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Dailė

Austėja Mikuckytė

Salvadoras Dali. Pažabota materija
Spalio 7–31 dienomis Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje „Arka“ veikė paroda „Salvadoras Dali
ir Pablo Picasso“. Eksponatus į Lietuvą atvežė Rusijos
verslininkas, mecenatas ir kolekcininkas Aleksandras
Šadrinas.

Salvadoras Dali. Kregždutė (serija Žmogiškosios džiunglės).
Popierius, spalvota litografija, 47,5x64,5 cm, 1976

Parodos pavadinimas klaidina. Pranešimuose
spaudai pabrėžiama, jog eksponuojama daugiau
nei 150 šių Ispanijos dailininkų darbų. Tai – tiesa,
tačiau vos 30 Pablo Picasso keramikos darbų, o to
liau karaliauja Salvadoras Dali. Man, nepataisomai
S. Dali gerbėjai, tai – maloni staigmena. Tačiau,
manau, ne visus šis reklaminis triukas nudžiugino.
Jokiu būdu nesakau, jog ši informacija nebuvo skel

biama, bet iš laimės apkvaitęs meno mylėtojas galėjo
ir apsižioplinti.
Gera naujiena – S. Dali darbų kolekcija tikrai
gausi ir verta dėmesio. Skirtumas ypač juntamas pa
lyginus šią šventę akims ir sielai su praėjusiais metais
Klaipėdoje, o vėliau ir Vilniuje pristatyta S. Dali
litografijų, keramikos, skulptūros, medalių paroda
Materialusis siurrealizmas. Praėjusiais metais maty
ta paroda neatsiliko kiekybiniu aspektu (eksponuota
apie 100 S. Dali kūrinių), tačiau paliko niūrų nusi
vylimo šleifą. Kodėl? Suprantu praėjusių metų pa
rodos rengėjų tikslą pristatyti kūrybos įvairovę, bet
juk ir genijų darbai ne visi vienodai pavykę... O štai
į Arkos galeriją sugužėjo aibė tikrų S. Dali perliukų.
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Dar vienas pašalinis pastebėjimas. Kolekcininkas
A. Šadrinas leidžia pleškinti fotoaparatais kūrinius į
valias. Prancūzijoje įsikūrusio fondo SARL Amiencom, rengusio parodą Materialusis siurrealizmas, va
dovybė griežtai uždraudė įamžinti eksponatus ir dar,
matyt, prigrūmojo parodų salių budėtojoms akylai
stebėti. Lankytojai, baikščiai dairydamiesi, vis vien
fotografavo... Tačiau, mano galva, klaidingas pats
principas. Kultūros paveldo sklaida turėtų būti ne
draudžiama, o net skatinama. Nematau nieko blogo,
jei visokius Facebook’us ir Instagram’us bent trum
pam užlieja profesionalaus meno potvynis.

Botanikos pamoka

Salvadoras Dali. Vėjo malūnai (serija Bulių kova). Ryžinis popierius,
graviūra, akvarelė; 51x66,5 cm, 1970

Vos pažvelgus į Salvadoro Dali kūrinius, visos
replikos apie kultūros politiką išbyra iš galvos ir pa
sineriu į vidinį vizionieriaus pasaulį. Pirmiausia pa
sitinka graviūrų serija Lafonteno bestiarijus, sukurta
prancūzų rašytojo Jeano de La Fontaine’o pasakė
čių motyvais. Naiviomis akytėmis spokso elniukas,
nepasimokęs iš Narcizo mito. Beždžionė su žiogo

kojomis talentu išgąsdina leopardą. Lūžta vyras mū
ras ąžuolas, o meldai ir toliau padlaižiauja. Kartu su
sūriu iš varnos snapo drimbame tiesiai į vaikystę. De
besis, varnos plunksnos imituoja vaikiškus pakever
zojimus ir spalvinimo knygeles, vietomis dažas tyčia
neišsitenka kontūruose. Tai – spalvinimo knygelė
suaugusiesiems, kurioje tuščiavidurės, linijinės figū
ros pripildytos salvadoriško grotesko, neatpažįsta
mai deformuotos, bet trapios – kaulėtos, ilgakojės,
išskydusios akvarelinėmis spalvomis.
Dali gėlynas primena scenografinius eskizus. Pa
grindiniu personažu išlieka žydinčios gėlės grožis,
tačiau netikėtos žiedų interpretacijos ir siužetinės
linijos išveda aiškią takoskyrą tarp šios serijos ir tra
dicinių peizažų ar gėlių natiurmortų. Mano širdies
begonija – taip sentimentaliai pavadintas pirmas kū
rinys, ir kraujo raudonumo pumpuras pražysta ana
tomiškai apytiksle širdimi, vampyriškai varinėjančia
kraują venomis ir arterijomis. Teletabius primenanti
saulėgrąža užsiaugina mėnulio fazes arba visą kariau
ną saulių ir laumių saulėtais veidais. Aistros gėlėje
siautėja korida, vartaliojasi akrobatai. Vietoj lapų
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Salvadoras Dali. Arkangelas (serija Vitražai). Popierius,
spalvota litografija, 47,5x64,5 cm, 1974

Dailė

išauga lūpos, skvarbūs žvilgsniai ir nurodinėjantys
pirštai.
Muzikinė lelija suka vinilines plokšteles, iš kuo
kelių byra natos ir apvaisina ausis hipnotizuojančia
melodija. Našlaitėje įkomponuotas autoportretas
itin taiklus. Iš ramunių šmaikščiai varva kiaušinienė,
aplink – skraidančios lėkštės (NSO?). Litografijos
atliktos preciziškai, jautriai ir, atsižvelgiant į kūrybi
nį S. Dali kontekstą, išskirtinai nuotaikingai. Visai
kitokį atspalvį vasariški pumpurai įgauna spalvoto
je litografijoje Moterys-gėlės. Apnuoginti fatališkų
moterų kūnai, puokštėmis pražydę plaukai ir leit
motyvu S. Dali kūryboje atsikartojantys ramsčiai,
simbolizuojantys pamatines moters gyvenimo ver
tybes. Iš kūnų styrančios žuvies uodegos – aliuzija į
dieviškąjį pradą, kyšančios katės uodegos – nuoroda
į demoniškąjį. Miniatiūriniai vyriškiai lekia paskui
pūkuotas uodegas ir dega pragaro liepsnose. Viduri
nioji moteris draskoma dilemos, kuriam pradui leisti
suvešėti. Idėja girdėta, bet užkoduota subtiliai ir pa
teikta estetiškai patraukliai.

Kolektyvinė genijų psichozė
Salvadoras Dali buvo dažnas televizijos laidų
dalyvis, bet tikriausiai ir uolus televizijos žiūrovas.
Televizijos serialas Žmogiškos džiunglės pasakojo
apie psichiatrą dr. Korderį, dirbantį su sunkiais psi
chiniais ligoniais ir taikiusį jiems S. Freudo psichoa
nalizės ir karinių metodų derinį. Viename epizode
paciento buvo paprašyta nupiešti savo haliucinaci
jas. S. Dali taip ir padarė. Šiai serijai pasiskolino se
rialo pavadinimą. Čia lekia ištroškęs žmogus-žuvis,
piemenaitė gano ateivių grobiamą raganosį. Mirties
kregždutė skrenda į kaulėtos, nematomoje vonioje
besiturškiančios damos burną. Žirglioja ilgakojis
dramblys, stypso kosminis raitelis. Risnoja deganti
žirafa. Degančią žirafą, dar vieną išskirtinį S. Dali
atributą, aptinkame besislapstančią Juozo Erlicko
eilėraštyje. Sutapimas, intertekstas ar kolektyvinė
genijų psichozė?
S. Dali nusimeta tramdomuosius bepročio
marškinius ir serijoje Žmogiškosios ydos tampa tikru
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Odė moterims

Salvadoras Dali. Prabėgęs laikas. Bronza; 51x34x31 cm, 1977

Apšvietos amžiaus moralistu, besilaikančiu pozici
jos, jog menas turi auklėti. Žmogžudystė oranžinė,
purvina kaip žiurkė. Arogancija mekena ožio balsu,
ji tuščia ir pretenzinga kaip suskilęs kiaušinis. Go
dumas mirksta vyšnių uogienėje, o nuo apsirijimo
praretėję dantys laiko pupą – turto simbolį, tad ap
žioja ir gobšumo sąvoką. Apsirijimui skiriamas ir dar
vienas paveikslas, kuriame vyksta nenutrūkstamas ri
jimo ir, atsiprašau, vėmimo apykaitos ratas. Ištvirki
mo iliustracijoje vyksta hermafroditų orgijos. Visas
ciklas sukurtas vientisu principu – spalvotas fonas
ir erdvėje pakibęs chaosas. Deja, darau prielaidą, jog
paveikslai sukabinti ne nuodėmių sunkumo tvarka.
Būtų įdomu susidaryti salvadoriškąjį Dante’s praga
ro ratų modelį, sutrumpintą, apsiribojantį penkio
mis nuodėmėmis.
4

Dalį serijos Apollinaire graviūrų sudaro moterų
aktai. Stilizuotomis figūromis įkūnijamas judesys,
grįžtama į akademinio piešimo pamokas, moters kū
nas neskausmingai deformuojamas pabrėžiant apva
lumus, grakštumą ar vidinį chaosą. Jas vėl supa gėlės.
Kita Apollinaire serijos dalis buvo sukurta prancūzų
dainininko ir dainų autoriaus Georges’o Brassenso
dainoms, tačiau prodiuseris vis reikalavo pataisymų.
S. Dali bičiulis Pierre’as Argillet graviūrose įžvelgė
Guillaume’o Apollinaire’o eiles. Apollinaire’as buvo
pirmasis 1917 metais paminėjęs siurrealizmo terminą.
Po Moters prie fontano kūną lakstinėja mirties
nešėjos skruzdės, paplūdimyje tįsta kaitros šešėliai
ir zuja paukščių skeletai, vėl aptinkame ramentą,
persekiojantį Dali nuo vaikystės. Mažasis Dali, įsi
vaizdavęs save karaliumi, ramentą naudojo vietoj
skeptro. Vėliau, kaip Dali rašo savo autobiografinėje
knygoje, ramentas tapo mirties ir prisikėlimo simbo
liu. Tranšėjose ir grioviuose mėtosi minkštas laikro
dis, įkvėptas kamambero glebumo. Atvipusioje bai
dyklės lūpoje telkšo ežeras, vietoj akių įmontuotas
stalčius. Pirmasis pasaulinis karas griežia gedulingą
maršą, datos ir žūčių statistika žvelgia pro kaukolės
akiduobes.
Moters pilvu šliaužia sraigė – Freudo alter ego.
S. Dali Freudo galvos struktūra priminė sraigės kiau
tą. Negana to, sraigė lydėjo S. Dali ir psichoanalitiko
santykius. Sraigių patiekalas akompanavo žiniai, jog
Freudas atvyksta į Paryžių, keliaudamas į svečius pas
Freudą Londone, Dali išvysta dviračiu šliaužiančią
sraigę. Graviūrose S. Dali keitinėja beveidės, beas
menės moters kompanjonus – gitaristą pakeičia rai
telė-mirtis, šį – dervoje išsivoliojusi papūga.
Serijoje Amūras ir Kasandra moteris tampa vie
ninteliu dėmesio centru, Aštuoniolikos metų grožiu.
Šis ciklas sukurtas prancūzų poeto Pierre’o de Ron
sard’o sonetų, kuriuose apdainuojamas Kasandros
Silvioni grožis, motyvais. Verkiančios ievos lenkia
šakas, dvigalvio veiduose žaižaruoja žvaigždės, viesu
lu praskrieja fėja. Stoviniuoja Pasaka švelniai žydra

Dailė
suknele ir atrodo lyg nužengusi iš Wallto Disney’aus
animacijų, su kuriuo, beje, S. Dali bandė bendradar
biauti, tačiau projektui sutrukdė finansinės kliūtys.
Sentimentalumo paradą vainikuoja Įsimylėjėlių porelė žvakės šviesoje. S. Dali nostalgiškai prisimena
savo, dvidešimtmečio vaikino, susižavėjimą Picasso,
vėliau išblėsusį genijaus ambicijų liūne.

Išvarymas iš rojaus
Vitražų serija netikėtai užklumpa ekspresionis
tiškais potėpiais ir plačia spalvų gama. Mistinėje eg
zaltacijoje per pūgą skinasi kelią sustiręs angelas su
drėkusiais ir sulipusiais sparnais. Juodas arkangelas
kyla į šviesą, lekia gelbėti žmonijos. Juodieji angelai
kovingi ir schematiški. Spalvotose litografijose ban
doma išgauti per vitražus prasiskverbiančios šviesos

įspūdį, angelišką spindulingumą. Ateisto tėvo au
klėtas S. Dali religiją atranda 1945 metais rugpjūčio
6 dieną, ant Hirosimos nukritus atominei bombai.
S. Dali sukaustė baimė, religija įsiveržė į siurrealis
tinius siužetus, tapytojas pasirinko tikėti. Tiesa,
S. Dali religijos suvokimas buvo specifinis, neatsieja
mas nuo mokslo. Jo pasaulėžiūrai įtaką darė ispanų
mistikų idėjos apie Dievo paieškas giliame vidinia
me tikėjime aukštesniosiomis galiomis.
Dangiškoji tema serijoje pratęsiama Vaisiaus
sapnu. S. Dali prisiminimai prasideda du mėnesiai
prieš jam išvystant pasaulį, o gimimą dailininkas įsi
vaizduoja kaip išvarymą iš rojaus. Paveiksle Prarastas
rojus vaizduojamas įprastas Ievos ir Adomo siužetas,
tačiau viskas perkošiama per Dali prizmę. Ieva, ką tik
atsiradusi iš Adomo šonkaulio, dar vis sukibusi odos
gija tarsi bambagysle su Adomu. Žaltys raitosi ant
salvadoriškojo ramsčio. Pirmame plane – užtiškusi
kraujo čiurkšlė. Staiga esame išvaromi dar žemiau – į
pragarą, kuriame šėlioja driežinis hermafroditas, iš
silydžiusius laikrodžius primenančios galvos kenčia
Heteroseksualų skausmą, iš galvų susiformuoja Haliucinogeninių grybų kepurėlės.

Politiniai labirintai ir Tolimieji Rytai

Salvadoras Dali. Angelo vizija. Bronza; 44x34x36 cm, 1977–
1984

Generolas Frankas S. Dali apdovanojo Izabelės
kryžiumi. Kritikai kaltino Dali, kas šis priėmė pa
šlovinimą iš draugų žudiko rankų. S. Dali atkirto:
„Jei aš priėmiau katalikišką Izabelės kryžių iš Fran
ko rankų, tai tik dėl to, kad sovietų Rusijoje niekas
nepalaikė manęs vertu Lenino apdovanojimo. Taip
pat aš priimčiau garbę iš Mao Dzeduno rankų“.
Taigi, seriją Mao Dzedunas derėtų interpretuoti ne
įtraukiant politinio konteksto. Juo labiau, kad 1933
metais S. Dali kritikavo Sovietų Sąjungos politiką ir
prisipažino, kad žavisi Hitleriu. Būtent dėl politinių
pažiūrų S. Dali buvo išmestas iš siurrealistų grupės.
Tiesa, vėliau S. Dali skelbė apolitiškumą – sakėsi ne
sąs nei hitlerininkas, nei stalinistas, esąs dalistas, ir
niekas kitas.
5
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Taigi, S. Dali tiesiog domėjosi Tolimųjų Rytų
kultūra. Mao Dzeduno serijoje vaizduojamas Taikos kalnas, Mao biustas, siekiantis padangę, risnoja
Maži arkliai, nasrus šiepia kiniškas drakonas, kalnai
tampa vėžliais, šoka ilgauodegiai demonai, Gausybės
upė trykšta karūnomis, auga karaliaus simboliai –
trilapės tulpės. Tiesa, S. Dali pasisakė už hierarchiją
ir monarchiją, tad galbūt šioje serijoje vis dėlto ne
išvengta politinio prieskonio, tačiau graviūros per
smelktos filosofinės kinų minties. Tolimųjų Rytų
tematiką pratęsia serija Japonų pasakos. Linijų len
gvumas primena medituojančių vienuolių kaligrafų
darbus, masyvūs balto popieriaus plotai – jų prakti
kuojamą tylą.
Sulaukęs penkiasdešimties, S. Dali pastato sau
paminklą – sukuria graviūrų seriją 50 metų siurrealizmui. Plačiai žinoma S. Dali frazė „Siurrealiz
mas – tai aš“, tad dailininkas savo gyvenimą prilygi
na visos dailės srovės gyvavimo istorijai. Dailininkas
vaizduoja savo triuškinantį įėjimą į JAV, pavėsinę,
kurioje pora mėgo leisti laiką – S. Dali tapė, jo žmo
na Gala skaitė knygas. Gala vaizduojama su nimbu
kaip šventoji, kaip langas į pasaulį, pro kurį matyti
turtų simbolis – pupa. Gala, kaip žinome, buvo ne

Pablo Picasso. Pikadoras ir bulius. Molis, glazūra, tapyba; skers
muo 25,2 cm, 1959
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tik žmona, mūza, bet ir S. Dali vadybininkė. S. Dali
laimina popiežius, o save Dali vėl įsivaizduoja esantį
karaliumi. Tas pats popiežius iš bokšto meta lieps
nojančią žirafą. Sunku iššifruoti šios kompozicijos
reikšmę, tai gali simbolizuoti ir santuokos tvirto
vę, ir religijos rūmą. Abiem atvejais degančią žirafą
svilina nuodėmės liepsnos. Kolekcijos savininkas
A. Šadrinas degančią žirafą interpretuoja kaip pilie
tinio karo liepsnose skendinčią Ispaniją.

