Mano gyvastį
Manydami
Kad manęs jau neliko.
Neliko.

Išėjo
Ramiai.
Gražiai.
Kaip reikiant.
Dorai.
Bet visai ne laiku.
Išėjo.
Išėjo protas iš galvos,
Nuo namo – stogas,
Dangtis nuo butelio ir
Valkata iš kelkraščio išėjo.

Poezija
Išėjo pavasaris
Ir mano meilė pirma ir
Viskas, kas eiti tik gali –
Išėjo.
Ir man jau beliko eiti.
Išeiti iš veido,
Išeit iš savęs,
Palikti eilėraštį mano.

Kranklys
Mokydavo,
Kaip sutilpti į rėmus.
Nustebinti įprastumu.
Ir net kaip elgtis,
Kad kiekvienas sakytų,
Jog tu normalus.
Kiekvienas.

Jų (o gal mano) cigaretės
Matyt buvo pigios
Nes tądien
Jie neturėjo pinigų
Tai išėmiau iš kišenės
Ir mečiau keletą variokų
Jie net nepadėkojo
Vėliau
Kai nuėjau šalin
Prisiminiau kas jie
Tai mano vaikystės draugai
Kurių neturėjau
Kurių nepažinojau
Kurių nuolatos baidžiaus
Kuriems dar ir šiandien
Draudžiu
Egzistuoti

Butelys No. 6
Nuo tada sėdžiu gatvėj.
Su smuiku.
Griežiu, ką ir kaip pakliūna.
Netelpu į rėmus –
Dabar storesnis.
Kiekvienas tik ir kartoja,
Jog tu nenormalus.
Klausausi ir gardžiuojuos.
Kaip gera, kai pripažįsta,
Kad esi žmogus.

Draugai
Jie sėdėjo ir žiūrėjo
Į mane
Jais buvau aš
Jie sėdėjo ir žiūrėjo
Jaučiau žvilgsnius
Dar labai smirdėjo

Tyla iš mūsų atėmė viską,
Viską, ką galėjo.
Bet yra paguoda.
Mes nieko neturėjom.
Tik tuščius žodžius,
Prie laukujų durų girdėtus.
Juoką,
Viešbučio fojė aidėsiantį.
Laukus prie namų,
Ten – visa vaikystė mūsų.
Saulę, kuri neguodė,
Šalia nebuvo,
Kai varstė liūdesio dūriai,
Kai bepročio žodžiai,
Lyg Lego žaidimas,
Sudėjo dėlionę, kuri mums skandavo:

„Kiek daug mes turėjom,
Bet viską pragėrėm.“
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Knyga

Rasa Milerytė

Padiktuota Betliejaus avytės

Rimvydas
Stankevičius.
Betliejaus
avytė. –
Lietuvos
rašytojų
sąjungos
leidykla,
Vilnius,
2014

Birželio 17 d., 14:30
Naujos R. Stankevičiaus knygos laukiau kaip
medžioklis: kasdien ėjau žvalgybą Rašytojų sąjungos puslapyje, skelbiančiame informaciją apie netrukus pasirodysiančias knygas, kasdien rituališkai
skaitinėjau pirmąją jo esė knygą, tarytum mėgindama kuo greičiau prisišaukti antrąją, sutvarkiau
knygomis apkrautą stalelį, kad būtų vietos naujai,
ir kai pagaliau pamačiau, jog naujoji knyga išleista,
akimirksniu išlėkiau į artimiausią knygyną ieškoti.
„Laba diena. Gal turite R. Stankevičiaus knygą Bet
liejaus avytė?“ – viltingai užklausiu knygyninkės.
„Turėt tai turim, bet neparduodam.“ „Kodėl?“ –
nusistebiu. „Kainos nėra.“ Ir viskas. Suprask kaip
tinkamas. Galbūt knyga dar neužregistruota sistemoje, dar neturi jai priskirto kodo, o galbūt yra
tokia vertinga, kad neįkainojama mūsiška valiuta,
kad reikia kažkokios kitos, gražesniame pasaulyje
naudojamos. Nieko nepešusi, patraukiu kito knygyno link – Rašytojų sąjungos. Ten tikrai bus. Beeinančią svaigina paskutinėmis dienomis per visą
miestą persismelkiantis pražydusių liepų kvapas.
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„Galbūt tai bus knyga apie liepų žydėjimą?“ – galvoju. „Gal apie beprotybę, į kurią tas pašėliškas žydėjimas gali nuvesti? Juk autoriaus knygose daug
beprotybės.“ Einu į knygyną kupina lūkesčių –
R. Stankevičiaus knygomis žaviuosi, traukia jo beprotybės drugio krečiami, nemigos kamuojami ir
todėl kitas dimensijas patiriantys subjektai.
Birželio 17 d., 15:10
Taip, Rašytojų sąjungos knygynėlyje Betliejaus
avytę ne tik turi, bet ir parduoda.
Paėmus knygą į rankas, ištinka déjà vu: formatas kaip Diktantų sielai, viršelyje tas pats raibuliuojantis vanduo, tik spalva blyškesnė, šviesesnė.
Interviu R. Stankevičius sako, kad pasirinkdamas
tokį viršelį norėjo išreikšti pagarbą knygos dailininkui, jau Anapus išėjusiam dailininkui Romui
Orantui. Anotacijoje abi knygos (Diktantai sielai
ir Betliejaus avytė) vadinamos seserinėmis knygomis. Ne tik dėl formos, bet ir dėl turinio – esė temos, sako anotacijos autorė, panašios į pirmosios
esė knygos temas: kūryba, literatūra, dievoieška,
visuomenės moralės kritika.
Birželio 17 d., 19:30
Iš tiesų – temos panašios. Tik antroji knyga
temų atžvilgiu vientisesnė, aiškiau sudėlioti prasminiai kirčiai. Diktantus sielai poetas rašė paniręs
į savo patirtis, diktuojantis savo sąmonės srautą,
to srauto valdomas, Betliejaus avytė – vis dar poeto
(nors poezijos čia kur kas mažiau), bet ir piliečio,
aktyviai stebinčio visuomenę, knyga.