Duoklė ispaniškai kultūrai
S. Dali skulptūros nuosekliai pratęsia dvimatę
dailininko kūrybą. Bronzoje ir akmenyje vėl susidu
riame su lanksčiais laikrodžiais, šokančiais praeitį,
dabartį ir ateitį, su Freudo sraige ir angelu, trium
fuojamai iškėlusiu ramentą. Skulptūra Prabėgęs laikas atrodo tarsi iššliaužusi iš Atminties atkaklumo
paveikslo – tas pats nukirstas belapis alyvmedis, ta
pati padžiauto lašančio laikrodžio išnara. Skulptūra
Arklys, pabalnotas laiko sukurta likus dvejiems me
tams iki Galos mirties ir akivaizdžiai įkūnija senat
vės pažabotą žmoną. Moteris ugnyje, nusėta salva
doriškų stalčiukų, krinta ant salvadoriško ramento.
Tai – aliuzija į pavasario pradžios šventę Ispanijoje,
kai deginamos šiaudinės moterų skulptūros. Nukry
žiuotasis Kristus dviem rankom susiėmęs už galvos,
o kitas dvi laiko iškėlęs, atrodo tarsi būtų prikaltas
prie galerijos lango rėmo kryžiaus. Triumfuojantis
angelas keliauja ant laibakojo dramblio nugaros. Angelo vizija pranašauja apokalipsę, išdygsta milžiniš
kas Dievo pirštas.
Statulėlėmis S. Dali išreiškia pagarbą savo drau
gui siurrealistui Marceliui Duchampui ir Isaacui
Newtonui, demonstruojančiam žemės traukos dės
nį. Newtono galva simboliškai pavirtusi išganingą
idėją įmušusiu obuoliu. S. Dali atiduoda duoklę is
paniškajai kultūrai – naudodamas klišinius vaisių ir
gėlių motyvus, į keraminę lėkštę įpina Don Kichoto
personažą, Don Kichotą išlieja ir iš bronzos. Pavaiz
duoja ugningą Karmen šokį, merginą, pražydusią
flamenko ritmu. Klasikiniu menu žavėjęsis S. Dali

Dailė

Salvadoras Dali. Venera su stalčiais. Bronza; 36x10x10 cm, 1964

atsigręžia į antikinį palikimą ir Milo Venerą perda
ro į Kosminę Venerą. Ties pusiauju padalytas biustas
atidengia auksinį kiaušinį, iš kurio prasikals nauja
gyvybė. Tačiau laikrodžio blynas ir skruzdės įspėja
apie gyvenimo ir grožio trapumą. Kosminis raganosis
nešasi auksinių rutulių piramidę. Leopoldo von Sa
cherio-Mazocho romanas Venera su kailiais pavirsta
skulptūra Venera su stalčiais. Skulptūros detalizuo
tos, nugludintos, reprezentatyvios ir tviskančios
S. Dali taip mėgta prabanga.

Dailės matadorai
S. Dali darbų serija Bulių kova yra atsakas į
P. Picasso graviūrų seriją koridos tematika. Statulą
apsupa šešėliai ir liūtas žmogaus veidu, vėl pasirodo
žirafa ugnyje, ramsčiai, popiežius, papūgos. Televizi

ja primena viesulo suveltą fragmentiškų vaizdų far
šą. Toreadorai puošiasi papūgų kaukėmis, žiūrovai
virsta žuvimis ir viską stebi stalčiuota galva, buliaus
jėga apkalama metalo lakštais. Fortepijonas sniege
palieka kraujo pėdsaką, o griaučių kalnai atskleidžia
kritišką S. Dali požiūrį į žiaurią ispanišką pramogą.
Matadorai rizikuoja savo gyvybe kovodami su vėjo
malūnais, besišvaistančiais ne mediniais sparnais, o
giltinės dalgiais.
Koridos tematika persmelkia ir P. Picasso kera
miką, tik šis dailininkas artimai bendravo su ma
tadorais ir žavėjosi šiais kruvinais spektakliais. Ant
lėkščių vaizduojami buliai, pikadorai. Picasso taip
pat domino afrikietiškos kaukės, tad lėkštės dažnai
tampa veidais. P. Picasso sukuria Valoris miesto vei
dą. Šiame mieste dailininkas susipažino su Ramie
šeima, kurie išmokė P. Picasso keramikos meno.
Picasso labai mylėjo paukščius, augino juos narve
liuose ir sode, tad ant lėkščių atsiranda paukščių si
luetai, ąsotėlis tampa pelėda. Priešingai nei įmantri
S. Dali kūryba, Picasso darbai apgaubti paprastumo,
kasdienybės prozos auros. Ramiai sėdi žvejys, keliais
potėpiais piešiamas paplūdimio siužetas, piemuo
šokdina ožką, įkomponuojama vaza su puokšte. Ku
bistinis P. Picasso virtuoziškumas eksponuojamuose
keramikos dirbiniuose sunkiai užčiuopiamas.
Ši paroda leidžia palyginti ne tiek S. Dali ir
P. Picasso kūrybą, kiek S. Dali talentą, atsiskleidusį
skirtingose dailės šakose. Visos išraiškos priemo
nės atskleidžia S. Dali idėjų vientisumą, simbolių
leitmotyvus, tačiau grafikoje neretai pastebimos
braižo moduliacijos, netikėtos stilistinės improvi
zacijos. Tapybos ir skulptūros darbuose atsisklei
džiančio dailininko preciziškumo, kruopštumo,
dėmesio detalėms atsisakoma kai kuriose grafikos
serijose. Grafikoje sterilumą keičia netvarkingas,
pasišiaušęs brūkšnys, atsisakoma ryškių spalvų, ima
karaliauti pasteliniai tonai. Parodoje eksponuoti
kūriniai atspindi vėlyvąjį S. Dali kūrybos laikotar
pį, tad susiduriame su estetine ir moraline prasmė
mis brandžiais, bet kokia technika vienodai meis
triškai atliktais darbais.
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Valentinas Kulevičius

Mykolas Kleopas Oginskis:
tarp muzikos ir politikos
Lietuvos istorijoje galima atrasti daugybę įvairiose srityse pasižymėjusių visuomenės veikėjų. Jų įtaka
iki šiol juntama ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
Atsitiktinai per LRT televiziją šių metų rugsėjo pabaigoje pamačiau dokumentinį filmą apie kunigaikščius Oginskius. Filme pamatyti dalykai suintrigavo
ir paskatino plačiau pasidomėti vienu garsiausių
šios giminės atstovų – Mykolu Kleopu Oginskiu ir jo
veikla. Kas gi buvo šis žmogus, kurio palaikai dabar
yra „Šventojo Kryžiaus bazilikoje, kurios panteone
palaidota daug genijų – Mikelandželas, Galilėjo
Galilėjus, Džoakinas Rosinis, Nikolo Makiavelis,
Ugo Fakolas ir daugelis kitų“1? Neįmanoma suprasti
istorinių asmenybių be jų laikotarpio kultūrinio,
socialinio, ekonominio, politinio ir kitų kontekstų,
tad šiame straipsnyje Mykolas Kleopas Oginskis
ir jo veikla bus pristatoma kiek įmanoma labiau
atsižvelgiant į šiuos kontekstus. Nors šis žmogus (ypač
užsienyje) turbūt geriau žinomas kaip Europos masto
kompozitorius, ne mažiau svarbi buvo ir politinė jo
veikla. Būtent jai ir bus skiriama daugiausia dėmesio, žinoma, neužmirštant ir pasiekimų muzikoje bei
kitose srityse.

Politiniai pokyčiai Vidurio ir Rytų
Europoje XVIII a. pabaigoje – XIX a.
pradžioje
Mykolas Kleopas Oginskis (gimė 1765 m.
rugsėjo 25 d., mirė 1833 m. spalio 15 d.) gyve
no įdomiu, tačiau tikrai komplikuotu ir sudėtingu
laikotarpiu. Kaip tik tuo metu vyko JAV nepri
klausomybės kovos, siautė Didžioji Prancūzijos re
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voliucija, buvo numalšintas 1794 metų sukilimas,
buvo padalyta Abiejų Tautų Respublika, prasidėjo
ir baigėsi Napoleono karai. Tai sąlygojo didelius
pokyčius ne tik Europos politikos struktūroje, bet
ir visose kitose gyvenimo srityse. Mykolas Kleopas
Oginskis tiesiogiai dalyvavo 1794 metų sukilime,
tačiau, nors jo pralaimėjimas ir privertė kunigaikštį
emigruoti į užsienį su svetima Michailovskio pa
varde, jis nenustojo ir toliau rūpintis savo tėvynės
reikalais. Būtent nuo šio įvykio prasidėjo, kuni
gaikščio manymu, turbūt svarbiausia jo gyvenimo
užduotis – rasti būdų atkurti Abiejų Tautų Respu
bliką. 1794 m. rugpjūčio 10 d. M. K. Oginskis
kreipėsi į Napoleoną Bonapartą, jau spėjusį pasižy
mėti kariniuose veiksmuose Egipte ir kitur, su pra
šymu padėti išvaduoti Lenkiją ir Lietuvą iš Rusijos
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jungo; tačiau Napoleonas atmetė tokį prašymą per
vieną iš savo adjutantų – lenkų kilmės aristokratą
Jozefą Sulkowskį – atsakydamas taip: „Ką aš galiu
pažadėti? <...> Parašykite savo tėvynainiui, kad
myliu lenkus ir jų nepamirštu. Lenkijos padaliji
mas yra neteisėtas aktas ir negali būti toleruojamas
<...> Bet lenkai neturi kliautis užsienio pagalba, jie
privalo patys ginkluotis <...>. Tauta, savo kaimynų
parblokšta, gali atsikelti tik su ginklu rankoje.“2
Tokia reakcija gerai atspindėjo visą sudėtingą poli
tinę situaciją buvusiose ATR žemėse: valstybė buvo
sužlugdyta, ir niekas neteikė vilčių, kad artimiau
siu metu pavyks ją atkurti. Lietuva ir Lenkija buvo
paliktos vienos su savo lūkesčiais, kuriais vėliau
manipuliavo ir Napoleonas, ir caras Aleksandras I.
Stiprėjant Prancūzijos pozicijoms Vakaruose, Vi
durio ir Rytų Europoje smarkiai išaugo Rusijos
imperijos, Austrijos ir Prūsijos karalystės įtaka. Ga
liausiai tai baigėsi dideliu kariniu konfliktu Euro
poje, kuris, priešingai nei tikėtasi, neatnešė laisvės
nei Lietuvai, nei Lenkijai. Abi valstybės po Napo
leono karų patyrė dar didesnę priespaudą nei prieš
tai. Būtent toks kontekstas lydėjo M. K. Oginskio
politinę ir kultūrinę veiklą visą jo gyvenimą.

Mykolo Kleopo Oginskio politinė
veikla. Bandymas atkurti Lietuvos
Didžiąją Kunigaikštystę
Prieš aptariant M. K. Oginskio bandymus at
kurti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, verta atsi
žvelgti į istoriografijoje susiformavusį kontroversiš
ką šios asmenybės vertinimą ir veiklą iki trečiojo
Abiejų Tautų Respublikos padalijimo. Svarbiausi
iš šių epizodų – veikla 1793 metų Gardino sei
me ir 1794 metų sukilime. Pasak Eduardo Bru
soko: „Apsisprendimas dalyvauti sukilime galėjo
būti nulemtas ne gilių įsitikinimų, o atsitiktinių
aplinkybių ar net bandymo išsaugoti savo gerą
vardą. M. K. Oginskis nepagailėjo lėšų sukilimo
reikmėms, tačiau, nors sukilimo pradžioje ir buvo

išrinktas į svarbiausią Lietuvos sukilėlių instituci
ją – Aukščiausiąją Tautinę Tarybą, jos veikloje pa
sireiškė mažai.“3 Tačiau nereikėtų pamiršti reido į
Minską ir nesėkmingo bandymo užimti Daugpi
lį – šie žygiai reikalavo nemažai drąsos, o vadovavi
mas jiems buvo didelė atsakomybė; be to, prasčiau
nei Rusijos ir Prūsijos kariuomenės ginkluoti ir
aprūpinti sukilėliai neabejotinai rizikavo gyvybe.
Gali būti, kad Oginskio dalyvavimą 1794 metų
sukilime įmanoma paaiškinti tuo, kad 1793 metų
Gardino seime jis, kaip ir dauguma seimo narių,
rugsėjo 25 dieną patvirtino Abiejų Tautų Respubli
kos teritorijų atidavimo sutartis su Rusija ir Prūsija,
taip faktiškai prisidėdamas prie antrojo padalijimo
legalizavimo. Šis faktas ir ankstesni M. K. Oginskio
bandymai balansuoti tarp ištikimybės ATR ir sie
kio nesuerzinti Rusijos, taikiusios karinį ir politinį
spaudimą ATR, leidžia interpretuoti Oginskio da
lyvavimą sukilime kaip bandymą reabilituoti savo
reputaciją. Pabrėžtina tai, kad pats Mykolas Kleo
pas Oginskis, nors ir gana skeptiškai vertino suki
limo perspektyvas, ne kartą paaukojo sukilimui di
deles sumas pinigų. Pralaimėjus sukilimą, Mykolas
Kleopas Oginskis pasitraukė į užsienį ir netrukus
prisidėjo prie emigrantų iš ATR veiklos: aplankė
Veneciją, Vieną, Mažąją Aziją, Balkanus, pradėjo
formuoti lenkų legionus Šiaurės Italijoje, kūrė tėvy
nei dedikuotą muziką. 1802 metų pradžioje M. K.
Oginskis pasinaudojo caro Aleksandro I paskelbta
amnestija, grįžo iš emigracijos ir atgavo dalį kon
fiskuoto turto; netrukus apsistojo Zalesėje, kurioje
gyveno iki 1822 metų, plėtė savo dvaro kompleksą
bei užsiėmė kultūrine veikla. Zalesė tapo kultūros
centru, kuriame ypatingą vietą užėmė muzika; Vil
niuje kunigaikštis įsteigė labdaros draugiją, kurią
rėmė pinigais, gautais už išleistus savo kūrinius.
Nepaisant šios veiklos, pagrindinis Oginskio tikslas
išliko LDK atkūrimas vienokia ar kitokia forma.
Nesulaukęs pagalbos iš Napoleono, Mykolas Kle
opas Oginskis 1810 metais užmezgė artimus ry
šius su Rusijos imperatoriumi Aleksandru I ir įgijo
didelį jo pasitikėjimą. Oginskis dėjo daug vilčių į
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draugystę su imperatoriumi, tikėdamasis, kad jis
leis sukurti autonominį valstybinį darinį Rusijos
sudėtyje, pavaldų imperatoriui. Kunigaikštis veikė
kaip „Lietuvos bajorų atstovas“. Deja, kaip paro
dė vėlesni įvykiai, caras Aleksandras I tik gudriai
manipuliavo bajorijos, visų pirma Oginskio, troš
kimais atkurti valstybę, o tai buvo tik tušti pažadai,
dalyti turint tikslą neleisti atsirasti pronapoleoniš
koms nuotaikoms bei užsitikrinti lietuvių ir lenkų
aukštuomenės ištikimybę arba bent jau neutralu
mą artėjančio Prancūzijos–Rusijos karo išvakarėse.
Oginskio siūlyti ATR valstybingumo atkūrimo
projektai taip ir liko tik popieriuje.
Mykolas Kleopas Oginskis savo memuaruose
rašo: „Savo prisiminimuose aš smulkiai išpasako
jau savo žygius, kad įtikinčiau Aleksandrą sutik
ti su mano planais. <...> Aš stropiai gaudydavau
menkiausius paguodos žodžius, kurių aš laukiau
iš jo lūpų, ir jo pažadai, kad ir visada tušti, mane
padarydavo laimingą, nes aš tikėjau tuo. Be to, aš
kito nemačiau ir netroškau, kaip matyti geresnę
mano tėvynainių dalią, pašalinant piktnaudžiavi
mus, kurie karaliavo mūsų provincijoje, ir užtik
rinti tautiškumą keturiolikai milijonų gyventojų,
kurie, būdami visi kartu, galėtų dar tikėtis atkurti
laisvą ir nepriklausomą valstybę.“4 1822 metais ku
nigaikštis Oginskis visiems laikams išvyko į užsie
nį – paprašė caro išleisti jį ilgalaikių atostogų gydy
tis tariamos podagros. Išvykdamas M. K. Oginskis
suvokė, kad jau niekada nebepamatys savo tėvynės,
kuriai dėl caro vykdytos politikos taip ir nepavyko
pagelbėti. Po dešimties metų gyvenimo emigracijo
je Italijoje kunigaikštis Oginskis 1833 metų spalio
15 dieną mirė.
Tačiau politinė Mykolo Kleopo Oginskio veik
la buvo ne vienintelis prasmingas dalykas, kurį
šis žmogus spėjo atlikti per savo gyvenimą. Pasak
Giedrės Rutkauskaitės, „Savo idėjoms įgyvendinti
pasirinkę nedidelį miestelį Rietavą, M. K. Ogins
kio palikuonys jį pavertė Žemaitijos kultūros ir
švietimo lopšiu, visos Lietuvos mokslo žinių prak
tinio pritaikymo centru.“5 Oginskio sūnus Irenė
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Florencija, Santa Croce bazilika, Švč. Sakramento koplyčia,
M. K. Oginskio antkapinio paminklo fragmentas. Skulpto
rius – Francesco Pozzi

jus ir vaikaitis Bogdanas Lietuvoje diegė technikos,
kultūros, meno naujoves, tęsdami svarbų savo pro
tėvio pradėtą darbą.
Ir pabaigai – vengrų kompozitoriaus F. Liszto
žodžiai apie M. K. Oginskio romansus ir polonezus,
kurie, akivaizdu, tobulai tinka ne tik jo kurtai muzi
kai, bet ir asmenybei bei gyvenimo nuotaikai apibū
dinti: „Jų bendrą niūrų pobūdį sušvelnina kažkoks
ilgesys, švelnumas, naivumas ir melancholiškas su
sižavėjimas. Ritmas pamažu silpnėja, moduliacijos
darosi nuosaikesnės – tarytum kortežas, buvęs iškil
mingas ir triukšmingas, staiga nuščiūva ir prisipildo
susikaupimo nuotaikų, tarytum eitų šalia kapų, ku
rių kaimynystėje nutyla išdidumas ir juokas.“6
Naudota literatūra:
Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais (sud. R. Šmigelskytė-Stukienė). – Vilniaus pedagoginio
universiteto leidykla, Vilnius, 2010.
1

2
3

4
5
6

Giedrė Rutkauskaitė. Mykolas Kleopas Oginskis ir Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimo siekiai. In Kunigaikščiai
Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais. – Vil
niaus pedagoginio universiteto leidykla, Vilnius, 2010, p. 398.
Ibid., p. 384.
Eduardas Brusokas. Mykolas Kleopas Oginskis 1794 m. sukilimo verpetuose. In Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje.
Kultūrinės veiklos pėdsakais, p. 167.
Giedrė Rutkauskaitė, ibid., p. 398.
Ibid., p. 399.
Ibid., p. 398.