Knyga
Betliejaus avytė – seno žmogaus knyga, išmintį
atradusio žmogaus knyga. Autorius kalba apie savo
patirtis apibendrintai, mėgindamas rasti joms universaliai suprantamą išraišką: „Kuo ilgiau gyvenu,
tuo aiškiau suprantu, kad gyvenimas nėra mūsų
nuosavybė – jis yra melodija, grojama mūsų poelgiais ir žodžiais, mūsų jausmais ir mintimis. O
girdima visiems, išskyrus mus pačius. Ta melodija, jos estetinis žavesys, jos gebėjimas atliepti kitų,
taip pat – jau po mūsų būsiančių žmonių protams
bei sieloms ir tėra vertinga. Visa kita – sutrūkinėjęs
smuiko lakas, stryko ašutų trintis į stygas, banali,
konvejeriška mechanika, smuiko nuovargis, stryko
nuovargis, rankos nuovargis...“ (p. 57) Tai su pasauliu susitaikiusio žmogaus knyga.
Nors knygoje, kaip ir R. Stankevičiaus poezijoje, dar fiksuojamas „lekiantis, karščiuojantis,
desperatišai besiblaškantis“ gyvenimas, bet autorius jau turi laiko sustoti, stebėti žmones, žiūrėti į
dangų ir tą lėtą gyvenimo tėkmę, tuos sustojimus
laiko vertybėmis.
Tai ganėtinai didaktiša knyga – kupina pamokymų, vertybinių pozicijų išsakymo. Pats autorius
pabrėžia besiviliantis, jog Betliejaus avytę skaitys
jauni žmonės. Tokie, kuriems dar reikalinga į gyvenimą įvedanti ranka.
Birželio 17 d., 22:15
Ryškus autoriaus (tai todėl, kad poetas) mitinis
mąstymas, matymas. „Galvoju, o gal kažkas manyje iš tiesų žinojo ir apie manęs laukiantį universitetą, ir gedulingą eilėraštį jaunam pasimirusiam
draugui? Gal žmogus iš tiesų turi atmintį ne tik
praeičiai, bet ir ateičiai?“ (p. 95) Pasaulis čia vientisas įvykis, kur praeitis, dabartis, ateitis, aplinkinių žmonių gyvenimai nelyg susikertančios tiesės.
Autorius jaučia egzistuojant jėgą, ir greičiausiai toji
jėga – Dievas, kuri dar prieš žmogui gimstant sukuria jam gyvenimą.
Betliejaus avytė – tvarkinga knyga. Tai didžiausias jos trūkumas. Skaitydami R. Stankevičiaus

tekstus esame įpratę matyti sutrūkinėjusį pasaulį,
skilusią sąmonę. Tie įtrūkiai – įdomūs, o mokytojo poza, būdinga šiai knygai, kiek atstumia, kelia
lengvą nuobodulį. Autorius nepasako nieko naujo,
nieko, kas sukrėstų, priverstų aiktelėti, kas dar nebūtų pasakyta kitų išminčių. Ši knyga neabejotinai
privers nusibrėžti ryškesnius vertybinius kontūrus,
kai kam – gal sutvirtinti vertybinius pamatus, bet
literatūriniu požiūriu nepateiks atradimų. Betlie
jaus avytė aktuali norintiems pažinti autorių, bet ne
ieškantiems literatūros. Tai labai asmeniška knyga,
norėtųsi ją vadinti ne esė rinkiniu, o dienoraščiu.
Birželio 18 d., 9:00
Man – medžiotojai – Betliejaus avytė nebuvo
toks laimikis, kokio troškau. Greičiausiai tai nulėmė ankstesnė esė knyga Diktantai sielai. Viskas
būtų buvę gerai, jei abiejų knygų tekstai būtų sudėti į vieną nepaliekant vilties naujam atradimui. Dabar, nepaisant pabrėžiamo knygų giminiškumo, tai
yra atskiros knygos ir tai, kas vienoje knygoje būtų
buvę laikoma pasaulėžiūros vientisumu, tampa
paties savęs kartojimu. Besibučiuojantys žaibai ir
liūtys Diktantuose sielai buvo poezija, besibučiuojantys žaibai Betliejaus avytėje tampa arogantišku
pasikartojimu: „O šiąnakt iš miegų mane pažadino galinga liūtis. Gulėjau tylutėliai, klausydamasis
šniokštimo, barbenimo į lango stiklus, skardines
palanges, tolimo griaustinio dundesio, kurio padrąsintas lietus siūbtelėdavo dar įnirtingiau, dar
smarkiau...“ (p. 42), „Ar jums teko kada knygose
perskaityti metaforą apie besibučiuojančius žaibus?
Tad štai man nuo šiol tai – ne vien poetiškas posakis.“ (p. 36) Taip, teko. Tas nuo šiol skaitytojui
įvyko 2008 metais...
Birželio 18 d., 14:30
Ką dabar veiks mano Betliejaus avytė? Romiai
tūnos knygų lentynoje, kai Diktantai sielai bus
diktuojami ir diktuojami.
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Literatūrinės postilės

Griežtai

***
Užmuškit tą šunį, jis – kritikas!
Shakespeare
Tiesą sakant, nesu tikra, ar tai pasakė Shakespeare’as, bet atmintis šiuos žodžius susiejo su jo
pavarde, o pagal žodžiuose slypinčią tragiką Shakespeare’ui jie iš tiesų tiktų. Prieš kelias dienas kilo noras šiuos žodžius šiek tiek perfrazuoti: užmuškit tą
šunį, jis – redaktorius! Žinoma, ne visus redaktorius
norisi mušti, tik tuos, kurie mano užrašytą „tikra
istorija paremta apysaka <...>“ pataiso (nutaiso) į
„tikrų faktų istorija paremta apysaka <...>“. Ši probema didesnė, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Leidyklos, skaitytojai, kritikai vis dažniau užsimena, kad trūksta profesionalių redaktorių, dėl to
kenčia verčiamų knygų kokybė. Vertėjų sąjunga net
yra įsteigusi antipremiją už prasčiausią vertimą. Todėl vis dažniau ima rodytis, jog egzistuoja kažkokia
redaktoriams būdinga patologija, neleidžianti jiems
neredaguoti. Net tada, kai nieko taisyti nereikia.
Rasa Milerytė

***
Tik tada, kai įsikiša protas ir jausmai, begalybės
trokštantys skrajūnai, tik tada aistra tampa perdėta,
įpina į mūsų žemiškuosius santykius įsivaizduojamą
amžinybę.
S. Zweig
Tarsiu keletą žodžių apie vieną iš daugelio meilės rūšių, kuri man neduoda ramybės, demonišką
meilę. Demoniškasis įsimylėjėlis turi skvarbų protą, bet kartu jaučia nenumalšinamą kūnišką ais30

trą. Jis savo protą palenkia aistrai, ir visas minčių
gylis nuo šiol nukreipiamas į tai, kad aistra būtų
išsemta. Įsimylėjėlio nepasotinamas kūno alkis, sumišęs su protu, santykius pagrindžia apgaulingais
idealais, prisodrintais dieviškosios harmonijos, bet
stokojančiais paprasčiausios rimties. Jis yra tarsi
dailininkas, kuris įsimylėjo pasileidėlę. Dailininkas
iš aklo užsispyrimo pasileidėlę nutapys ne tokią,
kokia ji yra, kad atskleistų jos tikrąjį grožį, bet kaip
šventąją. Dailininkas nutapo šventosios paveikslą
kaip įkūnytą meilės idealą, tačiau pasileidėlė nėra
pajėgi jį atitikti. Vis dėlto jam tai nė motais, nes jis
labiau tiki pačiu meilės idealu negu mylimąja. Žinoma, norint išsaugoti meilės idealą nepaliestą, reikia užmerkti savo akis prieš tai, kas jį sutepa. Taip
dailininkas iškils virš pasileidėlės, tarp jų įsivyraus
distancija ir jiedu anksčiau ar vėliau išsiskirs. Jis
keis savo mūzas vieną po kitos, kad kiekvienai iš
jų sukurtų po meilės idealą. Galop jis supras, kad
jas parodydamas tokias, kokios jos gali būti geriausios, išreiškė tik savo talento meistriškumą. Taigi
demoniškosios meilės idealas sukuriamas iš to,
kas prarasta amžiams, ko negalima išpildyti arba
sugrąžinti. Demoniškojo įsimylėjėlio, to jausmų
tapytojo, meilė tarpsta dėl mylimosios gyvenimo
galimybių, kurių ji neišnaudojo, ir ne taip svarbu,
ar pagrįstai. Įsimylėjėlis jai sukuria vylių, kad jis
yra tas, kuris gali pakeisti esamą padėtį, ir ne taip
svarbu, ar ją reikia keisti. Moterys, kaip žinome,
turi jautrią vaizduotę ir imlias ausis, todėl jos patiki
demonišku idealu. Pasak Stefano Zweigo, jis joms
suteikia „naujo pasitikėjimo savo būtimi“. Žodžiu,
ši meilės rūšis yra menas nusigręžti nuo tikrovės,
manant, kad tai tikrovę pagerina.
Arūnas Palivanas

Literatūrinės postilės
***
Kentėti reiškia būti individualiam; būti indivi
dualiam reiškia būti kančioje. Kančia ir išsiskiriantis
individualumas yra sinonimai. Kas anonimiška –
anapus kančios. Visuma nesikankina.
A. Šliogeris
Gimstame skirtingai apriboti savo fizinių,
psichinių, protinių ir kitokių galimybių. Ne visi
sugeba kurti vykusią poeziją, ne visi įveikia trigonometrijos uždavinius, ne visi pasižymi emociniu intelektu ir t. t. Būtent šiame rėme, kuris yra
nuo mūsų valios nepriklausanti duotybė, vystosi
kiekvieno asmenybė. Žmogus – tik jam vienam
būdingų ribotumų ir potencijų sistema. Šias priešybes gavęs kartu su savo egzistencija, kiekvienas
žmogus jaučia vidinį konfliktą. Iš jo kyla kančia.
Būdamas tuo, kuo esi, neišvengiamai kenti. Kitaip
tariant, kentėti galima tik po vieną – individualiai.
Šis kiekviename glūdintis jausmas verčia žmones
ieškoti anonimiškumo, visumos pojūčio, kaip išsivadavimo ar bent palengvėjimo šaltinio. Nebūsi
savimi – nekentėsi. Deja, nei visiško anonimiškumo, nei galutinio visumos jausmo pasiekti, išsaugoję savo egzistenciją šiame pasaulyje, negalime.
Ribotumas apibendrina ir apima visa žmogiškąją
egzistenciją.
Rūta Čepulytė

***
Žmogų charakterizuoja tai, kaip jis elgiasi su tuo,
kuris jam negali nieko padaryti.
J. W. Goethe
Šie žodžiai primena dažnai randama retorinį
klausimą – kaip žmogus elgtųsi, jei žinotų, kad nebus nubaustas? Ir iš tiesų, jei mūsų nesaistytų jokie
moralės kodeksai, kultūra, etika ir visa kita, kokie
mes būtume? Tikriausiai dažniausiai tokiu objektu, kuris nieko tau negali padaryti, tampa koks ne-

piktas benamis gyvūniukas. Kurį vienas „paskraidina“, kitas pamaitina. Rečiau gal tampa tam tikros
profesijos žmonės, kurie pas mus vis dar laikomi
kažkuo „žemesniu“: valytojai, šlavėjai, padavėjai.
Dėl to, kai ieškome gerų žmonių, norisi sakyti, jog
geras žmogus ne tas, kuris su tavim gerai elgiasi, o
tas, kuris gerai elgiasi su šlavėju.
Marius J.