Knygos

Jokūbas Nardis

Prisiminti šventuosius
Romualdo Granausko Šventųjų gyvenimai –
2013-aisiais Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos
išleista novelių apysaka. Neilgai truko, kol ši knyga
tapo visuotinai pripažįstama – ir skaitytojų (kad
knygos užtektų visiems, prireikė pakartotinio lei
dimo), ir kritikų (Lietuvių literatūros ir tautosa
kos instituto mokslininkų išrinkta kūrybingiausia
2013 metų knyga; palankūs literatūros kritikų
atsiliepimai kultūrinėje spaudoje). Dabar šis kū
rinys įtraukiamas į mokyklų literatūros progra
mas, o viešajame diskurse vyrauja nuomonė, jog
sulaukta tokio paveikaus kūrinio, kokio lietuvių
literatūra nebeturėjo jau nemažai metų. Taigi, iš
pirmo žvilgsnio knygą galima palydėti kaip nau
ją savotišką fenomeną mūsų kultūros padangėje.
Tačiau visas fenomenalumas slypi rašytojo – kū
rinio autoriaus Romualdo Granausko – asmenyje.
Pastarieji metai šiam rašytojui buvo neįtikėtinai
produktyvūs: 2011–2014 metais išleistos penkios
jo knygos. Tokiu darbingumu dabar pasižymėti
negali ne tik vis mąžtantis Granausko amžininkų
ratas, bet ir jaunoji literatų karta. Reikia pastebėti,
kad toks intensyvus knygų leidimas gali inicijuoti
ir bandymus kvestionuoti knygų literatūrinę ver
tę – Granausko kūrinių tematika perdėm vienoda,
ir ką gi dar naujo, nei tik tenkinti jau nebepabėg
siančių ištikimų skaitytojų poreikius, jam gali pa
vykti nuveikti? Tokias abejones Šventųjų gyvenimai
lengvai išsklaido, vos tik paėmus į rankas kūrinį ir
pradėjus pirmapradį skaitomos knygos ir skaitan
čio skaitytojo dialogą.
Pirmiausia reikia pasakyti, jog Granauskas rašė
Lietuvos žmonėms. Tokia yra šio, čia šaknis įleidu
sio žmogaus – rašytojo, galima sakyti, egzistencinė

pašauktis. Šventieji, sutinkami knygoje, nėra nie
kas kitas kaip tik rašytojo sąmonėje fiksuotos, už
fiksuotos ir išsaugotos morale degančios širdys, ku
rių daugelis jau nebeatsimena ir nebeatsimins, bet
kurios, gyvenant dabartiniu laikotarpiu, negali ne
stebinti. Negali nestebinti, kaip šv. Paulina sponta
niškai pasirenka žūtį, kad nebūtų prievartaujama,
ar kaip šv. Mikalina naiviai tikisi išsaugoti gyvąją
atmintį. „Šalis, kuri užmiršo savo žuvusius vaikus,
pati yra pasmerkta žūti“ (p. 40), – šie provincijos
mokytojos galvoje įsirėžę žodžiai ir yra pagrindinė
knygos idėja, pagrindinė skaitytojams perduodama
žinutė. Tokios moralinės pamokos yra padiktuotos
romane vyraujančio laiko – pokario. Tai metas,
kurį rašytojas matė savo akimis vaikystėje, ir tas
skvarbus vaiko matymas jau buvo daugelį kartų
skleistas visoje Granausko kūryboje. Tačiau ne
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visai taip pat jis skleidžiasi Šventųjų gyvenimuose.
Pats kūrinio žanras yra ganėtinai novatoriškas –
novelių apysakos nėra naujas literatūros žanras
(ar tiksliau – žanrų dūrinys), tačiau jos pasirodo
gana retai. Tiesa, pats žanras iki galo nėra išlaiky
tas – knyga konceptualiai vis dėlto labiau linkusi
išsiskaidyti į atskiras noveles nei į darnią apysaką.
Kūrinio laikas ir erdvė išlieka panaši visose novelė
se, tačiau atskirų novelių veikėjų ryšiai yra labiau
netiesioginiai. Kūrinio laikas, kaip jau minėta, yra
pokaris (nors svarbu pabrėžti, kad laikas nuosekliai
nuteka iki pat nepriklausomos Lietuvos laikų), o
šventuosius jungianti erdvė – mažas Šiaurės Lie
tuvos miestelis: „Būtų lyg ir kaimas, tik kad labai
mažas, tačiau vardą ir jis turi: Dvaralis.“ (p. 6) Kad
ir būdama labai maža, ši gyvenvietė turi pakanka
mai miestietiškų atributų – savo bažnyčią, aikštę,
mokyklą, paštą, kapines ir netgi klubą. Būtent čia
arba greta šio miestelio gaivališkos pokario bepro
tybės akivaizdoje gyvena arba bent bando gyventi
šventieji.
Pirmos trys novelės turi panašumų pirmiausia
dėl šventumo dėmens novelių pavadinimuose –
Šv. Paulina, Šv. Pilimana, Šv. Mikalina. Visos
šios „šventosios“ iš tikrųjų tėra paprastos kaimo
merginos – Paulinai tekęs siuvėjos likimas, Pili
mana labiau rūpinasi gyvuliais nei savimi, o Mi
kalina – iš Aukštaitijos į svetimą kraštą atkeliavusi
mokytoja. Tai – moterys, kurios stojiškai atlaiko
karčią savo buitį ir būtį. Visoms joms tenka susi
grumti su už jas galingesne išorine jėga, tačiau vi
sos jos prieš ją lieka išdidžiai stovėti. Tokią neprie
kaištingą moralinę laikyseną turinčios veikėjos ir
užsitarnauja autoriaus joms suteiktus sakralinius
laipsnius.
Tačiau toli gražu ne visi knygoje aprašomi
žmonės yra šventieji. Novelių veiksmo laikas pri
artėja prie mūsų gyvenamojo meto, kol galiausiai
pasiekia jau nepriklausomos Lietuvos laikus. Pa
radoksalu, o gal ir ne, jog, tolstant pokario laiko
tarpiui, tolimesnės žmonėms atrodo ir moralinės
vertybės. Novelėje Gerda senas mokytojos Mikali
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nos užrašų sąsiuvinis kolchozo pirmininko sūnaus
Rimvydo nusviedžiamas į griovį.
Šis veiksmas yra ne tik sakralumo ir desakrali
zacijos apraiškų sankirtos pavyzdys; jis, būdamas
tokia netikėta novelės baigtimi, dar kartą prime
na apie stilistinius Granausko literatūrinės kalbos
bruožus. Netikėta, sukrečianti pabaiga būdinga
daugeliui knygos novelių. Tai vėlgi nieko naujo,
tačiau rašytojo gebėjimas kurti tokias paveikias no
veles kelia įspūdį. Žavesį kelia ir pati kalba – prozos
meistru laikomas autorius knygoje nedaugžodžiau
ja, bet kiekvienu žodžiu pasako labai daug. Tekstui
daug gyvybingumo suteikia autentiškos žemaity
bės ir mažoriška, kartais šiurkštoka buitinė kalbė
sena. Iš pirmo žvilgsnio tokie pasakymai kaip „Jį,
tokį pėgžlą, Pilimana galėjo tiesiog nudurti papais“
(p. 27) ar „ten mergos drąsiai vaikšto gatvėmis, vos
ne savo putes rodydamos“ (p. 101) gali atrodyti
neskoningai, bet taip, kaip jie iššoka iš teksto, bū
dinga tik pavyzdingai literatūrinei kalbai. Granaus
kas, mano galva, šioje knygoje meistriškai išvengia
prastai literatūrai būdingo patoso. Sakau išvengia
todėl, kad taip gyvai vartojant buitišką šneką ir
eilinį kartą teigiant moralines pamokas apie po
karį, lengvai būtų galima nuklysti į didaktiškumą
ar sentimentalumą. Tačiau Granausko formulė ne
priekaištinga ir toliau.
Knygoje yra novelė, kuri nėra pavadinta žmo
gaus vardu. Tai Liūdnosios upės. Ir dėl to, ir ne tik,
norisi apie ją pakalbėti atskirai. Šioje novelėje sklei
džiasi graži dviejų berniukų draugystė. Novelės pa
sakotojas kartu su berniukais nusileidžia į vaikišką
diskursą, kuris leidžia žvelgti į pasaulį vaiko akimis:
„Berniukas nežinojo, kaip iš tikrųjų gyvena pelės.
Turbūt kaip nors labai tyliai ir baugščiai. Todėl net
kieme, net į šulinį stengėsi garsiai nešūkauti“ (p.
62). Per vaikystės reminiscencijas skleidžiasi gy
venimo filosofija: „Niekam neatsiveria pasaulis iš
karto. Lipdomės jį, kaip bitės siuva korį: po trupi
nį, bet kasdien, po nedaug, bet nuolatos. Kad būtų
kur dėti savo jausmų, minčių, vėliau – prisimini
mų medų. Kitaip nebūna, kitaip niekam nebuvo“
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(p. 62–63). Vaikus novelėje suvedusi upė užima
sakralinę poziciją. Ji pastebima ne tik berniukų, ją
galima surasti ir žemėlapyje. Tai geografinė vieto
vė, su kuria žmogus liks suaugęs visą gyvenimą: „O
paskui ir tekės, ir gurgės per visus jo prisiminimus,
per visą jo gyvenimą.“ Ši gyvenimiškoji filosofija
tekste sugula labai darniai, vientisai ir natūraliai –
tarsi pačios upės bėgimas ją būtų atplukdžiusi.
Tačiau gyvenimo tėkmę išgyvena ne tik likimo
išbandymus sakralios gamtos prieglobstyje įvei
kiantys šventieji, bet ir ta laukinė kita pusė. Štai
novelėje Šv. Stanislovas kadaise jauni ir agresija
trykštantys stribai sulaukė sunkios senatvės, kai net
nebeturi jėgų apdergti partizanų atminimui skirto
paminklo duobės. Ši groteskiška situacija yra anti
herojų sumenkinimo knygoje pavyzdys. Tai – tarsi
autoriaus būdas persverti visuomenės svarstyklių
lėkštę tinkama linkme. Turime iškelti į viešumą
savo herojus ir nukelti nuo podiumo susireikšmi
nusius antiherojus. Šventųjų gyvenimai negalimi
be nešventųjų gyvenimų. Turi būti juntama tam
tikra dichotomija.
Galiausiai net ir tie šventieji, patyrę tiek
siaubo, senatvėje priversti išgyventi nykumą, nors
nepriklausomybė turėtų žadėti naujai užsiplieskusią
šviesą. Tokia yra dviejų senjorų – Jedzės ir Šim
kaus – senatvė paskutinėje knygos novelėje Jedzė.
Paskirai gyvenantys žmonės su užgesusiomis širdi
mis nebesugeba darniai išgyventi atėjusios šventės.
Tai liūdnas sakralumo nykimo pavyzdys, kuriuo
taip liūdnai ir užsibaigia šventumo dėmenį nešęs
kūrinys. Kartu tai ir liūdną pamąstymą sukelianti
novelė. Kas gi toliau dėsis mūsų Lietuvoje? Tokia
nuotaika tvyro tarp eilučių, ir ją galima pajusti ne
vienoje novelėje.
Šventųjų gyvenimus galima laikyti kertine vėly
viausio Romualdo Granausko kūrybinio proveržio
knyga. Atrodo, Šventųjų gyvenimai netruks tapti
tokiu pat kanoniniu kūriniu, kokie jau yra kiti Gra
nausko kūriniai: apysakos Jaučio aukojimas ir Gyvenimas po klevu. Vis dar skvarbus žvilgsnis į praeitį,
į pokarį, originali ir įdomiai įgyvendinta kūrinio

forma, gyva, autentiška ir įtraukianti literatūrinė
kalba – visa tai tampa lemiamomis priežastimis,
dėl kurių knyga susilaukia tokio ypatingo dėmesio.
Pamokantis, bet ne didaktinis knygos tonas turėtų
tikti ir mokyklos suole sėdinčiam paaugliui, nors
pats rašytojas prasitaria, kad jiems tie laikai – jau
kaip viduramžiai. Knyga turi patikti ir ištikimam
Romualdo Granausko skaitytojui, nes čia autorius
nenukrypsta nuo savo vertybinės sistemos ir, vie
nu metu išlaikydamas ilgus metus naudotą stilių
ir įpindamas naujų gaivių detalių, pateikia labai
įdomią likusių kūrybinių jėgų sintezę. O knygos
stilistinis lengvumas ir siužetinis pagavumas pui
kiai pagelbės įtraukti ir kitų rašytojo kūrinių ne
skaičiusį žmogų.
					

Ričardo Šileikos nuotrauka
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Ignas Gudelevičius

Palydint dešimtmetį tylos
Šių metų rugsėjo 15 d. sukako dešimt metų, kai
muzikos pasaulis neteko talentingo kompozitoriaus,
dirigento, pedagogo Jeronimo Kačinsko, palikusio
itin reikšmingą pėdsaką lietuvių muzikinėje kultū
roje. Džiugu, jog įstabųjį lietuvių muzikinio moder
nizmo pradininką įamžino 1997 m. muzikologės
Danutės Petrauskaitės parengta knyga Jeronimas
Kačinskas. Gyvenimas ir muzikinė veikla, pasakojanti
apie nelengvą muziko dalią bei plačius muzikinius
vingius. Vis dėlto norėtųsi, kad susidomėjimas
J. Kačinsko muzika būtų kur kas didesnis. Tad, pa
sitelkęs įvairius šaltinius, kviečiu praskleisti „užmarš
ties rūką“, slepiantį muziką bei gausią jo kūrybą.
Žemaitijoje, gamtos apsuptame Viduklės mies
telyje (Raseinių apskr.), 1907 m. balandžio 17 d.
vargonininko Jeronimo Kačinsko ir religingos, in
teligentiškos Juzefos Uginčiūtės-Kačinskienės šei
mą papildė dar viena atžala – jaunėlis Jeronimas,
be kurio augo dar du broliai: Henrikas, vėliau ta
pęs žymiu aktoriumi, ir Vladas, Antrojo pasaulinio
karo metais dingęs be žinios. Nors kitapus namų
slenksčio tvyrojo neramios politinės aplinkybės,
harmoninga terpė šeimoje leido kūrybingai J. Ka
činsko asmenybei visapusiškai tobulėti. Būdamas
šešerių, jaunasis muzikas fortepijono ir muzikos
istorijos pamokas gavo iš tėvo. Deja, 1915 m. vi
suomenėje kilusi karo fronto sumaištis neaplenkė
ir Kačinskų. Tuo metu Kuršėnuose gyvenusiai šei
mai teko pasitraukti į Rusiją pas J. Kačinskienės
brolį, veterinarijos felčerį Antaną Uginčių. Įvairios
negandos, patirtos Bronicuose, nerimas, brangios
tėvynės prisiminimai toli gražu nekėlė pasitenki
nimo, tad vos „prašviesėjus“ esamai situacijai, Ka
činskų šeima sugrįžo į namus, esančius Kuršėnuo
se. Tiesa, čia šeima praleido vos keturis mėnesius.
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Papilė, kurioje buvo mokama didesnė vargoninin
ko alga, veikė geresnė pradinė mokykla, traukte
traukė padoresnių gyvenimo sąlygų ištroškusią
šeimą. Čia formavosi esminiai berniuko grojimo,
natų skaitymo iš lapo įgūdžiai (skambindavo Je
ronimas kas dieną po 5–8 valandas), išryškėjo, be
kita ko, ir individualus muzikinis skonis. Mėgo jis
tik „rimtąją“ muziką, pramoginiai žanrai jaunojo
menininko nežavėjo. Vėliau jis rašys: „Gerai yra
dainos, šokiai, misterija, tačiau tai nėra viskas. Ma
lonu neišvystytai akiai ir klausai, tačiau iš to niekas
nepažins, ką lietuviai turi išskyrus daineles, šokius
ir kitus siauresnio masto parengimus“.
Baigęs Papilės pradžios mokyklą, kuri miestely
je buvo vienintelė, J. Kačinskas žinojo, jog mokysis
toliau, eis muziko keliu. Tuomet šeima persikėlė
į kultūriniu gyvenimu pagarsėjusį Viekšnių mies
telį. Čia gyveno poetas Leonas Skabeika, broliai
Biržiškos, dailininkas Antanas Gudaitis, žinomi
Viekšniai buvo ir gausiais prekybos bei amatų cen
trais. Šiame miestelyje, Viekšnių kooperatyvo sa
lėje, 1921 m. J. Kačinskas pradėjo savo atlikėjišką
veiklą, fortepijonu jis skambino Beethoveno Pir
mosios sonatos antrąją dalį. 1923 m. baigta buvo
ir Viekšnių progimnazija (tuomet vadinta viduri
ne mokykla). Tais pačiais metais Stasio Šimkaus
naujai įsteigtoje muzikos mokykloje J. Kačinskas
norėjo mokytis vargonų klasėje, tačiau S. Šimkaus
žodžių paklausęs (mokiniams jis teigė: „Vargonai
ugdo muzikinę atmintį, jais naudinga groti, bet
vargu ar benorėsite ubago duonos“), pasirinko for
tepijono studijas. Mokėsi jis Georgo Jaschino, Alf
redo Schröderio bei Caecilie’s Nemenoff klasėse. S.
Šimkui gavus iš vyriausybės lėšų orkestrui steigti,
mokytis groti nauju instrumentu bei gauti visą iš
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laikymą buvo siūloma ir J. Kačinskui, tačiau šis,
manydamas, jog neverta pradėti naujo instrumen
to studijų, nesutiko su direktoriaus pasiūlymu ir
išvyko tęsti studijų Kauno muzikos mokykloje. Vis
dėlto, pajutęs neigiamą kauniečių požiūrį į jį, kaip
buvusį S. Šimkaus auklėtinį, po vienerių mokslo
metų sugrįžo į Klaipėdą mokytis Vaclavo KolenatýKamilovo ir Ladislauso Naváko alto klasėse. Derė
tų paminėti, kad šalia atlikimo meno J. Kačinskas
mokėsi ir kompozicijos (Stasio Šimkaus, Juozo
Žilevičiaus klasėse), ir pedagogikos (pas Kazį Tru
kaną). Be kita ko, neatsisakė dalyvauti Giedotojų
draugijos renginiuose, vadovauti mokinių vyrų
chorui bei muzikuoti kameriniuose ansambliuose.
Akivaizdu, J. Kačinsko veiklų gausai įtakos turėjo
ne tik įgimtas, vėliau dar labiau sustiprėjęs jauna
tviškas veržlumas, deramas auklėjimas, bet ir ne
tenkinanti padėtis S. Šimkaus muzikos mokykloje.
Jaunojo muziko noras įstoti į Prahos konservatoriją
buvo toks stiprus, kad jis per vienerius metus išmo
ko harmoniją bei polifoniją, taip pasiekdamas savo
tikslą – sėkmingai išlaikydamas egzaminus.
Ir štai – 1930 m. sėkmingas kompozicijos sky
riaus baigimas (pas Jaroslavą Křičką), dar vieneri
metai mokantis orkestrinio ir chorinio dirigavimo
(pas Pavelą Dědečeką ir Methodą Doležilį) bei pa
žintis su profesoriumi Aloisu Hába, kurio perteik
ta naujoji mikrotoninė ir ateminė muzika sužavė
jo jaunąjį menininką, kartu padarydama nemažą
poveikį jo kūrybinei raidai (1931 m. J. Kačinskas
gavo mikrotoninės muzikos studijos baigimo pažy
mėjimą ir dirigavimo skyriaus diplomą).
Profesionaliam muzikui sugrįžus į Lietuvą,
Kaunas ir vėl buvo uždaras – laikina akompanuo
tojo, dirigento vieta Valstybės operoje, nesėkmin
gas buvo ir bandymas supažindinti Kauno muzi
kos mokyklos mokinius su naująja ketvirtatonių
muzikos sistema (savo auklėtiniams Juozas Gruo
dis kalbėjo: „Mokslo įstaigose studijuojama tai,
kas yra žinoma, patirta per ištisus amžius, gi šiuo
atveju mums težinomas vienas kūrėjas – A. Hába.
Jo muzika veik niekur negirdima – argi dėl to rei
kia sukurti specialią kompozicijos klasę?“). Tačiau

troškimas populiarinti šiuolaikinę muziką J. Ka
činskui nė kiek nenusilpo, atvirkščiai, kartu su
bendraminčiais – Antanu ir Motiejumi Budriūnais
bei Antanu Vaičiūnu – 1931 m. rudenį jis pradėjo
leisti žurnalą Muzikos barai, be šios veiklos, įsteig
damas ketvirtatonių muzikos klasę, jaunasis peda
gogas pradėjo dirbti Klaipėdos muzikos mokyklo
je, tačiau ir čia pastaroji muzika neprigijo.
Vis dėlto, po šių negandų menininkui teko
patirti ir džiaugsmo akimirkų – sėkmingai veda
mos fortepijono ir kamerinio ansamblio pamokos,
1933 m. pavasarį suburtas 45 narių simfoninis ko
lektyvas, sulaukęs ir publikos, ir kritikų pripažini
mo, pastatytos dvi operos: G. Verdi Traviata bei
Ch. Gounod Faustas, o 1937 m. paties J. Kačinsko
iniciatyva Lietuvos priėmimas į Tarptautinę šiuo
laikinės muzikos draugiją. Netrukus profesionalus
muzikas sėkmingai tęsė dirigavimo veiklą: vadova
vo Kauno ir Vilniaus radiofono, Vilniaus filharmo
nijos, Vilniaus operos trupėms, Vilniaus muzikos
mokyklos simfoniniams orkestrams, kamerinės
muzikos ir dirigavimo klasėms. Tarp šių džiugių
veiklų malonios permainos įvyko ir asmeniniame
J. Kačinsko gyvenime – 1940 m. liepos 5 d. muzi
kas vedė Eleną Šlevaitę – merginą, sutiktą Vaidilutės chore, dar gyvenant Klaipėdoje.
Deja, džiaugsmingos permainos muzikinėje
veikloje ir asmeniniame gyvenime vyko pavojingai
apribotame politinių įvykių fone, kurio finalas –
Lietuvos valstybingumo netekimas ir prasidėjęs
Antrasis pasaulinis karas. Žinodamas, kad pateko
į juoduosius komunistų sąrašus, kurių narių laukia
arba tremtis, arba mirtis, antrąkart prie Lietuvos
artėjant frontui, J. Kačinskas su žmona pasirinko
emigraciją, išvyko pasiėmę tik dokumentus ir na
tas (viena jų dalis, bombarduojant Jonavą, sudegė
kartu su lagaminu, kita buvo pamesta).
Po alinančių klajonių Kačinskai ilgesniam laikui
(1945–1948 m.) apsigyveno viename Vokietijos
miestų – Augsburgo priemiestyje Hochfelde. Čia
gyvenantys lietuviai jautėsi suvaržyti (J. Kačinskas:
„Vokiečiai nuo mūsų šalinasi kaip nuo raupsuotų
ir todėl prasimušti kur nors labai sunku“), ilgėjosi
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brangios tėvynės. Neprarasdamas aktyvumo, J. Ka
činskas ne tik vargonininkavo, bet ir vadovavo lie
tuvių chorams, kurių repertuarą daugiausia sudarė
Česlovo Sasnausko, Stasio Šimkaus, Juozo Gaubo,
Juozo Strolios, Vlado Jakubėno, Juozo Žilevičiaus
bei paties Jeronimo Kačinsko dainos. 1948 m. pra
sidėjo masinė emigracija. Haunšteteno stovykla,
kaip ir Hochfeldas, tapusi svarbiu lietuvių karo
pabėgėlių centru, buvo likviduota. Smarkiai suma
žėjo ir Hochfeldo gyventojų skaičius, tad Kačinskai
su kitomis išvykstančiųjų grupėmis 1949 m. kovo
pradžioje paliko gyvenamąją vietą, tikėdamiesi nu
keliauti į emigrantų išsvajotą žemę – JAV.
Bostone, kuriame, 1930 m. gyventojų sura
šymo duomenimis, gyveno net 12 351 lietuvis,
1949 m. įsikūrė ir Kačinskai. Čia muzikas praleido
visą likusį gyvenimą iki pat iškeliavimo amžinybėn
(2005 m. rugsėjo 15 d.). Šis periodas išsiskiria itin
gausiu kūrybiniu palikimu, aktyviu darbu chorų
veikloje šv. Petro parapijos bažnyčioje. J. Kačins
kas ir vargonininkavo, ir dirigavo, ir akompanavo,
o laisvesniu laiku ir straipsnius apie muziką rašė.
Apmaudu, kad sudėtingu sovietinio režimo laiko
tarpiu Lietuvoje J. Kačinską retai kas prisiminda
vo – oficialios institucijos vengė priminti meninin
ką (jis buvo laikomas „Vakarų Europos formalizmo
išpera, savo amatininkystėje įklimpęs į kosmopoli
tizmo balą“ ir „trukdęs kurti realistinę nacionalinę
kompozitorių mokyklą“), o ir pats J. Kačinskas,
žinodamas tuometę padėtį, nenorėdamas pakenkti
tėvynėje gyvenusiems kompozitoriams ir atlikė
jams, vengė glaudesnio bendravimo. Tačiau kei
čiantis ribojančiai gyvenimo sanklodai, muziko
žinomumas Lietuvoje nuolat augo, jį skatino dar
ir kompozitorius Feliksas Bajoras, pasirūpinęs, kad
JAV sukurti Jeronimo Kačinsko kūriniai pasiektų
Lietuvą, bei tuometinis Vilniaus kvarteto altistas
Donatas Katkus, stengęsis, kad šie suskambėtų.
J. Kačinskas – lietuvių muzikinio modernizmo
pradininkas, kūryboje vengęs folkloro elementų,
siekęs naujų sąskambių bei formų. Ir vokalinė, ir
instrumentinė kompozitoriaus muzika savita, ku
pina individualumo, neretai išsiskirianti atonalu
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mu, tačiau išlaikanti platų santykį su tautinėmis
tradicijomis. Pastarosios bene ryškiausiai atsisklei
džia chorinėje muzikoje (Beržas, Per girias, Ilga
ilga pradalgėlė ir kt.), pasižyminčioje tempų kaita,
netradiciniais sąskambiais bei laisvai traktuojama
muzikos forma. Gausūs J. Kačinsko ir instrumen
tinės muzikos „lobynai“, kurių esminis bruožas –
siužetinio programiškumo vengimas. Tiesa, nema
žai apie 1930–1940 m. parašytų kūrinių neišliko,
tačiau galima pasidžiaugti vėlesne apsčia ir profesi
onalia menininko kūryba. Štai ryškųjį Nonetą styginių ir pučiamųjų ansambliui prof. A. Hába priskyrė
prie geriausių Europos moderniosios muzikos vei
kalų, o kompozitorius, pedagogas ir muzikologas
V. Jakubėnas negailėjo pagyrų: „Veikalas įtikina
savo vidine įtampa, jo mintis auga logiškai ir vie
ningai (ypač pirmosios dvi dalys); jame yra daug
nuotaikos ir, sakytume, melodingumo. Veikalas
visas apgaubtas kažkokiu niūriai mistišku, vizijiniu
svajingumu.“
Muzikos modernizmo puoselėtojui likimas
lėmė vieninteliam iš savo kartos kompozitorių
išeivių sulaukti Lietuvos nepriklausomybės, apsi
lankyti tėvynėje, kurioje 1991 m. jam buvo įteikta
Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
J. Kačinskui taip pat teko garbė tapti Lietuvos
kompozitorių sąjungos bei Šiaurės Amerikos lie
tuvių muzikos sąjungos garbės nariu, Klaipėdos
miesto garbės piliečiu.
Belieka tikėtis, kad susidomėjimas šiuo muzi
ku bei savita jo kūryba tik didės, praturtindamas ir
muzikos renginių programas.
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Esė

Liveta Patapaitė

Kas man yra kūryba
Nekurčiau, vadinasi, neegzistuočiau. Atokvė
pis. Pabėgimas iš kasdienybės. Tikrasis ir vienintelis
mano kelias, kad ir nespalvotas. Tik baltas lapas ir
juodos raidės – tai mano išganymas. O iš kur vis
kas ateina, iš kur kyla bruzdesys galvoje? Gal kažkas
man šnabžda žodžius nakties gilumoj? Gal... Aš ir
esu tie žodžiai – tai mano esmė, taip siela kalbasi
su manimi. Ir aš ją išklausau. Tikiu tuo, kad gal
būt tokia mano dovana. Mano pažadas pasauliui
dovanoti save. Ir kalbėtis su juo. Kaip kalbiesi su
sutiktu žmogum. Atskleisti esmę, parodyti prasmę.
Prasmegti tyloje nesugebu. Turiu tai pasakyti. Kad
ir kokios tolimos mano mintys. Kad ir koks naivus
protas... Esu čia tam, kad pasidalinčiau savimi. Ir
tikiu, viliuosi, kad išgirsite mane. Kad suvoksite da
lelę tiesos. Karčios. Kad tai mano. Ir aš tuo gyvenu.
Pilnatvę jau radau, ir joks pavydas jos nesu
griaus. Ir manęs negrauš kaltė. Aš rasiu savo vie
tą, savo ramią kertelę šitam širšių lizde. Būsiu ten
mintyse, kur niekas nebuvo. Savo galvoje, kur nie
kas neužsilaiko ilgam. Mintyse, kurios skrieja su
kiekviena sekunde. Jos tyros, atviros. Ir plakanti
širdis man parodys kryptį, norą ir toliau siekti to
paties. Galiu tik prašyti neišplėšti to iš manęs.
Tačiau aš pasiklystu. Ir taip dažnai nematau to,
ką turiu šalia. Gaila, bet viską aukoju. Dėl neišven
giamo. Dėl to, kad žinau, kad viskam yra pabaiga.
Tačiau kitaip negaliu. Esu pilnas ąsotis ir liejuosi
per kraštus, dažnai pamesdama bet kokias sąsajas...
Aš nešu vandenį, gaivinu savo žodžiais, atskleidžiu
gilias paslaptis. Tam, kad nušviesčiau kelią. Atves
čiau supratimo link. Savęs ir kito. Ir pasaulio. Jo
didybės.
Trumputėmis ramybės valandomis nugrimztu
į tylą. Pasislepiu. Ir, nors negaliu ten pasilikti ilgai,

aš vis laukiu jų. Kol protas tampa aiškus ir vėl galiu
mąstyti. Grįžti į save. Esu noras, trokštantis abso
liučiai išpildyti save. Surasti neatrastą. Ir aš turiu
gausybę laiko. Visą gyvenimą siekti vienintelio. Ir
nesuklupti tame kelyje. Kelyje į kūrybą.
Išgirskite mano balsą, supraskite mano žodžius,
tai, ką noriu pasakyti yra neįkainojama. Ir aš nety
lėsiu, jokia prievarta manęs nesustabdys. Neišmuš
iš vėžių. Tikiu tuo, ką gavau. Tai, ką turiu, stengtis
plėtoti. Ir kurti, vadinasi, tobulinti duotą. Todėl
neprašykite manęs pasiduoti. Aš kursiu, nes tik
taip gyvenu. Šaltas ir brutalus pasaulis galbūt mane
atstums, bet aš nežadu nuleisti rankų. Tik kurdama
atrandu dalelę laimės.
Kūryba į mano gyvenimą atėjo tada, kai man
buvo sunku ir aš išsiliedavau sudėjusi savo skausmą
į žodžius. Ir jie tapo gyvi, jie alsavo atvirumu. O
kartu su atvirumu skleidėsi mano gabumai. Ir aš
džiaugiuosi, kad nenusisukau. Kad pasirinkau ir
padariau svarbiausią gyvenimo sprendimą. Aš ne
sustojau. Daug kas linkėjo man to siekti ir toliau.
Ir aš jais patikėjau. Ir mano tikėjimas tapo toks
stiprus, kad virto viltimi. Viltimi būti išgirsta.
Jei žmogui visko pakanka, kodėl taip dažnai
sielą kamuoja troškulys? Nuslopinti jį ir nuraminti
gali tik aukštesnis tikslas. Savo prasmės atradimas.
Tačiau tai padaryti būna nepaprastai sunku, ir tik
mes patys turime surasti tam būdą.
Todėl noriu palinkėti surasti džiaugsmą kūry
boje. Bet kokioje. Nes kurdami mes daugiau su
prantame, labiau ugdome save ir žengiame tobulu
mo link. Taip atgaiviname sielą ir atiduodame širdį
kažkam aukštesniam. Nesvarbu, kad ir koks būtų
tikslas, svarbiausia, kad pirmas žingsnis būtų ženg
tas. Ir tegul pasitikėjimas veda mus pirmyn.
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Julija Stonkutė

Niekas Niekur. I dalis
Esu Niekas Niekur. Kol buvau gyvas, turėjau namus,
bet vieną laiko tarpą jie išnyko. Taip jau būna su
daiktais. Grįžęs pravėriau lauko duris, bet už jų nieko
neberadau. Mačiau tik betono sieną. Vėl pabandžiau
įeiti į namus, bet jų nebuvo. Jie tikrai neišnyko, tik
pasikeitė mano proto struktūra. Pasitraukiau į Niekieno
žemę. Aš esu Niekas Niekur ir skolinuosi netirpstančius
sparnus iš tų, kurių nepažinojau ir kuriems nieko nesakiau.
Jų atgal neatiduodu.

Niekas Niekur. II dalis
Apsigyvenau pakrašty ežero, telkšančio tiek, kiek
Visatos gali tilpti į širdį. Kai įsikūriau lūžtančioje
valtelėje, aplink telkšojo vanduo. Niekada neišaušo
rytas, neatėjo vakaras. Pamiršau, kas buvo, nežinojau,
kas vyksta. Viskas sakė, kad, jei noriu priminti kitiems,
kas buvo, reikia daikto, atsirandančio iš liūdesio, įdėto
į kito duobes, apžiūrinčias aplinkos vaizdus. Kitų aplink
nebuvo. Nežinau, ar rytą, ar vakarą pabudau kiaurai
permirkęs.

Niekas Niekur. III dalis
Kiaurai permirkęs Niekas. „Neįmanoma“, – sakė
Galva. Paėmiau seniai sustojusį žadintuvą ir iš
mano rankų ėmė plūsti vanduo. Kilnojau kojas,
rankas, liečiau daiktus – iš manęs plūdo vanduo.
Tada paliečiau ežero vandenį. Jis buvo kietas.
Išlipau, ėmiau vaikščioti. Ant vandens kaukšėjo
Mano žingsniai. Esu Niekas Niekur. Aš einu vandens
paviršiumi, žingsniai kaukši vienoje vietoje. Tik
aplinkiniai objektai artinasi ir tolsta.
Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Palangos senoji gimnazija, III a klasė
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***
Tai atsitiko tada, kai koriausi ant spausdintuvo krašto.
Kai susiradau mėgstamiausių dribsnių su pienu rūšį.
Kai išmokau vaikščioti ant žiedadulkių be garso.
Kai pagaliau pasisiuvau žiaunas, kad nepritraukčiau
Į plaučius voratinklių.
Tada tapau rašytoja ir rašiau sudėtis ant saldainių popieriukų
(ir visiškai nieko neatsitiko, ir išvis nieko net nebuvo,
ir čia nieko neskaičiau, jums tik pasigirdo).