***
Atsiskleidė tikroji dabarties prigimtis: dabartis
yra tai, kas egzistuoja, o visa, ko nėra dabar, nėra
apskritai. Praeities nėra. Visai nėra. Nei daiktuose,
nei mano mintyse.
Jean-Paul Sartre
Ar dar yra vakarykštė diena – lijęs lietus, kritę
lapai, matyti veidai ir šypsenos? Kur jie dabar? Rodos, kad dabar esu tokia, kokia buvau visados, bet
ar tą pat man pasakytų praėjusios dienos, dienų,
savaičių ar metų „aš“. Viskas, kas liko iš praeities, –
tik prisiminimai: vienų jie užrašyti knygose, kitų
gyvuoja tik pasąmonėje (o ten neretai taip išsikeroję, jog sunku suprasti, kur šaknys, o kur šakos),
trečių tiesiog neegzistuoja, nes jie gyvena tik dabartimi, šia akimirka. JŲ pasaulyje praeities nėra,
na, galbūt objektyvios praeities. JIE patys sukuria
tokius prisiminimus ir tokius žmonių veidus bei
aplinkybes, kokių nori, kokios JIEMS yra palankesnės. Viskas pernelyg subjektyvu, kad tuo būtų
verta tikėti. JUOS vadinu optimistais, jie tiki tik
teigiama, taikia, gražia ir spindinčia ateitimi, nes
praeitis nesuteikia jokių išvadų, jokio moralo,
kokios pasekmės kokius veiksmus seka. Jei nėra
praeities, galbūt patirtis taip pat neegzistuoja? O
mes nuolat būname tokie patys naivūs, sutrikę ir
perdėtai emocingi, mąstydami, ką vakar padarėme
blogai.
Eimantė Petrauskaitė
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Kinas

Aušra Umbrasaitė

Meditacija brandos tema

Ilgai atmintyje išliekantis nespalvotas režisieriaus Pawelo Pawlikowskio filmas Ida kelia žmogaus identiteto klausimą ir pasakoja apie vidinę jo
kovą lemiamu gyvenimo apsisprendimo momentu. Lenkų kilmės režisierius P. Pawlikowskis pirmą
kartą filmą kūrė savo gimtojoje šalyje, norėdamas
papasakoti jautrią 7-o dešimtmečio istoriją. Filmas
susilaukė pripažinimo ir laimėjo apdovanojimus
Toronto, Sundance tarptautiniuose filmų festivaliuose, sulaukė žiūrovų simpatijų ir šiųmetiniame
Kino pavasaryje.
Filmas pasakoja apie jauną merginą, vardu
Ana (akt. Agata Trzebuchowska), kuri netrukus
turi priimti vienuolės įžadus. Prieš šį apsisprendimą vienuolyno vyresnioji išleidžia Aną pasimatyti
su jos vienintele gyva giminaite – teta Vanda (akt.
Agata Kulesza), apie kurią iki tol ji nebuvo girdėjusi. Iš tylios ir uždaros bendruomenės Ana trumpam
ištrūksta į pasaulietišką gyvenimą ir čia sužino, jog
tikrasis jos vardas Ida, o jos tėvai buvo žydai. Kartu
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su nelabai draugiškai ją sutikusia teta Ida leidžiasi į
neįprastą kelionę, per kurią iš detalių pradeda dėliotis skaudi jų šeimos istorija. Kartu Ida bando dėlioti ir savo asmeninę istoriją, permąstydama savo
pačios gyvenimą ir ieškodama atsakymų į klausimus, kas ji, kokia ji ir ar ji apskritai yra pasiryžusi
priimti lemiamą viso gyvenimo sprendimą tapti
vienuole.
Ryški Vandos asmenybė įkūnija nuodėmingą
ir paslaptingą pasaulį, kuris visai nepažįstamas
vienuolyne augusiai Anai-Idai. Tetos gyvenimas
spalvingas ir daugiasluoksnis – ji ir laisvamanė,
kuriai rūpi tik trumpalaikiai santykiai su vyrais,
alkoholis, pasilinksminimai, bet kartu ji – advokatė, komunistų vadinta Raudonąja Vanda...
Savo lengvabūdišku gyvenimu ji bando maskuoti skaudžius praeities išgyvenimus ir užgniaužti
neigiamas emocijas. Išplėstomis akimis Ana-Ida
stebi prieštaringą Vandos pasaulį, kuris atrodo ir
viliojantis, ir baugus. Per kelias dienas, praleistas

Kinas
su teta, Ida tarsi suauga ir subręsta: galima stebėti,
kaip lėtai, nepaprastai gražiai skleidžiasi jos asmenybė, kokia didelė kova vyksta jos viduje tarp to,
kas gera ir bloga, kad galų gale ji priimtų teisingą
sprendimą.
Ana-Ida ir Vanda labai skirtingos, bet jas abi
sieja ta pati liūdna praeitis ir begalinis vienišumas.
Per trumpą keistos draugystės laiką jos atranda šiek
tiek džiaugsmo, ir abi, stovėdamos savų gyvenimų
ribinėse situacijose, ties esminiu likimo vingiu, padaro svarbią įtaką viena kitos ateičiai.
Ilgi, daugiausia statiški, įdomiai sukomponuoti
kadrai tokie, kad galima tiesiog mėgautis ir grožėtis
operatoriaus kuriama vaizdo estetika. Buvau sužavėta nespalvoto vaizdo, kuris padėjo sukurti niūrią
to meto atmosferą ir slogią nuotaiką bei filmo vientisumą. Spalvos neblaškė ir buvo malonu įsižiūrėti
į detales, veikėjų veidus, išraiškingas akis.
Filmo pasakojimas lėtas, panašesnis į meditaciją apie žmogaus likimą. Galbūt iš pirmo žvilgsnio
gali pasirodyti, kad vidinė vienuolės drama šiuolaikiniam žmogui šiek tiek tolima, gal net visai neįdomi, bet vis dėlto šis filmas visų pirma yra jaunos
merginos virsmo moterimi ir savęs ieškojimo istorija. Ana-Ida jautria ir tyra širdimi bando pažinti pasaulį, kuris dažniau pasirodo žiaurus ir kelia
skausmą, o ne myli ir šiltai priima į savo glėbį.
Viename iš festivalių filmo kūrėjas P. Pawlikowskis, pristatydamas filmą, paragino žiūrovus
atsiriboti nuo religinės ir politinės filmo pusės ir
bandyti gilintis į veikėjus ir jų asmenybes. Ir tikrai
pripažįstu, kad buvau sužavėta įtaigių ir ryškių
veikėjų charakterių, kurie taip puikiai atsiskleidė
labiau per nutylėjimus nei dialogus, labiau per
žvilgsnį nei judesį.
Ida – puikus ir įsimintinas filmas, suteikiantis
daug grožio akims ir daug laisvės mintims. Lieka
tik paklausti, ar visi filmo herojų priimti sprendimai iš tiesų buvo teisingi.
Šis tekstas skelbtas Skalvijos kino akademijos leidinyje Čia ir
dabar 2013–2014 m.
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Birutė Vaičiūnaitė

Kitoks pasaulis
Amerikos nepriklausomo kino režisieriaus,
dvidešimt devynerių Benho Zeitlino, debiutinis
filmas Pabaisos iš laukinių pietų 2012 m. nustebino
gero kino gerbėjus. Kino pavasaryje rodytas filmas
pelnė keturis tarptautinio Kanų kino festivalio apdovanojimus. Jau seniai neteko matyti tokio gyvybingo filmo, net per ekraną alsuojančio savo išskirtine, rodos, visai nesurežisuota atmosfera. Ne tik
režisavęs, bet ir prisidėjęs prie scenarijaus rašymo
bei garso takelio kūrimo, jaunas režisierius sukūrė
savitą, originalų filmą apie griūvantį pasaulį, pamatytą mažos mergaitės akimis.
Filmas pasakoja šešerių metų mergaitės Hašpapės, su savo tėčiu Vinku gyvenančios Misisipės
deltos bendruomenėje, pavadinimu Vonia, istoriją. Nerūpestingas ir nepriklausomas gyvenimas
baigiasi, kai kilusi audra nusiaubia trapų laukinį
jų pasaulėlį. Kartu su katastrofa Hašpapės tėtį pakerta paslaptinga liga, kyla potvynis, o iš šiaurės
ledynų ima artėti nuožmios priešistorinės būtybės,
grasinančios sunaikinti visa, kas dar liko. Trapus
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mergaitės pasaulis griūva ir ji yra priversta kovoti,
kad išliktų ir išsaugotų tai, kas jai brangu.
Istorija sukasi apie pasaulį iš mažos mergaitės
perspektyvos. Hašpapė (akt. Quvenzhane Wallis)
pati gaminasi valgyti, šeria šunis ir gyvena atskirai nuo tėčio (akt. Dwight Henry) – taip jis ugdo
jos savarankiškumą. Vargingi Vonios gyvenimo
vaizdai glumina, sunku suvokti, kaip ten galima
egzistuoti, bet ši situacija visai kitokia, nei atrodo.
„Žvėris“ šioje bendruomenėje yra komplimentas,
prieš audrą švenčiama, o per žmogaus laidotuves
draudžiama verkti. Gali pasirodyti, jog Vonios
gyventojai gyvena neatsakingą, apsileidusį ir necivilizuotą gyvenimą. Tačiau kai kuriais atvejais jie
puoselėja aukštesnes idėjas nei „civilizuotieji“. Šie
žmonės yra laimingi tokie, kokie yra, ir džiaugiasi
kiekviena diena. Jų ryžtas išlikti ir išsaugoti savo
namus yra nenuslopinamas. Taip režisierius palieka
erdvės pamąstymams apie mūsų pačių gyvenimą ir
nemokėjimą branginti to, ką turim. Vis dėlto pagrindinė filmo tema – valia išlikti – ryškiausiai at-
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sispindi pagrindinės herojės istorijoje. Kai galinga
audra sukelia potvynį, tėvą pakerta liga, o iš ledynų
ima kilti ir artėti priešistorinės būtybės, įkūnijančios baimes, Hašpapė turi jas nugalėti. Gyvendama
gamtoje, ji jaučia itin stiprų ryšį su gyvūnais, todėl nenuostabu, jog nuožmūs ir grėsmingi padarai
įkūnija siaubą. Nors šios pabaisos netikros, mergaitę jos gąsdina labiau nei realybė ir paskatina kovoti.
Gamtos pasaulis jai yra trapi buveinė, pilna gyvų ir
judančių padarų, o visatos likimas priklauso nuo
visų jos elementų harmonijos. Jei vienas elementas
sugenda, sugriūna viskas. Mergaitė tiki, kad visos
šios problemos yra jos kaltė ir nusprendžia pataisyti griūvantį pasaulį – surasti mamą, išgelbėti mylimą tėtį ir nugalėti savo baimes.
Filmo puošmena – debiutantė aktorė Quvenzhane Wallis, kuri atliko Hašpapės vaidmenį.
Devynmetė mergaitė tapo jauniausia aktore, kada
nors nominuota Oskarui už geriausią pagrindinį vaidmenį. Režisierius teigia, jog rinkdamasis iš
daugiau nei 4000 kandidačių, vos pažvelgęs į Wallis, suprato, kad ji taps filmo heroje ir kūrinio siela.
Ir iš tiesų mažosios mergaitės vaidyba yra nuostabi ir įtikinanti. Filmo vizualumas taip pat įtaigus.
Jau filmo pradžioje iškyla ikoniška scena: Hašpapė
bėga rankose laikydama po fejerverką, laiminga pasižiūri į tėvą ir paleidžia juos į dangų, kad įsilietų
į kitas naktinio festivalio šviesas. Čia ir išryškėja
puiki filmo techninė dalis. Jau nuo pat pradžių istoriją lydi drąsi, dinamiška kino kameros akis, todėl filmas atrodo itin realistiškas ir įtikinantis. Taip
pat prie atmosferos kūrimo prisideda garso takelis,
kurio pamiršti tiesiog neįmanoma.
Apibendrinant galima pasakyti, kad tai – jaudinanti mažos mergaitės istorija, išsiskirianti savo
originalumu, nepriekaištingu vizualumu ir įtraukiančia atmosfera. Visa tai susilieja į vieną kerinčią
visumą, kuri kausto prie ekrano ir nepalieka abejingų.
Šis tekstas skelbtas Skalvijos kino akademijos leidinyje Čia ir
dabar 2013–2014 m.
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Susitikimo su Pašvaistės
redakcijos nariais atgarsiai
Įpusėjus spaliui Vilniaus Žemynos gimnazijoje
pasirodė kvietimas į susitikimą su jaunimo žurnalo
Pašvaistė jaunaisiais bendradarbiais. Į šį susitikimą
skubėjo įvairūs mokiniai: vieni – patys rašantys
ir norintys gauti gerų patarimų, kiti – smalsaujantys, kaip iš tikrųjų atrodo rašytojai, treti – norintys
turiningai praleisti laiką. Mums, mokiniams, labai
pasisekė, nes pas mus atvyko labai skirtingi kartu
dirbantys jauni žmonės.
Rasa Milerytė Vilniaus universitete studijuoja
filologiją, rašo recenzijas ir atrodo labai rimta mergina. Atskleidė savo naują kūrybinę idėją – susipažinti su žydų tautos istorija ir ją aprašyti – bei pakalbėjo apie savo aistrą rašymui; supratome, kad ji
ne ką mažiau spalvinga ir įdomi asmenybė nei mes!
Pamatę Unę Kaunaitę, daugelis pasakytų, kad ji –
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menininkė. Jos išvaizda, nors ir yra mums įprasta,
išsiskiria. Rašytoja studijavo Škotijoje psichologiją
bei socialinę antropologiją. Unė, dar būdama paauglė, parašė romaną Sudie, rytojau, kuris buvo nominuotas metų knygos rinkimuose! Na, o išvydusi
Saulių Vasiliauską, ne viena mergina meiliai šyptelėjo. Jo šiuolaikiška išvaizda pakeitė stereotipišką
susirinkusiųjų nuomonę apie lituanistus, rašančius
poemas. Taip pat Saulius yra labai tolerantiškas ir
įdomus pašnekovas.
Svečiai atvyko su tikslu pakalbėti apie sąžinę,
savivertę, savigarbą bei diskutuojant aptarti ir panagrinėti su šiomis temomis susijusias problemas,
tačiau, matyt, net neįpusėjus pristatyti gausybės pasiruoštos informacijos, mokiniai užplūdo rašytojus
klausimais. Vieni kreipėsi į Unę klausdami, kaip iš-
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leisti savo knygą, kiti teiravosi Sauliaus, kaip atrasti
įkvėpimo rašyti, treti įdėmiai klausė Rasos pasakojimo, kaip atsirinkti, kokia kritika pasikliauti.
Nors mūsų susitikimas truko tik valandą, iš jo
visi išėjo pakylėti, su dar didesniu įkvėpimu kurti,
rašyti, o mūsų kūrybinį procesą dar labiau paspartino atsiradusi galimybė savo kūrinius publikuoti
jaunimo žurnale Pašvaistė!
Vismantė Ruzgaitė
Vilniaus Žemynos gimnazija, II klasė