***
Lango stiklas tapo visuotinių susitikimų vieta.
Nesiliovė net tada, kai uždažiau. Kasryt tekdavo
Nukrapštyti ateivių erdvėlaivius nuo stiklo,
Išvaikyti nebylius siuvėjus ir matuotis vorų
Paliktus batus. Pilve žagsėjo laikrodžiai, suledėjo
burna, plaučiuose ėmė dygti musmirės.
Tada palindau giliai giliai po žeme į šiltą,
Kunkuliuojančią masę ir susisukusi į
Kamuoliuką ėmiau laukti pavasario…

Rokas Gelažius.Tiltas Perlojoje, 2015

***
Ir kokio velnio gyventi pagal taisykles, jei net
druskinės negali numest, kur nori.
Nulipti geriau nuo tvoros gal
ir pakeisti savo pasisakymą:
„Ne princesėms puodus šveisti.“
Norėjau manų košės, kol kiti
norėjo
naujųbatųnaujokambarionaujosšukuosenosmadingųdrabužių.
Pasodinsiu neišvaizdų daigelį, kad išaugtų
Dangus. Ir turėsiu savo nuosavą dangų.
Kepsiu ten blynus ir rūkysiu
Pypkę –
Iš tušinuko vamzdelio ir kinderio kiaušinio
vidaus.
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Kartais neišeina

Pianino sandara ir poveikis

Visi keliauninkai virsta sudžiūvusiais
Medžiais ir įsikuria žmonių gerklėse.
Neleidžia gražiai kalbėti, gerkle
Žemyn mėto molio gabalus ir
Nesileidžia nuvalomi.
Bet galima juos pavaišinti
Kriaušėmis ir jie išeina.

Tarp pianino klavišų gyvena būtybės.
Jų veido išraiška yra vienoje pusėje.
Kitoje pusėje – susprogę žodžiai,
Riešutų mirtis ir planetos, sukabintos už siūlų.
Mėnulio siūlas buvo nutrauktas,
Nusirideno žemyn (per mažas ir
Apgailėtinas pasipriešinti,
Išdrįsti išlaužti pianino dantis).
Kiekvienas pianino klavišas turi padarą,
Išgimdantį garsą iš galvos,
Mintį – iš niežtinčių pėdų, ir jausmą –
Iš žemėtų plaučių.
Kiekvienas jausmas turi
Neapčiuopiamas atmainas.
Atmainos šiepia akis ir barsto
Plunksnas iš tarpdančių.
Plunksnos susijungia į mažąsias
Planetas, vėl tampa jausmų atmainomis
Ir grįžta į žemėtus plaučius.
Išgimdyti garsai beformiai ir beminčiai.
Jie neturi minties.
Jie sukuria mintį.

***
Iš tarpupirščių ištekėjo vanduo.
Lietvamzdžių vorai vogė batus,
Pakabintus ant vaškuoto siūlo galo.
Iš batų išdygo plaukuotas dangus.
Pagaliau turiu, kur miegoti.

***
Mano tėvas – muzikantas.
Mano motina – dailininkė.
Mano motina gebėjo nupiešti
Mane iš oro.
Mano tėvas gebėjo pagroti
Mane iš pauzių.
Jiems netrukdė tai, kad
Man ant galvos tupėdavo
Piktai dėbčiojantis
Katinas tirtančia uodega,
Mėgęs salotų lapus,
Aviečių uogienę
Ir vyšnias nuo medžio,
Kurį buvau įsimylėjusi
Ir kurį norėjau pabučiuoti,
Tačiau nepavyko, nes
Neradau lūpų, ir niekas
Nežinojo, kur jos, nors buvo
Jos visai šalia,
Keista, ar ne?
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***
Jeigu aš sudužčiau, ar vis dar
Būčiau paukštis. Balandis medinis.
Kodėl gegutės nedūžta?
Jei į puodelį nieko negaliu įpilti,
ar iš tikrųjų puodelis yra įdubęs.
Pasaulyje daug neteisybės.

Poezija

Vytautė Petkevičiūtė

***

***

man ant peties vis užkrenta gyvenimas
ir slegia tol, kol vienišas paryžiaus rytas
žingsnius išbarsto pere lachaise ramybės vėjuose
ten berliozas ir šopenas užmigdyti

tai ne paryžius ir ne londonas
tai tokia terpė tarp
tavo skruostų duobučių
joje visi laivai nuskęsta
žemėlapiai sudega
žiūrim į pelenus: juos iš lėto
pasiima dangus

nekantriai laukia permainų rugsėjo
niūniuoja dieviškas džiuzepės verdžio arijas
ir frontas blunka tarsi niekad nematytas
į kraują pėdsaką įspaudęs nerimas
daugiau nekelti tavo burių
išmokti plaukt ar bent jau nejudėti,
akordeonas šoka, turim dar sekundę
išsiųst visus karius namo
delnais sugert
paryžiaus lietų

Not ordinary
Žinai, žmogus net nenorėdamas kovoja
kasdien kardu patiesia tūkstančius karių
bet tu ir aš šiandien atvirtome į sielas
ir čia nėra jokių aštrių daiktų

tai ne ruduo ir ne vasara
čia suyra metų laikai, tik pūgos lieka
iš sniego kyšo daigeliai
visi kambariai yra užkulisiai:
sušalusius aktorius valdo
nematoma režisieriaus ranka
tai ne tekstas ir ne veidrodis
tik miego skeveldra pavargusioj aky
šis pasaulis kitoks:
čia auštant tamsa sutirštėja,
bet net čia man baisu
baisu pripažinti, kad tavęs
pasiilgau

nėra kaip apsiginti dūžtant stiklui
kai kraujas teka ašarų takais
man suskamba galvoj „tarkovskio kinas“
o tu juokiesi, nes širdies
nesuklijuos nei kinas, nei literatūra
tik laiko kreivas šulinys
man šis ruduo yra kaip dūris
kurį jaučiu tau žiūrint į akis
Giedrė Putnikaitė. Paris, 2013
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Ratilai

„Nesijaudink, atsakymas į viską – keturi
Tu tik netyčia norėjai giliau,
Todėl ir nesupratai.
Kaip aš tave my – – – “

pažink gyvenimą iš
įspaudo vienatvės
vandens sušalusio
vaikystės tvenkiniuos
sustok prieš pasiduodant
patikrink, ar skausmas dar alsuoja
nekaltink savęs už
nenueitą kelią
klampias taigas
pražydusius voratinklius tarp

Todėl ir išeinu, kvaileli,
Juk melavai man, juk atsakymas – ir trys,
ir penki, ir kiek tik nori,
Tai tavo žmogiškieji ištekliai, ekonomika,
Tai mano jausmai tėra kontrabanda.
–––
Ak, tai pasaulį kuriamės patys?

pirštų
nekaltink savęs,
naktis vis vien ateis –
nurimsi.
Mirčiai užklupus
kelionė prasideda
nuo pradžių.

Mitai
Manyje – nieko stebuklingo,
Net užmigusi sapnuoju
Tavo šiurkštų balsą ragelyje,
Naktį, šalia manęs
Naktį, kai nežinau, kur tu
Meilė – nieko stebuklingo.
Išeidama atiduodu viską,
Tik užrašų knygutė ten, kažkur, už vazono,
pas amžinai miegantį Šopeną,
Nepyk, paliksiu
Kūdikius, ropojančius asla –
Mano, tavo sielas.
Nebeklausiu,
Kur tos rankos-vijokliai,
Skruostas prie skruosto,
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„na, tu pakankamai didelis...“
Ar aš pakankamai didelis tam,
Kad nuspręsčiau, jog šiandien gyvenu,
o ryt – mirštu,
Ar toleruotumėt bet kokį mano sprendimą,
Jei meilė – nieko stebuklingo,
Šopenas užmigęs,
Jei skruostas niekada nebepasieks skruosto,
Ar suprastumėt,
Kad aš jau pakankamai, kai
Kūdikiai, mirštantys nuo vėjaraupių ir gripo,
Tėra mano, tavo sielos,
O mūsų gyvenimas –
Ekonomika,
Paremta statiškų išteklių teorija?
Todėl sakau – čia nieko stebuklingo,
Tik balsas ragelyje, galų gale nutrūkęs laidas,
Ir dar viena naktis, kai žinau,
Kad tai ne paskutinis mitas, legenda,
Kuria gyvensim.

Teatras

Audrė Karaliūnaitė

Teisingas laikas
Šių metų spalio 18 d. sukako 445 metai, kai
tuometinėje Vilniaus kolegijoje pastatytas pirmasis
žinomas Lietuvoje studentiškas spektaklis Hercules.
Taip pat šį rudenį Vilniaus universiteto teatro tru
pė Minimum paminėjo savo veiklos 25-metį. Taigi
atšvęstas dvigubas jubiliejus. Ta proga VU teatro
salėje spalio 26 ir 27 d. parodytas naujausias spek
taklis Beatričė pagal J. Grušo pjesę Meilė, džiazas
ir velnias, o spalio 28 d. geriausias pastarųjų metų
trupės spektaklis, pelnęs daugiausia apdovanoji
mų – Filopatris, sukurtas pagal Vilniaus univer
siteto profesoriaus Grigaliaus Knapijaus dramą,
parašytą ir pirmą kartą pastatytą 1596 m.
1990 m. iš VU teatro pasitraukus ilgamečiam
jo vadovui Vladui Limantui, baigėsi ir du dešimt
mečius jo puoselėta Kiemo teatro era. Baigėsi natū
raliai ir dėsningai, nes tai buvo konkrečios didelės
asmenybės idėja, iki galo realizuota konkrečiu tam
labiausiai tinkamu laikotarpiu. Pastangos kažkam
ją tęsti būtų buvusios beprasmiškos ir bevaisės. Rei
kėjo naujų idėjų ir alternatyvų. Taip vienam iš tuo
metinio Kiemo teatro režisierių Rimantui Venckui
kilo mintis Lauryno Stuokos-Gucevičiaus kieme
lyje esančiame rūsyje įkurti kamerinį teatrą, kuris
tęstų šimtametes VU teatro tradicijas puoselėti
studentų teatrinę edukaciją, originaliai traktuojant
dramos žanrą, kuriam ėmė grėsti išlikimo pavojus.
Tuo metu reikėjo įrodyti, kad drama buvo, yra ir
bus teatro meno pagrindas. Kitas klausimas – kaip
teatrui su ja elgtis. Idėja buvo palaikyta ir naujoji
dramos teatro trupė Minimum mažoje rūsio erdvė
je pradėjo savo kūrybinę edukacinę veiklą. Netru
kus veikla ėmė plėstis ir nebetilpti ankštoje, nelabai
teatrui pritaikytoje patalpoje, tačiau trupės pavadi

VU teatro trupė Minimum tarptautiniame universitetų teatrų
festivalyje Bezansone, Prancūzijoje, 2014

nimas išliko, nes jame slypi režisieriaus puoselėja
ma mintis, kad aktorius yra tas vienintelis didysis
Minimumas, be kurio teatras negali egzistuoti.
Per 25 veiklos metus pasiekta įspūdingų rezul
tatų. Pastatyta 30 spektaklių. 1998 m. inicijuotas
Universitetų teatrų asociacijos įkūrimas, kuriai iki
2010 m. vadovavo Rimantas Venckus. Kartu su ki
tais Lietuvos studentų teatrais pradėta rengti tarp
tautinius edukacinius teatrų forumus, kūrybines
laboratorijas, kitus edukacinius projektus. Daly
vauta daugybėje tarptautinių festivalių, iš kurių ne
kartą sugrįžta su laurais. Sėkmingai dalyvaujama
respublikinėse mėgėjų teatrų apžiūrose. Spektaklį
Prometėjas, Judas ir kiti lietuviai nufilmavo ir ne
kartą rodė Lietuvos televizija.
Pirmasis jubiliejaus proga parodytas spektak
lis – Beatričė. Spektaklis pagal J. Grušo pjesę Meilė, džiazas ir velnias VU teatre statomas jau trečią
kartą. 1989 m. spektaklyje buvo aktualūs tarybi
nės epochos agonijos akivaizdoje keliami jaunimo
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Spektaklio Beatričė scenos

klausimai – suspaustos, nelaisvos dvasios skausmas
ir maištas, pyktis ir įniršis, vaikų ir su tarybine san
tvarka kolaboruojančių tėvų konfliktas. 2002 m.
spektaklis kalbėjo apie tam tikrą jaunimo sutriki
mą laisvės akivaizdoje, nežinojimą, kaip ja deramai
naudotis, kas galima, kas ne. O kas gali būti aktu
alu dabar?
Naujausias spektaklis pasakoja apie merginą
vardu Beatričė – naivuolę, tikinčią, kad galima iš
gelbėti, pakeisti šiandieninį materialistinį ir cinišką
pasaulį. Ji tarsi iš aukščiau siųsta dvasia. Būtent dva
sia, nes realiai tokios beatričės šiandien nebeegzis
tuoja. Ir būtent dėl to pjesė vėl aktuali, nes mums
labai reikia tokių nebeegzistuojančių beatričių.
Šį kartą pjesė interpretuojama labiau apiben
drintai, abstrahuotai, akcentuojant mintį, kad
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herojų gyvenimai vyksta pagal Kažkieno sudarytą
išankstinį planą, sutartį. Jie pažymėti brūkšniniu
kodu tarsi prekės, nes Kažkam reikia valdyti infor
maciją apie kontroliuojamus asmenis. Ir tas Kažkas
nėra kokie nors realūs saugumo agentai. Tai mūsų
pačių sąmonės ir pasąmonės šėtoniškieji mons
trai – mefistofeliai, volandai, belzebubai, liucife
riai, kuriais mes užkrečiami kaip virusais. Tačiau
Beatričė sugeba pasipriešinti šiam blogio užkratui.
Ji laisva, nors žūsta. Gal jos auka išlaisvins ir kitas
blogiui vergaujančias sielas?
Pagrindinį Beatričės vaidmenį spektaklyje
jautriai atliko Eglė Kukcinavičiūtė. Nuskriaustos
ir atstumtos Zinos charakterį išraiškingai sukūrė
Laura Matuizaitė. Įsigilinę į savo vaidmenis ir vy
riškų charakterių kūrėjai Algimantas Frankonis,
Vilius Prudnikovas, Paulius Ivanauskas, Vytautas
Žemaitis, Jurgis Valančiauskas. Tačiau išskirtinį
vaidmenį spektaklyje atlieka masinių scenų atlikė
jai – jie ir gyvų kūnų dekoracijos, ir garsų kūrėjai,
ir nuotaikų veidrodžiai. Įspūdį stiprino ir dailinin
kės Dalios Kiaupaitės sukurti juodos ir baltos spal
vų kostiumai. Iš viso būrio išsiskiria Beatričė – jos
suknelė spalvota. Po profesionalių teatrų pamėgtų
ir pastaraisiais metais dažnai statomų postmoder
nistinių ir šokiruojančių spektaklių buvo tikra at
gaiva matyti realistinį spektaklį, narpliojantį mo
ralines problemas.
Grigaliaus Knapijaus dramoje Filopatris ke
liama valdžios ir moralės antagonizmo problema
tebėra aktuali ir šiandien. Mirusį šalies karalių
turi pakeisti vienas iš dviejų jo sūnų. Senatorių
sprendimu į sostą sės tas, kuris išdrįs paleisti strė
lę į tėvo lavoną. Šokiruoti jaunuoliai iš pradžių
priešinasi tokiai užduočiai. Į disputą įsitraukia
dvi alegorinės figūros, simbolizuojančios meilę ir
valdžią. Pirmoji bando juos atkalbėti nuo amo
ralaus poelgio, antroji skatina įvykdyti užduotį,
nes priešingu atveju valstybę valdys svetimšalis.
Įveiktas įtikinamų argumentų, vyresnysis sūnus
Telegonas (Andrius Rokas) padaro tai, ko reika
laujama. Tačiau į sostą pasodinamas dorasis jo
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brolis Filopatris (Vytautas Žemaitis), nes užduo
tis buvo tik klasta. Tačiau ar Filopatris tikrai toks
doras? Norint išvengti schematiško personažų
suskirstymo į geruosius ir bloguosius, spektakly
je, priešingai nei dramoje, Filopatriui yra iš anks
to atskleidžiama jo tėvo testamento paslaptis, o
tai leidžia visiškai naujai traktuoti jo charakterį.
Atrodo, Vytautui Žemaičiui puikiai pavyko su
užduotimi susidoroti. Storgė (Eglė Kukcinavičiū
tė) – meilės ir doros alegorija – pasirodė pernelyg
jausminga, o Evelina Dambinskaitė, atlikusi Fi
larchijos – valdžios alegorijos – vaidmenį tikrai
buvo labai įtikinanti.
Labai didelį įspūdį šiame spektaklyje daro iš
radingai sukurti ir pasiūti aktorių kostiumai (dai
lininkė Dalia Kiaupaitė). Meilės ir doros alegoriją
įkūnija aktorių triada, aprengta dvasinį švarumą
simbolizuojančia šviesios kreminės spalvos sukne
le-apsiaustu, o valdžios triada pasipuošusi ryškiai

Spektaklio Filopatris scenos

raudonu apdaru. Senatorių ir karaliaus sūnų vaid
menų atlikėjai papuošti gausiai ir išradingai įvai
riausiomis detalėmis dekoruotais kostiumais.
Abiejų spektaklių įspūdį stiprina Karolinos
Adelbergytės sukurta muzika ir choreografės Ka
milės Narkutės choreografija. Šių ir kitų spektaklių
režisieriui Rimantui Venckui pavyko suburti teatru
besidominčių ir teatro meną mylinčių studentų
būrį, kurie ateina į Universiteto teatro trupę, nes
jiems reikia teatro – čia jie randa saviraiškos terpę
ir bendraminčių palaikymą. Mūsų gyvenamuoju
metu, kai vis labiau plečiasi dvasios krizė, studentai
savo laisvalaikį užpildo labai teisinga veikla, kuri
leidžia išreikšti energiją ir išeiti iš negatyvo, nes
teatras turi potencijos išversti ydas į galimybes.
Spektaklio Filopatris scena
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Žilvinas Ališauskas: „Dainuodamas
jaučiuosi be galo stiprus ir kartu
labiausiai pažeidžiamas“
Jaunąjį bardą, vis dažniau pasirodantį dainuojamosios poezijos koncertų scenose, kelių respublikinių
konkursų laureatą Žilviną Ališauską kalbino Rasa
Milerytė.
Kadangi šis pokalbis skirtas susipažinti, papasakok apie save – kas, kaip esi?
Esu Žilvinas Ališauskas, man 20 metų, studi
juoju VU klasikinę filologiją, groju, dainuoju, gy
venu. Stengiuosi savęs neapriboti konkrečiais api
būdinimais, idėjomis ir veiklomis. Bandau nors po
truputį aprėpti visko. Tiek kažkokioje konkrečioje
veikloje, tiek plačiau – gyvenime. Nors didžio
ji dalis visko mano pasaulyje sukasi aplink meną
bendrąja prasme, turiu ir kitų hobių. Beveik dve
jus metus dirbau kavos ruošimo srityje ir labai pa
mėgau tą darbą. Kavos kultūra man buvo naujas
atradimas, palikęs didelę žymę mano gyvenime.
Kavos ruošimo preciziškumo dermė su galimybe
improvizuoti man labai patiko ir tiko prie charak
terio, dėl to kurį laiką tai buvo viena pagrindinių
mano veiklų. O toliau – menas. Fotografuoju,
rašau, kuriu. Stengiuosi kiekvieną laisvą akimirką
paskirti savirealizacijai.
Kodėl rinkaisi filologijos studijas, o ne kažką, susijusio su muzika?
Studijuoju klasikinę filologiją, o čia įstojau,
galima sakyti, netyčia. Nežinojau, ko tikėtis iš šių
studijų, bet šiandien nesijaučiu nusivylęs. Kai sto
jau, turėjau begales pasirinkimų ir tvirčiausias iš
jų buvo teatro režisūra, tačiau dėl laiko stokos ne
spėjus pasiruošti stojamiesiems egzaminams teko
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rinktis kažką kitą. Kadangi su literatūra visada arti
mai draugavau, pasirinkau klasikinę filologiją, nes
tai pasirodė įdomu. Neklydau. O muzikos studijos
man visada atrodė tas dalykas, kuris greičiau mane
nuo pačios muzikos labiau atbaidytų negu pagi
lintų norą domėtis. Juolab, Lietuvoje nėra tokių
studijų, kurios mokytų dainuojamosios poezijos,
o konkrečiai vokalo ar instrumento studijos man
atrodė per siauros.
Kada ir kaip tavo gyvenimas susisiejo su muzika?
Muziką savo gyvenime prisimenu kartu su pir
maisiais vaizdiniais. Jau nuo pat mažų dienų bet
koks daiktas, skleidžiantis garsus, būdavo mano
mėgstamiausias žaislas. Ilgainiui įkomponavau ir
savo vokalinius gebėjimus. Labai didelę įtaką pa
darė mano amžinatilsį senelė, kuri, ko gero, buvo
pirmasis žmogus, pratinęs mane prie muzikos. Ji
mane supažindino su natomis, penklinėmis ir vis
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kuo kitu. Ji bandė mane mokyti groti akordeonu,
dainuoti. Matyt, tai ir buvo pirmasis rimtesnis
susidūrimas su muzika. Toliau nuo pirmos kla
sės pradėjau lankyti chorą, kuriame praleidau 10
metų. Ten susipažinau su solfedžiu ir choriniu dai
navimu. Tačiau ilgainiui pažiūros keitėsi, pajutau,
kad nebematau savęs chore ir, metęs jį, nusipirkau
pirmąją gitarą ir pradėjau bandyti daryti kažką vi
siškai savo.
Rašančių žmonių esu įpratusi klausti, kuo jiems
svarbus rašymas, ką tai duoda. Nežinau, kaip toks
klausimas skambės muzikantui, bet pabandykim: ką
tau duoda muzika, jos atlikimas?
Matyt, kaip ir kiekvienam kuriančiam žmogui,
jo sritis jam duoda kažkokį išsilaisvinimą. Muzika
man – ne išimtis. Ne tik kurdamas, bet vien groda
mas ar dainuodamas aš jaučiuosi kitaip. Jaučiuosi
laisvesnis, jaučiuosi tarsi apnuoginęs savo gelmes.
Atlikdamas savo kūrybos kūrinius, jaučiuosi be
galo stiprus ir kartu labiausiai pažeidžiamas. Stip
rybė kyla iš pasitenkinimo savo darbais, o silpnu
mas iš to, jog tai – mano mintys ir išgyvenimai,
kurių dažnai niekas be manęs nežino, o aš juos
padedu atvirai ant stalo visiems pamatyti, išgirsti,
pajausti.
Koks yra naujai sukurtos dainos gyvenimas: turi
pirmąjį klausytoją, vertintoją, kurio nuomone pasikliauji, įvertini ją pats, slepi stalčiuje ir lauki, kol
atsiras laiko distancija? Ir ar visos tavo dainos pasiekia klausytojus?
Pati pradžia yra, kai aš naują kūrinį įrašau bui
tiniu būdu – telefonu ar kompiuteriu, o įrašęs jo
nejudinu dieną, dvi. Po tų kelių dienų aš vėl per
klausau kūrinį ir tada jau tvarkau jį – ritmą, tekstą,
melodiją, – apskritai įvairus redagavimas. O pabai
gus visus tvarkymus, labai priklauso nuo dainos, –
kai kurias parodau keletui draugų, kai kurias ne
šuosi tiesiai į koncertus ar įrašus, dar kitos taip ir
lieka stalčiuje. Tikrai ne visos dainos išvysta dienos

šviesą. Kai kurie kūriniai, net išbaigti, atrodo, iki
galo, taip ir lieka stalčiuje ar dėl kažkokio emoci
nio barjero, ar dėl nepasiekto tobulumo, bet vis dar
laukia savo valandos.
Ar sunku jaunam kuriančiam žmogui prasimušti? Kokia buvo tavo pradžia, ką darei, kai supratai,
kad nori ir gali dainuoti, kaip išėjai į viešumą?
Prasimušimas bet kam gali būti sunkus, nepri
klausomai nuo amžiaus. Tai yra bet kokio kurian
čio žmogaus lemtis. Tačiau, kad ir kaip būtų keis
ta, aš beveik nedėjau pastangų tam, kad išlįsčiau į
viešumą. Pirmieji soliniai koncertai prasidėjo dar
mokykloje, įvairiuose renginiuose ir konkursuose.
O mano atėjimas į dainuojamosios poezijos žanrą
prasidėjo mokinių dainuojamosios poezijos kon
kursu Šv. Kristoforo mokykloje. Pirmaisiais metais
mane ten pastūmėjo eiti mano lietuvių kalbos mo
kytoja, ir už tai jai aš esu be proto dėkingas, nes
būtent nuo ten viskas prasidėjo. Ten jau Respubli
kiniame konkurse dvejus metus iš eilės aš laimėjau
pirmąją vietą, iš ten gavau galimybę pasirodyti Na
cionaliniame bardų festivalyje Purpurinis vakaras
ir, matyt, ten buvau pastebėtas.
Kokius dainininkus, grupes ar kompozitorius galėtum pavadinti savo mokytojais, įkvėpėjais?
Man didelę įtaką padarė tokie dainuojamosios
poezijos „tėvai“ kaip Saulius Mykolaitis, Vytautas
Kernagis, ilgainiui susipažinau su Domanto Ra
zausko, Gedimino Storpirščio, Kosto Smorigino
muzika. Daugybė kitų bardų taip pat man buvo
kaip pavyzdžiai. Tačiau mano muziką formavo ne
tik dainuojamosios poezijos atstovai. Man labai
patiko Vladimiro Čekasino džiazinės idėjos, taip
pat dairiausi ir užsienio atlikėjų – Muddy Water
so, Ray Charleso bliuzas, Queen’ų, Led Zeppelin’ų
rokas, Sex Pistols’ų, Dead Kennedys punkas ir dar
daugybė kitų man padėjo susiformuoti į tai, kuo
esu šiandien. Visada stengiausi neapsiriboti vienu
žanru ir žvalgiausi į kuo įvairesnę muziką.
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Iš kur ateina įkvėpimas?
Iš visur. Ilgą laiką netikėjau tokiu dalyku kaip
įkvėpimas ir mąsčiau, jog labai pasistengus bet
kada galima ką nors parašyti. Iš dalies tai yra tiesa.
Tačiau be jokio įkvėpimo, mūzos ar kad ir kaip pa
vadinsim tą jausmą – kūriniai neturi jokios dvasios,
jokio nuoširdumo. Savo įkvėpimo negalėčiau
įvardinti konkrečiai. Tai yra visuma visko. Nuo
gamtos vaizdinių, iki konkrečių žmonių, pokalbių
ar įvykių. Galėčiau galbūt įvardinti tik tiek, kad
man įkvėpimas dažnai ateina iš praeities. Kažko,
kas jau įvyko ir ką aš galiu reflektuoti. Bet taip pat
palikdamas vietos žvilgsniui į ateitį. Sudėtinga, tad
kaip ir sakiau – man įkvėpimas yra visur.
Ko gero, klausaisi Lietuvos bardų muzikos. Kaip
vertini dainuojamosios poezijos situaciją Lietuvoje?

Aš manau, kad tas ribų praplėtimas yra nuos
tabus dalykas. Dainuojamoji poezija tarsi iš pava
dinimo įpareigoja dainuoti poeziją. Bet juk gau
sybė atlikėjų atlieka kūrinius pagal poetų eiles,
tačiau dėl kažkokios priežasties mes jau negalime
kategorizuoti jų kaip dainuojamosios poezijos.
Dėl to aš džiaugiuosi, kad standartai kinta ir kad
nebeprivalai ant scenos ateiti su akustine gitara ir
dainuoti Maironio ar kokio kito poeto tekstus. Ta
čiau kažkokia atsvara vis tiek juntama. Man tai yra
nuoširdumas. Dainuojamoji poezija, mano akimis,
nėra tas žanras, kuriuo atlikėjas siektų išgarsėti. Tai
yra sritis, kur kūrėjas atsiskleidžia visai kitokiame
amplua, negu kad buvo prieš tai. Nesvarbu, ar tai
būtų realizuojama per akustinę gitarą, pianiną, ar
visą roko grupę.
Ar bardų muzika reikalinga žmonėms?
Aš manau, kad ji reikalinga tiek pat, kiek bet
koks kitas meno žanras. Galų gale juk tai vis vien
yra muzika. Tai tėra dar viena erdvė realizacijai, ir
jeigu man ar bet kokiam kitam atlikėjui ar klausy
tojui tai tampa patogia erdve saviraiškai, vadinasi,
tai yra reikalinga ir netgi būtina.

Ričardas Šileika. Dangaus raizgalybė, 2015

Sudėtinga vertinti tokius dalykus. Galima gal
tik padaryti kažkokias įžvalgas. Aš manau, kad šis
žanras Lietuvoje lėtai, bet užtikrintai kuria savo
bendruomenę. Ji nėra didelė, bet ji yra stipri. Šis
žanras yra palyginti naujas, bet galbūt dėl to taip
ir pritraukiantis. Ir jau patyrę Lietuvos bardai, ir
nauji veidai traukia žmones klausytis, domėtis bei
mėgautis. Neabejoju, jog su kiekvienais metais
žmonių, besiklausančių dainuojamosios poezijos,
skaičius auga ir augs. Ir tai be proto džiugina.

Kas apskritai yra ta dainuojamoji poezija? Iš pat
pradžių lyg ir buvo aišku, o dabar žanro ribos išsiplėtė.
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Eivinas Butkus

Aki Kaurismäki.
Nebylus proletariato žvilgsnis
Aki Kaurismäki dažnai yra laikomas vienu geriausiu Suomijos kino autorių. Dabar jis 58-erių
ir atrodo kaip mėgstantis išgerti skandinaviškas
senolis, o tai beveik neabejotinai yra tiesa. Ir vis
dėlto jis su savo filmais yra ne kartą dalyvavęs
senuosiuose Europos kino festivaliuose, pripažintas kino kritikų (ne vienas FIPRESCI prizas),
o iš Kanų parsivežęs Grand Prix už filmą The
Man Without a Past* (2002).
Gimęs 1957-aisiais mažame Suomijos mieste
lyje, Aki Kaurismäki dirbo ne vieną „juodą darbą“
(paštininkas, indų plovėjas, kino kritikas, statybi
ninkas), kol su savo broliu Mika Kaurismäki įkūrė
studiją ir tapo atsakingi už penktadalį Suomijos
kino produkcijos po 1980-ųjų. Šaltu ramiu veidu
viename interviu suomių enfant terrible sako, kad
buvo nepakankamai geras statybose, todėl turėjo
ką nors daryti. Taip, nespėjus net pirštais spragtelė
ti, Aki Kaurismäki pradėjo rašyti scenarijus ir kurti
filmus.
Galbūt dėl sunkios praeities jam tokie svarbūs
paprasti žmonės (arba, kaip sako Jonas Mekas, „tik
ri žmonės“) ir jų bėdos bei džiaugsmai. Pirmiausia
bėdos, nes beveik visuose filmuose Kaurismäki vei
kėjams arba nesiseka, arba labai nesiseka, bet tai
nebūtinai reiškia blogą pabaigą. Kai kurie veikėjai
ištrūksta iš savo bėdų – kartais netgi tiesiogine to
žodžio prasme pabėga, tai yra išvyksta kur nors iš
šalies (dažniausiai laivu), o kiti tiesiog susitvarko
gyvenimą. Kitos Aki Kaurismäki filmų pabaigos
būna nelaimingos, bet vis vien labai gražios, aristo

teliškai apvalančios su kaupu. Tačiau svarbiausia jo
filmuose, mano nuomone, yra ne pabaiga ir net ne
istorija, o tam tikra būsena, kurią išgyvena veikėjai.
Man atrodo, kad būtent už tai Aki Kaurismäki yra
taip vertinamas autorinio kino žiūrovų, o tą būseną
aš pavadinčiau būties skausmu, kurį bene visą laiką
spinduliuoja veikėjų akys.

*Pavadinimai pateikiami angliškai arba prancūziškai, nes suo
miški mažai ką sakys, o lietuviški ne visiems filmams sugalvoti.
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La Vie de Bohème (1992)

Le Havre (2011)

The Match Factory Girl (1990)
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Šis sielvartas spinduliuojamas ne veltui, nes
veikėjai atsiduria kalėjime už nusikaltimus, kurių
nepadarė (Ariel, 1988), dirba šiukšlininkais (Shadows in Paradise, 1986) bei degtukų fabrike (The
Match Factory Girl, 1990). Taip pat jie tampa be
darbiais (Drifting Clouds, 1996), benamiais (La Vie
de Bohème, 1992) arba visiškai praranda atmintį
(The Man Without a Past, 2002). Siekdami pabėgti
iš savo dvasinio, o kartais ir fizinio kalėjimo, beveik
visuose filmuose veikėjai be perstojo rūko.
Tačiau nereikėtų galvoti, kad šie filmai yra vien
tamsūs ir niūrūs – man pačiam (ir turbūt ne man
vienam) tai – tragikomedijos, nors misteris Kau
rismäki vadina juos melodramomis, išsirutuliojan
čiomis iš paprastų realistinių situacijų. Dialogai
trumpi ir tiesmukiški, o veikėjų veido išraiškos
beveik nereaguojančios į aplinką – toks šaltas ir la
koniškas dialogas yra geriausia personažų situacijos
absurdiškumo išraiška.
Dar vienas keistas Aki Kaurismäki filmų
bruožas yra filmuojamų daiktų tikrumas. Daiktai
juostose kartais atrodo tikroviškiau nei realybė
je. Pavyzdžiui, filme La Vie de Bohème valgomas
sumuštinis arba sriuba filme The Match Factory
Girl atrodo taip, lyg būtų iškristalizuota tai, kas
esminga sumuštiniui ar sriubai. Galbūt toks jaus
mas sukuriamas naudojant kino juostą, kurios Aki
Kaurismäki dar neišsižadėjo ir turbūt nebeišsižadės
(„juosta – šviesa, video – elektra“). Tiesa, naujau
sias filmas Havras (Le Havre, 2011), nors ir filmuo
tas ant juostos, buvo suskaitmenintas, kad būtų
prieinamas didesnei auditorijai. O galbūt daiktų
tikrumo jausmas kuriamas pasitelkiant didelį ryš
kumo gylį – tai irgi būdinga Kaurismäki filmams.
Bet kokiu atveju tie meistriški vaizdai pakeri akį
ir smarkiai prisideda prie estetinio filmo patyrimo.
Aki Kaurismäki yra apkaltinęs Yasujirō Ozu
už tai, kad neva dėl Ozu kaltės padarė vienuolika
prastų filmų (imant interviu, jis buvo padaręs ma
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žiau filmų, negu yra padaręs dabar). Anot paties
šio teksto kaltininko Aki Kaurismäki, 1976-aisiais
jaunasis Aki pamatė Ozu Tokyo Story, metė svajo
nes apie literatūrą ir pradėjo raudonojo arbatinuko
paieškas. Ir iš tiesų, nuorodų į Ozu yra ne tik pasi
renkant ryškiai raudonus objektus, bet ir pačiame
pasakojimo būde, filmų tempe. Aki, kaip ir Ozu,
yra pakankamai lėto ir ne į istoriją, o į žmogaus
būvį orientuoto kino kūrėjas.
Jimo Jarmuscho bei brolių Coenų gerbėjams
irgi džiugios žinios, nes aptariamas suomių režisie
rius yra daug kuo panašus – ir lėtumu (Jarmuscho
atveju), ir absurdu. Įdomus faktas: Jarmuscho fil
me Naktis Žemėje (Night on Earth, 1991), kuriame
rodomi pokalbiai penkiuose taksi automobiliuose
skirtinguose Žemės kampeliuose, Suomijos epizo
de vaidina tas pats Matti Pellonpää, kuris vaidina
daugelyje Aki Kaurismäki juostų. Spėčiau, kad
Kaurismäki padarė įtaką Jarmuschui.
Daug panašumų galima būtų surasti ir skan
dinavų kine, ypač Roy’aus Anderssono – spalvų
paletė, juodas humoras ir bendra nuotaika tikrai
panaši, tik vaizduojama visuomenės klasė šiek tiek
platesnė (ne vien žemiausioji grandis).
Galima daug rašyti, bet vis vien manau, kad
kai kurie dalykai estetiniame kino išgyvenime yra
neaprašomi. Tikiuosi, kad šis tekstas bent jau davė
tam tikrą kryptį, kuria linkme galima ieškoti šių
dalykų Aki Kaurismäki filmuose. Į tą sielvartą pro
letariato akyse reikia žiūrėti tylint.
Dar apie raudonojo arbatinuko paieškas.
„Melsvai pilka yra pagrindinė mano scenos dizaino
spalva, tai ateina iš Melvilio, o tada aš galiu pridėti
šiek tiek raudonos, nes raudonas arbatinukas Ozu
filmuose atrodo gerai. Tik aš tiesiog panaudoju
ugnies gesintuvą, nes mūsų arbatos ceremonija yra
labai neišvystyta.“