Eidamas į susitikimą, kuris vyko Vilniaus
Žemynos gimnazijos bibliotekoje, su žurnalo jaunimui Pašvaistė redakcijos nariais Une Kaunaite,
Sauliumi Vasiliausku ir Rasa Mileryte tikėjausi
įdomios pamokos, nes žinojau Unę Kaunaitę –
su ja bendravau 2013 m. Vilniaus knygų mugėje, kai jos pirmasis romanas Sudie, rytojau buvo
nominuotas metų knygos rinkimuose, paauglių
kategorijoje. Apie žurnalo buvimą, tiesą pasakius,
net nežinojau. Neklydau galvodamas, jog bus nenuobodu klausytis minėtų žmonių. Nors buvo
planuota kalbėti viena tema, jos vis keitėsi, o tai,
mano nuomone, viena vertus yra gerai, kita vertus – blogai. Geroji pusė: galima daugiau sužinoti,
išgirsti nuomonių įvairiomis temomis. Keičiant
temas yra galimybė sudominti klausytojus, iškart
atsiranda noras klausytis ir klausti vis daugiau,
netgi norisi dar kartą pabendrauti su kūrėjais. Tačiau gali būti ir atvirkščia situacija: staigus pokalbio krypties pakeitimas neleidžia susikoncentruoti, vis keičiasi ir painiojasi mintys. Siūlau kituose
susitikimuose (o tokių, tikiuosi, bus) su įdomiais
žmonėmis arba plėtoti vieną temą, arba kalbėti
apie kelias susijusias, arba daryti kelis susitikimus
su tais pačiais žmonėmis, jeigu jie turi ką pasakyti
ir apie kitus dalykus. Noriu tikėti, jog juo toliau,
tuo bus įdomiau ir geriau.
Andrius Tumėnas
Vilniaus Žemynos gimnazija, IV klasė

Šarūnės Saikauskienės nuotraukos
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Fotografija

Karolis Sabeckis

Gylis milimetre
Milimetre yra gylis, ir staiga stebiuosi, kaip
juostelėje atsiranda trimatis vaizdas. Žinoma,
mano akis kvaila ir to nematau, bet jis ten yra.
Apsivertęs pasaulis, susigrūdęs į 35 mm formatą.
Sakau susigrūdęs, nes apkaltinti tą, kuris už fotoaparato, būtų negražu. Jis tik spaudė mygtuką, bet
nieko negrūdo. Viskas tiesiog atsispindi, savanaudiškai lenda į kamerą, kaip į išsvajotą paslapčių
kambarėlį, kuriame turbūt sėdi ir laukia Tarkovskis. Tarkovskis irgi tame pačiame gylyje – vieno
milimetro ar mažiau?
Fotografija man visada patiko, nes ji suteikia
vieną unikalią galimybę, ar noru geriau būtų tai
vadinti. Anksčiau kalbėjau apie kitą galimybę ir
norą – liesti. Bet dabar apie gylį. Žmonės kartais
sako, kad fotografija įtraukia, tempia, velka už kojų

kaip kokį gavusį kulką. Traukia, bet traukia tik akį.
Fizinė negalimybė eiti toliau mane žavi labiausiai.
Stovėdamas priešais gražų peizažą, portretą, natiurmortą tikrovėje aš norėčiau prieiti arčiau akmenų,
nueiti į mišką, įeiti į žmogų ar olą, pačiupinėti žievę ir žemę, nugramdyti dažus, išdarinėti tiek daug
visko. Gal tai paprastas žmogiškas noras pamatyti
save ten, kitur, kažkur? Iš šalies? Įsitikinus, kad esi
nepriklausomas žiūrovas, savanoriškai įsibrauti į tą
kadrą, į žmogų ar medį, ir pasižiūrėti į save iš naujo. Fotografija mane užrakina ir leidžia tik žiūrėti.
Tai protingai sugalvotas kankinimo įrankis – veikia
nuostabiai. Didžiausia sumaištis čia tik tame, kad
aš laisvas, o fotografija – įsikalinusi miniatiūra. Bet
ji priverčia galvoti kitaip, ir tai vienas gražiausių jos
sugebėjimų.

Levas Žiriakovas.
Autoportretas su granatu
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Armana. Be pavadinimo

Armana. Be pavadinimo

Interneto fotografai ir fotografės labai mėgsta
gaminti tokius pseudobuitinius portretus, kuriuos
mėgstu vadinti „neišdrįstais aktais“. Paprastai tokių fotografijų dalyvės – merginos. Ir nežinau, kiek
ten pseudo-, ir kiek buities iš tiesų, bet, žiūrėdama
tas nuotraukas, labai noriu prieiti ir ant kurios nors

kūno dalies padėti savo galvą, bet padėti šonu, taip
kaip 1996 metais dėjo Levas Žiriakovas galvą prie
granato ant stalo, ausimi į staltiesę, taip aš norėčiau
padėti galvą joms ant pėdų, galvų, plaukų, pirštų,
nugarų, užpakalių, prispausti ausį ir stipriai užsimerkti, kad labiau tikėčiau esanti ten. Prisispaus-

Mariam Kalandarishvili. Untitled
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Tom Kondrat.
Divine

Stephen Trinder.
1978 Toyota Corolla
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Fotografija

Eugenijus Labutis. All at home

čiau prie šlaunies, įdomu, kokia būtų jos reakcija,
ji galvotų, kas ši keistuolė, o gal aš jos sesuo, gal
slapta meilė, gal mes nežinome, kad mūsų gyvenimai – vienas 3D DNR modelis, susisukęs ir apsivyniojęs savo paties stiebus kaip kokia raganė sode.
Tik dar nežydi tas kodas...
Tomo Kondrato fotografijoje norėčiau eiti pasižiūrėti, kas ten prie krepšio. Gal ten kieno nors
prakaitu dvelkiantis rankšluostis, norėčiau sužinoti, kas tai per prakaitas, kas per rankšluostis,
atsigulti ant žalių aikštelės grindų, sužinoti, ar ji
minkšta nuo saulės, ar ne. Saulės tuo metu ten
nėra, ir, atrodo, artinasi audra, ir tai irgi norėčiau
patikrinti – prieiti tą „liepto galą“ ir pažiūrėti į kitą
pusę [į save beveik?]. Prieiti prie to kryžiaus, kuris
greičiausiai skirtas uždengti aikštelę taip, kad kojų
pirštais remčiausi į „pamatą“, o tada pakelti galvą
aukštyn, pamatyti, kokia ten audra, kaip tą keistą
mėlynę pjauna geležys, iš tolo taip primenančios
kryžių.
Artintis pamažu, kad žmogus trauktųsi. Jie
paprastai taip daro, saugo savo asmeninės erdvės

kiaušinį. Įdomu, ar ta dėmė, atsiradusi milimetro
gylyje Mariam Kalandarishvili fotografijoje, dulkė
ta, ar ji patenka į asmeninės erdvės kiaušinį ar ne.
Priremčiau ją prie sienos, kartu su visa dulke, ir
tada pridėčiau ausį, prisispausčiau kaip šuo prie
suoliuko kojos žiemą. Užuosti, kaip maišosi odos
ir senų padangų, kurios tikriausiai riedėjo ir mėšlinais, ir kokybiškais keliais, kvapai.
„I love JDM, too“, – palikčiau prie valytuvo.
78-ųjų Corollos gražios, nes turi veidrodėlius ne
ten, kur turi šiandieniniai automobiliai. Tarsi tais
laikais japonai manė, kad lekiant veidrodėliai prisiartins patys, o stovint jiems ir toliau būti gerai.
Japoniškos vėliavos sparną priglausčiau prie užpakalio, atsiremčiau, kol rašyčiau raštelį apie meilę
JDM. Būčiau ta, kuri nustebina. Ant kapoto nesigulčiau, nors daug kas mėgsta taip daryti, ir čia
akto nevaidinčiau, ir net portreto nenorėčiau, ta
Corolla puiki ir be manęs, ir be tavęs, aš tik raštelį
palikti norėčiau. Na, gerai, vieno portreto norėčiau... Atsisėsčiau nerūpestingai prie galinio rato
supuvusia arka, kaip pavargęs kaubojus, būčiau su
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Fotografija