Ariel (1988)

Night on Earth (1991, rež. Jim Jarmusch)

Equinox Flower (1958, rež. Yasujiro Ozu)
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Gabrielius Zaveckas

Liga, nuo kurios nenorėčiau pasveikti
Jeigu būčiau pesimistas, pasiskųsčiau, kad slo
guoju. Jeigu būčiau optimistas – pasidžiaugčiau,
kad ši sloga – tikrai ne Ebolos viruso išraiška, nes
nebuvau Afrikoje ir kontakto su užsieniečiais (bent
pastarosiomis dienomis) neturėjau. Vis dėlto ne
siskųsiu. Bet ir nesidžiaugsiu... Mat esu Lietuvos
Skautijos narys. Taigi iš prigimties – pesimistas, iš
pareigos – optimistas.
Grįžtant prie slogos, geriau, prieš rašydamas šią
esė, pasiieškosiu nosinaitės, kad netyčia nepriveis
čiau mikrobų ir namiškių (be abejo, ir skaitytojų)
neužkrėsčiau. Nors skautiškas posakis yra tiesiogiai
susijęs su sveikatos būkle: „Skautų judėjimas – tai

liga, nuo kurios vaistų kol kas niekas neišrado.“
Vadinasi, priklausydamas organizacijai, aš jau esu
patologiškas. Tiesa, panašu, kad nosinaičių kovai
su šia liga skautai nenaudoja – pilna visur jų palik
tų mikrobų...
Kad skaitytojas nesivargintų tik esė pabaigoje
sužinoti mano nuomonę, pasakau iš karto: nuo
šios ligos nenorėčiau pasveikti niekada (be abejo,
aš ne apie slogą), nors kai kurie simptomai (noras
važiuoti į kiekvieną renginį, noras devynis dešimta
dalius laisvalaikio skirti skautiškai veiklai, fantas
tinį filmą primenančių idėjų kūrimas masiniams
žaidimams draugovėje1, noras išmokti raišioti vi
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sus praktinį pritaikymą turinčius mazgus ir dau
gybė kitų veiklų) jau traukiasi – ko gero, naivus
altruistinis atsidavimas senka, jį baigia išsunkti
karčios mokslo šaknys ir kiti mano prigimčiai im
ponuojantys interesai. Nepaisant to, per ketverius
savo veiklos metus patyriau daug nepakartojamų
įspūdžių ir įgijau tokios patirties, kuri man gyve
nime tikrai pravers – kaip staliui plaktukas. Jei ne
skautijos palikti „mikrobai“, galbūt neturėčiau da
bartinės savo vertybių sistemos, greičiausiai tebe
turėčiau scenos baimę, būčiau nolifereris2 namisė
da, nebūčiau atradęs meilės tokiems skirtingiems
muzikos žanrams kaip sunkusis rokas ir folkloras,
gal net nebūčiau išmokęs rašyti laiškų – ne elektro
ninių, o „gyvų“ – popieriaus lape.
Per vieną „generalinį“ tvarkymąsi atsinešiau
dulkių siurblį iš pirmo aukšto į antrą ir, kaip dera
geram sūnui, norėjau padaryti mamai staigmeną –
sutvarkyti ir taip, mano manymu, tvarkingą savo
kambarį. Prisipažinsiu, dariau tai be didelio entu
ziazmo. Siurblį nunešęs į vietą (ech, siurblys – ir
tas turi savo vietą pasauly), pasiėmęs šluostę, pra
dėjau valyti dulkes nuo lentynų, tvarkyti spintoje
suveltus drabužius... Kasdieniška, neįdomu, bet
netikėtai ištraukiau seną žalią skautų uniformos
švarką (tikriausiai brolio) iš, galima sakyti, legen
dinių sesers Onutės Šarakauskaitės vadovavimo
Kybartų organizacijai laikų. Še tau ir mikrobas,
kurio jokia šluoste nenuvalysi. Įsikibo stipriai pa
razitėlis, ir imi jausti, kaip atgyja vaikystės, paau
glystės prisiminimai.

Kad nepasirodyčiau jau toks sausai teigiamas,
laikas užsiminti, kad skaitau daug ir įvairios litera
tūros. Ją skaitydamas, lyginu vaizduotės ir realųjį
pasaulį. Pavyksta. Štai George’o Orwello Gyvulių
ūkyje (šią knygą akimis ryte prarijau) po ūkinin
ko Džonso išvijimo iš fermos gyvena dar kelios
gyvulių kartos, bet net ir jauniausia karta, kuri
niekada nematė Džonso, įsitikinusi, kad laikai, kai
ūkį valdė žmogus, buvo tarytum pragaras. Gyvulių
ūkis, pakeitus pražūtingus Džonso laikus „klestin
čiais“ sesers Onutės Šarakauskaitės laikais, pertei
kia mano kartos ir minėtos vadovės vadovaujamų
skautų kartos dermę. Gaila, kad, kai Onutė vado
vavo Kybartų skautų „ūkiui“, aš su jais neturėjau
beveik nieko bendra (išskyrus tai, kad brolis keletą
metų aktyviai skautavo), tačiau vis dėlto išliko dė
kingumo pojūtis. Keista, ar ne? Esu dėkingas žmo
gui, kurio artimai nepažinojau. Vadinasi, jis siųstas
Dievo. Tikrasis AUTORITETAS. Džiaugiuosi,
kad mano gimtajame miestelyje jų yra ne vienas.
Onutė (Ona Šarakauskaitė), sesuo, priklau
santi Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai,
Kybartų skautų grupei vadovavo nuo 1989 m. iki
2006 m. Vėliau ją, kaip aukštąjį socialinį išsilavini
mą įgijusią vienuolę, vyresnybė skyrė dirbti Šiluvos
vienuolyno administratore. Ten Onutė taip pat su
būrė nedidelę skautų grupelę. Kybartiečiai skautai
šią žinią sutiko, kaip liaudyje sakoma, su „baltu
pavydu“. Visada norėjosi pasikalbėti su šiuo, kaip
man atrodė, ypatingu žmogumi. Ir tokia galimybė
atsirado. Prieš Šiluvos atlaidus Kybartų parapijos
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vaikų choro grupelė su savo vadove rengėsi nuvykti
į Tytuvėnus. Pasisiūliau ir aš.
Nužvelgęs smulkutę besišypsančią moterį, šiek
tiek sutrikau. Vėlgi liaudies išmintis smaigstė savo
kandumu („Ne ūgis, o smūgis“), bet nenorėjau
sesers Onutės išgąsdinti savo šiurkštoku vyrišku
tembru. Nusprendžiau daugiau klausytis negu
klausinėti.
Iš pradžių Kybartuose dirbau su parapijos jaunimu – dar sovietiniais laikais, kai konspiracinėje
aplinkoje rašėme Bažnyčios Kroniką – pogrindyje.
Dabartinis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, pastebėjęs draugiškus mano santykius su jaunimu,
matydamas, kad jie išsiskirsto gerokai vėliau, negu
baigiame užsiėmimus, išgirdęs, kad mes gana atvirai kalbamės apie gyvenimišką patirtį, artėjimą prie
Dievo, šeimos santykius, švenčių papročius, meditacinius žaidimus, pasiūlė man organizuoti skautų
grupę Kybartuose. Nedvejodama sutikau. Visą energiją, kurios įgijau iki tol dirbdama su parapijos jaunimu, nuo 1988 metų pabaigos atidaviau skautams.

Atkuriamasis skautijos suvažiavimas įvyko1989 metais, o Kybartuose skautai savo veiklą buvo pradėję
jau gerokai anksčiau.
Klausydamasis Onutės, mintyse užpildžiau
mano jau turimų istorinių žinių spragas. 1972
metais buvo pradėta leisti Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronika. Onutė kartu su kitomis seserimis
vienuolėmis buvo uoliausios arkivyskupo Sigito
Tamkevičiaus talkininkės. Prisiminiau, ką žinojau
apie sąlygas, kuriomis buvo leistas šis leidinys. Iš
bandymus, kuriuos teko patirti visiems, bent pirštu
prisilietusiems prie disidentinės veiklos Lietuvoje,
jau nekalbant apie pagrindinius kronikos leidėjus
(tiesa, įkalinti nei seserų vienuolių, nei Sigito Tam
kevičiaus dėl kronikos redagavimo ir leidimo KGB
taip ir nepavyko – pritrūko įrodymų (dokumentų,
rankraščių, kuriuos disidentai gudriai išslapstyda
vo). Gėrėjausi klausydamasis ir galvojau: „Kas su
teikia žmogui jėgų padaryti neįmanomus dalykus?
Kur yra žmogaus stiprybės paslaptis?“ Atsakymą
man pasiūlė Benita Mincevičiūtė, viena iš Onutės
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skaučių-augintinių, jau daugiau kaip dvidešimt
metų vis dar sugrįžtanti į Kybartų parapijos jauni
mo centrą kaip į gimtuosius namus:
Pagrindinis skautų šūkis yra „tarnauti“. Manau,
kiekvienas skautas savo gyvenime šia tarnyste ir gyvena, tik mes ją skirtingai įsivaizduojame. Pats žodis
„skautas“ apskritai reiškia žmogaus brandą, ruošimąsi jai.
Panašu, kad savo tarnystei ir bendrystei Onutė
atidavė viską, ką turėjo prasmingiausio. Apskritai ji
yra iš tų žmonių, kurie darbui atsiduoda visa širdi
mi. Kaip Antikoje žmonės sakydavo, aut caesar, aut
nihil 3. Tikriausiai gyvenime yra ne vienas teisingas
kelias ir teisingas požiūris, bet Onutei jos pasirin
kimas neabejotinai yra vienas geriausių.
Benitai kalbant, pagavau save seniai nuklydusį
į savo dvasines brydes. Nuolat kamuojantis mane
klausimas vėl pakibo kaip Damoklo kardas ir ty
čiodamasis erzino: „Ką pasirinksi tu? Ar neprašau
si pro šalį? Kodėl dvejoji? Būk ryžtingesnis – ne
mėmė...“
Kartais nekenčiu savęs. Z karta. Kas sugalvojo
tokius pavadinimus – Y, Z? Na, žinoma, anksčiau
tokių gudrių pavadinimų nebuvo (karo, poka
rio, išeivijos karta), bet man dabartiniai nepatin
ka – tarytum demono ženklas, numeris, kurio
neištrinsi. Paklausiau Benitos, kokią pagrindinę
šiuolaikinių jaunų žmonių problemą ji įžvelgia.
Išpuikę, pertekę, „ištrynę“ iš savo kasdienybės darbą
kaip vertybę, iškeitę artimuosius į kompiuterius ir išmaniuosius telefonus.
Ir papasakojo, kaip prieš kelias dienas jai teko
matyti vieno jaunuolio sukurtą videoįrašą, ragi
nantį: „Pakelkime akis į kitus ekranus. Į ekranus –
žmonių akis.“
Iš tikrųjų prieš keletą metų pats vengiau pa
žvelgti žmogui į akis (tiesa, ne todėl, kad mano
akys būdavo nuolat įbestos į telefono ekraną, o
iš baimės ir drovumo). Vėlgi esu dėkingas skautų
judėjimui, kad šį mano „defektą“ ištaisė – per vie
ną seminarą, kuriame atsidūriau kaip jauniausių
skautų grupės vadovas, teko išklausyti paskaitą,

Vadovai Onutė ir Robertas stovykloje 2 Bardakai 2014. Alman
to Vilbiko nuotrauka

kur buvo aiškinama, kiek daug kalbančiam žmogui
reiškia kito žmogaus (klausančiojo) akys. Pamažu
ėmiau pratintis ir atradau, kad į akis žiūrėti ver
ta, netgi būtina, norint užmegzti tvirtesnį dvasinį
ryšį (matot, esu suvalkietis – visur naudos ieškau):
bendravimas tampa gerokai tikresnis ir artimesnis.
Pastaruoju metu netgi pajutau, kad galbūt jau per
daug spoksau į akis...
Benita taip pat dalijasi savo įžvalgomis, kokią
naudą gauna jaunuolis, įsitraukęs į skautų orga
nizacijos veiklą, ir labiausiai akcentuoja akiračio
praplėtimą. Aš asmeniškai nenoriu akiračio plėtros
įsprausti vien į pažinčių rėmus. Akiratį suvokiu
kaip susipažinimą su kitomis kultūromis, kitokio
mis pažiūromis, tada išmoksti vertinti ir gerbti glo
balesnę aplinką. Pagaliau išmoksti supratingumo.
Supranti kasdieniškiausius dalykus, pavyzdžiui,
kad stovykloje, gyvendamas kartu su vegetarais,
negali į juos nusispjauti ir maistą ruošti tik „mės
ėdžiams“. Kai draugui tenka per lietų eiti į mišką
ieškoti malkų ar atlikti kitą darbą, savaime į galvą
ateina mintis, jog grįžęs jis galbūt norėtų sušilti –
išgerti puodelį karštos arbatos. Kai smagiai sėdi
su savo amžiaus draugais prie laužo ir jausmingai
dainuoji, o mažas berniukas atbėga apsiverkęs, kad
naktį į jo palapinę ateis vilkai, supranti, jog dabar
jam reikia tarnauti: atsistoji ir eini pasikalbėti, nors
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Kybartų skautai stovykloje 2000 metais

Kybartų ir Vilkaviškio skautai bei svečiai prie pačių sta
tyto bokšto 2014 metų Marijampolės krašto stovykloje
Linksmybės tęsiasi

nelabai prisimeni, koks jo vardas. Išklausai ir suartėji ne tik
vyriškai – broliškai (juk skautų brolija).
Apči! Kad ją kur galas tą slogą! Teks pasiimti antrą
nosinaitę. Nesvarbu. Svarbu, kad skautiškų mikrobų, net
rašant šią esė, toli ieškoti nereikia: per sprindį nuo kom
piuterio ekrano šviečia ant sienos kabanti bendra nuotrau
ka iš 2014 metais Kybartų Kęstučio ir Birutės draugovių
organizuotos vasaros stovyklos. Tiesa, joje nėra Živilės –
dar vienos mano kalbintos Onutės laikų skautės (viruso
platintojos), tačiau, nepaisant to, ne viena jos mintis apie
stovyklose patirtus išgyvenimus man priminė rytinio laužo
dūmų kvapą – šiaip jau nelabai aromatingą, bet maloniai
nuteikiantį, kai žinai, iš kur ir kodėl jis sklinda.
Skautaudama išmokau vertinti draugus, jaustis atsakinga
už savo skiltį4. Nors augau su broliu ir sese, bet tikrąją draugų
vienybę (kaip vienos rankos kumščio) atradau stovyklaudama,
ypač patyrusių skautų žygyje. Dar išmokau vertinti buvimą
gamtoje, mėgautis aktyviu poilsiu. Nors su tėvais taip pat dažnai ilsėdavomės gamtoje, jos tikras grožis, įdomumas atsivėrė
per skautiškus užsiėmimus: praktinės žinios apie išgyvenimą
gamtoje miegant prie laužo po atviru dangumi, žaidžiant
orientacinius žaidimus.
Sloga visai suįžūlėjo. Reikės eiti visą nosinaičių pakelį
atsinešti. Šįkart jau esu priverstas savo prisiminimų grandi
nę nutraukti. Tačiau pasistengsiu pabaigti viena iš daugelio
mano skaitytų autorių minčių – Thorntono Wilderio: „Kai
saugiai sėdime namuose, svajojame apie nuotykį, o kai esa
me nuotykyje, svajojame saugiai tupėti namie.“ Nors dėl
savo vietos žemėje vis dar suabejoju (todėl pavydžiu dulkių
siurbliui, saugiai tūnančiam spintoje), nors savo kelio dar
neradau, tačiau, sutikęs Onutę, Benitą, Živilę ir daugelį
kitų autoritetingų ir meilę skautijai perduodančių „mikro
bų“, esu tikras, kad anksčiau ar vėliau jį rasiu. Viliuosi, kad
tame kelyje bent jau kartais teks iškišti galvą iš savo namų ir
pažingsniuoti linksmų nuotykių ieškančiu skautišku šaliga
tviu, net jei eidamas kartais gali „pasigauti“ slogą...
1

2

3
4
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Draugovė – skautiškas struktūrinis vienetas, kurį sudaro nuo 15 iki 30
skautų.
Nolifer (angl.) – žmogus, visą laisvalaikį žaidžiantis kompiuterinius
žaidimus.
Aut caesar, aut nihil (lot.) – pažodžiui: arba Cezaris, arba nieko.
Skiltis – skautiškas struktūrinis vienetas, kurį sudaro 4–10 skautų. Dvi
ir daugiau skiltys sudaro draugovę.