Tamar Burduli. Untitled

žemo liemens džinsais, atrodyčiau keista europietė,
ir po nuotrauka būtų galima parašyti, kad aš gyvenu tame namelyje, kuris medyje, už tvoros, kurį
matai, kai užmiršti Corollos džiaugsmą, ir vairuoju
šitą grožį, ir rūkau prie vairo kaip netikusi mergšė, bet štai mano portretas – youth in revolt, turbūt
pasikviestų tokią fotografiją į savo galeriją, sakytų –
čia atspindi mūsų kūrybinę dvasią. Stephenai, kur
tu ją tokią nuostabią radai? Mes norėtume su ja
interviu...
Eugenijus Labutis moka fotografuoti stoteles.
Ar vieną stotelę tai tikrai moka. Man atrodo, ji yra
prie tunelio Vilniuje. Norisi ten nueiti ir pasėdėti, apsimesti, kad laukiu savo viešojo transporto,
kaip kokia kekšė, tik sėdėdama. Ir kekšė ne blogąja
prasme. Atsiremčiau galva į stiklinę sieną, ir kekše
jausčiausi dėl to, kad ten nėra perėjos, o aš kaip
beprotė perbėgau tą šešių juostų kelio gabalą, laviruodama tarp automobilių ir sunkvežimių, kurie
visi Geležiniu vilku, joja kaip legenda kokia ir nesilaiko saugaus greičio. Būčiau praėjusi „per daug“, o
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kai praeini „per daug“, viena ar kita prasme tampi
kekše. Mane taip išmokė.
Pūgai į veidą žiūrėčiau. Šalike, o gal ir be jo,
kad jausčiau kakle šaltį, kabaročiausi į tą kalną,
kaip kokiam Skyrime, kaip dragonbornas, eičiau
pas senus išminčius, kurių tame kalne greičiausiai
net nėra. Per aspera ad astra atseit. Užlipk į kalną
per pūgą, sutik išminčių, viską pasakys, o tada galėsi eiti ir gyventi ilgai ir laimingai. Melas. Išminčius ta pūga ir yra, ir esu tikra, kad ji mane pakastų kartu su lapais, ir visokiais miško žvėrimis,
po savo stora šalta antklode, kuri tuoj taps ledu,
vos tik pavasaris ateis, ir baigsis mano išminčiai
ir dragonbornai. Bet kol dar būčiau sąmoninga,
po ledu, kaip koks eršketas, prisispausčiau ausimi
prie pūgos viršuje, ir galvočiau – ar matyti Tamaros Burduli tokioje tolumoje žmogaus figūra, ir
dar lede? Ar mane išgelbės medikopteris? Ar aš
tapsiu ateities Liuse, žmogbeždžione, kurią iškas
iš po ledo, ir sakys – XX a. jie mėgo visur kišti
savo nosis ir ausis.

Fotografija

Clemens Fantur. Untitled

Michele Nucera. Untitled
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Matthew Genitempo. Untitled

Clemensas Fanturas mane kviečia jau ne pirmą
kartą. Pianinais negroju, nors labai norėčiau, bet
mano pirštai „atsiknoję“, sakė, kad taip groti negalima, todėl nebebandžiau. Bet laidus iš rozečių
ištraukčiau, sužinočiau, ką jie įjungia, nuplėščiau
tą baltą skudurą nuo pianino, tegul jis stovi ten
nuogas, jei ir aš nuoga, kodėl tokia nelygybė. Skudurą išmesčiau pro langą, jei bent vienas prasiveria,
arba nupieščiau vėliavą, o gal visai kapituliuočiau –
iškelčiau tą skudurą į viršų ir nuoga sakyčiau – pasiduodu, viskas, nebegaliu, Clemensai, nebegaliu.
Kai kryžius virš dvigulės lovos labai sunku.
Bandžiau tokioje miegoti, nuolat sapnuojasi visokie marazmai. Bet Michele’s Nucera’os prieblandoje, kaip Davidas Duchovny, išsitiesčiau lovoje,
pridengčiau delnu kryžių ir masturbuočiausi iki
sąmonės netekimo. Įsivaizduočiau, kad aš vyras,
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kad aš – Duchovny, masturbacijos metodu sprendžiantis X failų rebusą. Linguočiau, kad lovos atkaltė muštų sieną, ir kas nors už sienos patikėtų,
kad šitame portrete – daug meilės, ne erotika, ir,
gink Dieve, ant sienos, ne pornografija. Po visko
atsigulčiau ant pilvo, ranka įsikibčiau į tą burbulą
lovos gale ir galvą prispausčiau prie tos vietos, kur
ką tik nutiko mano džiaugsmas.
Nueičiau pastovėti bukoje žydroje naktinėje degalinės šviesoje, madingai, žiūrėčiau į viršų,
būtų tolimas šiuolaikinis portretas su manimi, aš
irgi mergina, suvaidinčiau „neišdrįstą aktą“ degalinėje. Matthew Genitempo nė nesuprastų, kada ir
kaip aš ten atsiradau, tiesiog nuspaustų mygtuką, ir
aš drauge su visa degaline, naktimi ir buka šviesele
įsitraukčiau į kameros akį, apsiversčiau aukštyn kojomis ir atsidurčiau vieno milimetro gylyje.
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