Impresijos

Gintarė Krutinytė

„Enjoy yourself“
Žmonės Australijoje atsisveikindami dažnai
sako: „Enjoy yourself.“ Ir kaip man tai patinka!!! Su
prask, mėgaukis savo sąmonėm ir nesąmonėm, ku
riomis kasdien kitus verti mėgautis. Dažnai svarstau,
kad didžiausias mūsų likimas – tai, kokie mes patys
(kiekvieną gyvenimo akimirką save persekiojam!).
Jei aš su savimi pykstuosi, tai ir su kitais pyk
siuos, nes konfliktas, kurį savyje nešiojuosi bus vi
same kame, kas aplink mane (juk kažkaip visi po
kalbiai ir viskas viskas, kaip mes su kitais elgiamės,
gimsta iš tų patirčių ir sugebėjimo arba nesugebė
jimo su jomis pačiam tvarkytis). Ir jei aš nemyliu
savęs, ir man pačiam su savimi liūdna kartais dviese
pabūti, kaip kitiems tada liūdna su manim turi būti!
Ir jei aš nesugebu susitvarkyti su sunkiomis situaci
jomis, kurios mano gyvenime įvyksta, paskui būnu
tokių situacijų kitų gyvenimuose priežastis. Tačiau
jei aš randu stiprybės džiaugtis savimi ir tvirtai sto
vėti savo pasaulyje, kad ir kas jame vyktų, kaip man
tada lengva džiaugtis visais kitais! Ir jei man nesun
ku kitam nusišypsoti, kažkaip ir jam lengva pasida
ro. O tada nuo tos šypsenos taip nuostabu gyventi.
Ir jei aš džiaugiuosi, kokį mane sukūrė, tuomet ir
kitas man gražiai sukurtas. Ir man nebaisu jį užkal
binti. Ir nebaisu atsiprašyti. Ir mylėti nebaisu.
Čia, Australijoje, aš matau begales žmonių,
kurie sugeba mėgautis savimi. Ne, ne egoistiškai
ir narciziškai. Taip nuoširdžiai ir mandagiai. Ir
tie iš viso pasaulio čia susirinkę žmonės užkalbina
mane, kai penktadienio popietę sėdžiu kavinėje ir
rašau laiškus brangiesiems, kurie Lietuvoje. Jie už
kalbina ir džiaugiasi, kad kažkas vis dar rašo, o ne
tik skambina. Jie užkalbina, kai sėdžiu traukinyje
ir šypsausi, sakydami: „Kokia nuostabi diena, ar
ne, brangioji?“ Jeigu jie yra autobuso vairuotojai
ir mato mane jau pavėlavusią, bet vis dar viltin
gai bėgančią autobusų stotelės link, jie sustoja ir

pro pravirą langą šaukdami klausia, ar šitą auto
busą bandau pavyti. O man belieka tik nusišypso
ti. Lygiai taip, kaip jie šypsosi kiekvieną kartą, kai
išlipu iš autobuso. Jie užkalbina mane apie nieką,
o pokalbio viduryje priskina gėlių. Nes tik dova
nojamos jos įgauna prasmę. Ir tą akimirką aš viską
suprantu. Jie leidžiasi būti užkalbinti ir mielai atsa
ko į man kilusius klausimus. Arba paprašyti mielai
nufotografuoja, kad turėčiau ką nusiųsti Mamai.
Tada pakviečia vakarienės. O tada dar kartą. Nes
jie draugauja su pasauliu. Visų pirma su pasauliu,
kurį nešiojasi savyje, nes puikiai pažįsta jį ir jame
jaučiasi saugūs. O tada ir su pasauliu, kuriuo mes
visi dalijamės.
Ir aš kasdien mąstau, gal gyvenime nėra to, kas
man nutinka, bet tik tai, kam, priklausomai nuo
mano širdies atvirumo, aš leidžiu nutikti. Dar ne
žinau.
Tačiau gerai mano širdį visada virpinantis Re
marque’as sako: „Negėda gimti kvailam, gėda to
kiam mirti.“
„Enjoy yourself“, ir aš noriu jums pažadėti, vis
kas bus gerai.
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Kamilė Čelutkaitė ir Audrius Mickevičius

Nuo kliedesio iki kūrinio
Šiandien dėl informacijos, vaizdų, pareigų ir
įvairių dirgiklių kiekio turime būti pakankamai
išmintingi ir brandūs, kad išvengtume inercijos,
rutinos ir persistimuliavimo. Tokiame intensyvia
me užimtumo sraute labai svarbūs yra mūsų kūry
biškumas ir vaizduotės lavinimas. Kūryba parodo
kitas mūsų realybės puses, suteikia galimybę kritiš
kiau vertinti aplinką ir save.
Būti kūrybiškam nebūtinai reiškia kurti meną.
Pačią kasdienybę traktuojant kūrybiškai, t. y. sa
vitai, suasmenintai, žaidybiškai galima daugiau
laiko skirti sau, savo pomėgiams, atsikvėpti nuo
reikalavimų ir įsipareigojimų sistemų, kuriose me
nas visuomet buvo ir yra triukšmas, nuolatos klau
siantis, abejojantis inercija bei dogmomis, „judan
tis prieš srovę“.
Kūrybiškumo galima išmokti. Galima būti ne
reprodukuojančiu, besikartojančiu ar vartojančiu,
o kuriančiu žmogumi. Kūrybiškumo pradžiamoks
lio elementai – atvirumas, laisvė ir drąsa, pagrindi
nis jo bruožas – savęs nekartojimas, nedarymas to,
kas jau yra pasiekta, nuolatinis saviraiškos iššūkių
ieškojimas ir jų įveikimas.
Vilniaus dailės akademijos profesorius Audrius
Mickevičius sukūrė dailės programą jaunimui Nuo
kliedesio iki kūrinio, kurią mokslo metų laikotarpiu
įgyvendinti pakvietė Vilniaus vaikų ir jaunimo dai
lės mokyklos vadovė Jūratė Stauskaitė. Programa
skirta 14–18 metų moksleiviams, norintiems giliau
ir profesionaliau pažinti meną ar ketinantiems tęs
ti meno studijas aukštosiose mokyklose. Čia vyko
kūrybiniai ieškojimai nuo akademinio piešinio
iki šiuolaikinio meno eksperimento, nuo bendrų
trumpalaikių užduočių iki individualaus kūrybinio
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darbo, nuo trapios įžvalgos iki savarankiško ir iš
baigto meno kūrinio sukūrimo
Programos Nuo kliedesio iki kūrinio tikslas –
„apšilus kojas“ dailės gramatikos pamokose, įgy
vendinti savo kūrybinę įžvalgą, tokią, kokia būtų
kiekvienam asmeniškai įdomi, visiškai nepaisant,
kad nėra patirties ar kad sumanymas atrodo ne
įmanomas ir yra tik kliedesys. Mokytojo pareiga
yra padrąsinti ir padėti kiekvienam individualiai
realizuoti „kliedesį“. Paprastai kūrybinis užduočių
įgyvendinimas reikalauja nemažai laiko ir pastan
gų, tačiau praplečia patirtis, mąstymą ir suvokimą,
kad, rodos, neįgyvendinami vaizduotės kūriniai
gali tapti apčiuopiamais. Programos Nuo kliedesio
iki kūrinio rezultatus galima buvo pamatyti Vil
niaus mokytojų namų galerijoje Koridorius ekspo
nuotoje parodoje.
Pateikiame mokytojo Audriaus ir jo mokinių
Julijos, Redos, Simonos, Kamilės, Justės, Augustės
ir Kotrynos mintis ir kūrybinius iššūkius.

Dailė

Iš kairės: Justė Lekštytė (18 m.), Kotryna Dulkytė (17 m.), Kamilė Čelutkaitė (17 m.), Julija Naujikaitė (14 m.), Augustė Verikaitė
(14 m.), Reda Petravičiūtė (17 m.).

Šviesos matymas. Julijai tik keturiolika.
Puiki vizualinė klausa, absoliutus šviesos niuansų
matymas ir jų perteikimas popieriuje. Stebėtina,
kad jos rankos atlieka gana sudėtingas piešimo už

duotis, tokias, kurios nelengvai „įkandamos“ meno
studentams. Julijos piešimas natūralus ir organiš
kas – tai talentingos asmenybės požymis. Nesu
stok, neužmik, toliau vystyk įgūdžius ir talentą.

Julija Naujikaitė. Šviesos matymas
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Dailė
Julija: Man labai patiko kūrybinės užduotys, o dar labiau – bendra atmosfera, kai visi jas
atlieka. Tada visi labai susikaupę savo darbuose, bet taip pat randa laiko pajuokauti, padėti
vieni kitiems. Kai aš užstrigdavau savo darbe
ir nežinodavau, ką toliau daryti, kartais man
pakakdavo pasivaikščioti, pažiūrėti, kaip kitiems sekasi, ir kildavo kokia nors idėja ar dvi.
Labai patiko ir peržiūros, per kurias aptardavome
visas atliktas užduotis, pastebėdavome, kiek mes
esame pažengę ir prie ko dar reikėtų padirbėti.
Labai svarbi akimirka mano gyvenime buvo parodos atidarymas, ir, nors kai kurie mano darbai
buvo eksponuoti ir anksčiau, ši paroda buvo pirma tokia rimta.

Erdvės ir plokštumos sąveika. Reda ren
kasi, sakyčiau, skulptorių, dizainerių ir architektų
dažnai sprendžiamą problemą. Ji mąsto apie suer
dvintą plokštumą ir kuria erdvinės tapybos darbą.
Plokštumai suteikti erdviškumo išlaikant sumany
mo vientisumą – rimtas profesinis iššūkis 17 metų
moksleivei. Turėdama jautrią erdvinę klausą ir
nesibaigiančią kantrybę, Reda gali studijuoti archi
tektūrą, dizainą, šiaip bet ką, nors ir biochemiją...

nefotografavau draugės, imančios įsivaizduojamą centą... Tas jėgiškas jausmas, kai ateini į keisčiausiais daiktais užgriozdintą dailės klasę ir gali
visiškai atsipalaiduoti, paleidęs vaizduotę „nusišnekėti“ darbais, yra būtinas mokslų nukankinto
žmogėno kasdienybėje. „Nesvietiškai“ draugiška
ir linksma pamišusių draugų aplinka bei lengvai
„čiuožtelėjęs“ visų galų meistras mokytojas sukūrė tiesiog idealią terpę kūrybai. Jūs pagalvokit,
kokie rezultatai– iš n metrų aukščio besitaškantis
jogurtas, kybantis ore stalas, tamsoje šviečianti
suknelė, visomis kryptimis lakstantys dažai, varinėjami iš šiaudelio pučiamo oro, žmogus, lendantis iš paveikslo... Tiesiog nerealu! Galiausiai
kūrybingąjį procesą vainikavusi darbų peržiūra
manyje išaugino įdomią jauseną – nuoširdų didžiavimąsi draugų projektais ir didelį, kaip niekad,
dėkingumo jausmą. Ačiū jums, mano branguoliai.

Reda: Niekada (nors ir gėdinga prisipažinti)
nenaudojau grąžto, niekada nepjoviau senelio
kedų perpus, niekada nelipdžiau iš modelino rankos pirštų, niekada nelindau po stalu ir iš apačios

40

Reda Petravičiūtė. Erdvės ir plokštumos sąveika

Dailė
Levituojantis stalas. Manau, Kami
lei tai buvo komplikuočiausias ir techniškai
sudėtingiausias iššūkis gyvenime. Drąsus
žingsnis – pakabinti stalą su visais daiktais
ore ir leisti jam levituoti laiptinėje, tarsi ne
būtų fizikos dėsnių ir gravitacijos. Kamilė
puikiai suderino asmenišką kūrinio turinį
su instaliacine jo forma. Kūrinys paveikus
ir efektingas žiūrint į jį iš toli, o būnant arti
jo, atsiveria detalės: laiškų nuotrupos, as
meniniai daiktai, artimųjų fotografija, kny
ga… Skaitant Kamilės tekstus, yra aišku,
kad ateityje jai bus sunku nerašyti.
Kamilė: Kai mokytojui pateikiau kabančio stalo eskizą, maniau, kad idėja bus
nustumta į šalį kaip neįgyvendinama, tačiau mokytojas patikėjo šiuo „kliedesiu“,
ir ėmėmės jį kurpti... Apskritai mane žavėjo laisvės ir veržlumo jausmas, nuolat
tvyrodavęs studijoje per pamokas. Mokytojas vis pabrėždavo, kad galime daryti
kvailiausias nesąmones, jei jos iš tiesų
mus beprotiškai „veža“. Šiuos žodžius išsinešiau iš pamokų kaip nuolatinį priminimą sau nebijoti ir nepamiršti daryti tai,
nuo ko labiausiai „kaifuoju“.

Simona Vidrinskaitė. Impresija

Impresija. Sugauti įspūdį. Simonai lengvai ir raganiš
kai tai pavyksta. Tokiu būdu ji susikuria galimybę realiai pa
justi prancūzų impresionisto Claude’o Monet būsenas, ste
reotipus laužančias mintis, kitokį žvilgsnį į pasaulį ir meną.
Simona: Kaip nupiešti Vidiškių kaimo raudonų plytų
bažnyčios, apsuptos begalės šakų, įspūdį? Vidury lapo
nupiešiau raudoną dėmę – bažnyčią, o patingėjusi šakas
piešti teptuku, pasiėmiau virvių, merkiau jas į tušą ir iš
visos širdies trankiau į popierių. Degančios akys, rankos,
juodos iki alkūnių, ir neritmiškas popieriaus talžymas...
Tai buvo visiškas išsivadavimas iš mano pačios susikurtų
rėmų– piešti lėtai, kruopščiai, apgalvojant kiekvieną potėpį. O bažnyčia tikrai paskendo šakose.

Abstrakcija. Justei įdomi abstrakci
jos prigimtis, daugiareikšmiškumas ir ver
tė. Daugumai žmonių paprastai patinka
realistiški vaizdai, reprodukuojantys mus
supančią tikrovę. Abstrakcija nepatraukli.
Menininkų Vitalijaus Komaro ir Aleksan
dro Melamido estetinio skonio tyrimas
rodo, kad įvairių tautų žmonės abstrakciją
mato kaip labiausiai nepageidaujamą ir ne
kenčiamą kūrinį savo namuose. Justė gali
ir moka eiti prieš srovę.
Justė: Labiausiai patikęs projektas
buvo kūrybinis darbas. Buvo smagu sukurti kažką savo, žaisti su dažais. Tikrai
visus pralinksmindavo mano vos ne pamėlęs nuo dažų pūtimo veidas.
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Dailė
Kamilė Čelutkaitė. Levituojantis stalas

Justė Lekštytė. Abstrakcija
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Dailė

Augustė Verikaitė. Šokis

Šokis. Tą dieną Augustė pamokoje sirgo ir
karščiavo. Eskizuojant šokėjos pasirodymą galerijo
je, abi jos rankos piešė linijas, kurios buvo kitokios
nei iki šiol. Karštis jos kūne greičiausiai lydė jos
mintis ir galimybes. Kartais liga ar kūno negalia pa
deda sustoti, permąstyti, atsipalaiduoti. Ši Augustės
piešimo patirtis pakelė jos meninės raiškos karte
lę – ką tik nupieštos ypač dinamiškos ir gyvos lini
jos tapo atspirties tašku tolesniam jos tobulėjimui.

Augustė: Man dailės pamokos buvo vieta, kur
galėjau būti savimi. Labai patiko bendra atmosfera, žmonės, su kuriais turėjau galimybę susipažinti. Patiko ir tai, kad nebuvo jokios priespaudos.
Viskas vyko labai laisvai, tad nebuvo baisu padaryti kažką ne taip, suklysti. Manau, kad vienas iš
svarbiausių dalykų, kurių išmokau, tai būti drąsiai
ir nebijoti išsiskirti.
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Dailė

Kotryna Dulkytė. Šviečianti suknelė. Audriaus Mickevičiaus nuotraukos

Šviečianti suknelė. Kotryna sumąstė pa
sisiūti suknelę. Šia užduotimi neišvengiamai
įžengiama į mados ir dizaino teritoriją, kurios
pažinimas per konkretų veiksmą yra naujas ir in
triguojantis. Britai tai vadina „learning by doing“
(mokymasis darant). Suknelė su šviečiančiais už
rašais iš abiejų pusių – rimtas iššūkis, reikalaujan
tis komunikabilumo, bendradarbiavimo su kitais
žmonėmis, medžiagų ir technologijų suvaldymo.
Kotrynos atvirumas, vizualinė klausa ir komu
nikabilumas leidžia jai ateityje rinktis kūrybinę
specialybę: aktorystę, architektūrą, režisūrą ar pa
našiai, taip pat ji galėtų tapti puikia ekonomiste,
astronaute ar politike.
Kotryna: Džiaugiuosi, kad yra toks laikas, kai
gali pamiršti ruošimąsi egzaminams ir pamedituoti – būtent taip žvelgiu į dailės užsiėmimus.
Ir be visos raminančios atmosferos, kartu nori
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nenori prapleti savo požiūri į meną ir apskritai
į pasaulį, pradedi tyrinėti ir savo rankomis tai
pajunti. Kiekvienas tavo darbas, tikęs ir nelabai,
stumia tave į priekį, padeda prijaukinti naujas
priemones, formas, lipdo tavo stilių. O svarbiausia – išlaisvina ir išmoko nesigėdyti savo idėjų.
Nuostabu žinoti, kad yra mokytojų, norinčių ir
galinčių skatinti tokį mokinių smalsumą ir kūrybiškumo savyje ieškojimą.

Nors dailės pamokų buvo nesuskaičiuojama
gausybė, matyt, svarbiausia, kurią išmoko Vil
niaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokiniai,
yra laisvas savo idėjų reiškimas ir įgyvendinimas.
Būtent tai lemia guviai žaidybišką bei kūrybiš
ką santykį su aplinka, padedantį išlikti jautriems
ir nepasiklysti neretai greitu tempu varginančioje
kasdienybėje, nebijant kliedėti ir drąsiai kurti.
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